Vilken är Svenska kyrkans sociala roll i det samhälle som växer fram
idag? Vad kan vi göra som kyrka? Vad vill vi göra? Vad bör vi göra?
Och varför?
Historiskt sett har Svenska kyrkan alltid engagerat sig i sociala frågor
och spelat en viktig roll i byggandet av samhälle och välfärd. Idag ser
arenan ut på ett annat sätt än för bara några år sedan. Både samhället
och kyrkan har förändrats, och Svenska kyrkan har blivit den ideella
sektorns till medlemsantalet största aktör. Den nya situationen öppnar
nya möjligheter.
Hur kan Svenska kyrkan möta vår tids sociala utmaningar på ett
trovärdigt sätt – trovärdig gentemot människor och trovärdig i sitt
uppdrag?
Den här boken har tagits fram som ett underlag för en reflektions
process inom Svenska kyrkan om vad som idag är kyrkans sociala roll
och ansvar i samhället. Texterna är skrivna för att stimulera till samtal
och väcka frågor.
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Förord
Det har aldrig varit som det är. Och det blir inte heller.
En opolitisk »Svenska kyrkan« som mest sysslar med »religiösa aktiviteter«
har vi nästan aldrig haft i Sverige. Det vi haft av sådant har uppträtt de senaste decennierna.
Många församlingar i Svenska kyrkan tänker nu över på vilka sätt man
vill framträda. Det sker ungefär tio år efter att kyrkomötet antog en brett
accepterad beskrivning av församlingens grundläggande uppgift. Den grundläggande uppgiften är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt att utöva
diakoni och mission. Man fick en samlande formulering, som betytt mycket
för församlingarnas möjlighet att reflektera över sig själva och sina uppgifter
samt att formulera sina församlingsinstruktioner. Samtidigt ledde den samlade beskrivningen till att det blev lättare att diskutera den grundläggande
uppgiften och att ana behov av förskjutningar och förändring.
I flera hundra år utgjorde församlingen den lokala offentligheten. Identitet rådde mellan kyrkoherdens hjord och socknens invånare. Kyrkan var
med självklarhet mycket politisk. Det lokala självstyret utövades i kyrkans
hägn och inom lagens ramar, som var fastställda i bland annat prästeståndet.
För omkring tvåhundra år sedan började en förändring bli märkbar. Mycket
tydlig blir den på 1860-talet när tvåkammarriksdagen ersätter ständerna och
när socknen delas upp i kommun och församling. Kyrkan och församlingen
blir mindre politisk och mindre »allas«. När folkskolans kristendomsundervisning från 1919 inte längre utgör kyrkans dopundervisning börjar skiljandet bli tydligt, även på fostransområdet. Kyrkoherden finns dock kvar i den
kommunala barnavårdsnämnden och skolstyrelsen långt in på 1900-talet,
kanske som ett uttryck för att fostran och socialvård nog ändå tänkts ha
särskilda anknytningar till den kristna trons värderingar och gemenskap.
Rätt till fritt utträde ur trossamfundet Svenska kyrkan kommer 1951 och
fyrtionio år senare upphör kyrkan att vara statskyrka.
Saco:s samhällspolitiske chef, Gunnar Wetterberg, har någon gång sagt
att man inte kan förstå en kommun om man inte vet vad en församling är.
Med den utveckling som har varit kanske det är lika viktigt att säga, att det
är svårt att förstå en församling om man inte vet vad en kommun är.
Vilken är en majoritetskyrkas roll i ett välfärdssamhälle som förvaltas av
demokratiska institutioner? Ska församlingen ha som huvuduppgift att ge
hopp inför döden, skäl för solidaritet, uppmuntra och upprätta människor
och dessutom vara ambassadör för »god smak och kultur«? Ska församlingen, utifrån Jesu omsorg om människors väl i tiden och inför evigheten,
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bli en arbetsgemenskap av frivilliga i medmänskligt arbete eller finnas med
som alternativ utförare eller entreprenör inom vård, omsorg och skola? Och
hur mycket påverkans- och opinionsbildningsarbete går ihop med majoritets
kyrkan? Vad ligger i communio sanctorum, som både kan läsas som de heligas gemenskap och gemenskap inför det heliga? Det finns ingen anledning
att vara feg med frågeställningarna. Svenska kyrkan behöver tänka igenom
det här.
Reflektionen pågår redan men spritt och enskilt. Diakoniinstitutionerna
har på olika sätt lyft diskussionen men när hela social- och vårdsverige förändras behöver den också föras nära Svenska kyrkans samlade beslutande
organ och bland anställda och ideellt engagerade. En utredning har tillsatts
av Svenska kyrkans kyrkostyrelse för att se vilka uppgifter som det kan anses vara lämpligt att församlingarna åtar sig. Den kommer att omfatta all
verksamhet som har karaktär av näringsverksamhet i församlingarna. Utlösande för den utredningen har varit att församlingar startat begravningsbyråer. Här tillkom den komplicerande faktorn att Svenska kyrkans församlingar faktiskt har kvar myndighetsuppgifter i de fall man är huvudman för
begravningsväsendet, vilket man är i nästan hela landet.
För mig är skapelsen och samhället Guds gåva och ett uppdrag att leva i.
Samhället ska styras av sina medborgare (av vilka mer än sju av tio hör till
Svenska kyrkan), som behöver värderingar och erfarenheter. Om inte församlingen finns nära den verkligheten, inte bara med ord och synpunkter på
håll utan med upplevda erfarenheter och beprövade principer, så marginaliserar man sig själv och vi sviker kanske vår kallelse till mission och diakoni.
Vi är sända till varandra och kallas till varandra.
Anders Wejryd
Svenska kyrkans ärkebiskop
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Inledning
av Elisabeth Hjalmarsson

Vid 2007 års kyrkomöte beslutades att Kyrkostyrelsen skulle planlägga och
påbörja en process för långsiktig inomkyrklig diskussion och reflektion om
Svenska kyrkans socialpolitiska roll och ansvar i samhället.1 Under våren
2008 samlades en tankesmedja i syfte att ringa in innehåll och form för en
sådan reflektionsprocess inom Svenska kyrkan. Tankesmedjan har fungerat
som ett bollplank utifrån sina respektive kompetens- och erfarenhetsområ
den. Den har varit brett sammansatt med representanter från Svenska kyrkans
stift (stiftsdiakoner), Stiftelsen Stora Sköndal, Stockholms Stadsmission,
Forum för frivilligt socialt arbete, Centrum för studier av religion och samhälle, Sensus studieförbund och avdelningar inom kyrkokansliet (sekretariatet
för teologi och ekumenik, internationella avdelningen, avdelningen för kyrko
liv och samhällsansvar, informationsavdelningen). Med hjälp av tankesmedjan
utformade avdelningen för kyrkoliv och samhällsansvar ett förslag till hur
en reflektionsprocess skulle kunna genomföras. Tre personer från tre olika
stift (en stiftsadjunkt, en stiftskonsulent och en stiftsdiakon) inbjöds att ge
synpunkter på förslaget. Samtliga dessa tre har erfarenhet av liknande processer inom sina respektive stift.

De olika avsnitten i boken
Den här boken är skriven med förhoppningen att den ska kunna fungera
som underlag för en reflektion om Svenska kyrkans sociala roll och ansvar i
samhället för församlingar och stiftsorganisationer. Innehållet i boken ska
inte betraktas som fullständigt på något sätt. Därför kan den med fördel
kompletteras med annat material som stöd för reflektionen. Att skriva en
bok som i alla stycken stämmer in på alla stift och församlingar i Svenska
kyrkan låter sig inte göras. Olika delar av landet präglas av olika historia,
kultur, levnadsomständigheter och kyrklighet. Vi kan inte heller göra det
enkelt för oss och säga att alla glesbygdsförsamlingar i landet delar samma
frågeställningar med varandra, eller att småstadsförsamlingarna gör det, eller
stadsförsamlingarna. Varje region och lokal församling har sina specifika
faktorer att ta hänsyn till. Därför behöver varje läsare ha sin egen kontext i
tankarna och läsa in den betydelse texterna har i den närmiljö man själv lever

1. Kyrkomötet 2007, Motion 2007:5 och Kyrkolivsutskottets betänkande 2007:2.
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i. Ingen av författarna presenterar någon självklar »sanning« som svar på
frågan om kyrkans sociala roll i vår tid – snarare är varje kapitel tänkt att
stimulera läsarna till en egen reflektion och ett eget ställningstagande.
Efter denna inledning följer kapitel 1 som visar på de stora förändringar
som skett på senare år när det gäller sociala välfärdsfrågor i Sverige och hur
därmed också Svenska kyrkans förutsättningar att engagera sig i dessa frågor
har förändrats. Det teologiska perspektivet i kapitel 2 fokuserar på hur vi
kan förstå oss själva som en evangelisk-luthersk kyrka på 2000-talet och
reflekterar kring detta utifrån läran om rättfärdiggörelse genom tro, lag och
evangelium, tvåregementsläran och treståndsläran. Därefter går vi mer direkt
in på frågan om vad diakoni är och vad diakonal verksamhet kan handla om.
Kapitel 3 lyfter fram att vi har olika uppfattningar om hur kyrkan förhåller
sig till samhället och att detta påverkar våra metoder i det diakonala arbetet.
Kapitel 4 behandlar den mångfald som präglar vårt samhälle idag och de
olika former av utsatthet som människor kan befinna sig i. I kapitlen 5 och 6
behandlas kyrkans profetiska eller politiska röst och kopplingen mellan diakoni och gudstjänst.
I det lite längre kapitel 7 belyses kyrkans sociala roll och ansvarstagande
inom fem områden – kyrkans roll som opinionsbildare, kyrkan som utförare
av sociala tjänster, kyrkan i samverkan och samarbete, kyrkans verksamhet
av gemenskapande karaktär och det individuella stöd kyrkan ger människor.
Kapitel 8 tar upp en annan viktig fråga, den om de ideella medarbetarnas
roll i församlingen. I kapitel 9 belyses kyrkans dubbla karaktär dels som
social rörelse, dels som tjänsteproducent. Stiftelsen Stora Sköndals erfarenheter som aktör inom det sociala välfärdsområdet utifrån helt nya förutsättningar presenteras i kapitel 10, och kapitel 11 lyfter fram några erfarenheter
av internationell diakoni i Svenska kyrkan. Det avslutande kapitel 12 reflekterar kring rättighetsperspektivet och ett rättighetsbaserat arbete ur en teologisk synvinkel. Boken avslutas med en förteckning över källor och litteratur
som anförs i de olika bidragen.

Att leva i sin tid
Varje församling lever i varje tid av historien i relation till de människor och
den närmiljö som omger den. Kyrkans budskap och uppdrag, som är detsamma i alla tider, behöver förklaras och levas på ett relevant sätt för att
förstås och fungera i den livssituation människor står i. Sven Thidevall uttrycker det så här:
Kyrkans uppdrag behöver i varje tid uttydas på nytt, utifrån de människor och
den plats i tid och rum som utgör kyrkoförsamlingens sammanhang. Ett med
vetet församlingsarbete behöver därför alltid två hörnpelare. Omvärldskunskap
behövs, förståelse av och kännedom om det sammanhang som församlingen
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finns i här och nu. Likaså behövs en förståelse av och kännedom om evangeliet,
uppdraget. Bekantskapen med och lidelsen för både människorna och för Gud
kommer sedan till uttryck i församlingens pastorala handlande.2

Och han fortsätter:
Det är människors olikartade livsbetingelser och omvärldens ständigt ändrade
beskaffenhet som gör uttydningen av evangeliet till en uppgift för varje ny tid.
Teologiskt arbete behöver vara en fortgående process, där uttydningen av uppdraget och förståelsen av omvärlden sker parallellt, så att de båda leden får befrukta varandra ömsesidigt.3

Den samhällssyn som stegvis kommit att bli dominerande under 1900-talet i
Sverige går ut på att stat, landsting och kommun är de enda som kan ansvara
för, och som dessutom själva bäst kan erbjuda, kvalitativ vård, omsorg, skola,
sociala tjänster med mera. Kyrkan har i enlighet med detta synsätt till stor
del definierat sin sociala roll som ett komplement till den offentliga sektorn,
och kyrkans övriga insatser för människors välbefinnande till kropp, själ och
ande har sällan räknats som ett bidrag till människors välfärd.
Under 1990- och 2000-talet har det dock skett politiska och ideologiska
förändringar i samhället när det gäller synen på välfärd samt hur den ska
organiseras och genomföras. Från att stat och kommuner i Sverige tidigare
haft monopol på välfärdstjänster välkomnar det offentliga idag både privata
och ideella aktörer inom välfärdsområdet. Delvis kan det förklaras av utvecklingen inom EU och influenser från övriga europeiska länder där idéburna organisationer och familjen har en annan ställning i välfärdssystemen.
Lika mycket handlar det om att Sverige tvingats att omvärdera den svenska
välfärdsmodellen då den visat sig inte vara hållbar på sikt.4 Idag finns en
bredare syn på välfärdsfrågor där man värdesätter mångfald och fria val av
välfärdstjänster inom vård, omsorg och skola. Man har också uppvärderat
betydelsen av den verksamhet som civilsamhället eller den »sociala ekonomin« står för och räknar in dessa som betydande faktorer i en utvecklad
välfärd.
För Svenska kyrkans del innebar relationsändringen gentemot staten år
2000 förändrade förutsättningar att engagera sig inom det sociala området.
Det finns idag helt andra möjligheter för Svenska kyrkans församlingar att
etablera sig inom välfärdsområdet och att använda kyrkoavgiften till att
finansiera sociala insatser på ett sätt som inte var möjligt när församlingen
hade en kyrkokommunal ställning. Detta innebär också att Svenska kyrkan

2. Thidevall 2003, s. 126.
3. Thidevall 2003, s. 126.
4. Se också Thidevall 2003, s. 56.
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idag kan förhålla sig mycket friare som opinionsbildare och påtryckare i
sociala frågor.
Svenska kyrkan har ett viktigt bidrag till det politiska, sociala och ekonomiska livet i Sverige. För att förstå kyrkans diakoniansvar och diakonala
verksamhet i ett större mänskligt sammanhang behöver församlingarna se på
den diakonala verksamheten också ur ett samhällsperspektiv och bli medvetna om den samhällsnytta verksamheten bidrar till. Kyrkan bidrar till människors livskvalitet och totala välfärd oavsett om det handlar om att man
tillhandahåller vård, omsorg och sociala tjänster finansierade med offentliga
skattemedel eller om den diakonala verksamhet i församlingarna som har en
mer gemenskapande karaktär. Det individuella stöd som ges till människor
på olika sätt är även det ett väsentligt bidrag till människors välfärd.

Svenska kyrkans sociala roll och ansvar i samhället
Tankesmedjan identifierade fem sociala eller diakonala områden där Svenska
kyrkan kan tänkas komma att spela en roll i framtiden. Samtidigt konstaterades att församlingarna mer eller mindre redan befinner sig där. I bilden
presenteras de fem rollerna längs en vågrät linje: som opinionsbildare, ut
förare av tjänster, i samverkan och samarbete, genom verksamhet av gemenskapande karaktär och det individuella stöd som ges till människor.

Opinions
bildare

Utförare

Samverkan/ Gemenskap
samarbete

Församling

• En evangelisk-luthersk kyrka på 2000-talet

Stift

• Ett rättighetsbaserat arbete/förhållningssätt

Nationellt

• Kyrkan som social rörelse och tjänsteproducent

Individuellt
stöd

Av bilden framgår också att Svenska kyrkan som organisation framträder på
tre nivåer – församlings-, stifts- och nationell nivå. På varje nivå inom kyrkan
behöver man reflektera över sitt ansvar på samtliga fem områden och vilka
uttryck det kan ta sig. Församlingarna har en lokal roll och ett ansvar gent
emot människorna lokalt och i förhållande till andra lokala aktörer och ange
lägenheter i närsamhället. Stiften har, vid sidan av sin pastorala roll gentemot
församlingarna, en regional roll gentemot andra regionala instanser i sam
hället, och på nationell nivå har man ett särskilt ansvar att representera och
företräda Svenska kyrkan nationellt samt en roll i relation till andra nationella instanser i samhället.
Samtidigt utgör vi på de olika nivåerna en och samma organism – Svenska
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kyrkan, med en naturlig samhörighet och ett ömsesidigt beroendeförhållande
till varandra. När vi tar ställning till våra respektive roller på kyrkans tre
nivåer behöver vi relatera dem till våra roller och uppdrag gentemot de övriga
nivåerna.
Det finns tre dimensioner som behöver genomsyra all reflektion kring
Svenska kyrkans sociala roll och ansvar i samhället. Det betyder att dessa
dimensioner behöver finnas med vid samtalen om var och en av de fem rollerna längs den vågräta linjen.
• Vad innebär det att vara en evangelisk-luthersk kyrka på 2000-talet?
• Hur kan vi arbeta stödjande och främjande i syfte att rusta människor till
egenmakt och eget inflytande över sina liv?
• Hur kan vi hantera Svenska kyrkans dubbla karaktär av att vara både en
social rörelse, driven av engagemang och delaktighet, och en producent
av tjänster som människor får del av eller som statliga och kommunala
instanser köper av kyrkan?

En reflektionsprocess
Det övergripande syftet med en inomkyrklig reflektion om Svenska kyrkans
sociala roll och ansvar i samhället är
• att den ska bidra till ökad kunskap och kompetens på det diakonala områ
det relaterat till välfärdsfrågor och till identiteten som evangelisk-luthersk
kyrka,
• att den ska ge beredskap att möta de sociala utmaningar Svenska kyrkan
ställs inför i ett samhälle under förändring, samt
• att den ska stimulera till utveckling och nytänkande.
Församlingarnas och stiftens nuvarande verksamhet och egna erfarenheter är
en viktig utgångspunkt för en sådan reflektion. Så är också de förändringar
som skett i samhället under 1990–2000-talet samt inom Svenska kyrkan
sedan relationsändringen gentemot staten. De ideologiska, politiska och
ekonomiska förändringarna i samhället behöver lyftas fram och bearbetas.
Huvudfrågan om Svenska kyrkans sociala roll och ansvar i samhället behöver
bearbetas i ljuset av de fem områden som identifierats som särskilt aktuella.
Diskussionen behöver relateras till församlingarnas grundläggande uppgift
respektive stiftens främjandeuppdrag och den behöver föras i ljuset av de
förändringar som skett både i välfärdens organisation och genomförande
och i kyrkans förutsättningar att ikläda sig nya roller i samhället.
Vägledande mål för församlingarna kan vara att inleda ett samtal om hur
man ser på Svenska kyrkans sociala roll och ansvar i samhället, hur detta
ansvar kan ta sig uttryck lokalt i församlingen samt hur nuvarande och planerade insatser eller aktiviteter relaterar till församlingens grundläggande
uppgift. Både personer med en ledningsfunktion i församlingen (förtroendevalda, kyrkoherdar eller verksamhetsansvariga) och anställda som berörs av
11

frågan bör delta i samtalen. Även ideella medarbetare i den mån det är möjligt. Resultaten av processen bör kunna formuleras och integreras i församlingsinstruktionen eller församlingens verksamhetsplaner i den utsträckning
det är relevant och önskvärt.
Vägledande mål för stiften kan vara att inleda ett samtal om vilken regional roll stiftet kan ha i socialpolitiska frågor, hur kyrkans sociala ansvar kan
ta sig uttryck regionalt samt hur detta engagemang relaterar till stiftets främjandeuppdrag gentemot församlingarna. Såväl förtroendevalda som stiftsledning och anställda bör delta i samtalen, och stiften bör även ta initiativet till
en plan för hur de kan stödja en utveckling i frågorna inom församlingarna.
Elisabeth Hjalmarsson är diakon och handläggare för kyrka–samhällsfrågor
vid kyrkokansliet i Uppsala.
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kapitel 1

Förändringar i samhälle och kyrka
Av Håkan Stenow

Det svenska välfärdssamhället har genomgått stora förändringar. Den offent
liga sektorn har minskat och större ansvar läggs på den enskilde medborgaren. Social omsorg utövas alltmer av andra aktörer än det offentliga, såsom
privata företag eller organisationer inom den idéburna sektorn. För att kunna
reflektera över kyrkans sociala ansvarstagande i samhället är det nödvändigt
att vara medveten om de förändringar som skett i välfärden under senare år,
men också om de förändringar som skett inom Svenska kyrkan.1

Välfärd och folkhem i förändring
Under 1900-talet utvecklades Sverige från ett fattigt land till ett utvecklat
välfärdssamhälle med en stark och skattefinansierad offentlig sektor. PerAlbin Hanssons begrepp »det svenska folkhemmet« lanserades och förankrades i svensk politik under 1940-talet. Den långa högkonjunkturen efter
andra världskriget gjorde det möjligt att förverkliga folkhemstanken i ett
heltäckande välfärdssystem, den svenska modellen. Uppbyggnaden av välfärden tycktes fortsätta oförtröttat, men kulmen nåddes dock.
Under 1990-talets inledning ökade arbetslösheten till nivåer som inte
uppmätts sedan 1930-talet. Som mest var en halv miljon människor arbetslösa. Arbetslösheten drabbade först exportindustrin, varpå minskad efterfrågan på varor i hemmaindustrin ledde till arbetslöshetskriser även i dessa
branscher. En av efterkrigstidens mest genomgripande statsfinansiella kriser
för Sverige var ett faktum. Skatteintäkterna minskade. För att minska budgetunderskotten i stat och kommun genomfördes dramatiska nedskärningar,
vilket ledde till ökad arbetslöshet även i den offentliga sektorn. Sparpaketen
avlöste varandra under 1990-talet.
Ytterligare en betydelsefyll förändring var Sveriges inträde i EU 1995.
Även om varje EU-land beslutar om sin egen socialpolitik så påverkas Sverige av andra synsätt när det gäller välfärd och sociala frågor. De flesta av
EU:s medlemsländer utgår från den så kallade subsidiaritetsprincipen. Den
innebär att där sociala problem uppstår ska lösningar sökas så nära problemet som möjligt, vilket i de flesta fall innebär inom familjen och annars på

1. Jämför också Anders Bäckströms och Sanna Lindströms kapitel i denna bok.
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lokal nivå. Med EU har också kommit en något annorlunda syn på den ideella sektorn, inte minst när det gäller dess betydelse för välfärd och välstånd.
Flera av EU:s bidragssystem uppmuntrar den ideella sektorn till ökat ansvar
i välfärdsfrågor. Ett begrepp som under slutet av 1900-talet starkt har påverkat synen på civilsamhället och människors engagemang i ideella organisationer är socialt kapital. Engagemang i lokalt föreningsliv kan bidra till en
tillitskultur som i sin tur är en viktig grund för både demokrati och välfärdsutveckling. Att på olika sätt underlätta och stödja ideella organisationer och
olika former av föreningsliv bidrar till att det sociala kapitalet växer, vilket
stärker demokratin och välfärdsutvecklingen.
Samtidigt sker stora befolkningsmässiga förändringar i Sverige och hela
västvärlden. Antalet äldre kommer att öka kraftigt samtidigt som de yrkesverksamma åldersgrupperna blir mindre. Detta medför stora påfrestningar
på hela välfärdssystemet. Idag är det fler behov som inte längre tillgodoses
av den offentliga sektorn. Större ansvar läggs på den enskilde och det finns
ett ökat intresse för individuella lösningar, inte minst inom försäkringssystemen. Nedskärningar kan också ha gett ett ökat missnöje med offentliga lösningar. Samtidigt finns idag ett ökat krav på mångfald. Människor längtar
efter mer delaktighet och valfrihet inom välfärdssektorn.
Den ekonomiska krisen har också samverkat med andra förändringar. Med
inspiration från utvecklingen i den anglosaxiska världen genomfördes under
slutet av 1980-talet organisatoriska förändringar inom den offentliga sektorn.
Marknadsorienterade styrformer infördes och tillämpades alltmer. Genom att
öppna välfärdsproduktionen för andra aktörer än det offentliga hoppades
man kunna både behålla en fortsatt hög standard och ge en större valfrihet.
Kommittén Välfärdsbokslut, tillsatt av Socialdepartementet, försökte i
sitt slutbetänkande sammanfatta vad som skett under 1990-talets krisår.
Offentligt finansierade tjänster, producerade av privata aktörer ökade påtagligt
inom alla välfärdstjänsteområden – barnomsorg, skola, sjukvård, äldreomsorg,
missbrukarvård, barn- och ungdomsvård. Även inom den del av välfärdstjänsterna som är kvar i offentlig regi har marknadsorienterade styrformer fått ökad
spridning. Sammantaget präglades således 1990-talet av ökad decentralisering,
brukarfinansiering och marknadsorientering.2

Intresset för idéburna organisationer som producenter av välfärdstjänster
har alltså ökat av flera olika skäl, men framförallt är det privata vårdföretag
som har gjort intåg inom den svenska vården och omsorgen. I praktiken har
det visat sig mycket svårt för aktörer inom den idéburna sektorn att konkurrera med kommersiella vårdföretag, inte minst på grund av lagen om offentlig upphandling.3
2. Välfärdsbokslut för 1990-talet 2001, s. 11.
3. Lag om offentlig upphandling 2007.
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Delegationen för mångfald inom vård och omsorg har i sitt slutbetänkande
Vård med omsorg – möjligheter och hinder gjort en kartläggning av i vilken
omfattning offentligt finansierad vård och omsorg drivs av ideella organisationer, kooperativ och små privata företag.4 Målet är att öka möjligheterna
för ideella organisationer att verka inom området och man framhåller »fritt
val« som den bästa metoden att nå mångfald inom vård och omsorg.
I november 2008 antog riksdagen ett regeringsförslag om en ny lag om
valfrihetssystem (LOV). Lagen trädde i kraft den 1 januari 2009.5 Med denna
lag, som är tänkt som ett alternativ till lagen om offentlig upphandling, vill
man underlätta för kommuner och landsting som vill öka valfriheten inom
sina verksamheter. Med lagen blir det möjligt att överlåta valet av utförare av
stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten. Lagen kan tillämpas på bland annat omsorgs- och stödverksamhet för äldre och för personer
med funktionsnedsättning samt på hälso- och sjukvårdstjänster. Syftet är dels
att ge en ökad valfrihet och ett ökat inflytande för den enskilde och dels att ge
ökade möjligheter för idéburen verksamhet att ta sig in på marknaden.
Under hösten 2007 initierade regeringen också en dialog med de idéburna
organisationerna inom det sociala området om hur relationerna mellan staten och den idéburna sektorn kan utvecklas. Syftet med dialogen var att öka
mångfalden inom vården och omsorgen och skapa en samlad strategi för
hela den sociala ekonomin. Dialogen resulterade i en överenskommelse mellan regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting och de idéburna organisationerna. Sammantaget har både den nuvarande och den tidigare regeringen tagit flera betydelsefulla steg för att stödja och underlätta den idéburna
sektorns aktiva engagemang i välfärdssamhället.
Den så kallade tredje (eller ideella) sektorn har under de första åren på
2000-talet organiserat sig alltmer som aktör i välfärdsfrågor. I oktober 2004
bildades FAMNA, Riksorganisationen för vård och omsorg utan vinstsyfte.
I oktober 2008 samlas ett antal idéburna organisationer i ett informellt nätverk, ISIP, Idéburna sektorns ideologiska plattform, för att kunna blir en
tydligare part i kontakter med regeringen.
Den största förändringen inom den idéburna sektorn får ändå anses vara
när Svenska kyrkan år 2000 blev en fri folkkyrka och därmed tog steget från
den offentliga till den idéburna sektorn.

Svenska kyrkan – från statskyrka till fri folkkyrka
Ända sedan Svenska kyrkan formellt bildades 1593 har det funnits starka
band mellan kyrkan och staten. Kyrkans roll som social samhällsinstitution
har en lång historia. Sjukvård, skolor och fattigvård var mer eller mindre ett
4. Vård med omsorg 2007.
5. Lag om valfrihetssystem 2008.
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kyrkligt ansvarsområde. Under senare delen av 1800-talet började en lång
process där kyrkan och staten skilts åt. 1862 bildades den borgerliga kommunen med uppgift att bland annat ansvara för fattigvård och skola. I takt
med att den offentliga välfärden byggdes ut minskade kyrkans betydelse som
aktör på det sociala området. Ansvaret för skola, sjukvård och övrig social
omsorg flyttades från kyrkan till kommuner och landsting. Församlingarnas
kommunstatus och beskattningsrätt begränsade också deras möjligheter att
fritt använda sina skattemedel för att bedriva verksamhet som ingick i den
borgerliga kommunens ansvar och kompetens.
Den 1 januari 2000 blev Svenska kyrkan ett självständigt trossamfund
och församlingarna har inte längre kommunal status. Fortfarande har kyrkan en särställning jämfört med andra samfund, med en separat lagstiftning
som reglerar dess roll. Svenska kyrkans verksamhet och organisation regleras dock i den kyrkoordning som Kyrkomötet beslutar om. Enligt kyrkoordningen berör kyrkans verksamhet människors livssituation i dess helhet, där
gemenskap mellan människor är grundläggande. Det finns ett tydligt uppdrag för Svenska kyrkans församlingar att initiera och även driva verksamheter av social karaktär som riktar sig till en målgrupp som sträcker sig långt
utanför den inre kärnan och även når längre än den vidare kretsen av kyrkotillhöriga. Dessa verksamheter måste dock vara förankrade i och motiverade
utifrån församlingens grundläggande uppgift.
En stor del av den icke-offentliga sociala verksamheten i Sverige utförs
inom Svenska kyrkan. Diakoniinstitutionerna har funnits med länge som aktörer i välfärdsarbetet och de har en lång och gedigen erfarenhet på området.
Barn- och ungdomsverksamhet, förskolor och diakonalt arbete är viktiga delar av den sociala ekonomin.6 Däremot hör äldreboenden, behandlingshem
och liknande fortfarande till undantagen. Efter år 2000 råder helt nya förutsättningar med större möjligheter för Svenska kyrkans församlingar att bli
aktörer inom vård och omsorg. Osäkerheten är dock stor, både om vad som
kan tänkas ingå i församlingens grundläggande uppgift enligt kyrkoordningen
och hur församlingen praktiskt, rättsligt och ekonomiskt kan agera.
Utifrån en motion till Kyrkomötet gjordes 2007 en kartläggning av förekomsten av äldreboenden i Svenska kyrkans församlingar.7 Exemplen är
fortfarande få, men intresset tycks öka runt om i Svenska kyrkan. Kyrko
styrelsen har år 2008 tillsatt en utredare och en referensgrupp med förtroendevalda som ska »utreda församlingarnas förhållningssätt och arbetssätt när
det gäller olika former av verksamheter som inte självklart ligger inom ramen
för församlingens grundläggande uppgift, till exempel begravningsbyråer«.8

6. Wijkström & Lundström 2002, s. 95.
7. Se Linde 2007.
8. Kyrkostyrelsen 2008.

16

Församlingens val
Kommer förväntningarna att öka på att Svenska kyrkans församlingar går
in som aktörer i till exempel vård och omsorg? De frågor som därmed väcks
är mycket centrala. Det handlar om hur församlingslivet ska levas i en ny tid
och hur verksamheten ska utformas.
Hur uppfattar församlingen sitt diakonala uppdrag?
• Vilket ansvar är församlingen beredd att ta i det välfärdssystem som nu
växer fram?
• Hur ser kyrkan på sin roll i förhållande till den offentliga sektorn? Vilken
roll vill kyrkan spela – den lojala samarbetspartnern eller den kritiska
kravställaren? Kan de kombineras?9
• Vad har församlingen att tillföra? Vilket mervärde ger församlingen?
• Hur behåller församlingen sin identitet om den går in och utför välfärdstjänster?
• Vilka är församlingens motiv till att välja en aktiv roll i välfärdssystemet?
• Hur ser församlingen på vinst och intäktstänkande?
• Vilka är de lokala behoven?
• Är församlingen beredd att ta arbetsgivaransvar för nya yrkesgrupper?
• Har församlingen, eller kan den inhämta, den kunskap och kompetens
som behövs?
• Vad innebär den politiska/profetiska diakonin i detta sammanhang? Hur
fortsätter församlingen att vara en kritisk röst som vågar påtala brister
och synliggöra samhällsproblem?
• Hur ser församlingen på ideellt arbete i förhållande till avlönat arbete?
En djupgående teologisk reflektion kring Svenska kyrkans sociala roll och
ansvarstagande i samhället är av yttersta vikt för att kunna möta nya utmaningar och förväntningar.
Håkan Stenow är stiftsdiakon i Göteborgs stift.

9. Jämför Sanna Lindströms kapitel i denna bok, särskilt avsnittet »Avantgarde eller komplement?«.
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kapitel 2

Evangelisk-luthersk teologi
på 2000-talet
Av Thomas Ekstrand

Svenska kyrkan beskrivs ofta som en öppen, demokratisk, evangelisk-luthersk
folkkyrka. Bestämmelser om detta finns i Lagen om Svenska kyrkan, som
därutöver anger att Svenska kyrkan skall vara rikstäckande. Kyrkoordningen
beskriver också Svenska kyrkan som ett »evangelisk-lutherskt trossam
fund«.1 Ett problem med bestämningar av detta slag är emellertid att de inte
säger så mycket. Vad menas egentligen med att vara evangelisk-luthersk?
Och vad betyder det att vara en folkkyrka? På sådana frågor finns det inga
enkla svar. Lagen om Svenska kyrkan och dess förarbeten säger inte mycket
om vad riksdagen lade in i dessa begrepp. Inte heller kyrkoordningen ger
några entydiga svar på hur de skall förstås.2
Det är inte så underligt att lagtexten och kyrkoordningen inte ger några
bestämda svar på vad dessa begrepp skall betyda. Det är helt enkelt inte de
juridiska dokumentens uppgift att svara på sådana saker. Men genom att
ange att Svenska kyrkan skall vara en evangelisk-luthersk, demokratisk och
rikstäckande folkkyrka säger de ändå något viktigt, nämligen att Svenska
kyrkans identitet på något sätt hänger samman med just dessa begrepp. Den
här antologin vill bidra till reflektionen över Svenska kyrkans sociala roll
och ansvarstagande i samhället. I en sådan reflektion blir det viktigt att ta
ställning till vad det betyder att vara en evangelisk-luthersk kyrka. Finns det
vissa sätt att vara kyrka som inte går att förena med att vara evangeliskluthersk? Finns det vissa former för socialt ansvarstagande som passar bättre
för en folkkyrka än andra?
Det här kapitlet kommer inte att ge några definitiva svar på frågor av
detta slag. Syftet är i stället att erbjuda utgångspunkter för egen reflektion
och bearbetning av teologiska frågor. Även om jag så långt det är möjligt
undviker att själv ta ställning, är det oundvikligt att mina egna uppfattningar
om hur man bör tänka kring dessa frågor skiner igenom. Det skadar därför
inte att vara litet misstänksam vid läsningen – det kan finnas andra sätt att
närma sig samma frågeställningar. En sådan misstänksamhet, tror jag, kan

1. Första avdelningen: Svenska kyrkan som evangelisk-lutherskt trossamfund; se också 10 kap. 1 §.
2. Se Ekstrand 2002 för en diskussion om Lagen om Svenska kyrkan och dess förarbeten.
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också bidra till att mötet mellan texten och läsaren blir ett slags samtal i sig.
Ibland blir läsaren övertygad av texten, ibland inte.
Kapitlet är disponerat så att jag först, i den till omfånget större delen av
texten, diskuterar vad som kännetecknar evangelisk-luthersk teologi både
historiskt och i samtiden. Framställningen tar upp traditionellt tungt vägande
begrepp i luthersk teologisk tradition: formal- och materialprincipen (läran
om Skriften allena och rättfärdiggörelsen av tro allena), synen på lag och evan
gelium och läran om de två regementena respektive de tre stånden.
Därefter redogör jag för några olika sätt att förstå folkkyrkobegreppet,
och slutligen analyserar jag relationen mellan bestämningarna av Svenska
kyrkan som en evangelisk-luthersk folkkyrka till diakonibegreppet och till
Svenska kyrkans samhällsroll. Jag kommer också att problematisera en del
av dessa frågor ur ett genusperspektiv.

Vad är evangelisk-luthersk teologi?
Martin Luther var inte ofelbar, och han skulle själv ha blivit förskräckt om
någon hade påstått att hans teologiska tänkande skulle vara det främsta
rättesnöret för kristen trosreflektion. Redan i Luthers samtid fanns det meningsskiljaktigheter mellan honom och andra teologer i den tradition som vi
i efterhand har vant oss vid att kalla luthersk. Luthers teologi och luthersk
teologi är därför inte med nödvändighet samma sak, även om det naturligtvis måste finnas någon form av beröringspunkt för att det skall vara meningsfullt att över huvud taget använda begreppet »luthersk«.3
Martin Luther har haft en enorm betydelse för den västerländska kristendomen. Luther är en av reformationens främsta portalgestalter. Men Luther
var kanske mer än något annat en lidelsefull förkunnare. Han systematiserade aldrig sin teologi i en sammanhållen troslära. Hans tänkande utvecklades också över tid. När man läser Luthers texter slås man av den passion
som genomsyrar dem. Många är också stridsskrifter av olika slag. Inom den
enorma textsamling som Luthers samlade verk utgör, finns det många olika
teologiska ståndpunkter, som inte alltid går att förena med varandra.
Vad betyder detta för vår möjlighet att tala om Luthers teologi över huvud
taget? Den tyske lutherforskaren Bernhard Lohse har identifierat två olika
sätt att närma sig frågan. Jag skulle, i anslutning till Lohse, vilja benämna
dem den kyrkohistoriska respektive den systematisk-teologiska metoden.4
Ett kyrkohistoriskt sätt att närma sig Luthers teologi innebär att man för
söker beskriva hur Luthers teologi utvecklades och förändrades över tid, hur
den påverkades av och påverkade olika politiska och sociala processer och

3. Ekstrand 2007.
4. Lohse 1999, s. 6f.
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hur detta kan förklaras. Ett systematisk-teologiskt sätt att närma sig Luthers
teologi innebär att man försöker göra en helhetsgestaltning av det teologiska
tänkande som Luthers texter ger uttryck åt. I stället för att beskriva hur
Luthers tänkande utvecklades över tid, försöker man identifiera och renodla
några centrala idéer i hans texter.
Dessa båda metoder är viktiga och legitima sätt att närma sig Luthers
texter, och de kan ofta befrukta varandra. Men de bör inte blandas samman.
En systematisk-teologisk läsning av Luther innebär med nödvändighet ett
ganska stort mått av konstruktion. Den tar inte på samma sätt som en kyrko
historisk läsning hänsyn till att Luthers teologi förändrades över tid. En
systematisk-teologisk gestaltning av Luthers teologi måste därmed i hög utsträckning betraktas som ett förslag på en möjlig och rimlig helhetstolkning.
En kyrkohistorisk undersökning av Luthers teologi innebär naturligtvis också
ett mått av konstruktion, men syftet är inte på samma sätt att harmonisera
olika motstridiga uppfattningar i materialet.
Om en systematisk-teologisk gestaltning av Luthers teologi innebär ett så
stort mått av konstruktion och harmonisering kan man förstås fråga sig vad
den över huvud taget har för värde. Som jag ser det är poängen med sådana
helhetsgestaltningar framför allt att de erbjuder utgångspunkter för en nutida
bearbetning av ett teologiskt problem. Syftet med tolkningen är därför främst
att skapa ett underlag för och en dialogpartner till samtidens teologi. Sam
tidigt kan en trovärdig helhetsgestaltning aldrig göras utan att den systematisk-teologiska tolkaren av Luther låter sig informeras av den kyrkohistoriska
metoden. Om en systematisk-teologisk tolkning inte bygger på kunskaper om
det sammanhang i vilket Luther skrev en text som till exempel Om en kristen
människas frihet, riskerar den att enbart bli till fria fantasier.
I det följande skall jag presentera ett förslag till systematisk-teologisk
tolkning av några bärande drag i 1500-talets lutherska teologi. Jag kommer
inte endast att utgå från texer av Martin Luther själv utan också av några
andra ledande lutherska teologer i hans samtid, framför allt hans vän och
medhjälpare Philipp Melanchthon. Framställningen är inte en presentation
av vad någon enskild teolog tyckte, utan ett försök till helhetsgestaltning av
några centrala idéer i luthersk tradition, så som den växte fram i reformationstidevarvet.

Skriften allena – formalprincipen
Ibland säger man att den lutherska reformationens teologi organiserades efter
två principer, som brukar kallas formalprincipen respektive materialprincipen.
Med formalprincip avses då den princip som reglerar det sätt på vilket teologi
skall bedrivas, och med materialprincip menas den princip som strukturerar
teologins innehåll. Den lutherska teologins formalprincip är läran om Skriften
allena – sola scriptura. Endast Skriften är rättesnöre för tro och teologi.
20

Tanken att endast Bibeln skall utgöra utgångspunkt för teologin har varit
bärande i de lutherska kyrkorna. I Svenska kyrkan uttrycks detta genom att
kyrkoordningen i 1 kap. 1 § slår fast att »Svenska kyrkans tro, bekännelse och
lära, som gestaltas i gudstjänst och liv, är grundad i Guds heliga ord, såsom det
är givet i Gamla och Nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter«.
Skrift- eller formalprincipen – sola scriptura – innebär dock inte att allting
i Skriften skall anses vara lika viktigt. Luther understryker att Skriften skall
läsas med Kristus i centrum. Ett tydligt exempel på detta kan man finna i
följande citat från en akademisk disputation som Luther höll 1535.
Kristus är herre och inte tjänare, han är herre över sabbaten, över lagen och
över allting. Och Skriften skall förstås för Kristus och inte mot honom. Därför
måste varje del av Skriften syfta på honom, annars kan den inte anses vara sann
Skrift.5

Att på ett rättvisande sätt sammanfatta Luthers och den lutherska reformationens bibelsyn på några få rader är omöjligt. Men om man skall identifiera
några bärande tankar, skulle de kunna vara följande. Den första utgångspunkten är, som teologen Werner Jeanrond har uttryckt det, att Bibeln för
reformationens teologer »förmedlade Guds ord« och därför hade en obestridlig auktoritet.6 Den andra utgångspunkten är att Bibeln skall läsas med
utgångspunkt i evangeliet om Kristus som frälsare. Därför kan man också
säga att vissa böcker i Bibeln bättre än andra förmår göra evangeliet klart.
För Luther är Romarbrevet den främsta av Bibelns böcker. Den tredje utgångspunkten är att endast Skriften skall vara auktoriteten för den kristnes
tro, liv och lära. Principen om sola scriptura var i reformationstidevarvet en
omvälvande och auktoritetskritisk ståndpunkt. Att Skriften allena skulle
vara utgångspunkten för trostolkningen innebar att kyrkan och kyrkans
ämbete inte utgjorde den yttersta normen. Skriften skulle läsas för och inte
mot Kristus.7 Men den både kunde och skulle läsas mot kyrkan, om kyrkan
inte gestaltade evangeliet på rätt sätt. Den fjärde utgångspunkten hänger
samman med sola scriptura-principen och innebär att Skriften är sin egen
uttolkare – sui ipsius interpres.8 Med detta avses att inget annat kriterium än
det Skriften själv erbjuder får användas för att tolka Skriften. Med utgångspunkt i evangeliet om Kristus skall Bibeln alltså tolkas som en sammanhängande helhet.
5. WA 39:I, s. 47. »Christus est dominus, non servus, Dominus Sabbati, legis et omnium. Et Scriptura est, non contra, sed pro Christo intelligenda, ideo vel ad eum referenda, vel pro vera Scriptura
non habenda.« – I noterna syftar alla hänvisningar till Luthers verk på originalspråk på den så kallade Weimarutgåvan, som är en vetenskaplig, textkritisk edition av Luthers texter. Den förkortas
WA.
6. Jeanrond 1994, s. 31.
7. Se Jeanrond 1994, s. 30f.
8. WA 7, s. 97.
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Luthers och den lutherska reformationens bibelsyn och bibelanvändning
formades före den moderna exegetikens framväxt. Det historisk-kritiska
bibelstudiet som växte fram under 1700- och 1800-talen har givit oss en
annan bild av bibeltexternas tillkomst, bakgrund och sammanhang. Frågor
om Bibelns auktoritet, hermeneutik (läran om tolkning) och över huvud taget
förhållandet mellan tro, vetande och etik formuleras på ett annat sätt på
2000-talet än på 1500-talet. Vilka utmaningar innebär det för en evangeliskluthersk kyrka idag? Några frågor som väcks i mötet mellan 1500-talets
lutherska bibelsyn och vår samtids tolkningsdiskussion skulle kunna vara
följande.
Kan Skriften vara sin egen uttolkare? När Luther säger att Skriften skall
vara sin egen uttolkare, är en av hans poänger att hävda att Skriftens auktoritet är överordnad kyrkans och de kyrkliga befattningshavarnas auktoritet.
Men har Luther rätt när han säger att Skriften tolkar sig själv? Är det inte så
att också Luther kommer till Skriften med förutsättningar som han tillämpar
på bibelordet och snarare läser in i texten det som han själv uppfattar att han
läser ut av den? Och hur skall vi se på frågan om Bibelns omfång och den
process där den tidiga kyrkan successivt och ibland under skarp konflikt utvecklade en uppfattning om vilka skrifter som skulle räknas som kanoniska
– innebär inte detta att kyrkan i någon mening är överordnad Skriften?9
Vad innebär det att i sin tolkning sätta Kristus i centrum? För Luther var
evangeliet om Kristus som frälsare Skriftens centrum. Kristi frälsargärning
tolkades framför allt i termer av rättfärdiggörelse (se nästa avsnitt). Men är
rättfärdiggörelseläran i dess lutherska tappning den enda möjliga tolkningen
av frälsningen? Och vad innebär det att läsa Gamla testamentet med Kristus
i centrum? Är det möjligt att göra det på ett ansvarsfullt sätt idag, trots att vi
vet att de traditionella kristologiska tolkningarna saknar stöd i vår kunskap
om texternas historia och trots att sådana läsningar har bidragit till att utveckla och försvara en kristen antisemitism?10
Hur skall man förstå förhållandet mellan bibelordet och förkunnelsen?
Teologen Henry Cöster har påpekat att den lutherska reformationens stora
bekännelsetext, den Augsburgska bekännelsen, hävdar att Gud har givit oss
evangelieförkunnelsens och sakramentsförvaltningens ämbete för att vi skall
få den tro som rättfärdiggör. Bibeln, däremot, nämns inte i detta sammanhang.11 Cösters poäng är att luthersk teologi alltid har understrukit att Guds
ord först och främst är ett talat ord. Guds ord kommer till oss som förkunnelse av Guds nåd. Cöster formulerar sin ståndpunkt så här: »Förkunnelse
och sakrament – inte Skriften – är den ’språkhändelse’ som närvarandegör
9. För en översikt över kanonhistorien, se Bengtsson 2004.
10. För en diskussion av kristna tolkningar av Gamla testamentet, se till exempel Cristina Grenholm 1996.
11. Cöster 2004, s. 116.
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rättfärdiggörelsen så att den kan mötas av tillit.«12 Skriftens funktion är, för
Cöster, att fungera som en probersten. Skriften erbjuder »beskrivningar av
hurdan den Gud är som vi nu möter i det levande ordet och den levande
gemenskapen«.13
Det finns mycket i den lutherska skrifttolkningens historia som anknyter
till Cösters resonemang. Men det finns också stråk i den lutherska traditionen som på ett mera biblicistiskt sätt betonar själva bibeltextens normerande
roll för kyrkans liv och lära. När man skall ta ställning till vad det kan betyda att Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära »är grundad i Guds heliga
ord, såsom det är givet i Gamla och Nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter«,14 måste man ta ställning till vilket av de många olika lutherska
sätten att närma sig Skriften som man finner vara mest rimligt. Gemensamt
för all luthersk bibelanvändning är dock det kristocentriska perspektivet.

Rättfärdiggörelse av tro allena – materialprincipen
Teologihistoriskt sett har det ofta betytt att den princip som har strukturerat
luthersk bibelläsning har varit läran om rättfärdiggörelsen, som brukar beskrivas som den lutherska teologins materialprincip. Rättfärdiggörelseläran
är inte jämställd med andra delar av trosläran, utan det som skapar samman
hang mellan troslärans olika delar. Einar Billing formulerade, litet tillspetsat,
en »metodisk regel« för den som studerar Luther: »Tro aldrig att du kommit
till rätta med en luthersk tanke, förrän det lyckats dig att reducera den till ett
enkelt korrolarium till syndaförlåtelsens tanke.«15 Billing överdrev kanske
litet när han skrev detta; det finns fler stråk i luthersk teologi än tanken på
syndernas förlåtelse. Men han formulerar ändå något centralt: luthersk
teologi kretsar kring frågan om rättfärdiggörelse och syndaförlåtelse. Det är,
för att använda ett vanligt uttryck, med läran om rättfärdiggörelsen som
kyrkan står eller faller, enligt ett lutherskt sätt att se det. En diskussion om
teologiska förutsättningar för kyrkans samhällsansvar i ett lutherskt sammanhang kan därför inte förbigå frågan om rättfärdiggörelseläran, som
Luther beskriver som »lärare och furste, herre, ledare och domare över alla
slags läror«.16
Den lutherska reformationens teologer var djupt påverkade av kyrkofadern
Augustinus och hans lära om arvsynden. På denna punkt skiljde de sig i och
för sig inte i sak från den medeltida teologiska traditionen,17 men läran om
12. Cöster 2004, s. 137.
13. Cöster 2004, s. 138.
14. Kyrkoordning för Svenska kyrkan, 1 kap. 1 §.
15. Billing 1920, s. 7.
16. WA 39:1, s. 205.
17. Om rättfärdiggörelselärans historia, se till exempel McGrath 2005.
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arvsynden kom att inta en betydligt mer central ställning i reformatorernas
teologiska tänkande. Arvsynden hade, enligt Luther och Melanchthon, sitt
ursprung i Adams syndafall. I den Augsburgska bekännelsen konstateras att
»arvsynd verkligen är synd, som medför fördömelse och bringar evig död
även nu, åt dem, som icke födas på nytt genom dopet och den helige Ande«.18
Konsekvensen av syndafallet blev att människan lever bortvänd från Gud
och att Gud, som Melanchthon skriver, blir som »en förtärande eld« för
människan.19
Gud kan i sin helighet och rättfärdighet inte utan vidare bortse från människans synd. I Stora katekesen säger Luther till exempel att Gud »är en sådan
Gud, som icke lämnar det ohämnat, när man vänder sig ifrån honom«.20
Poängen är att Gud straffar synden. Människan, lämnad åt sig själv och sin
synd, kan därför inte vänta sig något annat än straff från Gud. Människan
är, som Melanchthon uttrycker det, ett »vredens barn«.21 Denna arvsyndstanke hör kanske till det mest svårsmälta i den lutherska traditionen.
Det rättfärdiggörelsen handlar om för Luther och Melanchthon, är helt
enkelt att den orättfärdiga människan blir rättfärdig i Guds ögon för Kristi
skull genom tron.22 Frälsningen sker uteslutande på grund av Guds nåd – sola
gratia. På ett sätt skulle man kunna säga att det för Luther men kanske framför allt för Melanchthon handlar om ett slags juridisk process.23 Med en
teknisk teologisk term brukar man kalla den rättfärdiggörelselära som så
småningom växte fram i den lutherska teologin för forensisk (av forum =
domstol). I Konkordieformeln sägs att »vår rättfärdighet inför Gud består
däri, att Gud av idel nåd utan någon vår … gärning, förtjänst eller värdighet
förlåter oss våra synder samt skänker och tillräknar oss Kristi lydnads förtjänst, för vars skull vi av Gud upptagas till nåd och räknas för rättfärdiga«.24
Nyckelorden här är att Gud av nåd förlåter våra synder och skänker och till

18. Svenska kyrkans bekännelseskrifter, s. 57 (Augsburgska bekännelsen, artikel II).
19. Melanchthon 1997, 2:13. – För att underlätta jämförelsen med andra utgåvor av historiska
texter har jag ibland avvikit från principen att hänvisa enbart till sida. Hänvisning till Melanch
thons Loci communes sker således genom att hänvisa till kapitel- och paragrafindelningen i den
svenska översättningen.
20. Svenska kyrkans bekännelseskrifter, s. 394.
21. Melanchthon 1997, 2:119.
22. Denna sammanfattning är inspirerad av Hof 1989, s. 126.
23. Det är en omdiskuterad fråga i Lutherforskningen i hur hög grad Luther själv förstod rättfärdiggörelsen i juridiska termer. En inflytelserik nyare Luthertolkning – den så kallade »finska skolan«
lyfter fram att Luther, utöver de juridiska aspekterna på rättfärdiggörelsen också betonade den
troendes verkliga förening med Kristus. För denna skola finns det därför vissa beröringspunkter
mellan grekisk-ortodox teologi, som förstår frälsningen som »gudomliggörelse«, och Luthers syn
på rättfärdiggörelsen. Det råder emellertid ingen tvekan om att luthersk tradition har kommit att
betona rättfärdiggörelsens forensiska aspekt. För en sammanfattning av den finska skolans luthertolkning, se Mannermaa 2005.
24. Svenska kyrkans bekännelseskrifter, s. 509 (Konkordieformeln III:2).
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räknar oss Kristi förtjänst på grund av vilken vi räknas för rättfärdiga.
Poängen är att när människor förtröstar på Kristus, tillräknar Gud dem
Kristi rättfärdighet, som om Kristi rättfärdighet vore deras egen. Däremot
betyder det inte att de i sig själva blir rättfärdiga. Den som tror på Kristus
räknas som rättfärdig inför Gud men måste fortfarande kämpa mot sin gamla människa och leva i daglig omvändelse, som Luther uttrycker det i Lilla
katekesen.
Inför Gud (coram Deo) tillräknas den människa som fått trons gåva Kristi
rättfärdighet. Men det finns också en rättfärdighet inför människor (coram
hominibus). Med rättfärdigheten coram hominibus avses, enligt Luther,
människans möjlighet att i yttre mening leva ett liv i enlighet med lagens
bud. Inför Gud räcker det inte med yttre laguppfyllelse, eftersom Gud ford
rar en hjärtats rättfärdighet. Men Gud vill också att människor lever tillsammans utan att göra varandra illa. Därför vill Gud att de också iakttar en
yttre rättfärdighet. För detta ändamål har Gud givit de politiska makthavarna i uppdrag att vaka över yttre ordning.

Lag och evangelium
I en predikan som Luther år 1521 höll över Matteusevangeliets kapitel 11
säger han att den rätta förståelsen av Skriften och den rätta teologin hänger
på att man kan skilja mellan lag och evangelium.25 Distinktionen hänger
nära samman med den lutherska rättfärdiggörelseläran och är central för att
förstå sammanhanget i luthersk teologi, själavård, psalmdiktning och samhällsuppfattning. Konkordieformeln sammanfattar innebörden av begreppen »lag« och »evangelium« genom att säga att »lagen egentligen är den
gudomliga lära, som undervisar om vad som är rätt och Gud behagligt«, och
därmed visar den också vad som är emot Guds vilja. Evangeliet är »en sådan
lära, som undervisar om vad den människa bör tro, som icke hållit lagen,
utan är fördömd genom den«. Evangeliet är budskapet om att Kristus har
försonat Gud och människa. Genom tron på detta evangelium får männi
skorna förlåtelse för sina synder och gemenskap med Gud.26
I luthersk teologi har man brukat tala om lagens två (eller tre) bruk. Lagens
första bruk handlar om att Gud har givit människorna lagen för att upprätthålla den yttre ordningen i mänskliga relationer. Lagen i denna mening är en
beteckning för det som är moraliskt rätt och den är något som alla männi
skor har tillgång till genom sitt förnuft. Melanchthon har formulerat denna
ståndpunkt så här: »Således är naturens lag en allmän insikt, som vi männi
skor alla håller med om, ja, som Gud inristat i vars och ens sinne till att gestalta

25. WA 7, s. 502. Om lag och evangelium hos Luther, se till exempel Lohse 1999, s. 267ff.
26. Svenska kyrkans bekännelseskrifter, s. 514 (Konkordieformeln V:1–4).
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moralen.«27 För att upprätthålla lagen i denna mening har Gud insatt den
politiska makten – »överheten«, som Luther uttryckte det. Överhetens uppgift är att genom lagstiftning och rättskipning se till att lagen i yttre mening
respekteras. Därvid är det förstås överhetens skyldighet att stifta sådana lagar
som är förenliga med morallagen.28
Lagens andra bruk handlar om att människorna genom lagen drivs till
Kristus. Lagen är nämligen också en domare över synden. Gud kräver i sin
rättfärdighet att vi skall uppfylla hela lagen, inte bara i det yttre, utan också
med hela vårt hjärta och hela vår själ. Med en berömd formulering i Stora
Galaterbrevskommentaren säger Luther: »Lex enim paedagogus est ad
Christum« – lagen är en uppfostrare till Kristus.29 Genom att lagen i dess
andra bruk gör synden uppenbar och visar oss Guds vrede över synden, driver
den oss, enligt Luther, till Kristus, som är Guds barmhärtighet. Lagen hotar
oss med Guds vrede så att vi i tron tar vår tillflykt till Kristus och därmed blir
rättfärdiggjorda inför Gud.
Luther räknar knappast själv med det som brukar kallas lagens tredje
bruk. För Melanchthon, liksom för mycket av den senare lutherska teologin,
har detta dock varit viktigt. Konkordieformeln klargör vari detta tredje bruk
består när den säger att lagen skall förkunnas också för dem som pånyttfötts
genom tron på Kristus. Den framhåller att pånyttfödelsen genom tron bara
är en början på människans fullkomning. Även den som tror på Kristus måste
ständigt kämpa mot synden, och därför måste lagen förkunnas även för dem
som tror.30
Distinktionen mellan lag och evangelium, och inte minst uppfattningen
om lagens andra bruk som en uppfostrare till Kristus, har spelat en enormt
stor roll i lutherskt fromhetsliv. En stor mängd psalmer från 1500- och
1600-talen är uppbyggda efter denna modell. Lasse Lucidors psalm »Herre
Gud, för dig jag klagar« (Sv.Ps. 620) kan tjäna som ett exempel.31 I de första
fyra verserna klagar psalmförfattaren över sin fruktan för Guds lag »mot
vars bud jag ständigt gått« (vers 1). Han »ryser in i märgen« när han ser sin
»uselhet« (vers 3). Men i vers 5 vänder hela psalmen. Då talas det om att
Gud förlåter den som vänder om till Gud, »döden skrämmer mig ej mera«
(vers 6). I tron finner psalmförfattaren »en säker tillflykt« i Jesu sår (vers 7).
Strukturen i psalmen är tydlig: först inskärps lagen för att uppfostra till Kristus, och därefter framträder evangeliet om Gud som barmhärtig och nådig
som Guds gåva till den som tror.

27. Melanchton 1997, 3:7.
28. Melanchthon 1997, 3:120–121.
29. WA 40:1, s. 552. För svensk översättning se Luther 1982, s. 302.
30. Svenska kyrkans bekännelseskrifter, s. 516 (Konkordieformeln VI).
31. Här följer jag Britt G. Hallqvists bearbetade text, som återfinns i 1986 års psalmbok.
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Tvåregementsläran och treståndsläran
Förståelsen av lag och evangelium hänger nära samman med samhällsuppfattningen i Luthers teologi. Under 1900-talet blev det vanligt att beskriva
Luthers ståndpunkt, som kanske framför allt varit karakteristisk för senare
tiders lutherska teologi, som en lära om Guds två regementen. Begreppet
»tvåregementslära« används inte på något tydligt sätt av Luther själv. Det
kom att användas under 1920- och 1930-talen inom tysk teologi och fick
inte minst betydelse i samband med den så kallade kyrkostriden i Tyskland
på 1930-talet. För de teologer som stödde det nazistiska maktövertagandet
blev den lutherska tvåregementsläran ett sätt att legitimera nazistpartiets
maktutövning. Teologer som motsatte sig nazifieringen av samhälle och kyrka
kunde å andra sidan kritisera den eftersom de ansåg att den ledde till passivitet mot en ond regim.32 Om man vill använda begreppet »tvåregements
lära« som en beskrivning av en traditionell luthersk samhälls- och kyrkouppfattning, måste man vara medveten om att den inte på något enkelt sätt
går att härleda till Luther. Samtidigt kan den vara en användbar förenkling
för att försöka ge en översiktlig bild av förhållandet mellan frälsningsuppfattning och samhällsuppfattning hos Luther och lutherska teologer i hans
samtid.
Bernhard Lohse påpekar i sin studie av Luthers teologi att poängen med
att skilja mellan andligt och världsligt regemente är att göra en motsvarande
åtskillnad mellan människans förhållande till Gud (coram Deo) och männi
skans förhållande till världen och till andra människor (coram mundo/
coram hominibus). Distinktionen mellan andligt och världsligt regemente
hänger därför, enligt Lohse, samman med distinktionen mellan lag och
evangelium.33
Tanken med tvåregementsläran är att Gud relaterar till världen på två sätt
– genom sitt »andliga« och sitt »världsliga« regemente. Genom sitt andliga
regemente handlar Gud för att frälsa mänskligheten från synd och död. Det
andliga regementet svarar därför mot evangeliet, även om det inte går att
sätta likhetstecken mellan dessa båda storheter (jämför lagens andra bruk).
Genom sitt världsliga regemente handlar Gud för att upprätthålla skapelsen
och den mänskliga samlevnaden. Det svarar därmed mot lagen.
Det är ett vanligt missförstånd att tvåregementsläran skulle innebära att
det världsliga regementet inte har med Gud att göra. Det förhåller sig precis
tvärtom. En central tanke hos Luther är att det världsliga regementet är
Guds sätt att relatera till världen genom lagen. Samhällets makthavare har
därför en skyldighet att upprätthålla lagen i dess första bruk. I en skrift som

32. Frostin 1994, s. 7.
33. Lohse 1999, s. 315.
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Luther gav ut år 1523 under namnet Von weltlicher Obrigkeit, wie weit man
ihr Gehorsam schuldig sei (Om världslig överhet, om i vilken utsträckning
man är skyldig den lydnad) klargör han att överheten har ett gudomligt uppdrag.34
Utan det världsliga regementet skulle ingen mänsklig samlevnad eller
gemenskap vara möjlig. Och utan det andliga regementet, genom vilket Gud
heliggör människorna, skulle ingen kunna ha gemenskap med Gud.35
Det är, enligt Luther, en kristens plikt att tjäna och underordna sig också
det världsliga regementet, eftersom det syftar till att sätta en gräns för synden
och ondskan. Men Luther understryker också att det finns en gräns för lydnaden för samhällets makthavare. I Von weltlicher Obrigkeit understryker
han att den världsliga överheten inte får försöka härska över människornas
tro. Då ingriper det världsliga regementet i det andliga, vilket är lika förkastligt som när det andliga regementet försöker utöva världslig makt.36 Men
Luther ställer sig tveksam till rätten att göra aktivt motstånd mot en orättfärdig överhet: »Överheten skall man inte motsätta sig med våld, utan endast genom att bekänna sanningen.«37
Tvåregementslärans poäng är alltså att man inte får sammanblanda lag
och evangelium, vare sig i kyrkan eller i samhället. Att försöka grunda samhället på evangeliet vore inte kärleksfullt, eftersom synden härskar i världen.
Om samhället inte står emot det onda, med våld om så skulle behövas, kommer de svaga att gå under. Det är viktigt att observera att distinktionen mellan andligt och världsligt regemente inte är en distinktion mellan kyrka och
samhälle. Kyrkan skall också predika lagen, eftersom lagen driver till Kristus. Och vad avser kyrkans rent rättsliga ställning i samhället, gäller lagen i
dess första bruk också där.
Tvåregementsläran är en viktig aspekt av Luthers och äldre luthersk teologis socialetik. Men en minst lika viktig aspekt är det som brukar kallas
treståndsläran. Luther delar in samhället i tre stånd, som han ger de latinska
namnen ecclesia, oeconomia och politia.38 På svenska skulle vi, med teologihistorikern Bengt Hägglund, kunna kalla dem kyrkan, hemmet och staten.39
Ecclesia hänger samman med det andliga regementet, medan det världsliga
regementet kan indelas i oeconomia och politia. När Luther talar om oeco34. WA 11, s. 247.
35. WA 11, s. 252.
36. WA 11, s. 261 ff. Det skall emellertid sägas, att Luther inte konsekvent intog denna ståndpunkt
utan ibland uppmanade överheten att ingripa mot hans teologiska motståndare. Om detta se till
exempel Lohse 1999, s. 319.
37. WA 11, s. 277.
38. Se till exempel WA 39:2, s. 42. Luther skriver: »Tres enim hierarchias ordinavit Deus contra
diabolum, scilicet oeconomiam, politiam et Ecclesiam« (Gud har inrättat tre stånd/ordningar mot
djävulen, nämligen hushållsståndet, det politiska ståndet och kyrkan).
39. Hägglund 1981, s. 214.
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nomia så avser han främst hushållet. Det hänger förstås samman med att
ekonomi och produktion på hans tid framför allt organiserades genom hushållen. Vår moderna förståelse av ordet »ekonomi« har en litet annan innebörd, men sakligt sett kan man säga att »oeconomia« förutom att syfta på
familjen, också syftar på det ekonomiska livet i vidare mening.
Som individ kan man befinna sig i flera av dessa stånd samtidigt: man kan
till exempel vara både präst, politiker och familjemedlem. Det är inom dessa
stånd som Gud, enligt Luther, kallar människor till tjänst. Treståndsläran
hänger därför nära samman med Luthers kallelselära. En människa är kallad
att verka i det stånd där Gud har placerat henne. Därför är ingen kallelse
förmer än någon annan. Samhället kan inte bestå utan såväl oeconomia som
politia. Och det andliga regementet verkar genom ecclesia inom vilket pre
dikoämbetet ryms. Treståndsläran blev ett centralt tankegods i lutherska
kyrkor. På många sätt gav den uttryck för en statisk samhällssyn, där var och
en hade sin givna plats i hushållet, i staten och i kyrkan. Därför har den
också kritiserats kraftigt.

Evangelisk-luthersk teologi idag
Den lutherska teologi som jag skisserat är utformad huvudsakligen på
1500-talet. Den formulerades för att svara på frågor som var aktuella då och
kan därför framstå som obegriplig eller irrelevant för många människor
idag. Jag tror att det finns mycket värdefullt att hämta i det lutherska tankegodset också idag, men det fordras att man bearbetar det och nytolkar det så
att det blir tydligt hur det kan bidra till en förståelse av vad det innebär att
vara människa – och kyrka – också på 2000-talet.
Prästen och psykoterapeuten Göran Bergstrand formulerar i sin bok En
själasörjares dilemma skillnaden mellan då och nu i en pregnant mening:
Förr var människan ansvarig inför Gud för sitt sätt att leva. Nu är Gud ansvarig
inför människan för det liv hon får. I en kultur där teodicéproblemet och menings
frågan är centrala i gudsrelationen får Gud problem med skulden.40

Jag tror att Göran Bergstrands analys är helt riktig. Den grundfråga som
Luther och Melanchthon försökte svara på var: Hur kan människan leva i
gemenskap med Gud när hon är en syndare? De flesta människor närmar sig
inte gudsfrågan på det sättet idag. Bergstrand beskriver det som att männi
skor som söker själavård idag oftare ställer frågan om livets mening och vill
ha hjälp att bearbeta sina livsfrågor och relationer här och nu.41 Frågan om
hur man kan nå det eviga livet hos Gud har marginaliserats.

40. Bergstrand 2002, s. 104.
41. Bergstrand 2002, s. 103f.
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Teologen Cristina Grenholm har formulerat en utmaning för den traditionella lutherska föreställningen om rättfärdiggörelsen genom att säga att den
bara blir levande om den kan kopplas till de problem som människor verk
ligen har idag.42 Grenholm pekar på att luthersk teologi löper risken att
»legitimera falsk skuld« genom att uppmuntra till bekännelse av synder som
inte knyter an till den enskilda personens erfarenhet. Ett exempel kan vara
beskrivningen av synd som hybris – övermod – där synden framför allt handlar om upproriskhet och självtillräcklighet. Som Grenholm påpekar är det en
beskrivning av synd som endast kan gälla för de starka och mäktiga. Den
som är förtryckt och underordnad utsätts för ett övergrepp om hennes eller
hans synd beskrivs i dessa kategorier.43 Inte minst har den traditionella förståelsen av synd, som bland annat teologen Ninna Edgardh Beckman påpekat, varit problematisk för kvinnor.44
I gudstjänster som utformas utifrån ett medvetet feministiskt perspektiv
innebär detta ofta en alternativ utformning av beredelsemomentet. Synda
bekännelse och avlösning utformas på ett sådant sätt att de ger uttryck för
kvinnors erfarenhet. Falska skuldkänslor kan benämnas och utmanas, och
beredelsemomentet kan till exempel utformas så att gudstjänstdeltagarna
bekänner att de inte har trott på sig själva så som de borde.45
De kritiska perspektiven på en traditionell luthersk förståelse av synd,
rättfärdiggörelse, lag, evangelium, samhälle och socialetik är många, och det
går inte att redovisa dem alla här. Jag skall peka på några problematiska
aspekter som jag tror behöver bearbetas, men listan kan göras mycket längre.
Jag skall också antyda ett möjligt försök till nytolkning av det lutherska tankegodset. Även här bör läsaren vara medveten om att det bara är ett av många
möjliga tolkningsalternativ.
För det första måste problemet med rättfärdiggörelselärans relevans för
människor idag bearbetas. Som Cristina Grenholm påpekat måste rättfärdiggörelseläran knyta an till människors erfarenhet för att inte bara bli en
tom formel. Om rättfärdiggörelseläran skall vara meningsfull måste den
kunna bidra till människors livstolkning och existentiella reflektion.
För det andra måste rättfärdiggörelselärans konsekvenser för socialpolitik och samhällssyn bli föremål för analys och omtolkning. En alltför rigorös
åtskillnad mellan lag och evangelium riskerar att försvaga möjligheten till
samhällskritik på kristen grund. Etikern Carl-Henric Grenholm har i sin bok
Bortom humanismen påpekat att kristen etik också måste innebära en kallelse att leva i Kristi efterföljd.46 Rättfärdiggörelse betyder då inte bara något
42. Cristina Grenholm 2000, s. 75.
43. Cristina Grenholm 2000, s. 77.
44. Edgardh Beckman 2005, s. 30.
45. Edgardh Beckman 2005, s. 32.
46. Carl-Henric Grenholm 2003, s. 266.
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i förhållandet mellan människa och Gud utan också något som måste få
konsekvenser för hur människor lever tillsammans med varandra. Med ett
sådant resonemang säger till exempel evangeliet om Guds förlåtelse av nåd
allena också något om hur vi bör relatera till varandra.47 Samtidigt måste
man vara medveten om att det kan vara problematiskt att framhålla för
låtelse som etiskt ideal. Skall den som blivit utsatt för svåra övergrepp också
förlåta av nåd allena? Det är inte självklart.48
Talet om det världsliga och det andliga regementet har kunnat användas
för att motivera att kyrkan bör avstå från alla former av samhällskritik.
Finns det en risk för att upprätthållandet av en sådan distinktion leder till en
kyrklig oförmåga till aktivt samhällsengagemang? Eller kan distinktionen ge
kyrkan ett kritiskt verktyg för att hålla staten ansvarig för sina tillkortakommanden? Så verkar till exempel biskoparna i Finlands evangelisk-lutherska
kyrka resonera i ett biskopsbrev. De påpekar att staten har en uppgift som
verktyg för Guds världsliga regemente. Det innebär också ett ansvar för
människors välfärd. De finska biskoparna påpekar också hur denna tanke
gestaltades i den tidiga reformationens samhällsorganisation. I de städer där
reformationen slog igenom organiserades gemensamma fonder som skulle
bestrida utgifter bland annat för social välfärd, även om det förstås inte
handlade om välfärd på den nivå som vi tänker oss. Biskoparna skriver:
Nu började man däremot anse att Gud själv delar ut sina skapelsegåvor till män
niskan. Riktningen var uppifrån nedåt. Man tänkte sig att de kristnas sociala
ansvar skulle följa samma princip. Som samfund skulle man se till att ingen behövde vara fattig och att ingen behövde hamna utanför. Som samfund skulle
man enligt nästankärlekens princip förmedla allt det goda som kom ovanifrån
till dem som var i nöd.49

Lutherska världsförbundet (LVF) har också pekat på möjligheten att två
regementsläran kan användas som samhällskritiskt instrument. LVF understryker att den ofta har missförståtts av de lutherska kyrkorna när de inte
har engagerat sig i samhällsfrågorna. Särskilt frestande har detta kanske varit
för stora folkkyrkor som har haft nära band till staten. Tvåregementsläran
betyder inte att kyrkan skall avstå från att lägga sig i politiken. Den säger att
kyrkan inte skall försöka kontrollera staten med maktmedel, eller överta
statens funktioner. Däremot har kyrkan en kallelse att påminna staten om
att den är ansvarig inför Gud för hur den förvaltar Guds världsliga regemente. Det ger utrymme för ett stort mått av samhällskritik. Kyrkan skall
förkunna Guds lag också för staten.50
47. Ett sådant resonemang har jag vidareutvecklat i Ekstrand 2007.
48. Se till exempel Heberlein 2005 och Brock & Parker 2001.
49. Att dela med sig av det goda 1999.
50. Reclaiming the Vocation of Government 2004, s. 3.
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För det tredje måste den lutherska traditionen om rättfärdiggörelse, lag
och evangelium, Guds två regementen och treståndsläran granskas kritiskt
med avseende på vilka konsekvenser den får för olika grupper i samhället.
Många teologer har påpekat att de traditionella föreställningarna om synd
och rättfärdiggörelse upplevs som förtryckande och destruktiva. Treståndsläran har spelat en avgörande roll för att legitimera en hierarkisk samhällsorganisation, inte minst i den form som den har lärts ut genom Martin
Luthers Lilla katekes. Om Svenska kyrkan idag vill knyta an till det lutherska
arvet, måste det ske i medvetenhet om detta arvs delvis problematiska verkningshistoria.
Ett bland flera fruktbara förhållingssätt till den lutherska teologiska tradi
tionen utvecklas av teologen Margareta Brandby-Cöster i artikeln »Predikans tilltal«.51 Brandby-Cöster argumenterar för att en luthersk livssyn står
främmande för en modern individualism. För Luther ingår människan i förpliktande sammanhang och gemenskaper. Och, påpekar Brandby-Cöster, i
»det lutherska tänkandet innebär jaget och det som gäller för mig, att jag
blir en enskild människa i betydelsen själv ansvarig gentemot den andre i
gemenskapen«.52
Man skulle, menar jag, kunna säga att lagens förkunnelse egentligen inte
är något annat än detta – att visa på att varje människa är ansvarig gentemot
den andre. Denna ansvarighet är något som vi är skyldiga att ta på allvar.
Och om vi tar ansvarigheten på verkligt allvar, då inser vi också att vi bär på
skuld. Och det är en konkret skuld – det är jag som är ansvarig för mitt sätt
att förhålla mig till mina medmänniskor. Vad rättfärdiggörelse av tro til
syvende og sidst handlar om är att denna skuld inför andra människor inte
behöver påverka vårt gudsförhållande. Gud tar emot var och en som vill ha en
relation till Gud. Men detta befriar oss inte från vårt ansvar som människor.
Tvärtom befriar det oss till att ta ansvar för varandra.

Folkkyrkotanken
Svenska kyrkan förstår sig själv som en folkkyrka. Vad detta innebär är
emellertid inte helt klart. Begreppet kom att få en central betydelse i början
av 1900-talet i anslutning till den så kallade ungkyrkorörelsen, som ville
stärka banden mellan Svenska kyrkan och folket, inte minst mot bakgrund
av såväl frikyrklighetens som arbetarrörelsens kyrkokritik. »Sveriges folk –
ett Guds folk« blev slagordet. Två av de mera framträdande teologerna i
ungkyrkorörelsen blev J.A. Eklund (1863–1945), som blev biskop i Karlstad
1907, och Einar Billing (1871–1939), som blev biskop i Västerås 1920.

51. Brandby-Cöster 2008.
52. Brandby-Cöster 2008, s. 56.
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Eklund och Billing företrädde i viss mån olika uppfattningar om innebörden av ordet »folkkyrka«. Man skulle kunna karakterisera Eklunds uppfattning som en »skapelseorienterad, kollektiv folkkyrkosyn«, medan Billings
skulle kunna bestämmas som en »nådemedelsorienterad och individinriktad
folkkyrkosyn«.53 Eklund byggde sin uppfattning på tanken att Gud har skapat
alla folkslag till sina utvalda folk. Svenska folket är därför, liksom de engelska,
ryska, tyska eller judiska folken, Guds utvalda folk. Svenska kyrkan är Guds
folks kyrka i Sverige. Det betyder för honom att det finns ett nära, och i skapelsen givet, samband mellan svenska folket och Svenska kyrkan. När Billing
skall närma sig begreppet folkkyrka skriver han »från syndaförlåtelsens
evangelium måste man utgå för att förstå folkkyrkan – därför visar också
denna å sin sida oavlåtligt, som en kompassnål, tillbaka till detta«.54 För
Billing är Svenska kyrkan Guds budbärare om evangeliet, satt att verka inom
Sveriges gränser. Svenska kyrkan är »syndernas förlåtelse till Sveriges folk«.
Det skulle föra alldeles för långt att här utveckla alla olika varianter av
folkkyrkoteologi som utvecklats i Eklunds och Billings efterföljd.55 Det är
egentligen omöjligt att försöka peka på några drag som alla olika folkkyrkoteologier skulle ha gemensamt; därtill är de alltför olika. Därför väljer jag i
stället att presentera några problemkomplex där olika folkkyrkouppfattningar har intagit från varandra delvis skilda ståndpunkter.
För det första kan man, som Dag Sandahl har påpekat i avhandlingen
Folk och kyrka, skilja mellan dem som förstår »folkkyrka« som en kyrka för
folket och de som förstår »folkkyrka« som folkets kyrka.56 För Einar Billing
var Svenska kyrkan i första hand en kyrka för folket. Det betyder att kyrkan
var en folkkyrka därför att den hade ett ärende till hela folket – att förkunna
syndernas förlåtelse. Därför skulle kyrkans organisation vara utformad så
att så många som möjligt kunde komma inom hörhåll för förkunnelsen om
syndernas förlåtelse. Inga särskilda kvalifikationer fick därför ställas upp för
medlemskap i kyrkan. Men »folkkyrka« betydde inte att folket skulle vara
subjekt i kyrkan. Folket var föremål för kyrkans förkunnelse. De som företrädde modellen folkets kyrka tänkte delvis annorlunda. I den modellen var
folket subjekt i kyrkan. Till den modellen anknöt inte minst de som under
1950- och 1960-talen verkade för en mer demokratisk organisation av
Svenska kyrkan.57
För det andra kan man ställa sig frågan om Svenska kyrkans storlek har
någon koppling till dess möjlighet att vara folkkyrka. Gunnar Hultgren
(ärkebiskop 1958–67) menade till exempel att »för folkkyrkans existens
53. Ekstrand 2002, s. 99ff.
54. Billing 1963, s. 39.
55. Den intresserade kan exempelvis hänvisas till Ekstrand 2002.
56. Dag Sandahl 1986, s. 19.
57. Ekstrand 2002, s. 83.
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räcker det icke, att kyrkan i kraft av sitt budskap bekänner sig till folket.
Även folket måste i en eller annan form bekänna sig till kyrkan«.58 Kan
Svenska kyrkan vara folkkyrka om endast en minoritet av befolkningen är
medlemmar? Hultgrens svar förefaller vara nej. För Billing skulle svaret ha
varit ja – att vara folkkyrka har ingenting att göra med antalet medlemmar,
utan med hur kyrkan förstår sin egen uppgift.
För det tredje måste man ta ställning till det problematiska ordet »folk« i
detta sammanhang. För Eklunds uppfattning fanns det ett nära samband
mellan vad han uppfattade som specifikt svenskt och Svenska kyrkan. Inte
minst kom det till uttryck i hans populära psalm »Fädernas kyrka«. Det
finns risk för att talet om folkkyrkan blir förtryckande. Vad menas egentligen med »folk«? Det finns många svenskar som inte tillhör Svenska kyrkan,
och som heller inte skulle vilja tillhöra den. Kan man fortsätta att tala om
folkkyrka i ett samhälle som blir alltmer pluralistiskt, och där många tillhör
andra trossamfund, eller inget trossamfund alls?
För det fjärde kan man fråga sig vad ett genusperspektiv på folkkyrko
tanken innebär. Svenska kyrkans kyrkotillhöriga är både män och kvinnor.
Samtidigt råder en könssegregation i Svenska kyrkan. Det finns till exempel
fortfarande bara två stift av tretton som har kvinnor som biskopar. Vad
innebär det att vara folkkyrka om man vill ta på allvar att kyrkans medlemmar är både män och kvinnor?59
Det är alltså inte oproblematiskt att beskriva Svenska kyrkan som en
evangelisk-luthersk folkkyrka. Det går inte att på något enkelt sätt säga vad
det innebär att vara evangelisk-luthersk. Det lutherska arvet är i behov av
bearbetning, så att det kan framstå som relevant också idag. På samma sätt
är det med begreppet folkkyrka. I ett samhälle präglat av mångfald är det
problematiskt att beskriva Svenska kyrkan som folkkyrka. Samtidigt har
folkkyrkotanken kommit att bli en viktig del av Svenska kyrkans självför
ståelse. Arbetet med att nytolka förståelsen av vad det innebär att vara en
evangelisk-luthersk folkkyrka framstår därför som angeläget.
Inte minst viktigt är det att arbeta med frågan om vad diakoni kan vara i
relation till förståelsen av Svenska kyrkan som en evangelisk-luthersk folkkyrka. Svenska kyrkans diakonala verksamhet åtnjuter stort förtroende i
samhället, kanske främst i samband med kriser och katastrofer. Hur kan man
tolka det diakonala uppdraget mot bakgrund av en luthersk teologisk tradition? På vilket sätt skall Svenska kyrkan förvalta det stora förtroende som
finns för kyrkans diakonala verksamhet? Är det kanske genom detta förtroende som människor, med Gunnar Hultgrens ord, »bekänner sig till kyrkan«?
Och finns det i så fall en risk att diakoni blir ett instrument för kyrkan att

58. Hultgren 1960, s. 22f.
59. Edgardh Beckman 1998.
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bevara denna folkets bekännelse till kyrkan, snarare än en osjälvisk nästantjänst? Hur kan diakoni, som nästantjänst, förenas med den lutherska misstänksamheten mot alla försök att göra frälsningen beroende av människors
gärningar? Åt den frågan skall jag ägna nästa avsnitt.

Lag och evangelium som drivkraft till diakoni
Teologen Pernilla Parenmalm konstaterar i artikeln »Diakonala perspektiv
hos Martin Luther« att det finns en brist på analys av diakonala perspektiv
hos Luther i Lutherforskningen.60 Parenmalm lyfter fram att »omsorgen om
nästan« intar en stark ställning i Luthers teologi. 61 Med utgångspunkt i
Luthers skrift Om en kristen människas frihet visar Parenmalm att det finns
en stark impuls till diakoni i den lutherska traditionen. Luthers budskap om
rättfärdiggörelse av tro allena betyder inte att goda gärningar är förkastliga.
Tvärtom – vi är skyldiga att ta vara på våra medmänniskor. Men vår förmåga eller oförmåga att göra detta kan inte påverka vår ställning inför Gud.
Luther uttrycker detta så här i Om en kristen människas frihet:
Ty människan lever inte enbart för egen räkning i denna dödliga kropp, för att
verka i den, utan hon lever även för alla andra människor på jorden. Ja hon lever endast för andra, inte för sig själv. Och hon gör ju sin kropp underdånig för
att mera odelat och fritt kunna tjäna andra …62

Luther fortsätter litet senare i samma skrift med att säga att »var och en bör
… bli en kristen för den andre«.63 Det faktum att vi inte, enligt Luther, kan
förtjäna vår salighet hos Gud med goda gärningar, innebär inte att vi inte
skall göra goda gärningar. Tvärtom är det varje kristens plikt att vara en
Kristus för sin nästa. Det finns därför ingen motsättning mellan en luthersk
livssyn och viljan och skyldigheten att ta vara på sina medmänniskor. Där
emot finns det vissa problem som behöver benas ut. Jag skall försöka peka
på några av dem.
Vad menas egentligen med ordet »diakoni«? Enklast kan det kanske översättas med »tjänst«, eller, friare, »nästantjänst«. På Svenska kyrkans hemsida
beskrivs diakoni så här:
Diakoni är kyrkans uppdrag att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för detta är Guds kärlek, som den möter oss i människan Jesus Kristus.64

60. Parenmalm 2001, s. 111.
61. Parenmalm 2001, s. 100.
62. Luther 1993, s. 32. WA 7, s. 64.
63. Luther 1993, s. 36. WA 7, s. 66.
64. www.svenskakyrkan.se, avläst 2008-10-18.

35

I det följande skall jag använda ordet diakoni i betydelsen »kyrkans uppdrag
att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta människor i
utsatta livssituationer«. Det blir då intressant att fråga sig hur en sådan
diakoniförståelse kan relateras till en luthersk förståelse av lag och evange
lium och av Guds världsliga och andliga regementen. Det är nämligen inte
alldeles enkelt.
Evangeliet handlar i luthersk tradition framför allt om syndernas förlåtelse. Som det uttrycks i Konkordieformeln (se ovan) är evangeliet »en sådan
lära, som undervisar om vad den människa bör tro, som icke hållit lagen,
utan är fördömd genom den«. En traditionell luthersk förståelse av begreppet »evangelium« skulle betyda att diakoni så att säga inte hör till evangeliets
»område« utan snarare skall anses hänga samman med lagen. Om frälsningsbegreppet främst förstås i termer av syndaförlåtelse, blir det svårt att
inordna diakoni i kyrkans förkunnelse av evangeliet. Det finns många för
delar med att hänföra diakonin till lagens sfär. Men det finns också i ett
lutherskt perspektiv ganska stora problem med ett sådant perspektiv. Jag
skall försöka peka på några fördelar och problem.
En klar fördel med att säga att kyrkans diakoni hör till lagens område är
att det är enkelt att förena ett sådant perspektiv med ett rättighetsperspektiv på social välfärd. Etikern Per Sundman konstaterar att rättighet är ett
ord som »används till att uttrycka att vissa anspråk eller krav är legitima
och att det finns plikter gentemot den som har det legitima anspråket«.65
Teologen Gustaf Wingren har sagt att samhällets lagstiftning »är medmänniskans kravbrev«.66 I en vidare betydelse skulle vi kunna säga att lagen i
dess första bruk består av våra medmänniskors legitima krav på oss. Som
Per Sundman påpekar, grundar sig alltid ett legitimt krav (till skillnad från
ett illegitimt) på en rättighet. Och om våra medmänniskor har vissa rättigheter som kan göras gällande, så motsvaras detta av vår plikt att tillgodose
deras legitima krav.
Med ett sådant perspektiv blir kyrkans möte med människor i »utsatta
livssituationer« en plikt, grundad på människors legitima krav på att få sina
livsbehov tillgodosedda. En diakonal verksamhet som grundar sig på ett
sådant perspektiv kan aldrig utformas som nedlåtande välgörenhet. Om diakonin hör till lagens område, kan den diakonala verksamheten heller inte
utföras i syfte att bidra till diakoniarbetarens egen gudsrelation. Den har
ingenting med gärningsrättfärdighet att göra utan är helt enkelt den nödställdes rättighet.
Problemet med ett sådant sätt att tolka det diakonala uppdraget är att det
inte är så lätt att se varför detta skulle vara kyrkans uppgift. Lagen i dess

65. Sundman 2005, s. 268.
66. Wingren 1974, s. 58.
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första bruk gäller ju inte bara i kyrkan. Och plikten att tillgodose nästans
krav gäller alla. Därmed borde det först och främst vara staten, som representerar Guds världsliga regemente, som skall se till att varje människa får
sina rättigheter tillgodosedda. Kyrkan har, i en sådan teologisk ram, två
diakonala uppgifter. Den ena är att förkunna lagen för samhället. Med ett
modernare språkbruk skulle man kunna säga att diakonin har en samhällskritisk och profetisk uppgift. Kyrkans diakonala uppdrag innebär att »försvara människors rätt«, som det uttrycks i kyrkohandbokens ordning för
diakonvigning. Den andra uppgiften blir att komplettera samhällets sociala
insatser på områden där stat och samhälle inte kan eller vill möta männi
skors behov. I en sådan kompletterande uppgift ligger också ett slags kritik:
detta borde staten eller kommunen ansvara för.
En fördel med att i stället säga att diakonin hänger samman med evangeliet
är att diakoni då kan förstås som ett uttryck för Guds frälsningshandlande.
Diakoni uppfattas då som ett sätt att förkunna Guds, den evige förbarmarens, kärlek till alla människor. En sådan diakonisyn kan ge uttryck för en
vidare förståelse av »evangelium« än den som uttrycks i Konkordieformeln.
Evangeliet handlar då inte bara om syndaförlåtelse, utan om Guds verk för
att befria sin skapelse ur allt som håller den fången: synd, död, lidande, förtryck och förnedring. En sådan tolkning har många poänger när den tillämpas på diakonin. Det blir inte särskilt svårt att svara på frågan om varför
kyrkan skall ägna sig åt diakoni. Kyrkan är ju kallad att förkunna Guds
frälsning för skapelsen. Ett problem är emellertid att det är svårt att förena
den med en traditionell luthersk förståelse av rättfärdiggörelse, lag och
evangelium. Hur man löser en sådan spänning är förstås beroende av hur
viktigt man anser det vara att hålla fast vid den förståelse av människors
förhållande till Gud som utvecklades av 1500-talets lutherska teologer. Ett
annat problem med att beskriva diakoni i termer av »evangelium« är att det
kan vara svårare att förena med ett rättighetsperspektiv. Kan evangeliet vara
en rättighet? Är det inte en gåva?
Det finns många sätt att närma sig dessa frågor, och det finns inget facit
som kan säga vilket sätt som är bäst. Man skulle kunna säga att när man skall
ta ställning i en teologisk fråga handlar det alltid om vilket pris man vill betala
för att lösa ett problem. Att säga att diakoni är lagens verk löser vissa problem
men skapar andra. Att säga att diakoni är ett uttryck för evangelium har också
både för- och nackdelar. I den definition av diakoni som jag hämtade från
Svenska kyrkans hemsida sägs att grunden för diakonin är Guds kärlek. Det
ger oss ingen vägledning i frågan om diakonins förhållande till lag och evan
gelium, eftersom både lagen och evangeliet är ett uttryck för Guds kärlek.
När definitionen talar om att denna kärlek har sin grund »i människan Jesus
Kristus« kan det tolkas som att diakoni hänger samman med evangeliet.
Ett alternativt sätt att närma sig frågan om lag eller evangelium som drivkraft till diakoni kan vara att, som jag var inne på i avsnittet om evangelisk37

luthersk teologi idag, ifrågasätta den rigorösa åtskillnaden mellan lag och
evangelium i luthersk teologi. Kristen etik skulle, med ett sådant sätt att se
saken, inte helt gå att reducera till vad alla människor kan komma till insikt
om genom sitt förnuft. Carl-Henric Grenholm förordar vad han kallar en
kombinationsteori för kristen etik.67 Kristen etik är inte någonting helt annorlunda jämfört med andra etiska positioner. Den är unik i det avseendet
att Kristus framstår som en förebild, värd att efterfölja.68 Om kristen etik
förstås på det sättet, kan man säga att gränsen mellan lag och evangelium
blir mindre tydlig. Men den behöver fördenskull inte upplösas helt. Man kan
förstås också fråga sig om framhållandet av Kristi exempel som utgångspunkt för diakoni alltid är befriande. Finns det en risk med att självuppoffringens etik kan förstärka över- och underordningsstrukturer i kyrka och
samhälle?

Avslutande reflektioner
Det finns inga enkla svar på några av de teologiska frågor som jag diskuterat
i detta kapitel. Den lutherska idétraditionen skulle kunna liknas vid en reseskildring i teologins värld. Den innehåller beskrivningar av olika platser och
olika förhållningssätt. Men det är en reseskildring som åtminstone i sin första upplaga skrevs på 1500-talet. Om vi idag vill använda oss av den, måste
vi göra det varsamt. Landskapet har förändrats. Människors frågor inför livets förunderliga storhet, människors nöd och människors längtan ser kanske inte alltid ut på samma sätt i dagens Sverige som det gjorde i 1500-talets
Wittenberg. Men det vore förhastat, tror jag, att säga att vi inte har någon
glädje alls av den gamla reseskildringen. Den kan hjälpa oss att få syn på
sådant i landskapet som är dolt för oss, men som visar sig vara stort och
viktigt. Kanske är det så att behovet av rättfärdiggörelse av nåd allena inte är
överspelat? Kanske kan talet om det världsliga och det andliga regementet
inspirera till profetisk samhällskritik?
Konkordieformeln innehåller en vacker formulering om lagen och evange
liet, som kan tjäna som avslutning. Den lyder så här: »Vi tro, lära och bekänna, att man med största omsorg må såsom ett klart ljus i kyrkan fasthålla åtskillnaden mellan lag och evangelium, varigenom, såsom den helige
Paulus framhåller, Guds ord rätt delas.«69
Vad betyder det idag att fasthålla åtskillnaden mellan lag och evangelium?
Kanske kan det för diakonin betyda att den aldrig får reduceras till ett instrument för andra syften, utan alltid måste vara ett svar på varje människas

67. Carl-Henric Grenholm 2003, s. 261ff.
68. Carl-Henric Grenholm 2003, s. 267.
69. Svenska kyrkans bekännelseskrifter, s. 514 (Konkordieformeln V:1).

38

legitima krav på att få sina rättigheter tillgodosedda? Samtidigt kanske åtskillnaden inte skall vara så rigid som Konkordieformelns författare tänkte
sig. Då kan kyrkans samhällsansvar och diakoni ske i Kristi efterföljd, som
ett svar på varje människas oförytterliga värde och rätt.
Thomas Ekstrand är diakon i Svenska kyrkan och docent i systematisk teologi
med livsåskådningsforskning vid Uppsala universitet.
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kapitel 3

Tro som social praxis: om diakoni 
i det privata och det offentliga
Av Anders Bäckström

Inledning
Jag har fått i uppdrag att återvända till de undersökningar som i början av
1990-talet genomfördes om Svenska kyrkans diakonala verksamhet för att
se hur dessa står sig mot bakgrund av senare års samhällsförändringar. Det
handlar om tre undersökningar om attityder till den diakonala verksam
hetens plats i kyrka och samhälle som genomfördes av Bräcke diakonigård
1991, Ersta diakonisällskap 1992 och Diakonistiftelsen Samariterhemmet
1994.1 Undersökningarna fokuserade det så kallade kyrkfolkets attityder,
diakoner och diakoniassistenters uppfattningar och kyrkorådsordföranden,
kyrkoherdars och diakoners synsätt på den diakonala verksamheten och
dess utveckling.
I denna framställning skall jag relatera 1990-talsresultaten till de studier
som har genomförts av kyrkans diakonala roll dels inom kyrka–statprojek
tet,2 dels inom det stora europeiska projektet Välfärd och religion i ett
europeiskt perspektiv.3 Dessa studier har utförts vid Diakonivetenskapliga
institutet, senare Centrum för studier av religion och samhälle (Teologiska
institutionen i samarbete med Diakonistiftelsen Samariterhemmet), i Uppsala. Eftersom frågeställningar och metoder är olika kan inga direkta jämförelser göras. Det går dock att diskutera på vilket sätt resultaten från 1990talets början kan tillämpas och tolkas i en delvis ny samhällssituation.

Den sociala frågans centrala plats
I alla undersökningar som har utförts om kyrkans samhällsroll, både sådana
som har riktats till ett befolkningsurval och sådana som har riktats till kyrkligt anställda eller till kyrkfolk, har det visat sig att de sociala eller diakonala
frågorna anses ha stor vikt. I den nordiska befolkningsundersökningen ansåg inte mindre än 90 procent att »det är viktigt att kyrkan satsar resurser

1. Alwall & Geyer 1991; Församlingsdiakonin inför framtiden 1992; Bäckström m.fl. 1994.
2. Bäckström 1999.
3. Bäckström 2003.
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för att hjälpa sjuka och gamla«.4 Drygt 80 procent ansåg samtidigt att »det
är viktigt att kyrkan organiserar hjälpinsatser vid missväxt och naturkatastrofer«. Det är klara majoriteter som menar att de nordiska folkkyrkorna
har en funktion i samhället i förhållande till särskilda målgrupper och händelser. Samtidigt är det lika klara majoriteter som menar att denna funktion
skall vara komplementär i relation till välfärdssamhällets omsorgsorganisation (som är generell och riktad till alla medborgare). Det är när nationella
värden står på spel (olika former av kriser), när omsorgen om gamla och
sjuka behöver stärkas och när omsorgen om grupper i samhällets marginal
(det nya utanförskapet) skall uppmärksammas som kyrkorna bedöms ha en
samhällsroll.
Då motsvarande undersökningar riktas till kyrkligt anställda, förtroendevalda eller till gudstjänstdeltagare uppstår i stort sett samma svarsbild. Präster,
diakoner och lekmän anser att sociala eller diakonala frågor verkligen skall
prioriteras. Det råder också stor enighet om att kyrkans sociala eller diakonala verksamhet skall fungera som ett komplement till den lokala kommunens
verksamhet (skola, vård och omsorg). Den enskilda själavården genom besöks
tjänsten utgör det instrument genom vilken den sociala eller diakonala verksamheten främst skall bedrivas. Denna svarsbild står sig fortfarande, men den
behöver idag kompletteras med frågan om hur denna praxisfunktion skall
tolkas i en allt mer mångkulturell och global samhällssituation.
Att den diakonala verksamheten i Svenska kyrkan ses som mycket relevant står helt klart. Denna relevans grundar sig på det uppdrag som Kristus
själv har givit kyrkan, det vill säga att gå ut och förkunna evangelium och
bota/hela människor. Det finns en grundläggande omsorgsuppgift som ligger
i kyrkans väsen, och som ofta återkommer i den teologiska litteraturen.5
Diakonal verksamhet fanns redan på den urkyrkliga tiden, institutionaliserad
genom änkornas roll. I svensk historisk tid var kyrkans diakoni lika med den
officiella omsorgen om de fattiga i socknen. I samband med avregleringen av
bondesamhället och de nya nationella regleringar som växte fram med industrisamhället i slutet på 1800-talet avvecklades den kyrkligt officiella sociala
omsorgen (som kommit att kritiseras av stora befolkningsgrupper). I stället
växte en ny diakonirörelse fram som tog sig uttryck i etablerandet av de fria
diakonisällskapen. Den diakonala rörelsen kan därför ses som en del av
1800-talets folkrörelser som kom att få stor betydelse för framväxten av den
demokratiska välfärdsstaten under 1900-talet. Diakonisällskapen institutionaliserades dock relativt snabbt. De fick därför snarare en folkrörelseliknande roll med sin betoning av de sociala frågornas centrala plats.6

4. Bäckström m.fl. 2004, s. 63.
5. Brodd 1992; Brodd 2005.
6. Bäckström 2001.
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Under 1900-talet har diakonala verksamheter blivit allt mer integrerade i
kyrkans organisation och allt mer tydligt relaterade till (in)vigningar av diakoner och diakonissor (1942 och 1986 års handböcker) och till sist med det
som i kyrkoordningen alltsedan år 2000 benämns kyrkans vigningstjänst.
Moderhusdiakonin med bas i diakoniinstitutionerna avvecklades på
1960-talet och diakonernas utbildningar har successivt blivit allt mer högskolemässiga. I takt med att välfärdsstaten utvecklades blev den kyrkligt
baserade sociala omsorgen allt mer överflödig. Från 1930-talet kom Svenska
kyrkan att i allt väsentligt fungera som en av välfärdsstatens institutioner
med uppdrag att ansvara för riter och själavård. Till detta kom att den lokala
socknen från år 1862 till år 2000 var uppdelad i en borgerlig och kyrklig
kommun, som inte fick konkurrera med varandra. Det förstärkte kyrkans
roll att ansvara för privatlivets religiösa frågor. Sven Thidevall har kallat
tiden mellan 1862 och 2000 för den kyrkokommunala parentesens tid.7 Att
denna »parentes« nu har upphört innebär att den lokala kyrkan i Sverige har
fått full etableringsrätt också på sociala områden som kommunen ansvarar
för. Detta har lett till en successivt ökad etablering av kyrkliga (för)skolor,
sociala vårdinrättningar och äldreboenden (jämför Håkan Stenows kapitel i
denna bok).

Diakoni som brygga mellan kyrka och samhälle
Då de ovan nämnda undersökningarna genomfördes på 1990-talet var den
starka integrationen av den diakonala funktionen inom ramen för den kyrkliga organisationen redan ett faktum. Denna integration har blivit ännu tydligare genom den nya kyrkordningen (som antogs 1998), där diakoni formulerades som en av fyra aspekter av församlingens grundläggande uppgift.8
Denna integrationsprocess antyder att 1800-talets diakonirörelse successivt
har »förkyrkligats«. Samtidigt har diakoniinstitutionerna fått en delvis annan
roll som sociala entreprenörer i samhället. Denna utveckling har förstärkts
under de femton år som har gått sedan undersökningarna genomfördes.
På motsvarande sätt kunde man i början av 1990-talet endast ana kon
turerna av välfärdsstatens minskade makt. Visserligen fanns det många som
talade om industrisamhällets nedmontering, och att den svenska modellen
passerat sin höjdpunkt på 1960- och 1970-talen, men effekterna av denna
utveckling var oklara. Det var först på 1990-talet, då den ekonomiska recessionen blev tydlig och avregleringen av 1900-talets olika samhällsinstitu
tioner började genomföras, som utvecklingens betydelse för kyrkans diakonala verksamhet också började klarna. Det var då som Sverige blev en del av

7. Thidevall 2003.
8. Thidevall 2005.
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Europeiska unionen, 1995, med nya regleringar av överstatlig karaktär. Det
var också då som den ekonomiska globaliseringen började få lokala effekter.
En nyliberal global marknadsekonomi, där nationalstaterna hade begränsade
kontrollmöjligheter, växte fram. Ekonomin blev allt mer globalt beroende
medan de sociala kostnaderna förblev lokalt beroende. Detta är en av förklaringarna till de ökade svårigheterna att finansiera välfärden.
För femton år sedan var sekulariseringsparadigmet fortfarande dominerande inom religionssociologisk forskning. Det innebar att Svenska kyrkan
(och religionen i stort) uppfattades som en marginaliserad del av det specialiserade kunskapssamhället. Den ökade mångfalden av åskådningar i samhället gjorde samtidigt att religionen ansågs tillhöra den privata samhällssfären. Det är i det perspektivet man skall se 1990-talets diskussion om den
diakonala verksamheten som en brygga mellan en marginaliserad kyrka och
det övriga samhällets institutioner. Tillsammans med riter och kyrkobygg
nader fungerade den diakonala verksamheten (eller hellre den diakonala/
sociala funktionen) som en anknytningsyta mellan kyrka och »folk« (befolkningsmajoriteten), det som gjorde att det blev relevant att tala om en folkkyrka. Detta sekulariseringsparadigm är idag starkt ifrågasatt, särskilt i ett
internationellt perspektiv. I stora delar av världen har religionen blivit allt
mer synlig (inte minst genom media) inom den offentliga samhällssfären, ett
förhållande som också har blivit tydligt i Sverige. Det gör att den gamla marginaliseringsteorin behöver omvärderas.

Diakoni som själavård
Ett framträdande drag i den diakonala verksamheten är dess inriktning på
individen. 1990-talsundersökningarna visar hur tydligt syftet med den diakonala verksamheten uppfattas vara att stödja och trösta individer i behov
av hjälp. Verksamheten skall endast i andra hand vara samhällsanalytisk och
pådrivande i sociala frågor. I en analys av diakoners arbetstid visar det sig
mycket riktigt att hembesök hos äldre och sörjande, tillsammans med en
stark betoning av den enskilda själavården, är de dominerande arbetsupp
gifterna. Den samhällsfunktion som de svarande anser att kyrkan har är således främst relaterad till omsorgen om enskilda individer som av olika skäl
har drabbats av sjukdom eller sorg. Detta arbete utförs främst genom själavårdande samtal vid hembesök och utgör kärnan i den diakonala uppgiften.
Omsorgstanken och själavårdsmetoden kompletterar således varandra och
de sammanfaller i hög grad med både kyrkans och samhällets förståelse av
vad kyrkans sociala arbete ytterst handlar om. Denna resultatbild gäller
fortfarande, men de internationella frågornas närvaro i den lokala miljön
visar också på nya aspekter på utvecklingen, som vi skall se.
Den starka betoningen av själavård som verksamhetsmetod beror både
på den tidigare beskrivna samhällsutvecklingen, som betonar religionens
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inriktning på det privata livet, och på den grundläggande teologiska upp
fattningen att frälsningen är individuell och inte kan ses kollektivt. Teologiska och sociala förutsättningar samverkar således i den starka betoningen
av själavård som diakonal verksamhetsmetod. Till detta kommer den arbets
fördelning som har rått mellan den kyrkliga och den borgerliga kommunen
och där staten har definierat kyrkans uppgift som själavård. Denna arbetsfördelning har i allt väsentligt främjat framväxten av en stark välfärdsstat i
de nordiska länderna,9 något som blir tydligt då jämförelser görs med katolska länder i södra Europa. I dessa länder existerar en betydligt svagare
välfärdsstat.10
Då 1990-talets undersökningar frågar efter de svarandes visioner inför
framtiden blir det dock tydligt att församlingarnas sociala och kurativa verksamhet bör utvecklas. Diakoni som själavård uppfattas som ett alltför individuellt omhändertagande som lämnar de sociala strukturerna därhän. De
svarande tror att det kommer att bli allt viktigare att påverka politiker så att
det sociala skyddsnätet i kommunerna inte raseras. De anser också att verksamhet för familjer, bland flyktingar och övrigt socialt arbete (bland utslagna,
missbrukare etc.) sannolikt kommer att få större uppmärksamhet i framtiden.
Diakoner (och andra kyrkligt anställda) borde också ta sig an övriga samhällsfrågor, som miljöproblematiken, i högre grad.
Undersökningarna visar således att verksamheter och målgrupper som
rör specifika socialt-karitativa områden bedöms vara viktigast för församlingarna att utveckla. De visar också att det främst är diakoner som står för
denna sociala vision i församlingsverksamheten. Diakonerna representerar
en professionell kunskap om samhället som ger grundläggande förutsättningar för en socialt analytisk roll i församlingsverksamheten. Det är denna
typ av professionalitet som nu efterfrågas allt mer, inte bara i Sverige utan i
hela Europa.

Kyrkosyn som diakonistrategi
Den enighet som råder i fråga om den diakonala verksamhetens centrala roll
är inte lika tydlig då olika kyrkosyner studeras. I undersökningen För att
tjäna, vars resultat publicerades 1994, framgår det att det finns olika diakonala framtidsvisioner och minst tre olika diakonala strategier bland kyrkoherdar, diakoner och kyrkorådsordförande.11 Av stort intresse är att de olika
diakonisynerna i praktiken kan relateras till tre olika verklighetsuppfattningar hos de olika kyrkliga grupperna. Det är dessa verklighetsuppfattningar
9. Svenska kyrkans förhållningssätt i denna situation har teologiskt motiverats bland annat med
den så kallade lutherska tvåregementsläran; se vidare Thomas Ekstrands kapitel i denna bok.
10. Kahl 2005.
11. Bäckström m.fl. 1994.
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som i praktiken styr de olika synsätten i diakonifrågan och som leder till
olika metoder i den diakonala verksamheten.
Den första diakonisynen utgår från en helhetssyn på samhället där den
diakonala verksamheten ses som en del av samhällets totala omsorgsinsats.
Denna diakonisyn prioriterar utsatta grupper i samhället och en metodik där
man arbetar genom olika sociala projekt. Här finner vi den tydligaste satsningen på socialt-karitativa verksamhetsområden. Den karitativa diakonala
verksamheten ses som ett mål i sig och inte som ett medel att nå andra mål
(till exempel evangelisation). Det är dessa svarande som i hög grad bär upp
kontakterna med socialtjänsten och som vill förbättra samhället. Deras diakonisyn är framåtblickande och deras verklighetsuppfattning grundar sig på
en samhällsanalys.
Den andra diakonisynen utgår från en trosanalys som grundar sig på bibeln
och bekännelsen. Detta medför att undervisning av äldre och unga ses som en
viktig arbetsuppgift och att omsorgen om medmänniskan blir andligt motiverad. Verksamheten har i första hand ett evangeliserande syfte och den
sociala omsorgsverksamheten ses framför allt som ett medel för att förmedla
en trosåskådning. Gudstjänster och andakter blir viktiga mål för verksam
heten och dess diakonisyn är mer tillbakablickande. Denna verklighetsuppfattning utgår från en tros- eller traditionsanalys.
Den tredje diakonisynen utgår från en helhetssyn på församlingen eller
kyrkan som leder till en tanke om att den diakonala verksamheten är relaterad till gudstjänsten eller omvänt utgår från altaret. Det är en kurativ omsorgsdiakoni som riktar sig till äldre, sörjande och till krisgrupper genom
själavård. Denna grupp ser den diakonala verksamheten både som mål och
som medel för att nå andra mål. Det är en diakonisyn som kan ses som en
kompromiss mellan en vertikal trosdimension och den horisontell samhällsdimension (både framåt- och tillbakablickande). Riktigare är att säga att
denna verklighetsuppfattning utgår från en kyrkoanalys, som söker förena
de båda sidorna av kyrkans verksamhet.
Denna översikt visar att det i praktiken finns olika visioner av diakoni
som grundar sig på delvis olika verklighetsuppfattningar. Detta leder till delvis olika metoder för att möta de behov som uppstår genom samhällsförändringarna. För den första gruppen blir anpassningen till samhällsutvecklingen
ett viktigt mål i sig. För den andra gruppen leder förändringarna till en inre
andlig konsolidering och ett tillbakablickande på tidigare samhällssituationer. För den tredje gruppen blir förändringarna en möjlighet att stärka kyrkans ställning och inre moral. Detta är ett viktigt resultat som både förklarar
förekomsten av olika diakonala strategier i församlingen och förekomsten
av olika bilder av relationen tro-kyrka-samhälle.
Det går att se att kvinnliga präster och manliga diakoner är överrepresenterade inom den första diakonisynen och underrepresenterade i de två andra
diakonisynerna. Detta visar på traditionsfaktorns betydelse men också på
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att grupper som bryter ny mark är mer framåtblickande. Överhuvudtaget är
det viktigt att notera att över 80 procent av diakonkåren består av kvinnor
och att kvinnornas andel av prästkåren närmar sig 40 procent. Detta skall
jämföras med att även socialsekreteraryrket domineras av kvinnor. Religiösa
och sociala frågor, särskilt ur ett omsorgsperspektiv, har traditionellt varit
kvinnornas område, antingen inom familjen, som i södra Europa, eller i kyrka
och samhälle, som i norra Europa. Detta gör att de utmaningar som till följd
av pågående samhällsförändringar riktas mot kyrkan sannolikt blir ett an
svarsområde där kvinnor får en central roll.
Undersökningen visar också att de olika diakonisynerna i praktiken leder
till tre olika sätt att se på den diakonala yrkesrollen. De diakoner som har
den första diakonisynen (samhällsanalys) har en yrkesidentitet som främst
är relaterad till vad som traditionellt har kallats läran om det allmänna prästadömet (tanken att alla döpta är delaktiga i kyrkans uppdrag) men som i
samma grad gäller också för diakonatet. Det är ett synsätt som gör vigningsfrågan mindre viktig medan det sociala engagemanget framhålls. Den andra
diakonisynen omfattas av diakoner som lägger tonvikten på bibeln och bekännelsen. De anser att vigningen ger en särskild nådegåva som är nödvändig för tjänsten som diakon. Dessa diakoner beskriver sina uppgifter främst
i andliga termer. Den tredje gruppen hålls samman av uppfattningen att diakonatet skall vara integrerat i kyrkan. De menar att den särskilda nådegåva
som vigningen ger inte kan spelas ut mot det allmänna prästadömet. De ser
gudsfolket som det sammanhållande kittet för sociala och religiösa funktioner inom kyrkans ram.
Diakonerna utgår alltså från en samhällsanalys, en tros- eller traditionsanalys eller en kyrkoanalys då den egna yrkesrollens innehåll skall definieras. Detta får betydelse för deras bestämning av diakonatets professionella
innehåll men också för deras tankar om utbildningens organisation, innehåll
och lokalisering.

De olika generationernas uppfattningar
Undersökningen visar att de olika diakonisynerna är jämnt fördelade mellan
åldersgrupperna. Den grundläggande uppfattningen att den diakonala verksamheten har en omsorgsinriktad karaktär och att själavården är det viktigaste arbetsinstrumentet råder det stor enighet om. Inte heller i synen på diakonatet skiljer sig generationerna åt. Ungefär lika många yngre som äldre
anser att vigning är något nödvändigt för tjänstens utförande alternativt att
det inte finns något särskilt ämbete eftersom alla är »vigda« genom dopet.
Synen på diakoni och diakonat varierar således mera inom än mellan de
olika generationerna, och dessa uppfattningar påverkas endast delvis av pågående värderingsförändringar i det omgivande samhället. Andra faktorer
väger tyngre och de har att göra med vilka kyrkliga traditioner de svarande
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har växt upp med. Geografisk bakgrund och relationen till respektive diakoniutbildning spelar också en viss, om än underordnad, roll.

Generationernas diakonistilar
Det visar sig, trots allt, att olika diakonistilar är starkt generationsberoende.
Det beror på att den diakonala verksamheten är mer omvärldsberoende än
teologiska grundsyner, som är traditionsberoende och därför endast förändras långsamt. Det är viktigt att skilja på dessa olika nivåer i en undersökning
av diakoniuppfattningar. Då diakonistilar undersöks blir det tydligt att äldre
diakoner, kyrkorådsordförande och kyrkobesökare i betydligt högre grad
anser att diakonerna skall ha en (sjuk)vårdsinriktning i sin verksamhet. Det
är uppenbart att dessa svarande har en samhällssituation i åtanke då kyrklig
diakoni var en del av samhällets vårdapparat. Samtidigt är det klart fler yngre diakoner, kyrkorådsordförande och kyrkobesökare som bejakar tanken
på ett mer socialt, aktivt och utåtriktat diakonat där diakonerna tar större
ansvar i samhället. Dessa är mer inriktade på att kritiskt granska välfärdssamhällets utveckling och att utforma en omsorg som passar de sociala frågor
som gäller i en delvis ny samhällssituation.
Detta resultat visar att diakonistilar anpassas till yttre samhällsförhållanden även om de teologiska grundsynerna inte förändras. Det är troligt att
nya grupper av diakoner, som har rekryterats under 2000-talet, är färgade
av de sociala frågor som gällde under deras uppväxt och utbildning. De förväntas vara mer medvetna om den nya typ av fattigdom som är knuten till
det globala konsumtionssamhällets utanförskap och till migrationens tendens att skapa en ny typ av marginalisering för både religiösa och etniska
minoriteter. Denna ökade sociala medvetenhet kan i allt väsentligt ses som
en del av en europeisk trend som svarar mot liknande sociala problem. Medvetenheten har dock fortfarande olika teologiska utgångspunkter, som resulterar i olika diakonisyner och därmed i olika syften med den diakonala verksamheten. Detta resultat står sig fortfarande.

Välfärd och religion i Europa
Den europeiska undersökningen av välfärd och religion bekräftar tanken om
att kyrkan i de nordiska länderna fungerar komplementärt i relation till
samhällets socialvård men att den samtidigt förväntas vara kritiskt granskande. Undersökningen visar också att den kyrkligt sociala verksamheten
fortfarande har en starkt individuell inriktning även om sociala projekt etableras allt mer. I de nordiska länderna uppfattas fortfarande omsorgen om
individen genom själavården vara den dominerande uppgiften. Arbetet i den
lokala kyrkan på orten präglas också av individuella initiativ och kontakter
mellan kyrkans företrädare och företrädare för de sociala myndigheterna.
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Detta gäller också kontakten med den övriga »frivilligheten«. Den nya fattig
domens ökade närvaro gör dock att den lokala kyrkan dras in både i den
enskilda vården av människor och i en kritisk granskning av välfärdssamhällets sätt att fungera.
Detta är en generell bild som återkommer i hela Europa, men på olika sätt
eftersom välfärdsorganisationen skiljer sig mellan de nordiska länderna och
länderna på kontinenten. I Sverige är välfärden statlig och generell (alla skall
vara med) medan (den ursprungligen katolska) subsidiaritetstanken på kontinenten gör att den sociala verksamheten decentraliseras och förläggs till
lägsta utförarnivå i samhället (i praktiken till familjen och därmed till kvinnorna i familjen). Kyrkornas engagemang i Sverige och på kontinenten har
därför olika strukturella förutsättningar, även om de sociala problem som
skall hanteras är i stort sett desamma.

Den nya offentligheten och den integrerade diakonin
Bilden av ett specialiserat samhälle där religionen både av staten och individerna anses vara marginaliserad och privat är fortfarande relevant. Det är
helt klart att skilda och specialiserade kunskapsområden skapar kontakt
svårigheter mellan institutioner och att många avgöranden ligger hos indi
viden. Den starka integrationen av kyrkan i välfärdsstaten har dessutom
bidragit till att göra religionen praktiskt taget osynlig. Det ingår i svensk
normalitet att tillhöra kyrkan men knappast att vara religiöst engagerad.
Men denna bild konfronteras nu med en motbild där religionen har blivit
en allt mer synlig del av den offentliga samhällssfären exponerad genom
media.12 De sociala frågorna tillsammans med pågående konflikter (med reli
giösa inslag), och en ökad miljöpåverkan, gör att religiösa aktörer efterfrågas
allt mer som partner i ett demokratiskt grundat samtal om det moderna samhällets framtid. Detta samtal har sin bakgrund i de osäkra värderingsbilder
som präglar framväxten av en ny eller sen modernitet som söker sin identitet.
Till detta kommer de ovan nämnda globala ekonomiska strömmar som under
minerar de lokala staternas makt.
Liksom bondesamhällets avregleringar följdes av industrisamhällets nationella regleringar på välfärdens område, så resulterar de aktuella nationalstatliga avregleringarna i transnationella nya regleringar. I det sammanhanget blir det civila samhällets organisationer viktiga som sociala entreprenörer
för att stärka den globala allmännyttan, som Ulrich Beck uttrycker det. 13
Kyrkorna är som globala organisationer redan en del av denna allmännytta.
Det har blivit allt mer självklart att det allmänna inte bara består av statens

12. Jämför Bäckström & Jänterä-Jareborg 2007.
13. Beck 2005.
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offentliga institutioner utan också av de organisationer som är en del av det
civila samhället. Det är inom denna samhällssfär som det officiella samtalet
om framtidens goda och hållbara samhälle förs.
Under senare år har Sverige inte bara i allt högre grad blivit en del av en
global mångkulturell värld. Denna mångkulturella värld har också kommit
till Sverige genom migrationen och är nu en del av de lokala kommunernas
och församlingarnas verklighet. Religionen har blivit en synlig del av det
lokala landskapet på ett sätt som det sekulära samhället har svårt att han
tera. Att det moderna samhället är tolerant mot oliktänkande är självklart så
länge som oliktänkandet tillhör den privata sfären. När oliktänkandet blir
offentligt, och tar sig politiska uttryck, blir frågan svårare. Både Svenska
kyrkans och övriga religiösa gruppers nya sociala synlighet, och politiska
engagemang, ses därför med misstro. Det intressanta är dock att den marginaliserade kyrkan och den privata tron nu håller på att föras in i det moderna
demokratiska samhällets mittfåra genom behovet att finna konstruktiva
etiska och moraliskt hållbara lösningar för det mångkulturella samhällets
framtid.
Det är i detta perspektiv vi skall se församlingens diakonala verksamhet
som praxisrelaterad kyrkofunktion mitt i en modernitet som söker sin framtid genom demokratiskt grundade samtal. Den sociala eller diakonala funktionen blir i detta sammanhang ett uttryck för kyrkornas professionella deltagande i detta samtal, som rent praktiskt tar sig uttryck i en samverkan med
sociala myndigheter och övriga organisationer inom det civila samhällets
ram. Diakonal verksamhet fungerar i denna nya sociala situation inte så
mycket som en brygga mellan kyrka och samhälle utan snarare som en brygga
mellan samhället och de nya religiösa och sociala grupper som återfinns i det
lokala samhället. Det är i relation till denna mångreligiösa och socialt komplicerade situation som kyrkans diakonala uppdrag håller på att omtolkas.

Avslutning
I denna artikel har jag velat visa att resultaten från 1990-talets början präglades av det förra århundradets sekulariseringstänkande. I vissa avseenden
är denna bild fortfarande relevant. Men samtidigt har samhällsförändringarna bidragit till att föra religionen från den privata marginalen till en allt
mer central del av den offentliga diskussionen om det moderna välfärdssamhällets framtid. Den svenska välfärdsstaten är i allt väsentligt en betydande
aktör med omfattande sociala åtaganden, medan Svenska kyrkan (tillsammans med övriga fria organisationer) kompletterar med kvalitetsvärden i en
verksamhet riktad till individer och grupper. Samtidigt ökar det nya utanförskapet mitt i det globala konsumtionssamhället.
Det är i det perspektivet som religionen efterfrågas som en etisk och mora
lisk röst i en globalt präglad debatt om solidaritetsvärden. I den debatten är
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det inte specifikt kyrkans sociala arbete som efterfrågas, utan snarare kyrkan
som röstbärande faktor i samhället i sig. Det är dock diakonerna som specialister på sociala frågor i församlingarna som fungerar som katalysatorer för
ett interaktivt samspel mellan tro och praxis.
Dessa resultat kunde anas redan för femton år sedan, men de har blivit
mycket tydligare idag. Detta visar att den socialt orienterade diakonistilen
har förstärkts, men den motiveras fortfarande olika beroende på de teologiska grundhållningar som finns inom Svenska kyrkan som helhet. Sammantaget visar den forskning som min framställning bygger på att betydande
globala förändringsprocesser pågår. Dessa drar in religionen i en offentlig
diskurs som ytterligare förstärker kyrkornas sociala/diakonala funktion.
Innehållet i denna diskurs, och dess internationella relation, behöver framtida forskning identifiera. Bland annat detta avser vi att göra inom Linnéstödsprogrammet The Impact of Religion: Challenges for Society, Law and
Democracy i Uppsala.
Anders Bäckström är professor i religionssociologi och forskningschef vid
Centrum för studier av religion och samhälle, Uppsala universitet.

50

kapitel 4

Utsatthetens många ansikten:
diakonala utmaningar i församlingen
Av Marie Fritzson

»Det är inte klokt! Idag finns det hur många utmaningar som helst!« Det är
ord som en diakonkollega yttrade för en tid sedan när vi gick ut för att dela
aktuella arbetserfarenheter över en lunchmåltid. Hon hade just haft ett samtal med Utväg – samverkan för kvinnofrid och kunnat slussa vidare ett par,
en man som slår och en kvinna som blir slagen, för hjälp. En tragedi för två
människor – en vanmäktig man och en kvinna med nedbruten självkänsla.
Detta par hade tur. Min kollega kunde bära dem vidare till en »värdshusvärd« – det fanns kvalificerad hjälp att tillgå då hon lagt ett första förband
av lyssnande närvaro och hopp.1
Det är varken en slump eller en byråkratisk nyck som gör att vi i kyrkliga
sammanhang på senare år fått möta termen omvärldsanalys. Förväntningarna på kyrkans insatser av hjälp och stöd, förebyggande arbete och politiskt
påverkansarbete ökar men arbetet blir samtidigt alltmer komplext och kunskapskrävande. Under långa tider kunde församlingen bedriva sin verksamhet utifrån interna mål. Idag utmanas man av uttalade förväntningar från
både enskilda och samhällsaktörer. Det som många under årtionden längtat
efter har blivit verkligt: samhället efterfrågar och räknar med kyrkan!
Svenska kyrkans kyrkoordning slår fast att församlingen, kyrkans primära
enhet, har som grundläggande uppgift »att fira gudstjänst, bedriva undervis
ning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor skall komma
till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas,
Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas«.2 Det är en fascinerande
uppgift och syfte där man kan reflektera över hur de olika dimensionerna
väver in i varandra.
Diakoni beskrivs ofta som ett grundläggande förhållningssätt hos den
kristne, en livsstil som i tillit till Gud tjänar sin medmänniska så att det
brustna och sårade återupprättas. Den grundläggande vigningen till denna
tjänst är dopet och den särskilda vigningstjänsten beskrivs som ett tecken för

1. Jämför berättelsen om den barmhärtige samariern, Luk 10:25–37.
2. Kyrkoordning för Svenska kyrkan, inledningen till Andra avdelningen: Församlingarna.
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det som är varje döpts ansvar.3 Utifrån diakonens uppdrag kan man alltså
förstå varje döpts diakonala ansvar. Här talas om barmhärtighet och att
göra »kärlekens gärningar, särskilt mot utsatta människor«. Än mer tydligt
beskrivs det i kyrkohandbokens ordning för diakonvigning: »En diakon
skall uppsöka, hjälpa och stödja dem som är i kroppslig och själslig nöd, ge
kristen fostran och undervisning i tron […] hjälpa människor att gestalta
Guds kärlek […] försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och
uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott.«4 Diakonen får inte
bara uppgiften att ingripa och bli utförare av diakonalt arbete utan också en
tydlig roll av ledarskap med särskilt ansvar för att inspirera och rusta församlingen i dess diakonala ansvar.
Med församling kan avses de som aktivt engagerar sig i sin lokala kyrka
eller ett geografiskt område.5 När man talar om församlingens gudstjänst
tänker man ofta på den första betydelsen men när man talar om dess diakonala uppdrag är det aktuellt att se hela den geografiska församlingen som ett
ansvarsområde. Det är viktigt att minnas att detta inte enbart innefattar dem
som bor där, än mindre de som tillhör Svenska kyrkan, utan också dem som
vistas där tillfälligt. Detta har man att ta hänsyn till då de diakonala prioriteringarna skall göras tydliga i församlingsinstruktionen.6
»Utsatta människor« är den formulering som kyrkoordningen använder
för att fokusera den diakonala verksamhetens målgrupp, men man definierar inte vidare vad som menas med att vara »utsatt«. När Sveriges Kristna
Råd sammanställde sin diakonidefinition användes orden »människor i utsatta livssituationer«.7 Beskriver de två formuleringarna olika saker? Man
kan reflektera över om människor i sig själva kan vara utsatta eller om det är
den situation eller det sammanhang som en människa befinner sig i som är
utsatt. Att vara utsatt innebär att i hög grad bli beroende av andra männi
skors välvilja, empati och handlingskraft. Samtidigt innebär det att vara utlämnad till ovilja, fördomar och negativa attityder.
Ett sätt att tänka är att varje människa bär på en sårbarhet av något slag.
I mötet med omgivningen – människor, situationer och sammanhang – visar
det sig om sårbarheten leder till utsatthet eller ej. Ett tänkvärt exempel är
hur man resonerar om funktionshinder och handikapp. En person med funktionshinder är inte automatiskt handikappad utan graden av handikapp avgörs i mötet med omgivningen och i vilken utsträckning omgivningen är
anpassad till det aktuella funktionshindret.
3. Kyrkoordning för Svenska kyrkan, inledningen till Sjunde avdelningen: Kyrkliga uppdrag och
befattningar.
4. Kyrkohandboken 1988, ordning för diakonvigning.
5. Församlingsbegreppet diskuteras mer ingående i Stig Lindes kapitel i denna bok.
6. Kyrkoordning för Svenska kyrkan, 57 kap. Tillsyn.
7. Jansson & Lindström 1998, s. 7
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Utsatt person eller utsatt situation? Utifrån frågan hur hjälpen eller stödet
skall utformas så är det en berättigad och avgörande frågeställning. Det diakonala arbetets hjälpande processer kan sammanfattas som stödjande, resursförstärkande, förebyggande och samhällspåverkande.8 För att välja rätt insats
behöver man identifiera vari problematiken består, oavsett om det g äller en
individ, en särskild grupp eller ett samhällsproblem.
Uppgiften att avgöra vad som är utsatthet är grannlaga på flera sätt. Det
är lätt tänka i termer av »vi och dom«: »vi« som vill hjälpa och »dom« som
behöver hjälp. En självreflektion kan vara på sin plats: Hur ser min egen
sårbarhet ut? I vilken eller vilka livssituationer eller sammanhang skulle jag
själv vara utsatt? Eller som Rolf Nordblom, förre direktorn på Diakoni
stiftelsen Samariterhemmet, uttrycker det: »Men är det alltid jag som tillhör
vi?«9
I församlingens befintliga verksamheter kan man reflektera över hur målgrupp och syfte formuleras. Barn- och ungdomsverksamhet har i hög utsträckning uppfattats som en undervisande verksamhet – att få barn och
ungdomar intresserade av kristen tro. Har församlingar en insikt i de diakonala perspektiven bör man också ha kompetens och beredskap att se och
möta barn och ungdomar som på något sätt far illa. Många barn lever med
föräldrar som missbrukar alkohol eller lider av psykisk sjukdom – två tunga
sammanhang för ett barn att hantera och överleva i. Hur kan församlingen
stödja? Har man någon gång övervägt att göra en anmälan till socialtjänsten? Ur föräldraperspektiv kan diakoni bedrivas i förebyggande former genom
föräldrautbildning, så kallade PREP-kurser med mera.
Äldreverksamhet har sina givna uttryck i mötesplatser och gemenskapsaktiviteter. Besökstjänst är ett stort område inte minst för de ideella insatserna. Men tankarna går också till kommunal hemtjänst och hemsjukvård.
Får de hemtjänstberoende en värdig omvårdnad? Finns det en helhetssyn
som ser till fysiska, psykiska, sociala och andliga behov? Sjuksjälavård blev
ett område för sjukhuskyrkorna men idag vårdas allt fler i hemmen hela
tiden fram till livets slut. En av kyrkans kanske mest ursprungliga uppgifter
– sjukbesök i hemmen – har den kommit i skymundan? Enligt statistiken
utförs 70 procent av all vård i Sverige av anhöriga. Stöd till anhörigvårdare
är angeläget för kommunerna då man vet att vårdbehoven successivt stiger.
Psykiskt sjuka, som kan uppfattas stå lägst i status bland sjuka, söker kontakt och gemenskap i kyrka och församlingshem. Rädslor och fördomar
riskerar att skapa en än mer utsatt situation för dem. Missbruk kan vara ett
uttryck för utsatthet men skapar samtidigt utsatthet och social problematik
både för den missbrukande själv och dennes närstående. Missbruk av alko-

8. Christina Sandahl 2001, s. 12.
9. Nordblom 2005, s. 72.

53

hol och droger eller psykisk sjukdom ligger inte sällan bakom hemlösas
situation.
Kyrkan finns med som en självklar aktör i människors kris vid stora
olyckor och katastrofer. Kris definierar en situation då människor inte har
några erfarenheter att ta till för att ta sig vidare. Individuellt krisstöd ges i
syfte att stödja i den akuta situationen men också för att förebygga framtida
psykisk ohälsa. Utvecklingskriser, separationskriser, sorg, arbetslöshet och
svår sjukdom kan vara exempel på detta.
I ekonomiskt hänseende djupnar klyftorna i samhället och man kan fundera på om det inte bland andra kriser också finns en individuell försörjningskris. Antalet människor som söker kyrkans hjälp i ekonomiskt trängda
situationer har ökat. Ensamstående, sjuka kvinnor med försörjningsansvar
för barn är en sådan ekonomiskt trängd grupp. Som sjukskriven kan man
hamna i ett triangeldrama mellan försäkringskassa, arbetsförmedling och
socialtjänst. I mötet med myndigheter och de så kallade välfärdssystemen
kan människor uppleva sig orättvist behandlade som föremål för maktutövning. Man har svårt att göra sin röst hörd.
Kommunernas flyktingmottagande märks i församlingarna. Flyktingar
söker stöd under asylprocessen, då man ofta lever under mycket knappa och
pressande omständigheter. Frågan om församlingens bidrag till integration
väcks. Religionsdialog börjar diskuteras på församlingsnivå som ett led i ett
angeläget integrations- och konfliktförebyggande arbete. Språkförståelse är
viktig, kanske avgörande för integration. Församlingen är skyldig att redovisa sin verksamhet på teckenspråk, samiska och finska som är erkända mino
ritetsspråk. Samtidigt vet vi att med invandrar- och flyktingmottagandet fylls
samhället med ett långt mycket större antal språk.
Människors etniska tillhörighet, kultur, sexuella läggning eller funktionshinder av olika karaktär kan göra att de möts av fördomar och rädsla. Inte
så sällan skapar rädsla och okunskap en utsatt situation för människor. Hur
bygger man en församlingsmiljö som undviker att bidra till att skapa utsatta
situationer för människor?
Mångfalden av utmaningar är stor. Kyrkoordningen bekräftar indirekt
detta när man skriver att lokala sociala behov och strukturer skall vara vägledande för de prioriteringar som församlingen gör för den diakonala verksamheten.10 Avvägningarna behöver göras utifrån den kunskap och kompetens
som församlingen besitter och kan mobilisera. Samverkan över församlingsgränser, inom större pastorat, med andra samfund, andra ideella organisationer, med kommun och primärvård ger vidgade perspektiv och nya möjligheter
att beakta.

10. Kyrkoordning för Svenska kyrkan, inledningen till Sjunde avdelningen: Kyrkliga uppdrag och
befattningar.
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En ständigt pågående reflektion över diakonala verksamhetsformer förutsätter en god samhällskännedom och insikt i hur politiska skeenden påverkar
människors liv. Ett medvetet prioriterat och kvalitativt gott diakonalt arbete
skapar trovärdighet och uppmuntrar till fortsatta insatser.
Marie Fritzson är samordnande diakon i Caroli församling, Borås.
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kapitel 5

Profetisk och politisk diakoni
Av Ninni Smedberg

Inledning
Kyrkoordningen slår fast att det är varje församlings grundläggande uppgift
att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.
Svenska kyrkan framträder lokalt som en församling. Denna är den primära en
heten inom kyrkan. Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst,
bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska
komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen
utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.1

Kyrkoordningen talar också om diakonens kallelse att ingripa och inspirera
andra att ta ansvar:
Diakonen är genom sin gärning ett barmhärtighetens tecken i både församlingen
och samhället. Diakonen har ett ansvar att göra kärlekens gärningar, särskilt
mot utsatta människor. Uppgifterna varierar beroende på de lokala sociala beho
ven och församlingarnas strukturer och diakonala prioriteringar. Uppdraget har
en karitativ inriktning som också kan komma till uttryck exempelvis i undervisning. Varhelst det finns mänsklig nöd är det diakonens kallelse att ingripa och
inspirera andra att ta ansvar.2

Har detta något att göra med profetisk eller politisk diakoni?
En första fråga man kan ställa sig är hur Svenska kyrkan utför sin uppgift
idag och vad man har att ge människor? En andra fråga är väl vad männi
skor idag har för förväntningar på Svenska kyrkan. Om jag utifrån mitt
område ska försöka mig på ett kortfattat svar på den första frågan skulle det
kunna se ut så här: Svenska kyrkan kan erbjuda människor meningsfullhet,
sammanhang och långsiktighet. Svaret på den andra frågan kan med stöd i
olika undersökningar formuleras så här: Människor förväntar sig konkreta
insatser från Svenska kyrkan när något händer samt tillgång till livsförklarande eller livsbejakande riter.

1. Kyrkoordning för Svenska kyrkan, inledningen till Andra avdelningen: Församlingarna.
2. Kyrkoordning för Svenska kyrkan, inledningen till Sjunde avdelningen: Kyrkliga uppdrag och
befattningar.
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Har det då något med profetisk och politisk diakoni att göra? Välkommen att följa med mig i några korta reflektioner omkring detta.
Det hela handlar om vilken utgångspunkt vi har beträffande synen på
Svenska kyrkans uppgift och hur vi ser på församlingens diakonala ansvar. I
kyrkoordningen finns det en tydlighet beträffande församlingens uppgift
som är en men som betraktas ur fyra aspekter (gudstjänst, undervisning, diakoni och mission). Vi läser vidare att ett syfte med församlingen och dess
verksamhet är att skapelsen ska återupprättas och förhoppningsvis är det
inte enbart vackra ord. Det är i detta sammanhang som församlingen lever
och rör sig. Utmaningen är att hålla samman det fördjupande och det utåtriktade perspektivet och ha helheten klar för sig. Man kan säga att församlingens diakoni befinner sig i ett spänningsfält mellan teologisk förståelse,
omvärldsanalys, reflektion och handling.
Förre ärkebiskopen KG Hammar har beskrivit kyrkans delaktighet i samhället och i ett gemensamt hushåll (nationellt och globalt) som en självklarhet. Han framhåller att det inte finns någonting i livet som ligger utanför det
område som omfattas av tro och församling.3 Vi angår helt enkelt varandra.
Kanske är detta lättare att uppleva i ett glesbygdssammanhang än i en storstad. Jag ser min egen sårbarhet lättare i ett samhälle där vi tydligare också
ser vårt inbördes beroendeförhållande. I storstaden slår jag ner blicken och
vill inte att någon ska komma för nära. Varje närmande kan jag uppleva som
hotfullt. Men det handlar om vilket ansvar jag har som människa för min
nästa. Och bakom min nästa finns ett djup och ett samspel. Varje människa
är ett sammanhang som är värt att synliggöra.
Jag har valt att dela upp mitt kapitel i två delar med en avslutande reflektion. Den första delen handlar om det politiska och jag kallar det för en insikt. En politisk medvetenhet ser jag som en insikt eftersom det handlar om
hur politiska beslut (på alla nivåer) får konsekvenser i vardagen för församlingsborna. Politiken berör helt enkelt alla aspekter av livet. Det profetiska
perspektivet vill jag se som en slags trendspaning där det handlar om ett
runt-omkring-oss-framåt- perspektiv.

Politisk insikt
Kan Svenska kyrkan agera politiskt? Kan en luthersk kyrka låta bli att agera
politiskt? Finns det överhuvudtaget någon som kan ställa sig utanför ett
politiskt skeende? Det är så lätt att låsa sig i partipolitiska diskussioner när
man pratar om politik. Jag tror man måste ha ett övergripande strukturellt
sätt att se på sina diakonala insatser (att sätta in arbetet i ett sammanhang)
och det gäller både det lokala och det globala perspektivet. Ett näraliggande

3. Gemensamt hushåll 2002.
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exempel är hur ekonomiska risktaganden i ett land kraftfullt påverkar ett
annat lands ekonomi. Länders ekonomiska system, likaväl som enskildas,
påverkas av snabba kast, av girighet, uppgångar och fall. Att ta detta på
allvar och att relatera det till mitt vardagliga diakonala arbete är vad jag
menar med en politisk insikt.
Det räcker inte alltid att hjälpa en människa i en svår livssituation utan
perspektivet måste lyftas till att också omfatta orsakssammanhang.
Diakoni börjar visserligen som villkorslös tjänst till den behövande men leder oundvikligen till en social förändring som upprättar, reformerar och förvandlar.4

Detta uttalande ställde sig lutherska kyrkor över hela världen bakom på en
konferens i Johannesburg 2002. Diakoniuppdraget slutar alltså inte med en
enskild hjälpinsats utan fortsätter med att synliggöra sammanhang i samhället, både lokalt och på det globala planet. Den traditionella förståelsen av
diakoni som en ödmjuk tjänst riktad till människor i utsatthet (individnivå),
utförd i en anda av självförnekelse, utmanas här. Det som jag nu lyfter fram
handlar snarare om ett diakonalt uppdrag som en kritisk röst riktad mot
ekonomiska, politiska och kulturella intressen som formar och vidmakthåller
nedtryckande strukturer och till sist även våld. Det innebär ett diakonalt
arbete som pekar på och synliggör människovärdets okränkbarhet.
Det finns idag en spänning mellan olika traditioner av diakonalt arbete som
vi känner igen också i vår egen diakonihistoria. Arbetet med hembesök ställs
mot arbetet med hemlöshet, födelsedagsuppvaktningar mot politiska uppvakt
ningar. På varje plats och i varje tid bär en församling sin egen utmaning och
gör sina egna medvetna val och prioriteringar. Ibland misstänker jag att det
inte enbart handlar om en spänning mellan historiska traditioner beträffande
utförandet av diakonalt arbete utan helt enkelt om vilken maktutövning som
en kyrka som Svenska kyrkan vill ge utrymme för. Jesus utövade en sorts makt
som skiljer sig radikalt från det man kanske förknippar med maktutövning.
Jesus frigör, myndiggör och lyfter människor snarare än förtrycker och tystar
ner. Jesus makt skapar närhet snarare än avstånd och misstänksamhet.5
Denna makt som vi ser Jesus utöva kallas i Bibeln många gånger för diakoni.
Företrädare för församlingens diakonala uppdrag har helt enkelt ett ansvar
att sätta in de lokala behov man ser, de lokala uttrycken för mänsklig nöd, i
ett större sammanhang. Då räcker det inte att enbart öppna ett soppkök eller
ett härbärge eller att enbart erbjuda hjälp på individnivå. Hjälp som också
myndiggör en människa frigör kraft snarare än förlamar i känslor av underläge. Det krävs därför också en samhällsanalys och en intern diskussion inom
församlingens arbetslag om prioriteringar (resursfördelning inom budgeten,

4. Hämtat ur Böttcher 2002 (min översättning).
5. Nordstokke 2002, s. 46.
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tjänsternas ansvarsområden, vem som har makt över dagordningen etc.).
Och den diskussionen borde i sin tur mynna ut i en aktiv diskussion och del
aktighet i samhället.
Diakonen som församlingens diakonala inspiratör och ledare har alltså
ett uppdrag och ett mandat (genom sin vigning) att vara en kritisk instans
inte enbart i samhället utan även gentemot en alltför självupptagen kyrka.6
Att företräda eller representera dem som befinner sig i utsatta livssituationer
betyder att man tar ställning mot maktlöshet. En diakon utövar därmed en
del av den makt som en församling kan förfoga över – en makt som pekar
tillbaka på Jesus exempel. En intern (inomkyrklig) obalans i maktstrukturen
kan dock göra det komplicerat att arbeta med en extern maktlöshet. En
otydlighet mellan exempelvis vigningstjänstens olika uppdrag eller mellan
anställda och förtroendevalda hämmar dynamiken och gör det diakonala
fältet svårarbetat. Politisk diakoni handlar om att påtala orättvisor var de än
begås. Detta kan uppfattas som hotfullt, också inom en församling.
Paulus ger ett exempel på gränsöverskridande rättvisearbete mellan församlingar när han i Andra Korinthierbrevet (8:1–15) beskriver det som kallas
för Jerusalemskollekten, en insamling till dem som lider brist i syfte att skapa
jämvikt. Paulus skriver till församlingen i Korinth att det inte handlar om att
andra ska få det bättre än de utan just om att jämvikt ska uppnås. Ett överflöd ska täcka en brist. Paulus kallar detta för en diakonal tjänst.7 Diakoni är
här förknippat med en gemenskap som går över gränserna och där en brist på
ett ställe kan avhjälpas genom överflöd på ett annat. Jag tror att allt hänger
ihop och vi har en uppgift att känna ansvar för varandra och helheten (allt
skapat). En diakonal tjänst kan och bör präglas av politisk insikt.

Profetisk trendspaning
När jag slår upp »profetisk« i en ordbok så känns det som om beskrivningarna där ligger nära vad vi idag kan kalla för trendspaning och framtidsanalyser. Det är många som på olika sätt sysslar med att försöka sia om vad
framtiden kommer att bära med sig. Alla, från företagare till modeskapare,
är intresserade av att ligga i framkant, vill gärna vara först med det nya, ligga
rätt i tiden. Det finns företag som uteslutande sysslar med att framtidsspana.
Vi har helt enkelt behov av att se framåt, förstå vad framtiden för med sig,
göra prognoser.
I uppslagsdelen till Bibel 2000 står det att »profetera« innebär att bära
fram ett gudomligt budskap och att en profet uppträder med religiös auktoritet, bedömer sin samtid och ger den vägledning. Arbetet med framtids
6. Nordstokke 2002, s. 65.
7. Göran Agrell har bearbetat detta ämne ytterligare (Agrell 2008, s. 79). Även teologen John Collins
använder denna bibeltext för att beskriva en diakonal tjänst (Collins 1992, s. 51–65).
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spaning och att kunna ge vägledning i sin samtid borde vara en lika viktig
uppgift för en församling som för vilket företag som helst. Eller kanske ännu
viktigare i och med att kyrkan också gör anspråk på att ha ett långsiktigt
perspektiv, evigheten.
Handlar det om att med all den kunskap man har och den samtidsanalys
man gör av de erfarenheter man hittills har gjort utforma en trolig framtidsvision? Att vara profetisk handlar just om att samla sina hittills införskaffade
kunskaper och erfarenheter för att kunna se ett framtida perspektiv. Det är
en del av att ha en profetisk roll: att läsa av, att lyssna in vad signaler runt
omkring oss handlar om och att tolka den värld vi lever i – och att sedan se
detta i relation till det förbund som Gud en gång instiftat genom Jesus.
Är detta då diakoni? Jag menar att det är precis vad det är. Frågan är hur
vi använder den kunskapen vi har eller får om framtiden när det exempelvis
handlar om ekonomisk fördelning eller när det gäller miljöfrågor. Hur var
det nu med »skapelsens återupprättande«?
Om jag reflekterar en stund omkring hur en politisk diakoni hänger ihop
med en profetisk diakoni tar jag den peruanske teologen Gustavo Gutiérrez
till min hjälp. I sin bok Lidandet beskriver han Jobs väg och sätter medvetet
Jobs lidande i relation till de lidanden han ser i sin samtid i Latinamerika.8
Trots sina egna lidanden beskriver Job också de fattigas situation där fattigdomen inte är ett resultat av ödets nycker eller oförklarliga faktorer. Job
avslöjar de ansvariga för fattigdomen och hur några få utnyttjar och plundrar de fattiga.9 Gutiérrez beskriver hur en orättfärdighet blir tydlig genom
att de fattiga som saknar allt arbetar med att producera livsmedel till andra.
Grundläggande rättigheter respekteras helt enkelt inte. Detta är kanske något
som vi för övrigt känner väl igen även idag. Poängen i det som Gutiérrez
skriver handlar om hur ett riternas och liturgiernas språk måste fungera i
relation till det profetiska. Om det rituella språket är ett uttryck för nåd så är
det profetiska språket uppfordrande. Det innebär att vi som efterföljare till
Jesus lever mellan nåd och uppfordringar. Utan den profetiska – uppfordrande – dimensionen riskerar betraktelsen – det rituella språket – att inte få
något grepp om den historia där Gud handlar och som vi lever i.10
Med kyrkoordningens språk handlar detta alltså om hur församlingens
grundläggande uppgift måste förstås som ett sammanhållet uppdrag där
gudstjänst, undervisning och mission är intimt relaterade till församlingens
diakonala uppdrag. Det är en uppfordran till oss att angripa orättfärdiga
livssituationer och deras orsaker på det lokala planet likaväl som det globala.
Jag ser då profetisk diakoni som en trohet gentemot löftet om allas värde

8. Gutiérrez 1994.
9. Gutiérrez 1994, s. 86, not 8.
10. Gutiérrez 1994, s. 194–199.
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som skapade och okränkbara. Det profetiska uppdraget innebär helt enkelt
att avslöja orättvisor och kämpa för att försvara rättvisan och då även de
mänskliga rättigheterna. Men det är en stor utmaning för oss idag i en tid
där många tidningsrubriker och nyheter handlar om hur vi är giriga på
andras bekostnad och hur vi våldför oss både på varandra och på naturen.

Avslutande reflektion
Det diakonala uppdraget innebär ett ansvar att bryta tystnaden där orättvisor
och övergrepp sker. Men för att kunna göra detta måste det finnas ett utrymme inom församlingen (exempelvis arbetsplatsträffar, medarbetarsamlingar, rådslag eller liknande) där man utifrån enskilda möten med utsatthet
kan lyfta perspektivet till en övergripande samhällsnivå (ingripa och inspirera enligt kyrkoordningen). Olika delar av församlingens verksamhet och
olika aspekter av dess grundläggande uppgift måste samspela så att det nåde
rika uppdraget och den uppfordrande analysen konsekvent hålls samman.
Det krävs för arbetet med Guds rikes utbredande och skapelsens återupprättande. Det diakonala uppdraget kan inte präglas av rädsla och återhållsamhet för då tar vi inte de människor eller sammanhang som plågas av nöd på
allvar (människor som lätt förblir osynliga i alla sammanhang). Det krävs ett
samförstånd omkring detta inom församlingen för att uppnå trovärdighet.
En bra början kan vara att låta det som händer i församlingens så kallade
vardagsarbete också prägla söndagens gudstjänst. Och tvärtom.
Om man menar att Svenska kyrkan har en roll att spela i människors liv
idag, så måste det diakonala uppdraget ha rum för både politisk kompetens
och profetisk uppfordran. Man kan kalla det att vara trogen sin uppgift att
som luthersk kyrka vara formad av en korsets teologi som faktiskt tvingar
oss att identifiera oss med de lidande snarare än med de framgångsrika.
En korsets teologi kallar saker och ting vid deras rätta namn och går utöver
artighet och falska förespeglingar. Den bryter tystnaden och talar sanning inför
makten, även då detta hotar den rådande ordningen och resulterar i umbäranden eller förföljelse. Detta är hjärtat i den profetiska diakonala kallelsen.11

Svenska kyrkan kan, om man bara vill, vara en medskapare av framtiden om
man utför sitt diakonala uppdrag med politisk insikt och en relevant profetisk framtidsspaning.12
Ninni Smedberg är direktor för Stiftelsen Vårsta Diakonigård i Härnösand.

11. Ur Böttcher 2002.
12. »Den profetiska diakonin är central (omistlig) för kyrkans roll som medskapare av framtiden.«
Uttalande från Kyrkornas världsråds diakonikonferens i Larnaca 1986 (min översättning).
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kapitel 6

Diakoni och gudstjänst 
– en relation med förhinder
Av Ninna Edgardh

»Här får jag vara den jag är. Gud, du känner mig helt, mina ljusa och mina
mörka sidor.« Vi ber tillsammans den inledande bönen i soppmässan på
Samariterhemmet i Uppsala. Vi tackar för förlåtelsen som »gör det möjligt
att leva«. Vi firar gudstjänst på liv och död. Hemlösa och ammande mödrar,
gamla och unga studenter, kantstötta på olika sätt får vi alla plats med mörker och ljus, svaghet och styrka. Jag skulle kunna kalla det diakoni, men jag
kan också kalla det gudstjänst.
Teologiskt finns en väl förankrad grundtanke att dessa två områden av
kyrkans liv ska hänga samman, att det ska gå som en cirkelrörelse mellan
gudstjänst och diakoni. Men frågan är hur cirkelrörelsen fungerar i det verkliga kyrkolivet. Här och var uppstår sådant som soppmässorna, gudstjänster
som föds ur en diakonal verksamhet och som får denna verksamhet att växa
och leva, men alltför ofta är relationen mellan diakoni och gudstjänst en
relation med förhinder.
När det fungerar som bäst ger gudstjänsten kraft och inspiration till tjänst
åt nästan i vardagen, medan vardagens erfarenheter och behov förs tillbaka
in i gudstjänsten och förvandlas till bön och lovsång. Ungefär så beskrivs
förhållandet mellan gudstjänst och diakoni exempelvis i kyrkoordningen:
I gudstjänsten får tron näring genom förkunnelsen av evangeliet, firandet av
den heliga måltiden och gemenskapen i bön och lovsång. De som firar gudstjänst sänds ut för att i vardagen vittna om evangelium och göra kärlekens gärningar, till mission och diakoni.1

Alla gudstjänstfirare sänds ut med ett diakonalt uppdrag, som på ett särskilt
sätt uttrycks i den organiserade församlingsdiakonin. Men kyrkoordningen
skriver också om rörelsen tillbaka:
Gudstjänsten är hela församlingens gåva och uppgift. Alla i församlingen är
kallade att delta i gudstjänsten och komma med sina erfarenheter och livsfrågor
till det gemensamma mötet med Gud.2

1. Kyrkoordning för Svenska kyrkan, inledningen till 17 kap. Gudstjänstliv.
2. Kyrkoordning för Svenska kyrkan, inledningen till 17 kap. Gudstjänstliv.
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Berättelser möts
När cirkelrörelsen fungerar idealt så blir erfarenheterna från den diakonala
vardagstjänsten, i den enskildas liv likaväl som i församlingens gemensamma
liv, en utgångspunkt för gudstjänstfirandet. Gudstjänstens deltagare kommer
med sina erfarenheter och behov och går i gudstjänsten in i ett gemensamt
»vi«, där de enskilda berättelserna dels får möta varandra, dels får möta
traditionens berättelser, kyrkans berättelser. De nutida lokala berättelserna
berikar och kommer med kunskap till kyrkans historiska och världsvida
berättelse, samtidigt som denna ger ett korrektiv till det samtida och lokala.
Diakonins berättelser blir en del av gudstjänstlivet, samtidigt som gudstjänstlivet sätter in den enskildas tjänst i kyrkans sammanhang på ett sätt
som ger den djup och mening. Församlingens diakonala tjänst bryts i gudstjänsten mot berättelserna om Kristi tjänst för världen. Detta skulle kunna
vara ett av många sätt att formulera en tydlig teologisk relation mellan gudstjänst och diakoni.
Det som emellertid slagit mig när jag forskat om gudstjänst och diakoni
är att dessa två områden av kyrkans liv sällan diskuteras samtidigt utan
istället ofta tycks falla isär, som två verksamhetsgrenar som inte har så
mycket med varandra att göra. Teologiskt skrivs nästan ingenting om förhållandet mellan diakoni och gudstjänst. På församlingsplanet uppstår ofta
spänningar mellan diakoni och gudstjänst. Det kan handla om professionella motsättningar mellan diakoner, präster och lekfolk, till exempel om
vem som ska göra vad i gudstjänsten.3 Det kan också handla om prioriteringar, där diakonin ofta drar det kortaste strået. När det behövs nedskärningar, som blir allt vanligare, är det min ovetenskapliga iakttagelse att det
oftare är diakonin som drabbas än gudstjänstlivet, och oftare diakonerna
som drabbas än prästerna. Tanken att gudstjänstlivet är kyrkolivets centrum
förefaller ibland att uttolkas så att diakonin blir marginell.

Kyrkotillhörigas röster
Så ser det emellertid inte ut i de kyrkotillhörigas värderingar. De ger diakonin hög prioritet, långt högre än den söndagliga gudstjänsten. Det gäller genomgående i de nordiska länderna enligt resultat från den så kallade RAMPstudien.4 När de tillfrågade rangordnat olika kyrkliga aktiviteter kommer
hjälp till gamla och sjuka genomgående först, följt av underhåll av kyrkogårdar och kyrkor och internationell katastrofhjälp, alltså det som ofta kallas

3. Jämför Brodd 2005.
4. RAMP = Religious and Moral Pluralism. Gustafsson & Pettersson 2000.
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internationell diakoni. Lägst på prioritetslistan kommer mission och söndaglig gudstjänst.5
Den massiva uppslutningen kring kyrkans diakonala verksamhet var också
ett av huvudresultaten i en utredning kallad Framtidens kyrka, som gjordes
för ett par år sedan i Uppsala kontrakt.6 Inom utredningens ram genom
fördes en stor enkätundersökning bland befolkningen. Bland de svarande
ansåg 92 procent att det var en viktig uppgift för kyrkan att hjälpa svaga och
utsatta grupper i samhället. Betydligt färre såg gudstjänstlivet som viktigt.7
Samma resultat har vi på Centrum för studier av religion och samhälle
fått i en studie inom Gävle kyrkliga samfällighet 2004. Studien utgör den
svenska fallstudien i projektet Välfärd och religion i europeiskt perspektiv.8
En enkät till 1 000 slumpvis utvalda personer bosatta i Gävle visade, precis
som Uppsalaenkäten, att ungefär 90 procent av de tillfrågade uppfattade det
som viktigt att Svenska kyrkan besöker sjuka och ensamma människor och
hjälper svaga och utsatta i samhället, medan andelen som tycker det är viktigt med gudstjänster är betydligt lägre. För 60 procent av de tillfrågade hade
det stor eller mycket stor betydelse att kyrkan har omsorg om gamla och
sjuka, medan endast 8 procent menade att kyrkans gudstjänster hade stor
betydelse.9

Rum för det utsatta
De fördjupande intervjuer vi gjorde i vår Gävlestudie visar att det finns en
stark förväntan på att kyrkan genom sitt diakonala arbete, i kombination
med sin värdegrund och sina teologiska ställningstaganden, ska erbjuda ett
rum för sårbarhet, för det svaga, det utstötta som får allt mindre plats på
andra ställen. En intervjuad representant för den offentliga sektorn säger på
ett sätt som är ganska typiskt:
Jag är medlem i Svenska kyrkan, men jag har haft funderingar på att gå ur. Men
jag tycker att jag vill vara kvar för att jag vill bidra på mitt sätt till deras verksamhet, för de har en fin verksamhet som också värnar om de här svagare grupperna i samhället. Så det är mycket på grund av det jag finns kvar där. Inte så
mycket för att jag precis har tron, förstår du. (I 33)

En tänkbar tolkning är att det har att göra med att kyrkan har en unik roll i
samhället. Vi har på många sätt ett rationellt och effektivt samhälle, men
också ett samhälle där tempot och informationsflödet ständigt ökar och där
5. Gustafsson 2000, s. 128
6. Framtidens kyrka 2004.
7. Sjöborg 2004, s. 41.
8. Edgardh Beckman m.fl. 2006.
9. Undersökning om kyrka och välfärd i Gävle 2005.

64

utbrändhet och utmattningsdepressioner blivit ett stort problem, liksom utslagning av stora grupper från arbetsmarknaden. I detta marknadsslimmade
välfärdssamhälle har kyrkan med sin upp- och nedvända värdeskala, sin
långsamhet och sitt anspråksfulla och allomfattande budskap om nåd och
frid en unik möjlighet att erbjuda ett rum för allt det som inte ryms i samhället i övrigt, och det är något som människor ser och uppskattar.
Det finns uppenbara risker med att kyrkan svarar mot denna förväntan.
En sådan risk är att kyrkan genom att erbjuda rum för sårbarhet legitimerar
det minskade utrymmet för mänsklig svaghet i samhället i övrigt. I en offentlig debatt jag deltog i nyligen mötte jag exempelvis argumentet från en av
deltagarna att kyrkan borde »ta hand om alla dem som blev över« i vårt allt
effektivare samhälle. Inför julen slog på motsvarande sätt diakoner i Stockholm larm om att socialtjänsten i växande grad hänvisade hjälpsökande till
kyrkan för behov som samhället enligt socialtjänstlagen borde tillgodose. En
kyrka som enbart ser sin roll som ersättare för samhällets brister har gett
upp sin profetiska mission att ställa frågor om människosyn och begära utrymme i samhället för ett människovärde som inte mäts i effektivitet. Risken
finns där dock hela tiden att kyrkan istället för att bli en motkulturell, profetisk kraft, blir den part som anpassar sig, så att de värderingar som skulle
kunna fylla en profetisk funktion i själva verket trängs undan också i kyrkan.

Kyrklig eftergift
Sekulariseringen riskerar på det sättet att bli ett faktum inte bara i samhället
utan också i kyrkan. Kanske bör också slitningarna i relationen mellan diakoni och gudstjänst tolkas på detta sätt, som en kyrklig eftergift åt ett samhälle som tappat sin religiösa förankring. Det gångna seklet har inneburit en
långtgående specialisering i samhället, där kyrkan förlorat sin övergripande
samhällsauktoritet och blivit en specialiserad aktör bland andra. Till denna
specialisering hör att kyrkan har blivit »religiös« i betydelsen reducerad till
specialist på det andliga. Kyrkans tidigare diakonala uppgifter har tagits
över av samhället och professionaliserats i linje med övriga samhällsfunktioner. Idag ser vi något av en återgång, där samhället i växande utsträckning
ser kyrkan som en resurs också på det diakonala området. Men då finns en
förväntan att kyrkan ska fungera som en professionell organisation bland
andra när den ger sig in i sådana uppgifter. Diakoni och religion ska så att
säga inte blandas ihop. Det finns många som stannar kvar som medlemmar
i kyrkan därför att den erbjuder ett rum för sårbarhet, på ett sätt som kanske
ingen annan del av samhället gör. Men förväntan gäller kyrkan som professionell institution, som jag som enskild kyrkotillhörig betalar en avgift till,
men som jag inte är beredd att engagera mig i, åtminstone inte i ett regelbundet gudstjänstliv. Häri ligger ett av de dilemman som församlingarna står
inför.
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Låt mig ta ett exempel från Gävle, där kyrkan engagerat sig i den ny
startade familjecentralen som drivs i samarbete mellan landsting, kommun
och kyrka. Kyrkan ställer upp med en diakon och en förskollärare på deltid.
Men förväntan på dem är då att de inte ska vara där som religiösa företrädare utan som professionella, vilket församlingen bejakat, med tanke på att
de fyller en diakonal funktion. Frågan är bara vilka konsekvenser detta förhållningssätt får för det diakonala arbetet? Riskerar det att tappa sin förankring i gudstjänstlivet? Riskerar gudstjänstlivet å andra sidan att ytterligare
tappa kontakten med församlingsbornas sociala verklighet? Tanken att församlingsborna ska komma med sina erfarenheter och livsfrågor till gudstjänsten är onekligen svår att realisera, när de flesta i församlingen inte upplever sig kallade att delta i gudstjänsten.
Ytterligare en faktor som bidrar till att separera gudstjänst och diakoni är
den strikta könsuppdelningen bland kyrkligt anställda. Medan gudstjänster
historiskt letts av män, har diakonin utvecklats som en kvinnlig sfär som
liksom annan omsorgsverksamhet varit och fortfarande är lägre värderad i
både status, ekonomi och makt.
Till detta kan också komma teologiska faktorer, som bidrar till att nedvärdera diakonin och hålla den undan från sina rötter i gudstjänstfirandet.
Luthersk tradition har exempelvis betonat att relationen till Gud är radikalt
annorlunda än relationen till medmänniskorna. Medan relationen till Gud
är präglad av evangeliet, nåden och tron, är relationen till medmänniskan
präglad av kallelsen i världen, som kan levas ut på många olika sätt.10 Det
har ibland gjort att det diakonala perspektivet skymts i gudstjänstfirandet,
medan den enskildas kallelse till tjänst för medmänniskan tappat sin liturgiska förankring.
Snabba lösningar finns inte på de problem jag skisserat. Däremot finns
det skäl för oss både som enskilda och i församlingens gemenskap att fundera över hur vi möter de diakonala utmaningar som ligger i tiden på ett sätt
som bidrar åt rätt håll. Teologiskt är både diakoni och liturgi ett utflöde ur
kyrkan. Kyrkan är gudstjänst och kyrkan är diakoni. Relationen dem emellan
kräver vår omsorg.
Artikeln har tidigare varit publicerad i Svensk kyrkotidning 5–6/2008 (4875),
s. 56–68.
Ninna Edgardh är docent och lektor i kyrkovetenskap vid Uppsala universitet.

10. Jämför Thomas Ekstrands kapitel i denna bok.
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kapitel 7

Kyrkans sociala ansvarstagande:
fem möjliga roller
Av Sanna Lindström

Detta kapitel behandlar kyrkan och välfärden. Inledningsvis tar jag upp olika
motiv för diakoni och de förändrade förutsättningar som råder för kyrkan
som välfärdsaktör efter att relationen till staten förändrats.1 Därefter går jag
mera direkt in på frågan om det sociala arbetets organisation och kyrkans
sociala roll och ansvarstagande i samhället, framför allt i förhållande till den
offentliga sektorn. Dessa avsnitt är strukturerade utifrån de fem områden
där den tankesmedja som förberett denna bok sett att kyrkan har eller kommer att få en viktig roll att spela:
• som opinionsbildare
• som utförare av tjänster
• i samverkan och samarbete
• genom verksamhet av gemenskapande karaktär
• genom individuellt stöd till människor.2
Avslutningsvis reflekterar jag kort över kyrkans roll i framtidens samhälle.
Det har gått nio år sedan Svenska kyrkan blev en del av den ideella sektorn där den dock särskiljer sig genom att ha »en halvofficiell roll både som
statligt reglerad institution och religiös organisation«.3 Samtidigt har mycket
hänt i Sverige när det gäller det sociala arbetets organisation. Sammantaget
innebär detta en ny situation att förhålla sig till. Hur påverkar dessa förändringar kyrkans sociala ansvarstagande och roll i samhället? Svenska kyrkan
står inför spännande utmaningar där synen på kyrka, diakoni och samhälle
aktualiseras. Utsiktspunkterna varierar.
utblick
Vid en konstutställning på Waldemarsudde i Stockholm var en utställningssal fylld av vävar med gul vallmo. Att stiga in i det rummet var totalt överväldigande. Som betraktare formligen sögs man in i ett hav av vallmo och
förvandlades med ens till en mycket liten människa omgiven av enormt stora

1. Jämför också Håkan Stenows kapitel i denna bok.
2. Se Elisabeth Hjalmarssons inledning.
3. Bäckström m.fl. 2004, s. 14.
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blommor. Uppslukad i detta gulbländande blomsterhav behövde man en
stund för att orientera sig och upptäcka att det längs väggarna hängde något
som liknade förstoringsglas men visade sig vara raka motsatsen: förminskningsglas. När man såg rummet genom dessa retirerade vallmohavet i ett nu
och förflyttade betraktaren på avstånd med ett helt nytt perspektiv. Vallmoblommorna var oförändrade kvar, men genom att man trätt ut ur motivet
upplevdes de helt annorlunda. Med distansens hjälp fick de till synes gigantiska blommorna andra proportioner och tydliga konturer. Man var inte
längre uppslukad, mitt uppe i, utan på avstånd. Helheten gav sig till känna.
Det är inte okomplicerat att tolka närhistorien, den man själv är en del
av och mitt uppe i. Man kan fundera över vilka motsvarande »förminskningsglas« det finns att tillgå i en strävan efter att tolka den senaste utvecklingen inom kyrka och samhälle och relationen mellan dem. Verkligheten är
mångtydig. Att sätta ord på skeenden är inte helt lätt. Inga tolkningar är
neutrala. Vi bär med oss vår historia och förförståelse och lägger alltid in
våra egna perspektiv i det vi ser. Inre bilder har en förmåga att dröja kvar,
särskilt när det inte är helt uppenbart vilka konsekvenser förändringarna
egentligen får. Vad bidrar till att lyfta oss ur våra invanda föreställningar
och öppna våra blickar för det oväntade, det vi inte förväntat oss att se och
därför kanske inte sett? Och när vi ser – vad gör vi då av det vi ser? Vart är
välfärden på väg och hur ser församlingarna på sin diakonala roll i förhållande till den?

Motiv till diakoni
Ordet diakoni är ursprungligen grekiskt och betyder »tjänst«. Det skulle
kunna användas i en mer neutral mening, utan koppling till en kristen kontext. Flera än kyrkan står till tjänst och finns till för andra än sig själva. Men
i den mån diakoni är ett känt begrepp, är det förknippat med kyrkan, med
kristna motiv och värden. Det är ett begrepp som används i kyrkliga kontexter. Diakoni – att tjäna – är en del av kyrkans väsen. Utan den försvagas
kyrkan. Retorik är inte nog. Kyrkans teologi måste bli te-o-logi, som någon
sa – omsättas också i konkret handling utifrån en helhetssyn på människan.
Det vardagliga ryms i det heliga och vice versa. Utan diakoni förlorar kyrkan
en stor del av sin identitet. Tro, hopp och kärlek förmedlas i närvaro, lyssnande och aktion, i ord och handling – inte sällan mest verkningsfullt i en
kombination.
se människan
Religionssociologen Anders Bäckström beskriver hur Svenska kyrkan historiskt sett varit djupt involverad i välfärdsutvecklingen. Fortfarande förväntar sig stat, kommun och kyrkomedlemmar att kyrkan ska bidra till välfärd
och livskvalitet i samhället och göra sociala insatser för behövande. Hur är
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det med förmågan att fungera socialt stödjande och kritiskt granskande?4
Kyrkan har en roll som öga och hjärta, hand och fot – en uppgift att se den
enskilda människan och värna hennes värde. Ur ett diakonalt perspektiv är
blicken för människors utsatthet primär. För att kunna hjälpa och stödja
måste man kunna urskilja de livssituationer, nedbrytande strukturer och miljöer det handlar om.
Stig Linde, diakon och doktorand vid socialhögskolan i Lund, anknyter till
en modell som från början utvecklats inom befrielseteologin när han beskriver
diakoni som en process från att se (församlingens diakonala kallelse) till att
bedöma (församlingens diakonala uppdrag) för att slutligen handla (församlingens diakonala arbete). Denna process utgår från såväl enskildas och gruppers behov som samhällsskeenden. I tolkningen av dessa sker en prioritering
som visar sig i det direkta arbetet.5 Handlingen föregås av att se och bedöma.
Att identifiera utsatthet och utanförskap är grundläggande. I en mening är vi
alla utsatta – att leva är att vara utsatt. Men utsatthet är ett relativt och komparativt begrepp som drabbar olika.6 Mest utsatt är man då flera riskfaktorer
samverkar och man saknar resurser att hantera dem. Marginalisering kan gå
snabbt och liknas vid en process med alltfler problem som inte löser sig och
där den som drabbas har svaga eller obefintliga sociala nätverk som familj,
arbete eller bostad att tillgå. Svårigheterna accelererar och fördjupas.
evangeliet
Motiven för diakoni relaterar till evangeliet. »Kyrkans centrum och livskälla
är Jesus Kristus och evangeliet om honom.«7 Där har uppdraget att tjäna sin
hemvist. Jesus delade människors villkor ända ner till den absoluta botten.
Han är deras tjänare (diakonos) när han ger sitt liv på korset (Mark. 10:45).
Diakoni har sitt centrum i påskberättelsen, som säger att korsets väg leder
till nytt liv. Så är evangeliet en passionshistoria – historien om en trofast och
trovärdig relation. Kristus säger inte: »Jag följer dig hit, men inte längre. Här
går min gräns. Nu får du gå resten själv.« Nej, han följer med hela vägen,
han som vet hur det är att vara utlämnad och utsatt.
Hans liv berättar om utlämnande och beroende, om barmhärtighet, solidaritet och upprättelse, om tro och hopp.
kyrkoordning och kyrkohandbok
I kyrkoordningen har diakoni en given roll som en del av församlingens
grundläggande uppgift att »fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva
4. Bäckström 2000, s. 139–140.
5. Linde 2004, s. 24.
6. Jämför Marie Fritzsons kapitel i denna bok.
7. Kyrkoordning för Svenska kyrkan, inledningen till Första avdelningen: Svenska kyrkan som
evangelisk-lutherskt trossamfund.
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diakoni och mission«.8 Uppgiften är en, med fyra aspekter som är tänkta att
relatera till varandra och som ses som dimensioner av helheten. Sambandet
är grundläggande. Församlingen har ansvar för hur diakoniuppgiften konkretiseras i förhållande till omvärld och tillgängliga resurser, vilket ger spelrum när det gäller ambitionsnivå och inriktning. I församlingsinstruktionen
ges en bild av den lokala församlingen, och församlingsinstruktioner från
stad och landsbygd, glesbygd och tätort utgör en skiftande mosaik. Här syns
en stor kontextuell mångfald i förståelse och beskrivning av det diakonala
uppdraget.
Kyrkoordningen slår fast att församlingen har ansvar för alla som vistas
där. De som inte tillhör församlingen men ändå vistas där på sjukhus, behand
lingshem, i fängelse eller på gatan, inkluderas i församlingens ansvarsom
råde. Det betonas vidare att barnen är en särskilt prioriterad grupp: »I kristen tro intar barnen en särställning och de behöver därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet.«9 Ur ett diakonalt perspektiv innebär det att vara extra uppmärksam på och sörja för barn och unga i utsatta
livssituationer. Det kan vara barn med en sammansatt psykosocial problembild som växer upp under förhållanden som ger bristande självtillit: barn
som utsatts för fysiskt eller psykiskt våld och sexuella övergrepp, barn som
lever i familjer med missbruksproblematik, barn till psykiskt sjuka, barn till
våldsutsatta kvinnor, gömda barn, ensamma barn, barn som försummas,
diskrimineras och mobbas.
Diakoni som en del av församlingens tro och liv är varje döpts ansvar –
»det allmänna diakonatet«. Samtidigt har diakonen ett särskilt ansvar.
Vigningsordningen talar om diakonens uppdrag att »uppsöka, hjälpa och
stödja dem som är i kroppslig och själslig nöd […] i församling och samhälle
vara ett barmhärtighetens tecken och i allt tjäna Kristus i sin nästa […] hjälpa
människor att gestalta Guds kärlek, försvara människors rätt, stå på de
förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott, så
att Guds kärlek blir synlig i världen«.10 Detta kan ses som en inriktning för
hela kyrkans diakonala ansvarstagande. Diakonen har en teckenfunktion för
det som är hela församlingens uppgift. Att vara »ett barmhärtighetens tecken«
kräver reflektion. Vilka sammanhang är obarmhärtiga och var råder orätt?
Eftersom det diakonala arbetsområdet inte är fixerat krävs en medvetenhet vid rekryteringen av församlingens diakoner så att deras kompetens
stämmer överens med uppdragets inriktning såsom denna definierats lokalt.
Diakoner har en av Svenska kyrkan fastställd kvalificerad högskoleutbildning och tillför ofta värdefull erfarenhet från andra samhällssektorer.
8. Kyrkoordning för Svenska kyrkan, 2 kap. 1 §.
9. Kyrkoordning för Svenska kyrkan, inledningen till Första avdelningen: Svenska kyrkan som
evangelisk-lutherskt trossamfund.
10. Kyrkohandboken 1988, ordning för diakonvigning.
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Det kan finnas anledning att fundera över balansen mellan de olika aspekterna av församlingens grundläggande uppgift när det gäller kompetens och
resurser.
Kyrkohandboken och kyrkoordningen har en normativ inriktning. De
svarar på frågan vad diakoni bör vara. Däremot specificerar de inte hur diakonin ska bli vad den bör vara. De ger motiv för diakoni, men liten eller
ingen vägledning till hur församlingen och diakonen ska kunna vara »ett
barmhärtighetens tecken« eller »stå på den förtrycktes sida«. Församlings
instruktionen däremot innehåller även en deskriptiv del. Inte för inte beskrivs instruktionen som församlingens ID-kort. Verksamhetsberättelser och
utvärderingar kan användas som kompletterande redskap för att ta reda på
vilken funktion och betydelse det diakonala engagemanget har i enskilda
människors liv och i samhället i stort.

Friare relation till staten
Förändrade relationer till staten ger en ny utgångspunkt för Svenska kyrkans
roll och sociala ansvarstagande i samhället. Relationsändringen påverkar
hur kyrkan kan gestalta sin tro och bekännelse och sitt uppdrag. Den kyrkokommunala epoken (1862–2000) är förbi. Att kyrkan har gått från att vara
en statskyrka till att bli en fri folkkyrka ger nya förutsättningar för kyrkans
roll i samhället. Detta har betydelse inte minst för församlingens diakonala
verksamhet.
särart och mervärde
Samhället kan beskrivas i form av sektorer. Utöver familj och vänner är det
vanligt att man talar om en offentlig sektor, en näringslivssektor och en ideell
sektor, dit Svenska kyrkan hör. Samtliga sektorer är bärare av grundläggande
idéer och bidrar på olika sätt till välfärden. Kyrkohistorikern Sven Thidevall
(numera biskop i Växjö) har i sin beskrivning av de olika samhällssektorerna
utgått från de ekonomiska principer som de ideologiskt och praktiskt baseras på. Den ideella sektorn utgår från principen om ömsesidighet, med fokus
på gemensamma intressen. Det allmännas ekonomi – den offentliga sektorn
med stat, kommun och landsting – bygger på principen om omfördelning,
med skatter som inkasseras och fördelas. Näringslivets styrande princip är
vinstmaximering.11
Kyrkan kan placeras som en del av »organisationssfären mellan stat och
människa«.12 Det betyder att kyrkan inte längre har en myndighetsroll, utan
är en aktör bland andra inom den ideella sektorn, med sin speciella särart.

11. Thidevall 2003, s. 47.
12. Bäckström 2001, s. 32.
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Vad utmärker då Svenska kyrkan och vad kan kyrkan bidra med i denna sfär
mellan stat och människa?
För att tydliggöra vad den ideella sektorn är och bidrar med i förhållande
till stat och näringsliv använder forskarna Filip Wijkström och Torbjörn
Einarsson, verksamma vid Handelshögskolan i Stockholm, begreppen särart
och mervärde. Tanken är att särarten i form av de »stabila skillnader« som
en ideell organisation kan uppvisa skapar ett mervärde i form av »något
annat«. Särarten kan handla om hur man betraktar världen eller hur man
bedriver verksamhet. Det kan handla om motiv som – religiösa motiv, nykter
het, mänskliga rättigheter – och hur dessa påverkar vad man gör och hur
man gör det. Det kan handla om specifika arbetsmetoder, resurser eller
vilken sorts verksamhet som bedrivs, till exempel förbön, civil olydnad eller
sociala insatser. Denna särart leder till någon form av »annorlundaskap« –
ett mervärde.13
Genom att den ideella sektorn definieras utifrån vad den inte är – i termer
av non-profit (inte vinst) eller non-government (inte stat) – kan man dra
slutsatsen att den inte är normen, vilket är ett särdrag i sig.14 Den kan också
betecknas som idéburen, not-for-profit (inte vinst som mål men som medel)
frivillig, tredje sektorn eller social ekonomi. Social ekonomi har allmännytta
och medlemsnytta, inte vinstintresse, som drivkraft. Uttrycket började användas också inom Svenska kyrkan efter att Sverige blivit medlem i EU.
Grundläggande i den sociala ekonomin är lokal förankring, en innovativ
karaktär och engagerade människor. Detta kan ses som bidrag till en särart.
Andra exempel på särart är medlemsinflytande och brukarmedverkan, tyst
kunskap och mobilisering av socialt kapital samt normer om ömsesidig tillit
som uppstår i nätverk.15
Det är inte givet att mervärdet, hur positivt ordet än låter, värderas som
en tillgång. Men att beskriva hur man uppfattar sin särart och sitt mervärde
är ett sätt att beskriva vem man är och att lyssna in vem andra uppfattar att
man är. Från det att den ideella sektorn i forskningssammanhang synlig
gjordes så sent som på 1990-talet då den började studeras som en egen samhällssektor, sidoställd stat och näringsliv, har de idéburna verksamheterna
numera kommit att med intresse ingå i analyser av samhällsutvecklingen.16
Kvantitativa och kvalitativa forskningsresultat från skilda håll, bland annat
från diakoniinstitutionernas forskningsavdelningar, har gett ökade möjlig
heter för sektorns representanter att kommunicera med samhället i övrigt på
ett mer distinkt sätt. Detta är värdefullt i en tid då kommunerna är allt mer
intresserade av den ideella sektorn. Hur beskriver en enskild församling sin
13. Wijkström & Einarsson 2006, s. 87–89.
14. Wijkström & Einarsson 2006, s. 87–89.
15. Hultén & Wijkström 2006, s. 8 och 14; Bäckström 2001, s. 64.
16. Wijkström & Einarsson 2006, s. 87–89.

72

särart och sitt mervärde på den ort där man är verksam? Vad tillför en tätortsförsamling samhället i förhållande till en landsbygdsförsamling? Vad är
gemensam särart i detta att vara kyrka och vad är lokala betingelser? Och
vad betyder detta för den enskilda församlingens syn på sin roll i samhället?
svenska kyrkan som välfärdsaktör
Fram till år 2000 likställdes Svenska kyrkans församlingar med kommunerna.
Från att ha finansierats med kyrkokommunalt utdebiterade skattemedel som
inte fick användas för verksamhet som konkurrerade med kommunens är
Svenska kyrkans position nu en annan.17 Frågan är vilken betydelse de ändrade förhållandena får för kyrkans självförståelse och för rollen som välfärdsaktör genom sin diakonala verksamhet?18 Motiven för statens ekonomiska
stöd till trossamfunden har anknytning till välfärden: »Genom att ge människor andligt stöd, inspirera människor att öka sin etiska medvetenhet och
genom att effektivt lösa sociala problem…« förväntas samfunden bidra till
samhällsnyttan. Parallellt med detta har Svenska kyrkan idag möjlighet att
på ett friare sätt disponera sina medel, också till socialt diakonalt arbete.19
Statens förväntningar på Svenska kyrkan som välfärdsproducent har ökat
i och med de förändrade relationerna och en ändrad välfärdspolitik. Fram
till 1990-talet drevs verksamhet inom vård, omsorg och skola i stort sett ute
slutande av den offentliga sektorn, men idag inbjuds såväl det privata näringslivet som den ideella sektorn som utförare av dessa tjänster. Under statskyrko
perioden då det inte var tillåtet att agera fritt inom det socialpolitiska om
rådet – att driva en friskola, ett behandlingshem eller ett äldreboende – var
ingen efterfrågan på Svenska kyrkans välfärdstjänster aktuell. Hur förvaltar
kyrkan idag sitt uppdrag som en unik part i det offentliga rummet?
en tillbakablick
Frågan om välfärdens organisation är inte ny. Idéhistorikern Roger Qvarsell
ger en bild av vilka som varit drivande och deltagande i det sociala ansvaret
de senaste 200 åren har varierat. Det har varit husbonden, familjen, socknen, församlingen, filantropiska föreningar, staten, den offentliga sektorn,
folkrörelserna och andra rörelser.20 Svenska kyrkan har i högsta grad varit
involverad.
Sven Thidevall beskriver hur kyrka och samhälle fram till 1800-talets mitt
var en helhet. Det svenska välfärdssystemets kärnområden »vård, skola och
omsorg« har sin motsvarighet i församlingens grundläggande uppgift – i diakoni, undervisning och mission. När kyrka och samhälle särskildes i olika
17. Se också Håkan Stenows kapitel i denna bok.
18. Bäckström 2001, s. 12 och 32.
19. Jeppsson Grassman 2001, s. 45
20. Qvarsell 1995, s. 19–23.
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enheter i form av en borgerlig och en kyrklig kommun 1862, överfördes allt
fler av församlingarnas diakonala och undervisande funktioner till stat och
kommun i takt med att välfärden ökade.
Det område av kyrkans liv som påverkades minst under den kyrkokommunala eran fram till år 2000 var gudstjänstlivet, eftersom det lydde under
kyrkolagen som var ett statligt och inte kommunalt regelverk. När däremot
Svenska kyrkans församlingar i mitten av 1800-talet ville anställa diakonissor
för socialt arbete bland fattiga stötte de på patrull eftersom fattigvården då
blivit en del av den borgerliga kommunens ansvar. Kyrkoskatten fick därmed
inte användas till fattigvård. Till det krävdes annan finansiering. I stället kom
diakonissrollen i församlingarna att inriktas mot själavård och besökstjänst
hos gamla, ensamma och sjuka – en inriktning som påverkades mer av kommunallagar än av teologi. Församlingar som bröt mot detta tillrättavisades av
domstol. Likaså var det otillåtet att ha skolor sedan den borgerliga kommunen tagit över folkskolorna. Efter att kyrkans förändrade relation till staten
öppnat ett friare spelrum för användning av kyrkoavgiften startade de första
kyrkliga friskolorna 2002 i Västerås stift.21
I takt med att stat och kommun övertog kyrkliga funktioner marginaliserades kyrkan. Den »svenska modellen« och det framväxande folkhemmet
baserades på en homogen enhetskultur, nationell samhörighet och en stark
offentlig sektor.22 Efter att ha varit vana vid en enhetskultur, där svensken
fram till 1996 »föddes in« i Svenska kyrkan, har vi idag ett mångkulturellt
samhälle med EU- anpassning, globalisering och stor ekonomisk och social
rörlighet. Vi lever i ett pluralistiskt, individualistiskt samhälle där vi aktivt
väljer det mesta i våra liv, också religiös tillhörighet. Det finns ett förnyat
intresse för religion och andlighet, men inte nödvändigtvis för kyrkan, även
om Svenska kyrkan fortfarande är en integrerad del av det svenska samhället.
Kyrkan har inte längre en maktställning som samhällsinstitution men allt
sedan relationen till staten ändrades år 2000 är kyrkan istället Sveriges till
medlemsantalet största fria organisation inom den ideella sektorn.23

Kyrkans roll som opinionsbildare och utförare…
välfärden idag
Den generella välfärdstanken där staten ses som välfärdens garant har ett
starkt stöd. Välfärd kan definieras på olika sätt och det finns såväl kvanti
tativa som kvalitativa aspekter på välfärd – det handlar både om mätbara
sociala förhållanden och om ett immateriellt värde. Sociologen Erik Allardt

21. Thidevall 2003, s. 21–22, 65 och 114–115.
22. Thidevall 2002, s. 55.
23. Bäckström 2000, s. 168; Bäckström m.fl. 2004, s. 39–41.
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beskrev 1975 välfärd som att ha (ekonomisk/materiellt), att vara (yrkes- och
identitetsorienterat) och att älska (mänskligt kvalitetsområde). Välfärd kan
också definieras som resurser med vars hjälp människor kan hantera sina
livsvillkor.24
I Sverige finns en politisk enighet om att välfärden ska vara solidariskt
finansierad och bidra till ekonomisk och social trygghet. Hur detta i praktiken ska gå till är mera öppet. Kommunen har det yttersta ansvaret för alla
som vistas i kommunen och socialtjänsten har en central roll både förebyggande och i akuta krissituationer. Men kommunerna kan organisera sitt
ansvar på olika sätt för att tillmötesgå politiska krav på mångfald. Socialtjänstlagen möjliggör att de sluter avtal med andra utförare av socialt arbete.
Det kan handla om privata vård- och omsorgsföretag, ideella sociala organisationer eller församlingar.
Att den offentliga sektorn upphandlar välfärdstjänster är inget nytt. Där
emot sker det idag i en större omfattning än förr. Det finns också en politisk
enighet kring en inriktning där mångfald och valfrihet är ledord. Ett sätt att
nå dit är att konkurrensutsätta kommunal verksamhet. Konkurrensen är
hård och samverkan inom den ideella sektorn har intensifierats för att öka
möjligheterna att på lika villkor konkurrera med näringsliv och kommun.
En annan modell är kundval där medborgaren exempelvis väljer sin egen
hemtjänstleverantör bland de företag eller ideella organisationer som kommunen auktoriserat.
Förändringen av det sociala arbetets och omsorgens organisation och utförande inleddes i samband med 1990-talets svaga samhällsekonomiska tillväxt. Sedan dess har den ideella sektorn fortsatt kritiskt granskat den offentliga sektorn, stått för egna sociala insatser med hjälp av insamlade medel och
i ökad grad utfört välfärdstjänster på uppdrag av stat och kommun – i konkurrens med privata företag och kommunens egna enheter.
ny position
För Svenska kyrkans del blev det sista ledet i den ideella sektorns verksamhet
– att utföra kommunalt finansierade välfärdstjänster – möjligt år 2000. Vad
har det kommit att betyda för strategier och mobilisering inför framtiden?
Hur stor är viljan att verka inom ramen för offentlig omsorg, vård eller skola?
Kan det vara en uppgift för stift och samfälligheter att bistå församlingar
som så önskar med kompetens i exempelvis upphandling av avtal med stat,
landsting eller kommuner? Eller kan det bli aktuellt att samverka med diakoniorganisationer som har lång erfarenhet av detta? Svenska kyrkan har i
sina vägval en fördel och en styrka i de nätverk som redan finns – dels inom
den egna organisationen på olika nivåer, dels genom den världsvida kyrkans

24. Allardt 1975; Bäckström 2001, s. 60–61 och 101; Jeppsson Grassman 2001, s. 161.
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internationella nätverk också på det diakonala området (det är till exempel i
delar av Europa vanligt att kyrkan fungerar som välfärdsaktör), dels också i
en närhet till institutionsdiakonin.
De diakonala organisationerna har varit pådrivande i välfärdsfrågor gent
emot såväl kyrka som samhälle, parallellt med att de också sökt samverkan
med dem. Vid några diakoniinstitutioner utbildas diakoner för Svenska kyrkan och de bedriver även annan högskoleutbildning, uppdragsutbildning
och forskning. Svenska kyrkan på nationell nivå och diakoniinstitutionerna
samverkar i att nationellt samordna flera av Svenska kyrkans verksamheter
som till exempel familjerådgivning, kris- och katastrofhantering och handikappfrågor. På liknande sätt skulle institutionerna kunna utgöra en resurs när
det gäller villkoren för socialt ansvarstagande i förhållande till den offentliga
och den privata sektorn. De har historiskt stått och står alltjämt fria i förhållande till stat, kommun och kyrka, de har erfarenhet och kunskap och de
kan berätta vart vägar kan leda.
avantgarde eller komplement?
Frågan som diskuterades intensivt i samband med den ekonomiska krisen på
1990-talet, och som formulerades konsist av samhällsforskaren Eva Jeppsson Grassman, är fortfarande högaktuell: »Vem ska ha ansvar för välfärden
och hur ska den utföras?«25
Ett sätt att tänka kring kyrkans relation till den offentliga sektorn när det
gäller socialt ansvarstagande har utvecklats av Erik Blennberger, forskare
vid Ersta Sköndal högskola.26 Denna modell utgår från begreppen avantgarde/pionjär, komplement, alternativ, ersättning, utförare, kritiker och
länk.
• Avantgarde- eller pionjärrollen innebär att lyfta fram eftersatta grupper
som andra inte sett, pröva nya metoder eller vidareutveckla befintliga på
ett nyskapande sätt. Insatsen kan paras med opinionsbildning och andra
sätt att söka påverka den offentliga sektorn att överta verksamheten.
• Kyrkan kan komplettera samhällets insatser som en parallell resurs, extra
välfärdsförstärkare eller som samarbetspartner. Att vara en parallell resurs
innebär att man bedriver verksamhet av samma karaktär som den inom
den offentliga sektorn. Församlingen bidrar genom sin insats till ett ökat
utbud, till exempel med ett natthärbärge eller äldreboende. Extra välfärds
förstärkare, eller supplement, avser insatser av annat slag än den offentliga
sektorns, men där kyrkans verksamhet i praktiken blir en förstärkning av
det offentliga. Man så att säga »plussar på« utöver den nivå som kan förväntas av den offentliga sektorn. Ett exempel är besökstjänst. Det tredje

25. Jeppsson Grassman 2001, s. 40.
26. Blennberger 1993, s. 43–46; Blennberger 2008, s. 111–114.
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sättet att utgöra ett komplement till den offentliga sektorn är att som samarbetspartner driva verksamheter som till exempel sjukhuskyrkans.
• Den alternativa rollen handlar om verksamhet på de områden där den
offentliga sektorn redan är verksam men med egenskaper eller ett värde
som är unikt vilket gör det till ett alternativ. Verksamheten ska bidra med
en särart, något annorlunda, som att satsa på en särskild kvalitet i bemötande eller i särskilda verksamhetsformer som erbjuds. Detta »annor
lunda« ska uppfattas också av dem som tar del av tjänsten.
• Ersättning handlar om alternativ i meningen »i stället för«, till skillnad
från alternativ i meningen »variant« som ovan. En diakonal verksamhet
kan ersätta offentlig verksamhet på olika sätt. Ett exempel är att en församling startar en verksamhet man menar att det offentliga borde driva
men som helt saknas. Ett annat är att en församling utan ekonomiskt
stöd från det offentliga tar över en verksamhet kommunen lagt ner. Församlingen kommer då att stå som yttersta garant för verksamheten. Företrädare för den ideella sektorn har förhållit sig generellt avvaktande till
denna typ av ersättarroll eftersom man inte vill ersätta den offentliga sektorn som garant för välfärden: frivilliginsatser ska inte tvingas maskera
faktiska försämringar i den allmänna välfärden. Det är en annan sak att
som entreprenör ersätta vissa verksamheter eller projekt på kontrakt med
finansiell ersättning från kommunen.
• Exempel på organisationer som av tradition har varit utförare av anbudsoch kontraktsbaserade offentliga uppdrag i förhållande till exempelvis
kommun och kriminalvård är Frälsningsarmén, diakoniinstitutioner och
stadsmissioner. Man går då in som utförare av ett offentligt uppdrag med
offentlig finansiering.
• Rollen som kritisk »röst« utgår från uppgiften att uppmärksamma mänsklig utsatthet och påtala brister i den offentliga sektorns sätt att svara an
på utsattheten. Det innebär ett opinionsbildande arbete där höga krav
ställs på den offentliga sektorn. Detta har kallats för profetisk eller politisk diakoni eftersom det innebär att ställa krav på politiska åtgärder.27
Kritikerrollen delar diakonin med flera andra aktörer såsom statliga verk
(exempelvis Socialstyrelsen), ideella humanistiska organisationer och olika
patientorganisationer.
• Rollen som länk till den offentliga sektorn kan handla om att fungera
som samhällsguide eller stöd i enskilda kontakter.28
Olika roller kan kombineras: det handlar inte om ett »antingen eller«. Den
roll som är möjlig i ett fall kanske är direkt olämplig i ett annat. Ett och
samma uppdrag kan också innefatta flera olika roller.

27. Om profetisk och politisk diakoni, se vidare Ninni Smedbergs kapitel i denna bok.
28. Blennberger 1993, s. 43–46; Blennberger 2008, s. 111–114.
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självständig opinionsbildare och/eller utförare i mångfald
Av rollerna ovan är församlingarnas komplementära roll i förhållande till
kommunerna väl inarbetad. Mer huvudbry vållar ersättar- och utförarrollerna och rollen som opinionsbildande kritisk röst. Går dessa att förena?
Går det att vara en utförare av sociala tjänster på kommunalt uppdrag och
samtidigt ha en fri och självständig röst i förhållande till samma kommun?
Finns det inte en risk att »liera sig med makten«, att förlora sitt utsatthetsperspektiv och sin frimodighet att självständigt delta i det offentliga sam
talet? Går det att kritiskt utmana sin »avnämare« – den som står för finansieringen och därmed har ett maktövertag? Är det inte som att hugga av
grenen man sitter på?
Från statens sida har man uttryckt förhoppningar om ökade möjligheter
för den ideella sektorn både som serviceproducent och i rollen som röst
bärare. Under 2008 initierade regeringen en dialog som resulterat i en överenskommelse inom det sociala området mellan regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting och idéburna organisationer. Syftet är att öka mång
falden inom vård och omsorg. Överenskommelsen berör hur ideella aktörer
kan fungera som utförare av olika former av service till allmänheten för att
öka mångfalden och valfriheten, hur staten kan bidra till att avlägsna de
hinder som finns för den ideella sektorns utveckling och hur den ideella sektorn parallellt med att vara utförare av socialt arbete kan fungera som opinionsbildare och röstbärare inte minst för dem som befinner sig i utanförskap.29 Samtidigt som den ideella sektorns medverkan efterfrågas från samhällets sida i produktionen av välfärdstjänster, betonas alltså värdet av dess
oberoende roll som »erbjuder en ’alternativ röst’«.30 Ligger det en inbyggd
motsättning i dessa förväntningar? Eller är den rädslan överdriven? Omöjlig
gör en utförarroll protester då människor far illa? Är det lättare att upptäcka
och reagera på social nedrustning för en samverkanspart som »inifrån« vet
hur det resoneras inom kommunens omsorg och socialtjänst, eller är det mer
effektivt om kritiken kommer från ett utifrånperspektiv? Vilken röst är mest
trovärdig? Vilket är mest effektivt?
Forskning, inte bara i Sverige, pekar på risken för att den ideella sektorn
som utförare av sociala tjänster på kommunalt uppdrag förlorar sin självständighet, sin särart och sina mål och blir för lik den offentliga sektorn.
Samtidigt uttrycks en förväntan från statens sida att frivilligorganisationerna
ska bidra till mångfald – vara annorlunda än den offentliga sektorn och
näringslivet och agera självständigt utifrån sin ideologi. Forskningen har
också visat att det finns en stabilitet i de ideella organisationerna och deras

29. Regeringen 2008.
30. Jeppsson Grassman 2001, s. 188.
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inriktning sedan lång tid tillbaka.31 Kan de risker som forskningen påvisar
bli till möjligheter om den ideella sektorns aktörer görs medvetna om dem?
Sociallagstiftningen och samhällets sociala arbete grundar sig av tradition på
den kristna etiken. Kan en viss likriktning, med bevarad särart, till och med
vara bra? Det sociala arbete som bedrivs i kommunal regi utgår från tydliga
kompetenskrav, möjligheter för den enskilde att överklaga beslut och en
strävan efter kvalitet. Har den ideella sektorn i dessa avseenden något att
lära av den offentliga och kan det i den meningen bli en god likriktning, där
olika kompetenser och kontexter samspelar och ömsesidigt inspirerar var
andra? Kan det dessutom bli så att ideologin och särarten blir tydligare och
mer angelägen då den formuleras inför omvärlden?
När man går av tunnelbanan i London varnar en röst: »Mind the gap.« Se
upp för gapet! Fortsättningen lyder: »Om någon fastnar – drag genast i nödbromsen!«
Opinionsbildning är en samhällsroll som kyrkan har erfarenhet av. Frågan
är i vilken omfattning den realiseras? När det gäller flyktingars situation är
engagemanget stort på flera orter. Deltagandet i det massiva påskuppropet
2005 – som ledde fram till den tillfälliga lagen med amnesti för flyktingar –
är ett exempel. Hur stark är kyrkans röst i andra sammanhang? Hur är det
med utsatta barn, våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik som inte
får stöd, vårdcentraler och skolor som läggs ner? Opinionsbildning sker inte
enbart verbalt, utan också i handling. Att kommunicera värderingar utan att
det följs av handling och ändå förbli trovärdig är i längden inte möjligt.
Värderingar måste gestaltas. Man kan inte tala om människovärde med
mindre än att det som man säger omsätts i handling, levs.
I en undersökning utförd av Anders Bäckström 2001 uttryckte företrädare för socialtjänsten förväntningar på kyrkan inte minst inom risk- och
problemområden som till exempel ungdomar i riskzonen och missbruk. I
samstämmighet med de intervjuade från församlingarna menade kommunernas företrädare att den diakonala omsorgen inte ska ersätta kommunens
ansvar utan fungera som ett komplementärt och kritiskt granskande stöd.
Däremot syntes en skiljelinje i synen på Svenska kyrkan som producent av
sociala tjänster. De kommunala företrädarna såg inga problem med att
socialtjänsten köper tjänster av kyrkan. Majoriteten av Svenska kyrkans företrädare var däremot tveksamma. De menade att själva begreppet att »sälja
tjänster« går emot den kristna församlingens idé och föredrog en samverkan
på ideell grund.32 Sedan undersökningen gjordes har utvecklingen mot
tjänsteköp inom vård, omsorg och skola fortsatt. Kvarstår avståndet mellan
olika synsätt eller har det skett en förändring och med vilka motiv?
31. Jeppsson Grassman 2001, s. 42–46; Wijkström & Einarsson 2006, s. 87–88; Svedberg 2005,
s. 54.
32. Bäckström 2001, s. 89, 98 och 116.
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I undersökningen upplevde kyrkans företrädare att det ekonomiska språk
som kommunerna tagit över från näringslivet fungerade distanserande. Ord
och uttryck, negativt och positivt värdeladdade, kan öppna upp eller stänga
till. Man kan med fog ställa sig frågan när ett ekonomiskt tänkande tenderar
att sänka kvaliteten och i vilka fall det i stället bidrar till att skärpa den. Språkbruk som upphandling, tjänsteköp, konkurrensutsatt verksamhet och vinst
kan upplevas som främmande i förhållande till arbete med människor. Innehåller dessa marknadsbegrepp trots allt möjligheter som kan ha med kyrkan,
dess framtid och uppdrag att göra?
Eller är det tvärtom aningslöst att i ett välfärdsarbete ta över tankemodeller och terminologi som utvecklats inom en vinstmaximerande sektor? Vad
får det för betydelse?33 Det är viktigt att klargöra vad orden står för. Det är
till exempel en avgörande skillnad mellan att ha vinst som mål där denna går
till enskilda aktieägare eller vinst som medel där vinsten går in i verksamhet
som tjänar människor (not-for-profit).
När det gäller rollen som ersättare är det också viktigt att klargöra vad
man menar eftersom begreppet har flera betydelser. Menar man att kyrkan
ska ersätta den offentliga sektorn som »garant för välfärden« eller som
»entreprenör för vissa verksamheter eller projekt«?34 Det är en betydande
skillnad mellan dessa. Den första rollen handlar om att »ta över« delar av
samhällets lagstadgade ansvar, egenfinansiera denna verksamhet och därmed bli den yttersta garanten för dem som har behov av och är beroende av
verksamheten. Den andra rollen handlar om att mot ersättning »utföra på
uppdrag av« kommunen, med kommunen som ytterst ansvarig.
Religionssociologen Charlotte Engel har visat på ett avstånd mellan retoriken kring diakonins inriktning, där kyrkans representanter på stifts- och
nationell nivå talar om en diakoni för »de mest utsatta«, och församlings
diakonin där denna inriktning av olika skäl inte syns på ett märkbart sätt
utan innebörden i ord som »nöd« och »utsatthet« förskjuts för att motsvara
den verksamhet som bedrivs. Avser Svenska kyrkans ledning att förverkliga
ett diakonalt uppdrag i förhållande till dem som har det svårast, undrar
Engel. I så fall krävs förutsättningar för detta.35
Kommunalt socialt arbete innebär ett möte med de mest utsatta. Det är de
med störst behov som beviljas bistånd eller erbjuds kommunal service. Ett
arbete bland »de mest utsatta« kräver stora resurser. Det är inget ensam
arbete. Kan ett socialt ansvarstagande där kyrkan går in som tjänsteproducent vara en tänkbar modell för ett arbete med en utsatt målgrupp som en
enskild församling vill och inte på annat sätt förmår möta på grund av begrän-

33. Wijkström 2001, s. 135.
34. Blennberger 1993, s. 43–46.
35. Engel 2008, s. 231–245.
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sade resurser? Kan det vara så att »tjänsteköp« passar det diakonala uppdraget väl och är friare i sin utformning än befarat? Vad skulle det innebära
för en cityförsamling att ha ett avtal med kommunen om att stödja barn och
ungdomar? Vad skulle det innebära för en landsbygdsförsamling att ha ett
avtal när det gäller hemtjänst eller barnomsorg? Vad skulle detta kunna tillföra det ordinarie församlingsarbetet och vice versa?
Eller är rollen för snäv – alltför ekonomiskt pressad? Finns det trots allt
en risk att ideologin åsidosätts? Spelar det någon roll hur balansen mellan
olika samhällssektorer kommer att se ut när det gäller social välfärd? Har
det ett värde att Svenska kyrkan är ett alternativ att välja? Har kyrkan något
speciellt att bidra med? Genom att kyrkan är en viktig aktör i den ideella
sektorn är dess röster och rolltaganden angelägna.
I spänningen mellan två poler, som i fallet med utförare (ersättare) och/
eller opinionsbildning (röst, kritiker) behöver frågan belysas från olika perspektiv för att bilden ska få tydliga konturer. Det är sällan ett »antingen
eller«. Ju bredare samtal och ju fler öppningar för olika meningar – desto
bättre sikt. Situationerna skiftar. Kyrkoordningen ger stort utrymme för en
enskild församling att gestalta sin grundläggande uppgift. Frågor att ställa
sig är hur verksamhet, organisation och finansiering förhåller sig till denna
uppgift. På vilka grunder går vi in i detta? På vilka grunder avstår vi? Det
samtalet är viktigt.

… i samverkan, gemenskapande och individuellt stöd
Svenska kyrkan är inget slutet system utan beroende av ett samspel med och
en uttalad öppenhet mot omvärlden. Troligen kan varje församling beskriva
en eller flera former av samverkan med andra aktörer, formell eller informell.
samverkan i det offentliga rummet
Det är viktigt att identifiera de områden där det är möjligt för olika parter
att samverka – i enlighet med sina uppdrag. Lika viktigt kan det vara att
identifiera de områden där det inte är möjligt att samverka utan att svika
samma uppdrag.
I Socialtjänstlagen talas om samverkan. Vid den redan nämnda undersökningen från 2001 av samverkan mellan kommunernas socialtjänst och
Svenska kyrkans diakonala arbete framkom att man från kommunernas sida
önskade samverkan, men också konstruktiv kritik. En kritisk granskning
hotar inte samarbetet, menade kommunernas representanter, utan tolkas som
ett engagemang för utsatta som snarare ökar den ömsesidiga respekten.36
Samverkan utifrån ett socialt ansvarstagande kan vara bred och omfatta

36. Bäckström 2001, s. 115.
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olika samhällsorgan – kommun, näringsliv, universitet eller andra ideella
organisationer. Kyrkoordningen slår fast att Svenska kyrkan är »ett evangeliskt-lutherskt trossamfund« med »stor frihet att utforma sin organisation
utifrån vad som i varje tid bedöms som mest ändamålsenligt«.37 Före år
2000 var samfälligheten den enda formen för gemensamt ansvar och arbete
församlingar emellan. I och med den nya kyrkoordningen är flexibiliteten
större. Församlingar kan – ensamma eller tillsammans med andra församlingar eller andra aktörer – bilda bolag eller ekonomiska alternativt ideella
föreningar.38 Detta öppnar möjligheter för olika strukturer för församling
arnas sociala ansvarstagande. Vad skulle det betyda om församlingar i större
utsträckning slog sig samman och bildade en gemensam organisation där
sådan inte finns i form av en stadsmission eller som en lokal Hela Männi
skan-verksamhet, för viss del av sitt diakonala engagemang? Eller om de
utvecklar sin samverkan med dem som redan finns?
förutsättningar för samverkan
Tillvaron och samhället är komplext. Frågan är om det med ett holistiskt
synsätt i ett specialiserat samhälle är möjligt att agera på ett professionellt
sätt för den enskilda människans bästa?
För snart ett decennium sedan utkom boken Samverkan – välfärdsstatens
nya arbetsform.39 Det som enskilda aktörer inte kan uppnå på egen hand
kan bli möjligt genom samverkan med andra.40 Det kan röra sig om att lägga
samman kunskaper och insatser för att nå bästa resultat. Det kan också handla om en konsultation: »Det här märker vi, hur tänker ni kring det?«
Exemplen på samverkan inom det församlingsdiakonala arbetet är otaliga. Samverkan kan vara renodlat konkret när det gäller sociala insatser. Den
kan också leda till att problemområden tydliggörs och brister i välfärden
ringas in. Samverkan i ett sammanhang kan leda till att ett annat påverkas.
Forskarna Berth Danermark och Christian Kullberg pekar på hur skilda utgångspunkter i värderingen av ett problem och brist på respekt för andras
kompetens kan hindra samverkan. Det kan också uppstå problem på grund
av olika förklarings- och kunskapsmodeller, människosyn och organisations
kulturer. Det kan handla om maktstrukturer, etiska koder, motstridig praxis
och regelverk och skilda eller rent av motsatta ekonomiska intressen. Samverkan försvåras även av brist på målsättningar, olika arbetssätt och oklar
ansvarsfördelning.

37. Kyrkoordning för Svenska kyrkan, »Syftet med kyrkoordningen« i kyrkoordningens inledning.
38. Thidevall 2003, s. 115.
39. Danermark & Kullberg 1999.
40. Broady 1998, s. 15.
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En förutsättning för att lyckas är att man kompletterar varandra, att man
inte konkurrerar utan bidrar till att ett gemensamt problem bearbetas. Yttre
faktorer behöver vara genomtänkta. Det kan handla om kostnads- och
ansvarsfördelning, ett klargörande av huvudmannaskap och ledning. På
samma sätt är det viktigt med inre faktorer som motivation och identitet och
att man diskuterar igenom mål och syfte. I alla samverkanssituationer är
makt en komponent, om än omedvetet och under andra beteckningar, som
inflytande, delaktighet, självständighet, handlingsutrymme eller kontroll.41
En annan komponent är socialt kapital.
Samverkan uppstår bara om man kan lita på den andre, annars hamnar man
i den sociala fällan. Teorin om den sociala fällan utgår från att vad vi gör
beror på vad vi tror att andra kommer att göra. Utifrån tidigare erfarenheter
gör vi riskkalkyler. Alla vinner på att samarbeta men man kommer inte att
göra det om det finns en bild av att de andra är opålitliga. Med en sådan ingång i en relation på grupp- eller samhällsnivå, slår den sociala fällan till. Att
samarbeta i det läget vore meningslöst.42
kyrkans roll i gemenskapande och individuellt stöd
Tillgängliga församlingshem och kyrkor öppna för alla, en kyrka »på fötter«
i rörelse utåt i samhället och med djupa rötter som hämtar näring ur de inre
källorna – är det en bild av kyrkan? Bilderna varierar förstås i sin komplexitet. Gemenskapande och individuellt stöd kan beskrivas från olika infallsvinklar. Kyrkans uppdrag gestaltas på olika sätt i mötet med individen och
med kollektivet, den enskilde och gruppen. När det gäller diakonin kan den
sägas ha tre inriktningar:
• att bistå människor i utsatta livssituationer – omsorgens diakoni,
• att parallellt med detta verka för en förändring av det som orsakar utsatthet – profetisk eller politisk diakoni, och
• att arbeta förebyggande genom att skapa miljöer och arenor där man
motverkar isolering och utslagning – förebyggande diakoni.
Konkret kan arbetet symboliskt beskrivas med hjälp av sex bord. Köks
bordet står för den karitativa funktionen med besökstjänst, fältarbete, enskilda möten och arbete med grupper. Vid altaret får all mänsklig brottning
läggas fram inför Gud och det komplexa i att vara en kämpande människa
uttalas inför Gud som aldrig är avskild från det mänskliga. Katedern är en
symbol för dialogpedagogiken där två eller flera möts i en levande process av
delande. Soffbordet symboliserar den själavårdande funktionen med människor som har förmågan att lyssna och talarstolen den kritiska funktionen i
förhållande till sociala neddragningar, orättvisor och övergrepp – ett slags

41. Danermark & Kullberg 1999, s. 40–57 och 103; Danermark 2004, s. 9, 14–15 och 22.
42. Rothstein 2003, s. 15 och 21–22.
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»stand up-diakoni« för den som saknar röst. Skrivbordet, slutligen, tjänar
de övriga genom organisation, planering, ledning och forskning.43
Vid samtliga bord ryms gemenskapandet – delandet, påfyllningen och engagemanget för andra, för den lokala omvärlden och den globala. Varje
vecka – och i många församlingar varje dag – möts människor i våra församlingar. Det handlar om »ett brett spektrum av verksamheter för samvaro.
Men skapar man gemenskap?«44 Når verksamheten sitt syfte? Församlingar
nas omfattande och breda kontaktskapande verksamhet kan vara ett viktigt
bidrag till samhällets sociala kapital – att människor får tillit till varandra.
Utan socialt kapital har ett samhälle stora bekymmer. Det sociala kapi
talet kan beskrivas som horisontellt – något som skapas mellan individer på
samma nivå i samhället – eller vertikalt – relationer mellan individer och
samhälleliga institutioner. Det skapas inom en grupp där ömsesidig tillit råder.
För att det ska komma samhället i stort till godo och inte enbart stanna i en
avgränsad grupp, krävs att det fungerar brobyggande mellan olika grupper,
så att inte gemenskapen exkluderar utan bidrar till att hålla samman samhället.
tillhörighet och omsorg
Förutom att många vill se kyrkan som producent av välfärdstjänster med en
självständig roll och egen »röst« finns också en »efterfrågan på arenor för
engagemang och möjligheter för tillhörighet och identitet«. 45 Det finns
många orsaker till att så många svenskar är medlemmar i Svenska kyrkan.
Några ser det som en traditions- eller solidaritetshandling. Man vill tillhöra
en kyrka som är identitetsskapande med rum för det andliga, som står som
garant för människovärdet, symboliserar hoppet i hopplösheten och bidrar
med mening.46 Riterna, den andliga vården, kyrkobyggnaden, upplevelsen
av tillhörighet och omsorgen om enskilda uppfattas som kyrkans nyckelfunktioner. De är betydelsefulla stenar i välfärdsbygget och viktiga för känslan av tillhörighet och sammanhang.47
I en tid av rörlighet och snabb föränderlighet står kyrkobyggnaden som
en trygghetssymbol. Det finns en mental bild av en kyrka som är närvarande
när livet rasar. En stor del av församlingsarbetet syftar till att stärka medmänsklighet och motverka relationslöshet och rotlöshet. För att bejaka sitt
människovärde behöver människor bli sedda, respekterade och bekräftade
av andra. Kyrkans välfärdsroll i form av individuellt stöd tar sig otaliga uttryck. Det kan handla om enskilda stödsamtal, rådgivande samtal och själa43. Jansson & Lindström 1994, s. 37–45; Jansson & Lindström 1998, s. 44–45.
44. Jeppsson Grassman 2001, s. 90.
45. Jeppsson Grassman 2001, s. 188.
46. Bäckström m.fl. 2004, s. 112 och 150–151.
47. Bäckström 2000, s. 168; Bäckström 2001, s. 31.
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vårdssamtal. Det kan vara konkreta insatser med praktisk hjälp eller att
agera tillsammans med någon i förhållande till myndigheter eller samhälls
institutioner i övrigt. Det kan handla om att röra sig utåt i samhället och
besöka hem, skolor, arbetsplatser och fängelser. Relationsskapande kan omfatta allt från körer och barnverksamhet till samtalsgrupper kring erfaren
heten av att ha mist någon man älskar genom död eller skilsmässa, självhjälpsgrupper eller studiegrupper av olika slag. Listan kan göras mycket lång.
Människor är inte isolerade varelser. Vi relaterar till varandra. Kyrkan
bidrar till samhället med rum för socialt engagemang, kanaliserad medmänsklighet och demokrati som kan vara avgörande för den enskilde. Internationella grupper och syföreningar som bidrar till den globala kyrkan eller
ett mångskiftande volontärarbete – bådadera är exempel på tillhörighet och
engagemang.
I ett socialt utanförskap är det extra viktigt att inkluderas i sammanhang,
att välkomnas, höra till, bli tagen i anspråk och själv få bidra. Det finns
»fattigdomsöar mitt i välfärden«.48 Att befinna sig i ett samhälle med stort
utbud av varor och tjänster utan att kunna ta del av dem är verkligheten för
en tiondel av befolkningen och ökar risken att hamna utanför.49 Ett gemenskapande sammanhang kan bidra till att motverka den marginaliseringen
och öka initiativförmågan. Att behövas och få bidra är livselixir. Att dela ett
engagemang med andra kan bidra till att minska vanmaktsupplevelser och
öka självkänsla och livslust. En samhällsroll den ideella sektorn brukar få
ikläda sig – utöver den som pådrivare och komplement till den offentliga
sektorn – är att bidra till social integration genom att människor som engagerar sig tillsammans finner mening, identitet och samhörighet.50 En strävan
i ett diakonalt frivilligarbete kan vara att särskilt nå dem med svagare social
och ekonomisk ställning som saknar kontaktnät.
Svenska kyrkan tillför samhället ansenliga direkta insatser. Det har självfallet betydelse för den enskilde, men också i termer av samhällsnytta. Antalet
medarbetare – anställda och frivilliga – omräknat till heltidstjänster är ett
mått för detta. Tillgången till ett socialt sammanhang för volontärinsatser,
engagemang, samhörighet och tillhörighet är ett annat. Konsekvenser ut
ifrån folkhälso- och demokratiaspekter eller värdet av rehabiliteringsinsatser
för personer som arbetstränar eller gör sin samhällstjänst i en församling är
ytterligare några. För att inte tala om de värden som kan ligga i mänskliga
möten men som inte är så lätta att beskriva. Sådana möten kan rymma outtalade kvaliteter som är svåra att tala om fullt ut. De föds i tystnaden, i
handlingen, i stunden.

48. Thidevall 2003, s. 51.
49. Bäckström m.fl. 2004, s. 117.
50. Staffan Johansson 2005, s. 27–28.
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diakoni – för vem?
Hur har människor det? Vilka församlingsbor kommer till tals för att visa på
en blandad verklighet? Vilkas livsberättelser hörs? Utsatthet kan vara fullt
synlig – ge sig till känna, synas i statistiken, tilldelas resurser. Men så finns den
utsatthet som inte syns. Trots ett utbyggt välfärdssystem hamnar människor i
situationer där det inte finns någon hjälp att få från den offentliga sektorn.
Människor ställs utanför och dörrar stängs. De papperslösas och de gömda
flyktingarnas situation är kanske det tydligaste exemplet på ett liv i ingenmansland. Det finns fler. Den dubbla utsatthet som våldsutsatta missbrukande
kvinnor lever i, till exempel, eller hemlöshet och psykisk sjukdom, ungdomar
med självskadebeteenden, ensamstående föräldrar som är ekonomiskt utsatta
eller invandrargrupper med integrationssvårigheter och hög arbetslöshet. Med
fokus i en församlings diakonala arbete behövs strukturer som möjliggör församlingsöverskridande arbetslag för diakonal samordning eller samverkan
med samhället, med eller utan formella avtal och finansiering.
Många församlingar finns på landsbygd och i glesbygd, med delvis annan
problematik och andra förutsättningar än i städer och större tätorter. Utsattheten tar sig olika uttryck. Det diakonala arbetet ser med nödvändighet olika
ut i olika församlingar. Gemensamt är uppdraget att i tid och rum, i ord och
handling, värna människovärdet och främja ett människovärdigt liv. »På
vems sida har vi stått idag?« – är en ur diakonal synpunkt relevant och uppfordrande fråga oavsett församlingskaraktär. Att reflektera över vilken betydelse kyrkan kan och bör ha i samhället och i människors liv när det gäller
sociala frågor är en ständig utmaning för såväl tankemönster som handlingsalternativ. Vad vill och kan kyrkan bidra med, och hur? Hur Svenska kyrkans
särart skapar ett mervärde – »något annat« än vad övriga aktörer bidrar
med – har bland annat diakonivetenskaplig forskning kunnat ge exempel på.
Anders Bäckströms ovan nämnda empiriska studie visar att kyrkans aktörsroll även fyller en symbolisk funktion vilket förklarar varför diakonala
handlingar skattas högt i befolkningsundersökningar.51 Kyrkans sociala
omsorgsroll skapar trygghet och tillit.
Det är relationen mellan den symboliska legitimeringen av omsorgsvärdena och
det praktiska omhändertagandet som aktör, som är kyrkans viktigaste bidrag
till den svenska välfärden. I detta ligger uppgiften att värna människovärdet och
fungera kritiskt granskande i förhållande till de samhällsförändringar som pågår.
I den rollen blir kyrkans diakonala funktion framträdande.52

Svenska kyrkan kan därmed sägas bidra till välfärden på tre sätt. Folkkyrkan
främjar en känsla av tillhörighet, trygghet och kontinuitet som kan bidra till

51. Bäckström 2001.
52. Bäckström 2000, s. 168; Bäckström 2001, s. 136 och 164; Bäckström m.fl. 2004, s. 63.
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socialt kapital. Den fungerar också som en av samhällets sociala aktörer
mellan människa och stat och bidrar på så sätt med social service och demokratiska sammanhang. Slutligen fungerar den som »kritisk röst« och berör
då frågor om fattigdom och utanförskap.53 Vilken inriktning och tyngd dessa
välfärdsbidrag får, och på vilka sätt de kan realiseras, är en fråga att lokalt
låta sig utmanas av.

Morgondagens kyrka
Förändringar sker konstant. Vi är inte helt samma människor när vi går och
lägger oss på kvällen som när vi stiger upp på morgonen. Ibland märks förändringarna i våra liv – de är drastiska. Ibland går de obemärkt förbi. Likadant är det med samhällsförändringar. Psykiatern och föreläsaren Bo Ahrenfelt talar om förändringar av första och andra ordningen. Förändringar av
första ordningen sker inom ett befintligt system (en stat, en församling etc.).
Förnyelsen sker i form av nya kombinationer av redan kända mönster utan
att systemet i sig förändras. Tanke- och handlingsmönster förblir i stort sett
intakta. I en förändring av andra ordningen däremot leder en reviderad verklighetsbeskrivning till förändrat handlande som ändrar hela systemet.54 Förändringar av första ordningen kan vara nyansskillnader som knappt berör.
Förändringar av andra ordningen är mer genomgripande.
Har Svenska kyrkans förändrade relation till staten kommit att bli en
förändring av första eller andra ordningen?
Är vi – med förändrade sociala strukturer genom ökat utrymme för den
privata och den ideella sektorn som utförare av socialt arbete – på väg mot
en samhällsförändring av andra ordningen – en ny modell för Sverige?
Och hur påverkar dessa förändringar, av första eller andra ordningen,
Svenska kyrkans sociala ansvarstagande och roll i samhället?
Sanna Lindström är stiftsdiakon och projektledare i Strängnäs stift.

53. Bäckström m.fl. 2004, s. 121.
54. Ahrenfelt 1995, s. 18.
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kapitel 8

Ideella medarbetares roll: prästens
lilla piga eller myndig medarbetare?
Av Boel Skoglund

Kulturkrock
När en människa flyttar från en kultur till en annan, talar man ibland om att
hon utsätts för en kulturkrock. Det är både en yttre och en inre resa hon gör.
Hur lyckosam resan blir beror på många olika faktorer, bland annat hur
stark den egna identiteten är och om man är villig att anpassa sig eller inte.
Det går att beskriva Svenska kyrkans tillstånd just nu som att kyrkan
befinner sig mitt i en kulturkrock. Svenska kyrkan lever med en månghundra
årig tradition som statskyrka, en myndighetskyrka med makt att utöva inflytande och påtryckningar såväl på den enskilde individen som på samhället.
Prästen och kyrkans officiella företrädare har haft en självskriven roll i olika
beslutande organ och har varit självklara referenspunkter i avgörande skeenden i människors liv. Kyrkan har i många fall både drivit på och gått före i
samhällsutvecklingen. Idag är läget ett annat.
Det är inte längre självklart att människor räknar med kyrkan som en
relevant aktör i samhället, vare sig i det gemensamma samhällsbyggandet
eller i det enskilda livet. Framför allt är inte Svenska kyrkan längre den enda
företrädaren för människor som lever med en tro. Svenska kyrkan är numera
ett trossamfund bland flera.
Kyrkans företrädare måste därför på ett helt annat, och kanske nytt sätt,
först sätta sig själva på den gemensamma kartan och sedan agera så att människor och samhälle anser att kyrkan är förtroende värd. Det kan vi kalla för
den yttre resan – att hela Svenska kyrkan som organisation har att förhålla
sig till en ny situation i en ny tid.
Den inre resan, att ta till sig och förstå de nya referensramarna för att
tolka en ny verklighet, är många gånger både svår och energikrävande.
Svenska kyrkans inre resa har att göra med vilken kyrkosyn vi har, vilka
relationer som bygger kyrkan och vilka personer som har tillgång till de rum
där viktiga beslut fattas.

Två berättelser ur verkliga livet
En ung kvinna, vi kan kalla henne Josefin, flyttade till en ny stad för att studera. Hon hade under hela sin uppväxttid varit aktiv och ansvarstagande i
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sin församling och ville nu fortsätta sitt engagemang i den nya församlingen.
Hon ringde till pastorsexpeditionen och bad att få träffa kyrkoherden för ett
samtal. Kyrkoherden tog emot henne i sitt tjänsterum och lyssnade lite förstrött när hon presenterade sig själv och sitt ärende. Efter sju minuter sa han:
»Det var trevligt att träffa dig. Nu har jag andra arbetsuppgifter jag måste
göra, jag hör av mig.«
Josefin traskade besviken iväg från mötet och undrade i sitt stilla sinne
hur han skulle kunna höra av sig, när han inte ens hade bett att få hennes
namn eller telefonnummer?
Ett tjugotal aktiva människor i en församling bad om ett möte med församlingsledningen för att presentera några tankar och idéer om att utveckla
verksamheten i en distriktskyrka som förde en något tynande tillvaro.
Kyrkoherden och en annan präst kom till mötet och ett livligt samtal fördes
om olika möjligheter och alternativa gudstjänstformer för att bland annat nå
familjer och yngre människor som bodde i området. På gruppens initiativ
fick kyrkoherden en lista med kontaktuppgifter på de personer som var villiga
att ta ansvar för och genomföra de olika idéerna. När flera veckor gått utan
att någonting hänt tog en av initiativtagarna kontakt med kyrkoherden och
undrade vart idéerna hade tagit vägen. Kyrkoherden svarade då att ingen av
de anställda prästerna ville arbeta på lördagar, så det kunde inte bli någon
annan verksamhet i distriktskyrkan än de söndagsgudstjänster som redan
förekom.
Dessa berättelser får illustrera två församlingar i vår Svenska kyrka som
inte har bejakat och inte heller har beredskap för den nödvändiga inre resan.
Två församlingar som helt har missat både den kraft som finns i ideellas enga
gemang och delaktighet och den kyrkosyn som bör prägla en evangeliskluthersk kyrka. Förutsättningarna som gäller idag finns formulerade i kyrkoordningen:
Delaktigheten i de döptas och troendes allmänna prästadöme förenar alla i församlingen, vigda och icke vigda. Alla har tillsammans ansvaret för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. […] De förtroendevalda och andra
som tillhör kyrkan har tillsammans med dem som innehar vigningstjänsten del i
det gemensamma uppdraget att förkunna det kristna budskapet.1

Prästens lilla piga
En församling som enbart räknar med sina anställda och i viss mån de förtroendevalda som resurser i genomförandet av församlingens grundläggande
uppgift, går en tynande framtid till mötes. Många församlingar ser en krym-

1. Kyrkoordning för Svenska kyrkan, inledningen till Andra avdelningen: Församlingarna.
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pande ekonomi och ett minskat antal tillhöriga medlemmar framför sig. Det
kan då vara lätt att ta till halmstrået »de frivilliga«. Omedvetet eller medvetet
kan de frivilligas insatser betraktas som ett reservkapital som är bra att ha
när de normala resurserna inte räcker till. Än så länge kan det finnas trogna
kyrktanter som kommer när diakonen eller prästen kallar och hjälper till med
det som de blir tillsagda att göra. Denna skara av »prästens små pigor« krymper dock – och vilket kapital finns sen att ta till när alla tanter tagit slut?
Den stora faran med att se på ideella medarbetare enbart som utfyllnad
för dem vi inte har råd att anställa ligger ändå inte i att de kan »ta slut«. Den
stora faran är att det synsättet bygger på en kyrkosyn som ligger långt ifrån
den som finns beskriven i kyrkoordningen och som har sina rötter i vår
tradition och i vår evangelisk-lutherska bekännelse.
Kallelsen att föra ut evangelium är given åt hela Guds folk. Alla i kyrkan är lemmar i en och samma kropp. Dopet är den grundläggande vigningen till tjänst i
kyrkan och ger delaktighet i kyrkans gemensamma uppdrag.2

Det är alltså »hela Guds folk« som har den viktiga funktionen att vara kyrka,
att bära tron vidare och att gestalta kyrkans uppdrag i världen. Vi kan se
förankringen i det bibliska vittnesbördet med bilden av församlingen som en
kropp med många lemmar:
Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så
utgör vi, fastän många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar
som är till för varandra (Rom 12:4).

Det är också denna bild vi bekänner oss till när vi firar nattvard i våra kyrkor:
»Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma
bröd.«
Det brukar inte vara särskilt svårt att med ord instämma i en bekännelse.
Men när det sedan kommer till kritan och orden ska förverkligas och bli
kött, då möter vi motstånd både inom oss själva och hos andra i vår omgivning. För att genomföra en förändring krävs villighet.
Inte bara till förändringen i sig, utan ofta handlar det också om villighet
att avstå från något av det jag själv är van vid och känner mig bekväm med.

Du och jag eller »de andra«?
Den inre resa som många i Svenska kyrkan har att göra är att tänka igenom
och formulera sig omkring frågeställningen: »Vilka är kyrkan?« En församling som är öppen för att se alla tillhöriga som myndiga medarbetare i ett
gemensamt uppdrag har goda förutsättningar att klara omställningen till att
2. Kyrkoordning för Svenska kyrkan, inledningen till Sjunde avdelningen: Kyrkliga uppdrag och
befattningar.
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bli en samhällsaktör att räkna med. En församling som mentalt och statiskt
lever kvar i »statskyrkotänkandet« riskerar att tappa förtroende, både i
samhället och i enskilda människors liv. En tydlig negativ bieffekt av det så
kallade »statskyrkotänkandet« är en automatisk uppdelning i »vi« och »de
andra«, i olika grupperingar där »vi« är de som producerar något som »de
andra« förhoppningsvis vill konsumera.
Ett samtal om kyrkosyn behöver föras i hela församlingen. Det är inte
bara, som det kanske i första hand är lätt att tänka, anställda och förtroende
valda som lever i det jag ovan kallar »statskyrkotänkandet«. Majoriteten av
dem som idag räknar sig som aktiva i Svenska kyrkan är också vana vid
detta synsätt och förväntar sig nog inte att bli medräknade. Det kan till och
med vara så att en del tycker det är bekvämt att »de andra« producerar
gudstjänster och annan verksamhet som jag förväntas konsumera.
Att vara en del av Kristi kropp handlar inte om att producera eller konsumera. Det handlar om att ingå i ett levande blodomlopp där varje enskild del
är lika viktig för helheten och där varje enskild del måste behandlas med
respekt och värdighet för att komma till sin rätt. Att vara en del av Kristi
kropp handlar om att ingen kan leva för sig själv. Det handlar om att livet är
att dela gemenskap med alla andra. I livet kallas var och en att på sitt unika
sätt förmedla Guds kärlek till världen. Församlingen ska vara den mötesplats och den växtplats som gör detta liv möjligt och uthärdligt.

Myndig medarbetare
Om vägen nu har fört fram till att vi önskar en större delaktighet för alla i
vår församling – vilket är då nästa steg att ta? Mycket handlar om vilka frågor
som ställs. Att be någon hjälpa till med saker och arrangemang som redan är
noggrant planerade och uträknade bidrar inte till delaktighet i ordets djupare bemärkelse. Då handlar det om att få någon att göra det som någon
annan redan har tänkt ut. I detta sammanhang är det dock oerhört viktigt
att tillägga att när vi ber någon att »hjälpa till« så kan det vara inkörsporten
till ett djupare engagemang. Det går inte att avkräva egna idéer direkt av en
person som ännu inte är så van vid kyrkans liv och sammanhang.
Att i ett tidigt skede ställa frågan: »Vad kan du bidra med?« ställer helt
andra krav på mod och flexibilitet hos frågeställaren. Att fråga efter andras
bidrag till den gemensamma helheten är ett evangeliskt och diakonalt förhållningssätt som uttrycker respekt och förtroende för andra människors
förmågor. Det ger dessutom möjlighet till ansvarstagande och egen växt och
fördjupning hos den som får frågan. Samtidigt krävs det stor öppenhet och
beredskap eftersom svaren som kommer kan vara helt oväntade och kanske
till och med oönskade. Då gäller det att inte snabbt försöka komma undan
eller styra in på ett håll som känns mer bekant och bekvämt, utan att försöka
se möjligheterna i det okända.
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När Jesus i Lukasevangeliets kapitel 18 (Luk 18:35–43) möter en blind
tiggare ställer han frågan: »Vad vill du att jag ska göra för dig?« Vi kan
tänka: vilken idiotisk fråga att ställa till en blind man. Självklart vill han
kunna se igen! Men Jesus tog mannen på fullständigt allvar och visade honom
respekt genom att låta honom själv formulera sin önskan.
Att låta människor själv formulera sig är en oerhört viktig grundsten i
byggandet av församlingen och kyrkan, både inåt i församlingen för livs
utrymmets skull och utåt i samhället för förtroendets skull. Att ge människor
möjlighet att formulera och uttrycka både sina behov och sina förmågor är
grundläggande för ett levande och tilldragande församlingsliv.
Diakoni är en del av kyrkans uppdrag som är givet till varje församling.
Diakoni kan beskrivas som att göra Guds kärlek synlig, och kräver ingående
samtal om i vilka uppgifter inom det specifikt diakonala området som det är
möjligt och önskvärt att engagera ideella medarbetare. Det är inte enbart
diakonernas uppdrag att utöva diakoni, det är hela församlingens uppdrag.
Diakonernas uppgift är att leda och utveckla det diakonala ansvaret i hela
församlingen. Även den församling som inte har en anställd diakon har ett
diakonalt ansvar. Och där blir de ideellas ansvar och engagemang särskilt
viktigt.
I alla sammanhang där ideella medarbetare har ett uttalat ansvar för att
utföra någon form av verksamhet är det oerhört viktigt att ansvarsfrågan är
noga genomtänkt, bearbetad och överenskommen. En genomgång av hur
olika försäkringar täcker upp om något händer är en sak att klara av innan
ett uppdrag påbörjas. En tydlig organisation där det klart framgår vem som
bär det yttersta ansvaret för verksamheten är en annan sak som ger trygghet
och goda förutsättningar för uppdraget.

Rekrytera, utbilda, handleda
Delaktighet och engagemang är inget som utan kostnad sköter sig självt. Att
leda ideella medarbetare kräver särskild kunskap och ett särskilt engagemang också hos ansvariga i kyrkan. Det handlar om att med andra medel än
lön och arbetsförmåner inspirera och motivera människor att bidra med sin
kunskap och sina talanger.
Först och främst gäller det att identifiera, helt enkelt att hitta, de ideella
krafterna – att använda fantasi och frimodighet för att finna de sammanhang där det med framgång går att ställa frågan: »Vad vill du bidra med i
kyrkans sammanhang?«
Nästa steg är att utbilda de ideella. Inte så mycket i specialistkunskaper,
den har de flesta redan med sig från sitt yrkesområde. Men kunskap om kyrkans sammanhang, vilket övergripande uppdrag kyrkan har, regelverk och
annat praktiskt som måste vara tydligt uttalat och överenskommet är viktigt
för att en ideell medarbetare ska känna sig medräknad på riktigt. Och förstås
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också de särskilda kunskaper som kan behövas för det eller de uppdrag som
hon eller han är beredd att ta ansvar för. Det är en fördel att formulera uppdraget skriftligt och gärna också tidsbestämma det, med möjlighet till för
nyelse om alla berörda parter är nöjda. Då förbättras på ett naturligt sätt
möjligheten till uppföljning och utvärdering.
Under hela uppdragets utförande behöver den ideella medarbetaren få
tillgång till handledning. Det är förödande att uppleva att man blir lämnad
ensam med ett ansvar som man kanske inte är beredd på eller har förutsättningar för att axla. Att få möjlighet till regelbunden återkoppling i form av
till exempel utvecklingssamtal är lika viktigt för en ideell medarbetare som
för en anställd.

Ideellt engagemang som meningsskapande
Prästen och religionssociologen Lars Rubin har i sin doktorsavhandling
Engagemang i Lutherhjälpen studerat motiv och drivkrafter hos frivilligt
aktiva i organisationen Lutherhjälpen.3 Hans slutsatser visar att det finns en
mångfald av motiv och drivkrafter som gör att människor överhuvudtaget
engagerar sig ideellt.
En intressant aspekt på det ideella engagemanget, som Rubins avhandling
visar på, handlar om mening och sammanhang.
I ett samhälle där identiteten utsätts för olika påfrestningar och inte är självklar,
ger engagemanget en möjlighet till meningsskapande sammanhang som kan
stärka den egna identiteten. Engagemanget är att se både som en strävan efter
mening och sammanhang och som ett svar på denna strävan. I den mer eller
mindre kaotiska värld som nutidsmänniskan lever i, finns en önskan att livet är
gott och tillvaron kärleksfull. Genom ett engagemang i en kyrklig biståndsorganisation, ges individen möjlighet att bearbeta problematiken. Det stärker den
enskildes tro på att mänskligt liv har mening och sammanhang.4

Detta meningsskapande sammanhang, där enskilda människor ges möjlighet
att bidra utifrån sina förutsättningar, kan vara ett sätt att beskriva kyrkan
och kyrkans uppdrag. Detta synsätt stämmer väl överens med kyrkoordningens ord om att kallelsen att föra ut evangelium är given åt hela Guds
folk och att dopet är en grundläggande vigning som ger del i kyrkans gemensamma uppdrag.
Boel Skoglund är diakon i Örkelljunga-Rya pastorat i Lunds stift och ord
förande i nätverket Ideellt forum i Svenska kyrkan.

3. Rubin 2000.
4. Rubin 2000, s. 285.
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kapitel 9

Svenska kyrkan som social rörelse
och tjänsteproducent
Av Stig Linde

Inledning
»Jag tror att folk här skiljer på diakoni och diakoni!«
Inför diakonmötet i Linköpings stift 2004 försökte vi beskriva det diakonala arbetets karaktär.1 Att vi uppfattar det diakonala uppdragets innebörd
på olika sätt kanske inte är så förvånande, men vi började inse att vi organiserar diakoni utifrån olika sätt att tänka.
Hur många »olika« sätt det finns är inte lätt att säga, men jag ska i det här
kapitlet argumentera för en tvådimensionell församlings- och därmed diakoni
syn. Någon evig sanning om Svenska kyrkans rolltagande är det inte, men
resonemanget vill bidra till ett samtal där vi lär oss något om kyrkans diakonala praktik. Jag tror att den modell som presenteras kan identifiera spänningsmoment i församlingarnas verksamhet och bekräfta en kluvenhet, eller
en dubbelhet, som ofta förvirrar.
Inledningsvis ska jag ta hjälp av en gammal sociolog vars begrepp är klassiker inom samhällsvetenskapen. Dessa får utgöra grunden för den fortsatta
reflektionen om kyrkans rolltagande och diakonala praktik.

Gemenskap och marknad
Begreppen Gemeinschaft och Gesellschaft används för att beskriva två olika
»tillstånd« i samhällslivet. Gemeinschaft är en naturlig och oplanerad social
enhet, som i någon mening kan uppfattas som en levande organism. Gemein
schaft förknippas med närhet, tradition och ömsesidighet, där människor
förenas med inarbetade band, omöjliga att konstruera eller planera. Gesellschaft är däremot någonting uttänkt och konstgjort, något instrumentellt. Ett
Gesellschaft präglas av distans, rationalitet och anonymitet. Det sociala sam
spelet präglas av utbyte, parterna är inställda på att dra nytta av varandra. Vi
kan lätt associera till bilden av marknaden. Språket i ett Gesellschaft är uttryck för den rationella viljan att eftersträva fördelar och vinster.
Orden är inte enkla att översätta till svenska. Även om Gemeinschaft
1. Detta kapitel bygger på det arbete som gjordes i projektet Kunskapsutveckling i diakonalt arbete.
Se Olena Johansson 2004 och Linde 2004.
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ganska väl täcks av svenskans gemenskap kan Gesellschaft betyda såväl
»samhälle« som »förening«, »sällskap« eller »bolag«.
Begreppen introducerades av Ferdinand Tönnies 1887 och har på svenska
beskrivits av Johan Asplund.2 Asplund menar att de erfarenheter som ligger
till grund för Gemeinschaft och Gesellschaft är »närmast universella«.3 De
beskriver den grundläggande konflikten mellan att tillhöra en gemenskap
och att vara främling.
Vi ska inte använda Gemeinschaft och Gesellschaft som värderande, som
till exempel ond–god, eller rätt–fel. Inte heller ska Gemeinschaft uppfattas
som den fullständiga harmonin. Tvärtom plågas en Gemeinschaft ständigt
av konflikter. Även Gesellschaft är baserat på konflikt, såsom marknaden är,
med sin konkurrens. Skillnaden är att Gemeinschaft kommunicerar en föreställning om en större enhet och dess värden. Det finns något som i grunden
förenar, trots åtskiljande faktorer. Gesellschaft förutsätter inget annat än en
mångfald av aktörer som är kapabla att leverera någonting utifrån kontraktsbaserade överenskommelser.
Vad har nu bilden av Gemeinschaft och Gesellschaft med kyrkan att
göra? Naturligtvis visar den på spänningen inom en organisation som har
som ideal att leva i världen men inte av världen. Den »gudsstat« som kyrkofadern Augustinus talar om kan ses som en Gemeinschaft, medan den världsliga staten är ett Gesellschaft. I den kyrkliga retoriken uttalar vi en önskan att
i syskongemenskapen införliva främlingen. Idealet för församlingen beskrivs
ofta som en Gemeinschaft som ofta liknas vid en levande organism (jämför
1 Kor 12:12–31).4 Men begreppsparet kan också belysa hur olika sätt att
tänka och fungera kan existera samtidigt inom lokala församlingar.5
Det som kyrkoordningen beskriver som församlingens grundläggande
uppgift kan uppfattas på två sätt. Å ena sidan kan man se den fyrdimen
sionella uppgiften – mission, diakoni, gudstjänst och undervisning – som
frukten av ett kristet engagemang: något som föds naturligt ur den kristna
gemenskapen och som egentligen inte behöver styras eller övervakas. Å
andra sidan kan man uppfatta fyra specifika uppdrag: uppdrag som det är
församlingens beslutsfattares ansvar att se till att de blir utförda.
Religionssociologen Jonas Alwall antar att båda föreställningarna finns
företrädda bland dem som fattat beslut om kyrkoordningen.6 Kanske anses
det inte ens finnas någon motsättning dem emellan. Dock är det, menar
Alwall, tydligt att de båda uppfattningarna bygger på olika premisser när
2. Asplund 1991.
3. Asplund 1991, s. 12.
4. För en diskussion om kyrkan som gemenskap, communio, se exempelvis Håkansson 2001,
s. 332–339.
5. Harris 1998, s. 27.
6. Alwall 1999.
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det gäller frågan om vad en församling är.7 Han menar att denna tvetydighet
i församlingsbegreppet inte får döljas utan tvärtom behöver tydliggöras,
så att det blir uppenbart att en församling i Svenska kyrkan inte är en utan två
olika saker, nämligen å ena sidan en formellt reglerad apparat för att administrera och utföra vissa teologiskt och socialt motiverade uppgifter och å andra
sidan en gemenskap som lever i kraft av en gemensam tro och vars »utflöden«
inte låter sig formellt styras.8

Det intressanta är att dessa två »saker« finns samtidigt, som karaktärsdrag i
en och samma organisation. Och precis som i fråga om Gemeinschaft och
Gesellschaft kan man inte tänka sig det ena förutan det andra. Och – som
sagt – det ena är inte »bättre« än det andra. Vi har att hantera båda. Därför
ska jag nu lite utförligare beskriva de uttryck jag ser för denna dubbelhet:
först Svenska kyrkan som social rörelse, och sedan samma kyrka som tjänste
producent.

Svenska kyrkan som social rörelse
Den på gemenskap och gemensamma idéer baserade »folkrörelsedelen« av
Svenska kyrkan ägnas ofta mindre uppmärksamhet än den lagreglerade
institutionen. Det finns en mångfald av sammanslutningar inom eller med
starka band till Svenska kyrkan. Dessa har ofta antagit formen av föreningar.
Historiskt brukar Ungkyrkorörelsen nämnas som en viktig rörelse. Ett annat
exempel är Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen (EFS) som formulerade sin
uppgift 1856:
… att, till ändamålsenligare och mera ordnat användande av de många frivilliga
krafter, vilka redan inom vårt land på spridda håll börjat verka i Evangelii tjänst,
för dessa utgöra en gemensam föreningspunkt samt att, till framkallande av nya
sådana, hittills obegagnade krafter, öppna tillfälle …9

EFS har idag runt 16 000 medlemmar och räknar närmare 55 000 engagerade i olika aktiviteter.10 Svenska kyrkans 2 400 syföreningar med totalt
36 000 medlemmar samlade 2007 in 36 miljoner kronor.11 Svenska Kyrkans
Unga har en medlemskader om 15 000 barn och ungdomar.12 Kyrkokörerna

7. Församlingsbegreppet behandlas också i Marie Fritzsons kapitel i denna bok, direkt relaterat till
frågan om församlingens diakonala ansvar också för dem som vistas tillfälligt i församlingen.
8. Alwall 1999, s. 86.
9. Bertil Johansson 1996, s. 32.
10. Årsskrift 2008.
11. Uppgift från Svenska kyrkans statistikdatabas på Kyrknätet: statistik.svenskakyrkan.se/statistik
(ett urval kyrkostatistiska uppgifter finns publikt tillgängliga på www.svenskakyrkan.se/statistik).
12. Uppgift från Svenska Kyrkans Ungas kansli.
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engagerar uppemot 100 000 personer (över 80 000 medlemmar i Sveriges
kyrkosångsförbund).13 Det finns också diakonikretsar, kvinnoorganisationer
och lekmannakårer. De frivilliga medarbetare som bär upp det församlingsdiakonala arbetet finns det dock inga uppgifter om.
När vi talar om sociala rörelser har vi en föreställning om att kollektivt
handlande kan skapa möjligheter till en annorlunda social ordning i sam
hället. Diakonisällskapen och stadsmissionerna kom till som svar på de
missförhållanden som rådde under 1800-talet när flera sociala rörelser mobiliserades i en kritik mot samhällets (och statskyrkans) andliga och sociala
tillstånd. Diakonirörelsen fick aldrig samma medlemsmässiga omfattning
som väckelserörelsen, nykterhetsrörelsen eller arbetarrörelsen, och det är
tveksamt om man kan kalla diakoni för en folkrörelse. Men det förhållandet
att diakonin delvis tillhör samma »protest« som den övriga väckelsen »gör
att man åtminstone borde kunna betrakta diakonin som en folkrörelseliknande organisation«.14
Hundra år senare, 1994, undersöker religionssociologen Anders Bäckström
attityderna bland 1990-talets diakoner. Han finner en tilltro till samhälls
institutionernas möjlighet att hjälpa, liksom till kyrkans egen hjälpverksamhet. Han uppfattar att syftet med kyrkans diakoni inte så mycket handlar
om att förändra rådande förhållanden eller strukturer utan om att stödja
och hjälpa enskilda människor i nöd. Diakonernas samhällsvärderingar är
»förvaltande, inte förändrande«.15 Den framtidsvision som kyrkoherdar,
kyrkorådsordförande och diakoner beskriver betecknar Bäckström som
harmlös men välmenande.16 Även om det också går att urskilja en mer kritisk
ton så är den rösten svag. Det som framstår som den primära diakoniupp
giften är själavården.
Resultatet antyder således att diakonin i takt med övergången från en
sällskapsinspirerad diakonirörelse till en professionsliknande yrkesgrupp
inom Svenska kyrkans organisation har kommit att anta rollen av service
institution inom kyrkan.17
Huruvida det diakonala arbetet nu – drygt tio år efter att utredningen
gjordes – är harmlöst men välmenande kan diskuteras.18 Tydligt är dock att
kyrka och diakoni kännetecknas både av serviceinstitutionens form och av
rörelseliknande visioner.

13. Uppgift från Sveriges Kyrkosångsförbunds hemsida: www.sjungikyrkan.nu
14. Bäckström 1994, s. 218.
15. Bäckström 1994, s. 220.
16. Bäckström 1994, s. 221.
17. Bäckström 1994, s. 221.
18. Anders Bäckström diskuterar detta i sitt kapitel i denna bok.
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Svenska kyrkan som tjänsteproducent
Svenska kyrkan har, trots att man avhänt sig ansvaret för folkbokföringen
och sedan år 2000 har en ny juridisk status, till stor del kvar karaktären av
offentlig tjänsteverksamhet. Till detta bidrar inte minst uppdraget att an
svara för begravningsverksamheten. Religionssociologen Per Pettersson har
i sin avhandling pekat på Svenska kyrkan som tjänsteproducent.19 Han
hävdar där vikten av ett livslångt perspektiv där bemötandet i en situation,
exempelvis vid ett dop eller en vigsel, spelar roll för förväntan på kommande
tjänster och upplevelsen av dessa.
Med tjänster menas bland annat begravning, vigsel, konfirmation och
dop. Även den öppna kyrkobyggnaden kan vi se som en värdeskapande
tjänst.20 Sociala arrangemang som öppna förskolor är identifierbara tjänster
liksom församlingens sorgegrupper, ekonomiskt bistånd, familjerådgivning
och besökstjänst. Den ökade graden av professionalisering av den kyrkliga
verksamheten med ett stort antal anställda har antagligen främjat ett synsätt
där några producerar för andras konsumtion.
Gesellschaft-tänkandet – marknadens distanserade logik – återfinns på
många ställen i kyrkan.
I en smålandsförsamlings informationsblad kunde man inför Allhelgona
helgen läsa om hur begravningsverksamheten där organiserades. Där informerades om vad man får för begravningsavgiften – gravplats, kremering etc.
Det framgick också vad man går miste om som icke kyrkotillhörig. Bland
annat angavs att sorgegruppverksamhet enbart är till för de kyrkotillhöriga.
I en landsbygdsförsamling dryftades om avgifterna inom kyrkans barnverksamhet borde vara högre för dem som inte är kyrkotillhöriga. I andra församlingar har det diskuterats om kyrkotillhöriga ska få reducerad konsertavgift. Informationsblad skickas ut med information om vad man får som
kyrkotillhörig. Har man »betalat« för något ska man ha fördel av det, om
det sedan är som en »medlemsförmån« eller i ett institutionaliserat avtalsförhållande.

En känslig balans
Den anställde församlingsmedarbetarens roll har behandlats av Carl Axel
Aurelius (idag biskop i Göteborg men tidigare verksam vid Linköpings universitet) i en essä om stadsdelen och församlingsavknoppningen Johannelund
i Linköping.21 Där beskriver han det småkyrkoarbete i ett nybyggt bostads

19. Per Pettersson 2000.
20. Bäckström 1997.
21. Aurelius 1997.

98

område som han menar varit ett led i en församlingsrörelse med tydlig folkkyrklig prägel. Från början firades gudstjänster i en källarkyrka. Församlingslivet bars av lekmannainsatser. »Möten med kyrkan bestod för invånarnas del därför inte främst i kontakten med en myndighet« utan med dem
som brukade fira gudstjänst, ledde söndagsskolor och delade ut församlingsbladet »rotevis«. Kyrkan som invigdes 1963 saknade församlingsgård eftersom det var tänkt att samutnyttja skolans lokaler.
I och med att Johannelund blev en egen församling behövdes en egen
administration, och arbetets långsiktighet och omfattning krävde i ökad omfattning anställd personal. Hur påverkades en rörelse som småkyrkorörelsen
av detta?22 Från rörelsens synpunkt, menar Aurelius, blev det nog avgörande
om de anställda kom att fungera som ersättning eller som stöd för det fri
villiga arbetet. Aurelius pekar på risken att församlingen, med ett arbetslag
dominerat av anställda, framstår som »de anställdas kyrka«. I så fall, skriver
Aurelius
har man kanske ingen anledning att längre tala om en folklig rörelse. När de
anställda däremot kom att fungera som stöd för det frivilliga arbetet, bevarades
det för varje rörelse utmärkande folkliga draget. Rörelsen kunde öka i slagkraft.23

Kampen om folkkyrkan
Vad är det då som ligger bakom denna dubbelhet, där idealen från Apostlagärningarnas urförsamling samsas på samma arena som en administrativ
apparat med statsbyråkratisk prägel? Svaret ligger, menar Alwall, i en nedärvd dubbelhet i Svenska kyrkans församlingsbegrepp.
Församlingen har av den historiska utvecklingen tilldelats två olika roller som
den på olika sätt förutsätts kunna förena, dock utan att det någonstans är klart
uttalat hur det skall gå till.24

Kyrkohistorikern Sven Thidevall – idag biskop i Växjö – har beskrivit denna
historiska utveckling som »kampen om folkkyrkan«.25 Åren runt 1930
manifesterades denna konflikt om Svenska kyrkans identitet och form. Då
stod Västeråsbiskopen Einar Billing i spetsen för ett initiativ för att försöka
förändra Svenska kyrkans organisation till något folkrörelseliknande. Problemet var att Svenska kyrkan av politiska aktörer mer sågs som ett uttryck
för »det svenska« än som varande en religiös rörelse. Av historiska skäl var
22. Småkyrkorörelsen som fenomen behandlas i Eckerdal 1992.
23. Aurelius 1997, s. 61.
24. Alwall 1999, s. 89.
25. Thidevall 2000; jämför också Thomas Ekstrands kapitel i denna bok.
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nation och kyrka tätt sammanvävda, och få såg någon skillnad mellan medborgarskap och kyrkotillhörighet.
Genom de av riksdagen stiftade 1930 års kommunallagar för den borgerliga och den kyrkliga kommunen fick de kyrkliga beslutsfattarna fortsättningsvis sitt mandat genom val. Ett partipolitiskt engagemang blev ett villkor för att
vara valbar till en plats i det nyinrättade kyrkofullmäktige.26 Thidevall kon
staterar att handlingsutrymmet för lekfolk utanför partierna minskade.
Istället skedde en förskjutning av prästens roll från den traditionellt patriarkala
i riktning mot en roll som den kyrkliga kommunens specialist på religion. Det
blev därmed möjligt att hävda att det var mindre viktigt om väljare och valda i
församlingarna saknade ett eget förhållande till kristendomen. Det fanns experter, som var avlönade för att gå församlingen tillhanda med sin specialistkompetens. Prästen fick en starkare ställning genom myndighetsmodellen än vad en
folkrörelsemodell sannolikt skulle ha godtagit.27

Församlingens verksamhet delades upp. Den kommunala organisationen tog
över fattigvård och skola. Församlingen organiserades i en legal del och en
»frivillig«. Det som kyrkoskatten skulle främja reglerades i lag: präst, prästgård och kyrka, gudstjänst och kyrkohandbok. Mission, diakoni och söndagsskola fick organiseras på annat sätt, inte sällan i föreningsform. Tusentals mötesprotokoll har skrivits i ungdomskretsar, syföreningar och församlingshemsstiftelser, och miljoner kronor har samlats in. Men allt detta hade
helt klart en lägre status.
Församlingsstyrelselagen 1930 innebar, att det folkrörelseliknande arbetet hölls
utanför de legalt reglerade organen.28

En konsekvens av att folkrörelsemodellen fördes åt sidan var att de arbetsområden där kvinnor var de mest aktiva, som i diakoni och mission, hamnade utanför beslutsstrukturen. Därmed, menar Thidevall, förstärktes åtskillnaden mellan en offentlig, manlig och en mer privat, kvinnlig sfär.

Olika sätt att tänka – olika sätt att organisera
Nu är det dags att föra samman det ovan beskrivna i en tankemodell. På
vilka väsentliga sätt skiljer sig kyrkan som rörelse från kyrkan som tjänsteproducent? Eller snarare, hur skiljer sig tänkandet, rationaliteten, i dessa
två? Observera att detta är en förenkling, en sådan som man kan tillåta sig
för att försöka få syn på något intressant.

26. Thidevall 2000, s. 242.
27. Thidevall 2000, s. 242.
28. Thidevall 2000, s. 299.
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Jag har redan argumenterat för att det finns en skillnad i karaktär. Detta
hör intimt samman med organisationens uppdrag, vilket påverkar hur verksamheten organiseras och hur positioner och roller formeras. En profes
sionell serviceorganisation har ett annat slags logik, en annan rationalitet, än
en rörelse med sitt uppdrag, sin mission, som ställer krav på engagemang.
Den förra söker kunder och brukare, den andra tilltalar medlemmar och
supportrar.
Det klassiska sättet att säkra kvalitet på tjänster är att ställa vissa krav på
dem som utför dessa. En profession bär en kunskap som ger ett tolknings
företräde för vad som ska göras i en organisation, och hur. Den som söker
professionens tjänster tilldelas ett annat begrepp: kund, klient, patient, brukare etc. Även i föreningen tilldelas man olika roller, men sällan utifrån professionella meriter. Här spelar istället personlighet, förmågor och inte minst
engagemang och pliktkänsla större roll.29
Resursperspektivet är av stor betydelse och omfattar ekonomi, redovisning och frivilligorganisering. För tjänster betalar man en avgift. Till rörelsen
offrar man, kanske både pengar och andra resurser. I många frikyrkor har
man kvar »veckooffret« där Svenska kyrkan istället upptar kollekt. Hur man
redovisar organisationens »resultat« skiljer sig också åt. Den på professioner
baserade organisationen anpassar sig dels till de yrkesmässiga normerna, dels
till de olika uppdragsgivarnas förväntningar. Olika granskande instanser, allt
ifrån JÄMO till media, ställer krav på rapportering i kontrollerande syfte. I
föreningen handlar verksamhetsberättelsen om att beskriva de aktiviteter
som genomförts, vilket nog främst har en bekräftande funktion. För det diakonala arbetet förs ingen statistik. Den lokala diakonen förankrar nog ofta
sitt arbete i den krets av frivilliga medarbetare och lokala intressenter, som
man också är beroende av, snarare än i en rapportering till högre instanser.
I diskussionen om frivilliga insatser kan man också finna två, här polariserade, förhållningssätt. Den institutionaliserade organisationen kan nog
bejaka behovet av frivilliga insatser – men det ska ske på organisationens
villkor. Engagemanget är till för institutionen. Den frivillige är för organisationen ett objekt. Alternativt ser människor med ett frivilligt engagemang
organisationen som en möjliggörare, ett redskap för den enskilde individen
att uttrycka sina värderingar och påverka sin omvärld. Den frivillige medarbetaren är subjektet som organiserar.30
Förenklat beskrivet så innebär den ideella insatsen för en volontär vid
Stadsmissionen några timmars helhjärtat engagemang i veckan under handledning av en anställd medarbetare. Volontären har sökt som frivillig till den
29. Därmed inte sagt att en förening skulle innehålla mindre konflikter än en professionell organisation – kanske snarare tvärtom. Den ideala byråkratin skapar tydlighet kring vem som ska göra
vad och reducerar konflikter.
30. Se vidare Boel Skoglunds kapitel i denna bok.
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organisation hon eller han sympatiserar med och vill gynna. Hon eller han
har intervjuats, fått utbildning och av volontärsamordnaren tilldelats en
lämplig uppgift. Det går inte att bli medlem i stadsmissionen, varför volontärens inflytande förblir begränsat.
I föreningen, och i den mindre församlingen, är medlemmen den bärande
enheten. Medlemmen är i någon mening »ägare« och kan både genom sitt
engagemang och genom val inom föreningen få ett betydande inflytande.
Rollerna som medlem kan innebära styrelsearbete, aktivism, anställning,
supporterskap och gåvogivande, men också ett mottagande och nyttjande av
den gemensamma resurs som föreningen eller församlingen utgör.
Vi kan inte välja mellan den etablerade institutionen och den idéburna
rörelsen. Uttrycket Svenska kyrkan rymmer bådadera. Våra ideal gäller ofta
rörelsen, medan förhandlingar och avtal reglerar institutionen. I denna dubbelexponering är det förståeligt att förvirring och konflikter uppstår. När
Svenska kyrkans relation till staten förändrades sågs detta av många, inte
minst Svenska Kyrkans Unga, som en befrielsehandling. Ett fritt trossamfund såg dagens ljus efter en »kyrkokommunal karantän« 1862–1999!
Andra försäkrade att den nya kyrkoordningen inte innebar någon förändring alls för den demokratiska rikstäckande folkkyrkan. Allt skulle fortgå
som tidigare.

Social rörelse

Institution för tjänsteproduktion

Karaktär

En sammanslutning av människor,
ofta i föreningsform, med sociala
ambitioner

Offentlig eller privat institution vars
syfte är serviceproduktion

Uppdrag

Deltagande i en gemensam strävan
bland annat utifrån kallelse,
normativa ideal och visioner

Produktion av ett tjänsteutbud
utifrån ett samhällsuppdrag och/
eller en affärsidé

Positioner och
roller

Valda funktionärer och ledare
utövar påverkan

Professionerna har tolknings
företräde i fråga om verksamhetens
innehåll och form
Kunder och brukare

Ekonomi

Insamlingar

Avgifter

Redovisning

För medlemmarna

För uppdragsgivarna, »allmänheten«
(främst skattebetalare eller motsvarande) samt granskande institutioner såsom JÄMO och media

Frivillig
organisering

Frivilliga insatser på de engagerades villkor

Frivilliga insatser på organisationens
och de professionellas villkor
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Men hur påverkar detta det diakonala arbetet? Känns figurens två sätt att
tänka – två olika rationaliteter – igen inom det församlingsdiakonala arbetet? Och kan vi känna igen denna dubbelhet när vi funderar över olika samverkansformer?

Dubbelt samverkansperspektiv
Det är rimligt att tänka att det är en sak att samverka med en social rörelse,
och något annat att samverka med en institution. Men för kyrkans del blandas dessa dimensioner. Några exempel:
När företagarföreningen ville ha hjälp att skapa ett folkliv i köpcentret
bad man kantorn komma med sitt dragspel och »Vi som inte kan sjungakören«. De många kvinnor med bakgrund i olika länder som vardagligdags
fanns i kyrkan bidrog med provsmakning av olika nationella maträtter. När
medborgarkontorets samordnare fick besök av personer med svårhanterliga
sociala behov ringde hon församlingens »tjänstemän« – diakonerna.
I ett landsbygdspastorat hävdade man att ansvaret för den diakonala uppgiften åläggs varje församlingsmedlem, »varje människa är en diakon«. Där
engagerade sig församlingsbor i mer eller mindre formella diakonigrupper för
socknens gamla som flyttat till tätortens omvårdnadsboende. Den anställda
diakonen, som skulle betjäna pastoratets alla församlingar, valde att uppmuntra de frivilliga församlingsborna på olika sätt, samtidigt som hon byggde
upp ett samarbete med hemsjukvårdsansvariga och socialtjänsten, bland
annat kring sorg och bemötande. Den dubbla rollen beskrevs som att vara
coach gentemot frivilliga medarbetare och expert gentemot socialkontoret.
I en tredje församling utgjorde personalen kärnan i församlingen.
– Vi odlar professionalitet.
Diakon och kyrkoherde var mycket engagerade i ett av församlingens
bostadsområden där man drev ett samhällsarbete tillsammans med andra
aktörer och boende i området. För att möjliggöra förändring uppmuntrades
lokala, och frivilliga, »eldsjälar« att arbeta med sina hjärtefrågor, alltifrån
trafikgupp eller fritidsaktiviteter till fotbollsplaner och stöd till arbetssökande.
Utifrån betraktat bedrevs här ett folkrörelsearbete med professionellt stöd
från bland annat församlingen.
En och samma församling kan, med detta sätt att se, arbeta både med att
organisera en slags »social rörelse« och med tjänsteproduktion. Vid en samling i Linköping formulerade en diakon en erfarenhet av samverkan:
– Man beställer institutionen men hoppas på rörelsen.
En annan diakon konstaterade att det bara var hon, bland den lokala
krisgruppens funktionärer, som förväntades stå till tjänst tjugofyra timmar
om dygnet. Många har också mött en förväntan om att kyrkan, liksom
andra frivilligorganisationer, ska kunna »stampa fram arméer av frivilliga
ur marken«.
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Både internt och utåt har församlingens företrädare att skapa en balans
mellan rörelsen och institutionen. Det har varit detta kapitels ärende att
skärpa medvetenheten om när den ena eller den andra logiken styr. Organiseringen av det diakonala uppdraget har således att hantera två »språk«,
rörelsens och institutionens. Som vid all tvåspråkighet är det en möda att
bemästra två slags grammatik, och en risk att plågas av en kluven identitet.
Men det kan också innebära en gränsöverskridande möjlighet till samspel
med olika samhällsaktörer.
Stig Linde är diakon och doktorand i socialt arbete vid Lunds universitet
samt redaktör för Svensk kyrkotidnings diakoninummer.
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kapitel 10

Erfarenheter från en
diakoniinstitution
Av Lotta Säfström

Det är en omvälvande och krävande period för alla som idag är verksamma
inom den svenska välfärden. Behoven är enorma, resurserna mycket mindre,
förutsättningarna ändras, lagstiftningen kompletteras, konkurrensen ökar
och för de mindre organisationerna och företagen blir ekonomin allt mer
ansträngd.
Men det är också en oerhört spännande och kreativ tid att få vara verksam i. Organisationer av vår art, idéburna och non-profit, har varit i fokus
för det politiska samtalet under några år. Helt plötsligt finns vi också i politiken! Alla frågar efter mångfald, alla frågar efter alternativ. Statliga utredningar presenteras med syftet att skapa en mångfald av vårdgivare i Sverige
och undvika att gå från offentligt monopol till ett oligopol med ett fåtal
stora internationella vårdbolag. Och diakoniinstitutionerna är med på ett
litet hörn.
Vi måste beskriva vår verksamhet på ett ofta helt nytt och tydligare sätt.
Beskriva vad våra värderingar betyder idag, formulera hur vår identitet kommer till uttryck på 2000-talet. Våra medarbetare ställer förväntningar på
oss, våra boende och deras anhöriga likaså. Vi måste lära oss upphandlingar
och anbud, vi blir konkurrensutsatta och granskade, helt nya företagsekonomiska principer kommer in i vår verksamhet. Och vi är med. Vi måste bilda
nätverk med för oss tidigare okända organisationer och upptäcker att världen, den är mycket större och rikare än vi trodde. Och konkurrenter, det
visste vi knappt vad det var för tjugo år sedan.
Det är mycket troligt att vi är mitt i en mindre revolution, åtminstone är
vi på väg mot en helt ny spelplan för den svenska välfärdsproduktionen. Det
handlar i mycket liten grad om vem som ska finansiera: den solidariska
skattefinansieringen står än så länge orubbad. Nej, det handlar om vem som
ska producera och leverera vård och omsorg. Vi är på väg bort från ett
offentligt monopol till något annat. Det sker just nu och det gäller att delta i
såväl diskussion och debatt som produktion och utförande.
Kanske får detta ett storstadsperspektiv. Det ser väldigt olika ut i olika
delar av Sverige. Förhoppningsvis får det också ett rättvise- och demokratiperspektiv.
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Diakoniinstitutionernas tradition
Det var något som hände i Stockholm 1851, i Uppsala 1882, i Gävle 1898, i
Härnösand 1912 och i Göteborg 1923. Då grundades de fem organisationer
i vårt land som fortfarande går under benämningen diakoniinstitutioner:
Ersta diakoni, Diakonistiftelsen Samariterhemmet, Stiftelsen Stora Sköndal,
Stiftelsen Vårsta Diakonigård och Bräcke Diakoni. Alla fem startades med
det gemensamma målet att bedriva egen diakonal verksamhet och utbilda
diakonissor eller diakoner till tjänst i Svenska kyrkan. Med diakonerna förstods då de män som utbildades på Stora Sköndal. De stadsmissioner som
grundades under samma period, eller senare, fick aldrig benämningen dia
koniinstitutioner; den var (och möjligen är) förbehållen de organisationer
som utbildade diakonerna. Även om stadsmissionerna alltid har varit nog så
diakonala!
Samtliga dessa fem diakoniinstitutioner har, om än på olika sätt, sökt och
haft en relation till Svenska kyrkan. Detta har uttryckts på olika sätt: i stadgarna, genom att ordförandeposten ofta har upprätthållits av en biskop, guds
tjänst har firats enligt kyrkans ordning och fram till för inte allt för länge sedan
har direktorsposten varit vikt för personer som varit prästvigda enligt Svenska
kyrkans ordning. De fem organisationerna har kommit att bli Svenska kyrkans diakoniinstitutioner. De är dock juridiskt och ekonomiskt självständiga,
och de har idag olika uttryck för sin relation till Svenska kyrkan.
Verksamheten, förutom diakonutbildningen, har över tid rört sig i stora
svep genom det som vi idag benämner socialt arbete och hälso- och sjukvårdsarbete.
Arbetet med prostituerade, utsatta ungdomar, psykiskt utvecklingsstörda, epileptiker, frigivna fångar, alkoholskadade, landsbygdssjukvård och mycket mera
har viktiga rötter i dessa diakonala centra.1

En reflektion över tidpunkten för dessa organisationers tillkomst är värd att
göra. De tre äldsta bildades under en period i det svenska samhället då
mängder av filantropiska sällskap och välgörenhetsorganisationer föddes –
en period då det som kom att bli det svenska välfärdssamhället knappt kunde
anas. Detta var folkrörelsernas tid: nykterhetsrörelserna, välgörenhetsorganisationerna och de andra.
Många forskare menar att diakoniinstitutionernas insatser har kommit
att sätta stor prägel på det framväxande svenska välfärdssamhället.
Institutionernas initiativ kom så småningom att leda till att mer generella, omfattande hjälpinsatser kom till stånd från samhällets sida, som med sin lagstift-

1. Roland Spjuth, Från fornkyrka till framtid (Stockholm: Verbum 1999), s. 42, citerat efter Engel
2006, s. 13.
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ning och sina betydligt större ekonomiska resurser kunde föra över de enskilda
initiativen till att omfatta hela samhället.2

Det är en stor utmaning för diakoniinstitutionerna att fortsätta verka i denna
tradition. Utmaningen för oss är att inte stanna där vi är, nöjda med det,
utan driva vårt arbete vidare med särskilda ögon för dagens utsatta och
dagens socialpolitiska utmaningar – och att samtidigt fortsätta vara aktörer
i såväl debatt som kunskapsutveckling.

Diakoniinstitutionerna idag
Ingen av diakoniinstitutionerna förknippas idag längre enbart med utbildning av diakoner även om några av dem fortfarande arbetar med detta på
uppdrag av Svenska kyrkan. Om inte förr så ändrades detta i och med 2000
års kyrkoordning. Nej, diakoniinstitutionerna av idag är välfärdsproducenter
och aktörer inom det sociala och hälso- och sjukvårdande fältet. Ersta diakoni, Bräcke Diakoni och Stiftelsen Stora Sköndal utgör idag tre av de största
non-profitorganisationerna med en sammanlagd omsättning på närmare
1,7 miljarder kronor och tillsammans över 1 500 anställda.
Verksamheten på våra diakoniinstitutioner har förändrats och utvecklats
över tid. Idag är äldreomsorg, hälso- och sjukvård, rehabilitering, utbildning, forskning och hospiceverksamhet några exempel. Likaså arbete som i
olika former vänder sig till utsatta kvinnor, barn, ungdomar och flyktingar.
Det handlar om att driva etablerade verksamheter vidare men lika mycket
om att söka utsattheten idag och göra insatser där så krävs. Och finansiering
finns.
Motiven för diakoniinstitutionernas existens och arbete har förändrats
och utvecklats vilket inte minst Elisabeth Christiansson visat i sin avhandling Kyrklig och social reform. Motiveringar till diakoni 1845–1965.3
Utvecklingen har gått från ett religiöst väckelsekristet motiv till motiv grundade i välfärdssamhället där diakoniinstitutionerna fortsätter att vara aktörer mitt i de föränderliga socialpolitiska betingelserna. Såväl staten som
Svenska kyrkan drev under 1950 och 1960-talet en förståelse av diakonin
som något som enbart hörde hemma i församlingens själavårdande arbete.
Men:
Förståelsen av diakonin som en själavårdande verksamhet inom ramen för den
kyrkliga församlingen var emellertid inte oproblematisk. Vid diakoniinstitutionerna var alltjämt uppfattningen levande att diakonin hade en given plats inom
ramen för samhällets institutioner. Ett exempel på detta gavs i Svenska Diakon

2. Engel 2006, s. 13.
3. Christiansson 2006.

107

sällskapets årsskrift 1960, där man med hänvisning till det nya förslaget om
församlingsstyrelse varnade för en »försnävning av diakonin«.4

Samtidigt infogades diakoni under denna period som begrepp och ansvars
område i kyrkans organisation, även om man använde ordet omvårdnad.
Det speciella gränsdragningsproblemet i polariseringen mellan kyrka och samhälle kom alltså att lösas av samhället – inte av kyrkan. När begreppet själavårdande syfte blev aktuellt i samhällsdebatten, kom det också snabbt att tillföras
det inomkyrkliga arbetet i syfte att beskriva diakonins särart. Samtidigt kom
emellertid diakonins ansvarsområde att beskrivas i anslutning till målgrupper
aktuella under 1950-talet.5

Stora Sköndal har idag Stockholms stad och Stockholms läns landsting som
sina största uppdragsgivare. Genom konkurrensutsatta upphandlingar får vi
avtal som möjliggör driften av en neurologisk rehabiliteringsklinik, ett boende för psykiskt funktionshindrade vuxna samt äldreomsorg i form av
särskilt boende, gruppboende och hemtjänst. Totalt finns över 340 boende,
brukare och patienter hos oss. Upphandlingar sker med jämna mellanrum
och idag konkurrerar många företag, stora som små, om uppdragen. Oftast
vinner den vårdgivare upphandlingen som presenterat lägsta pris för uppdraget. Inom vissa områden ser vi dock idag hur upphandlaren – kommunen
eller landstinget – fixerar priset så att upphandlingen istället vinns av den
som i skrift lyckats presentera bäst kvalitet för tjänsten. Vilken form upphandlingen får varierar än så länge mellan olika kommuner och olika landsting. Lagen om offentlig upphandling (LOU) är dock styrande överallt.

Utvecklingen under 1900-talets senare del
2008 var det år då landstingets trettioåriga avtal, ingånget 1978, med Stora
Sköndal för långvårdskliniken skulle ha gått ut. Avtalet sades upp i förtid av
landstinget. Landstinget slöt alltså trettioåriga avtal så sent som i slutet på
1970-talet. Det förefaller ofattbart idag när avtalen är korta och de ekonomiska riskerna i verksamheten därmed mycket stora. Vi har ett-, två-, treoch i bästa fall femåriga avtal idag.
Ideologiskt har skillnaderna också varit stora. Under 1950- till 1970-talet
tonades värde- och profilfrågorna ner. Villkoren för flera av institutionernas
uppdrag var att deras verksamhet så mycket som möjligt liknade samhällets
motsvarande arbete. Det blev inte så att diakoniinstitutionerna eller andra
idéburna organisationer försvann som aktörer. Men under en lång period

4. Christiansson 2006, s. 145.
5. Hjortskull 1981, s. 50.
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tonades profilfrågorna ner för att möjliggöra deltagandet i en välfärdsproduktion som i princip skulle vara förbehållen offentliga aktörer. Eller med en
annan tolkning: diakoniinstitutionerna överlät på samhället att föra debatten och nöjda sig med att vara tysta vårdgivare.
Det existerar inga gyllene år av en från staten helt och hållet fristående frivillighet. Detta faktum är centralt för förståelsen av frivilligsektorns relationer till
staten under 1900-talet.6

Kunskapen om det civila samhället i Sverige har förändrats och utvecklats de
senaste femton åren. Inte minst har forskargruppen på Ersta Sköndal högskola, tidigare Sköndalsinstitutet, bidragit till detta. Även om det ideella
engagemanget inom det sociala och hälsovårdsområdet är förhållandevis
mindre i Sverige än i många andra länder, är det civila samhället och dess
många aktörer – organisationer, föreningar och stiftelser – något att volymmässigt verkligen räkna med.
Till mångas förvåning finner vi att den ideella sektorns ekonomiska omsättning
(kostnadsmassan), motsvarande cirka fyra procent av den svenska bruttonationalprodukten, ligger väl i paritet med situationen i många andra av de industriali
serade länder som deltog i studien.7

Diakoniinstitutionerna och Svenska kyrkan är aktiva och tydliga delar av
detta civila samhälle. Såväl forskning som politik ser idag det civila sam
hället som en viktig faktor när det gäller medborgares engagemang och aktivitet, demokratideltagande och samhällsbygge. Från en diakoniinstitutions
perspektiv är detta mycket tydligt. För tjugo år sedan bestod vårt viktigaste
nätverk av andra diakoniinstitutioner, här hemma och i Europa. Idag består
det av andra idéburna, ideella aktörer inom välfärdsproduktionen.
Kunskapsutvecklingen kring denna sektor, erfarenhetsutbytet mellan
olika organisationer och gemensamma aktiviteter och insatser för att utveckla sektorns förutsättningar och inte minst dess synlighet i den politiska
debatten har helt klart stått i fokus de senaste femton åren. Organisationer
som Forum för Frivilligt Socialt Arbete (grundat 1993), Ideell Arena (grundat 1998) och Famna, riksorganisationen för vård och omsorg utan vinstsyfte (grundad 2004) bidrar idag till en ökad förståelse och kännedom om
den del av det civila samhället som är inriktad på bland annat välfärds
produktion. På samtliga dessa områden är diakoniinstitutionerna idag verksamma – områden som är av stor betydelse för landets medborgare.

6. Lundström 1995, s. 51.
7. Wijkström & Lundström 2002, s. 156.
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Från monopol till mångfald
På flera politiska håll finns idag en medvetenhet om att välfärdens finansiering och produktion inte är synonyma. Tvärt om: idag förs en aktiv politik
för mångfald inom välfärdsproduktionen. Mångfaldsutredningen tillsattes
våren 2006 med uppdrag att se över villkoren för idéburna vårdgivare inom
hälso- och sjukvård och äldreomsorg. Drygt tio år med LOU hade visat att
det för de små vårdgivarna, ofta utan stort riskkapital i ryggen, blivit svårare
att hänga kvar vid upphandlingar. Politiken önskade en mångfald av utförare men verkligheten blev en annan.8
Inom äldreomsorgen i Sverige, som i allt större grad lagts ut på anbud,
har antalet anställda inom privata företag närmare tredubblats under perioden 1995 till 2005 men antalet företag och organisationer inom den idéburna non-profitsektorn har knappt förändrats.
Medan det stora företaget är verksamt nationellt (och internationellt) gäller för
såväl det mindre privata vårdföretaget som det medlemsbaserade kooperativet
eller den ideella organisationen att de är lokalt uppbundna. En förlorad upphandling kan det stora företaget ta igen på annan ort, men för de lokalt bundna
företagen är den förlorade upphandlingen lika med nedläggning.9

Orsakerna utöver detta till att de idéburna non-profitaktörerna inte ökat i
samma tempo som de större vårdbolagen är ganska praktiska och ekonomiskt krassa. Det kostar att arbeta fram ett anbud då det krävs mycket stora
arbetsinsatser. Ofta har vårdgivaren relativt kort tid på sig att färdigställa
och lämna in anbudet medan upphandlaren (kommun eller landsting) har
lång tid på sig att fatta beslut. Under tiden är man bunden av sitt inlämnade
anbud, och står med kostnader genom att resurserna binds. Dessa kostnader
kan vara svåra att ta för de små och mindre företagen när det är ovisst om de
leder till ett avtal.
I november 2008 antog riksdagen ett lagförslag kallat LOV, Lagen om
valfrihet, som trädde i kraft den 1 januari. LOV fungerar som ett alternativ
till LOU genom att kommunerna kan välja att införa ett valfrihetssystem där
priset fastställs och vårdgivarna auktoriseras eller godkänns som utförare. De
kommuner och landsting som så önskar kan därmed konkurrenspröva kommunala och landstingskommunala verksamheter genom att överlåta valet av
utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten.

8. Vård med omsorg 2007.
9. Vård med omsorg 2007, s. 92.
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Var finns Svenska kyrkan när spelplanen ändras?
Frågan om Svenska kyrkans plats i välfärdsarbetet har diakoniinstitutionerna
burit med sig sedan tillblivelsen och den sägs ibland ha varit en av grunderna
till att de alls kom till.10 Vad vill Svenska kyrkan med sitt diakonala ansvar på
2000-talet? I vilken mån är Svenska kyrkan beredd att bli en välfärdsaktör i
det svenska samhället så som vi kan se kyrkans roll i till exempel Tyskland?
Det är säkert på många sätt riktigt resonerat när ansvaret för att tolka och
gestalta kyrkans diakoni placeras på församlingsnivå. Men när vi från diakoni
institutionernas sida undrar var Svenska kyrkan är, i en tid av stora förändringar inom produktionen av äldreomsorg och hälso- och sjukvård, då är det
samtidigt ett mycket stort och krävande engagemang vi frågar efter.
Det finns en politisk vilja att verka för en mångfald av aktörer i fråga om
storlek, inriktning, driftsform och vårdideologisk profil. Vill inte Svenska
kyrkan vara med där? Ser sig Svenska kyrkan som aktör i välfärdssamhället
eller överlåter man detta till diakoniinstitutionerna när det gäller det mer
avancerade och kvalificerade arbetet som särskilt boende för dementa, hospiceverksamhet eller specialinriktade vårdmottagningar?
Vill Svenska kyrkan?
Kan Svenska kyrkan?
Bör Svenska kyrkan?
Det kommer från och till igång en diskussion om församlingarna ska vara
aktiva som aktörer inom till exempel äldrevården genom att driva särskilt
boende med dygnet runt-omvårdnad.
Vill församlingarna?
Kan församlingarna?
Bör församlingarna?
Sett från en av diakoniinstitutionernas perspektiv, Stora Sköndal – och då
handlar det om en 110-årig organisation med över 500 medarbetare och en
omsättning på cirka 300 miljoner årligen – är utmaningarna många och
stora.
Svårigheten för Stora Sköndal är inte att se behoven i dagens Sverige,
särskilt då i Stockholms där vi är verksamma.
Svårigheten är inte att se bristerna, utsattheten och välfärdssamhällets
tillkortakommanden. Svårigheten är inte att lokalisera områden där vi skulle vilja vara en aktör eller att inse vilka upphandlingar som är attraktiva för
oss rent uppdragsmässigt.
Svårigheten är att vinna upphandlingar i konkurrens med de stora, ibland
internationella vårdbolagen som har en helt annan riskkapitalbas än vad vi
har.

10. Christiansson 2006.
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Svårigheten är att finna alternativa finansieringsvägar för helt nya om
råden, till exempel flickor som utsätts för hedersvåld, genom direkta bidrag
och anslag eller genom privat insamling.
Min egen önskan som kyrkotillhörig, som diakon och som direktor för en
av våra diakoniinstitutioner är att Svenska kyrkan skulle bli en nationell
aktör inom välfärdsproduktionen. Det öppnar sig idag nya möjligheter att
med bibehållande av en offentligt finansierad välfärd vara med som professionell och profilerad aktör. I Stockholm, där vi är verksamma och valfrihetsreformer genomförs, finns ganska många olika vårdgivare att välja mellan. Men i de mindre städerna, på mindre orter och på landsbygden? En av
de organisationer som finns över hela vårt land är Svenska kyrkan. Tänker
man sig då att stillasittande titta på när det sker en enorm förändring över
hela landet och överlåta utförandet till andra, eller är det möjligt att ta ett
nytt steg och vara med? Vara en aktör att räkna med även på detta område?
Själv funderar jag kring och resonerar ganska ofta om frågan om församlingen verkligen någonsin kommer att kunna utgöra den kontext som den
kvalificerade välfärdsproduktionen, ofta med dygnet runt-ansvar, kan utgå
ifrån. Är inte församlingens uppdrag ett annat?
Men Svenska kyrkan som aktör? Går det att tänka sig att Svenska kyrkan, med en ny ambition av att vara verksam även inom välfärdsproduktionen, agerar på fler sätt än enbart genom församlingsstrukturen? Det krävs,
som jag försökt beskriva ovan, volym, kapital, ledningskompetens och ett
nationellt perspektiv. Jag funderar då och då över möjligheten av ett Svenska
kyrkans diakoni (möjligen med AB på slutet): ett bolag som driver sin verksamhet över hela landet, som söker sina uppdrag utifrån ett behovs- och
utsatthetsperspektiv, som ägs och drivs av Svenska kyrkan och varför inte
tillsammans med diakoniinstitutionerna – och som har en kraftfull balansräkning som möjliggör aktivitet även på hårt konkurrensutsatta områden.
Det skulle kunna vara ett sätt för Svenska kyrkan att mycket framsynt
visa att man är en aktör att räkna med också i framtiden när det fortfarande
gäller människors omsorg och väl men nu i helt nya strukturer.
Diakoniinstitutionernas perspektiv är att fortsätta vara med. Villkoren
ser annorlunda ut och ansvaret för medarbetare, anläggningar och våra boende och patienter är mycket stort. De gamla diakoniinstitutionerna drivs
idag på många sätt som vårdföretag, på samma villkor, med samma avtal,
samma upphandlingssystem och samma konkurrens. Möjligheterna är också
annorlunda: större men svårare.
Vårt grundläggande uppdrag, det kommer dock inte från någon kommun. Vårt grundläggande uppdrag handlar om diakoni, tjänst till medmänniskan på evangeliets uppdrag – på de villkor och i det samhälle som medmänniskan och vi är verksamma i.
Lotta Säfström är direktor för Stiftelsen Stora Sköndal i Stockholm.
112

kapitel 11

Allt hör ihop – att se en helhet
Av Per Söderbäck

Det var en tidig söndagsmorgon i mitten av 1980-talet och jag var för första
gången på besök i Moçambique, ett litet fattigt land i sydöstra Afrika. Efter
självständigheten tio år tidigare hade landet plågats svårt av ett förödande
terrorkrig. Fattigdomen och förstörelsen var närmast total.
Tillsammans med en kollega var jag på väg till en gudstjänst i en av huvudstaden Maputos fattigare förorter. Men när vi kom fram var den lilla
kyrkan tom. Förklaringen var enkel: tidigare på morgonen hade en matleverans med fisk anlänt och delats ut. Nu var alla ivrigt sysselsatta med att rensa
fisk, mat för dagen.
– Så fort vi är klara med fisken går vi till kyrkan, förklarade kyrkvärden
Xavier som bjudit in oss. Men vi måste ta hand om maten först. Det är svårt
att lovsjunga när magen är tom.
Och så blev det. Framåt eftermiddagen – när fisken var rensad – fylldes
den lilla bykyrkan. Lovsången var stark, bönerna ihärdiga. Efter gudstjänsten, när mörkret fallit, stannade hela församlingen utanför kyrkan. Man tog
varandras händer och sjöng tillsammans »Nkosi Sikelel’ iAfrika« (Gud välsigne Afrika). Sången skrevs av metodisten Enoch Sontonga i slutet av
1800-talet – en bön om Guds välsignelse så stark att den förbjöds av de koloniala regimerna.
– Vi sjunger den ofta nu, sade Xavier med ett leende. Under kolonialtiden
var den förbjuden, men nu är vi fria.
Den söndagen lärde jag mig två viktiga saker om tron och livet:
• Att omsorgen om kroppen och om själen aldrig kan skiljas åt. Bönen »ge
oss idag det bröd vi behöver« är inte bara är en vacker formulering. Det
är en realitet för världen och brödet kan lika gärna vara en matleverans
med fisk.
• Att bönen, tagen på allvar, har en samhällsförändrande kraft. En bön om
Guds välsignelse över en plågad kontinent blev så stark att den förbjöds
av kolonialmakterna. »Jag vill hellre ha emot mig tio tusen väpnade män
än en allvarlig bedjare«, lär Martin Luther ha sagt. Den formuleringen
beskriver många samhällsförändringar genom historien.
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En tro omsatt i handling
Svenska kyrkan har, liksom många andra protestantiska kyrkor i Europa, en
annan historia än kämpande kyrkor på södra halvklotet. I takt med det
gemensamt burna välfärdssamhällets framväxt tappade både kyrkan och individen sitt engagemang och sitt ansvar. »Vi lärde oss att hantera medmänskligheten via skattsedeln«, hävdade ofta den samhällsengagerade Västeråsbiskopen Claes-Bertil Ytterberg.
De etablerade kyrkorna blev en del av samhällsapparaten och engagemanget för ett konstruktivt samhällsbyggande hamnade allt lägre på kyrkans
agenda.
När välfärdssamhället nu börjar krackelera står kyrkan valhänt vid sidan
om. Den profetiska diakonin har tystnat. Vi har inte vässat redskapen för
konstruktivt engagemang.
Men förväntan på kyrkan är stark. Inte minst märks det i våra stadsmissioner som möts av stort förtroende hos många svenskar. Stadsmissionerna
växte fram under 1800-talet i spåren av industrialismen. De var också en
frukt av 1700-talets pietistiska väckelse. Man inte bara talade om nästan
och tron utan tog sig också för att göra något konkret. I de skandinaviska
stadsmissionerna är den sociala verksamheten i centrum, en tro omsatt i
handling.
»Stadsmission är en kyrkans plikt. Min nästa är den jag möter, vem som
helst«, sa Britta Broman, direktor för Göteborgs kyrkliga stadsmission, vid
en konferens i Rättvik våren 2008.
Det finns en tydlig struktur i Stadsmissionens arbete. Man driver sjukhus, äldreboenden och andra liknande aktiviteter. Men samtidigt är man en kritisk röst i
samhället.
– Den tystnar inte men vi har en möjlighet att konkret visa på andra alternativ. Vårt ständiga samtal är hur vi ska driva vår verksamhet så att den stämmer
med vårt syfte. […]
– Stadsmission är inte välgörenhet. Det är en speciell del av kyrkans diakoni.
Under allt ligger Matteusevangeliets ord om »de minsta«. Här finns stadsmis
sionens källa. Det är vårt uppdrag och vår kallelse att dela med oss från den
källan.1

I stadsmissionerna kombineras tron och aktiviteten på samma sätt som i
många av södra halvklotets kyrkor. Identitet och aktivitet hör oupplösligt
samman.

1. Mission – identitet eller aktivitet, s. 14f.
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– En stadsmission är en ständig aktivitet, menade Britta Broman. Vi är ingen
ideologisk tankesmedja. Men vi måste känna vår identitet. Att jobba med svåra
missbruk kräver också professionalitet. Det räcker inte alltid med »kristen
snällhet«.2

Se – bedöma – handla
I sexton år arbetade Lennart Strandlund som utsänd från Svenska kyrkan
tillsammans med hustrun Kerstin som folkbildare i Costa Rica för den ekumeniska organisationen SEFCA (Servicios Ecuménicos de Formación Cristiana). I boken Hela världen: texter om Svenska kyrkans internationella arbete beskriver han chocken att komma tillbaka till Sverige – ett annat land
än det han lämnade.
– Jag är förfärad över det Sverige jag ser, säger han. Hyllningen av den friska,
duktiga, välutbildade och förmögna människan. Och ännu mer förfärad över
att den utsatta människan inte är föremål för den solidaritet som hon måste få
del av för att kunna leva ett värdigt liv. Den nedmontering av det vi var så stolta
över, Välfärdssverige, är för mig obegriplig. Hur har det kunnat ske? Det finns
ju mer pengar i Sverige än någonsin.
Han är också bekymrad över kyrkans tystnad.
– Jag går och väntar på ett biskopsbrev som är en protest mot makthavares
sätt att försvåra livet för den utsatta människan!3

Hans resonemang är tydligt präglat av den rörelse som kanske mer än någon
annan präglat samhällsengagemanget bland kyrkor på södra halvklotet, befrielseteologin. I befrielseteologin kombineras en djupt förankrad tro med
professionell analys och därtill ett praktiskt engagemang.
Befrielseteologin växte fram i Latinamerika under 1960-talet. Männi
skors befrielse, menar befrielseteologerna, har både andliga och politiska
dimensioner. Synd handlar om förtryck, sociala orättvisor och strukturellt
våld.4
Befrielseteologerna arbetar med så kallade basgrupper. Människor i fattiga områden samtalar, ber och läser bibeln tillsammans – och går från ord
till handling.
Metodiskt bygger befrielseteologin på tolkningscirkeln se – bedöma –
handla.

2. Mission – identitet eller aktivitet, s. 15.
3. Hela världen 2008, s. 18.
4. För en svensk introduktion till befrielseteologiskt tänkande, se framför allt Nylund 1985 men
även Ferm 1991 och Peralta 1995. Två böcker av den peruanske teologen Gustavo Gutiérrez kan
också rekommenderas: Lidandet (Gutiérrez 1994) och Vi dricker ur vår egen brunn (Gutiérrez
1991). På engelska finns till exempel Rowland 2007.
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• Att se. All kristen handling och förståelse tar sin utgångspunkt i verkligheten. Hur ser vardagen ut för den utsatta människan? Hur beskriver
han eller hon verkligheten?
• Att bedöma. I ett andra steg gäller det att bedöma denna verklighet ur
såväl teologiskt som samhällsvetenskapligt perspektiv. I många befrielseteologiska sammanhang har samhällsteologiska institut vuxit fram. Här
möts samhällsvetare och teologer i konstruktiv analys. Men bedömningen
av den konkreta verkligheten kan också göras i den lokala församlingen.
• Att handla. Analysens konsekvens är aktiv handling. Tro är att agera.
Det kan gälla allt från konkreta aktioner till samhällspåverkande debatt.
Men all handling bygger på professionell analys av situationen – samma
professionalitet som Britta Broman visar på när hon säger om stadsmissionernas arbete att det inte alltid räcker med »kristen snällhet«.
Så är man tillbaka till det första steget i tolkningscirkeln. Handlingen på
verkar det dagliga livet och en ny erfarenhet av verkligheten leder till ny
analys. I grunden finns hela tiden tron på att förändring är möjlig och att all
konstruktiv förändring tar sin utgångspunkt i verkligheten. Teologin är föränderlig: medan vi i Sverige talar om att studera teologi talar man i utbildningssammanhang i syd ofta om att skapa teologi.

Den gemensamma uppgiften
En viktig skillnad mellan svensk diakonal utveckling och internationell erfarenhet är det ekumeniska engagemanget. Medan ekumenik i Sverige oftast
handlar om lärosamtal betyder det i ekonomiskt fattigare kyrkor ett gemensamt engagemang. Den gemensamma uppgiften är viktigare än de teologiska
skiljelinjerna. Lennart Strandlund säger:
– Ekumenik i en by i Latinamerika är när människor från olika samfund jobbar
tillsammans i ett projekt. När jag jobbade som präst i Säffle bestod den lokala
ekumeniken av pastorsmöten och en gemensam gudstjänst. Men vi tog aldrig
ställning tillsammans.
– Styrkan i Svenska kyrkans internationella arbete är att vi vågat vara ekumeniska, vi har vågat välja att arbeta tillsammans också med kyrkor och organisationer som inte är lutherska. Istället har vi utgått från det befrielseteologiska
ställningstagandet; ett tydligt och särskilt ställningstagande från Jesu sida för de
utsatta. Det är inte alltid de lutherska kyrkorna som gjort det ställningsta
gandet!5

Samma förhållningssätt, att det är den gemensamma uppgiften som förenar,
finns i det internationella biståndsarbete Svenska kyrkan deltar i. Svenska

5. Hela världen 2008, s. 18.
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kyrkans arbete med katastrofinsatser sker inom kyrkornas internationella
katastrofallians Action by Churches Together (ACT), ett nätverk med omkring 130 kyrkor och hjälporganisationer över hela världen.
Nu byggs också ett ACT Development för långsiktiga insatser och utvecklingssamarbete. Ett konstruktivt biståndarbete handlar mer om ömse
sidighet och långsiktigt hållbar utveckling än om katastrofinsatser. Nationella
gränser suddas ut. Hela dimensionen av opinionsbildning och påverkans
arbete – det som i internationellt arbete brukar kallas advocacy – kommer i
framtiden kanske att visa sig vara den allra viktigaste. Vi lever tillsammans
på en och samma jord.
Nu samordnas också Svenska kyrkans engagemang i internationell diakoni och mission. Begreppen Svenska kyrkans mission och Lutherhjälpen
försvinner och ersätts med Svenska kyrkans internationella arbete – allt för
att markera att detta är ett samlat engagemang för oss som kyrka i en alltmer globaliserad värld. Det internationella engagemanget, diakoni och mission, sammanfattas med orden »Hela världen«. Guds omsorg gäller hela
världen och här finns den världsvida kyrkan med uppgift att vara med om
att hela världen. Allt handlar om helhet.

Paradislängtan
Synen på livet som en helhet är djupt rotad i bibeln. I en flera tusen år gammal historia berättas om livet och dess villkor. Den berättelsen är inte en
naturvetenskaplig beskrivning av livets uppkomst utan något mycket djupare. Den kräver fantasi och inlevelse och berättar om livets mening (Första
Mosebok 2:8–3:24).
I begynnelsen levde människan i ett paradis. Här fanns en Adam och en
Eva och här börjar berättelsen om livet. Edens lustgård var vacker – floder
med glittrande vatten, ljumma vindar och allehanda träd. Två av träden bar
namn: Livets träd och Kunskapens träd.
Här levde människorna i harmoni. De vandrade nakna och det handlar
kanske inte i första hand om kroppslig nakenhet utan mer om bilden av den
totala öppenheten: jag är den jag är och du är den du är. Det finns inget att
dölja i vår relation, den som är naken kan inte ha något i bakfickan.
De levde också i en öppen och trygg gudsrelation. Gud kommer vandrande om eftermiddagarna och de för ett öppet samtal – kanske över en
kaffekopp.
De levde i ett paradis och i fyra öppna relationer:
• med Gud som de träffar varje dag i förtroliga samtal
• med Skapelsen – de lever i ett Paradis
• med varandra – en öppen medmänsklighet
• med sig själva – jag är glad över att vara den jag är, jag har inget att dölja.
En eftermiddag, när de samtalar med Gud under ett träd i Edens lustgård,
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varnar Gud dem för att röra Kunskapens träd, »trädet som ger kunskap om
gott och ont«. Kunskapen är en så djup mänsklig drivkraft, men den driver
oss att också – på gott och ont – förändra den skapelse vi lever i.
Så går det som det går: ormen – frukten – Kunskapens träd. Här finns det
anledning att göra ett litet stopp. I traditionell teologi brukar det lyftas fram
att det var kvinnan som först åt av den förbjudna frukten. Det är hon som är
orsaken till fallet, ondskan …
Emma Gustafson, Svenska kyrkans medarbetare i Brasilien, berättade vid
en konferens i Sigtuna i augusti 2007 om hur en kvinnogrupp i Brasilien
diskuterat just denna text. En kvinna sa då med stor kraft: »Jag är stolt över
att det var Eva som åt först. Det är typiskt för oss kvinnor att våga tänja
gränser. Att våga ifrågasätta och att våga prova nytt.« Så kan man också se
det!
Åter till berättelsen. Den andra akten handlar om brustna relationer:
• med Gud – när Gud kommer vandrande gömmer sig människorna. Gud är
inte längre en vän, en trygghet. Kärleks-Guden har blivit Domar-Guden.
• med varandra – både Adam och Eva lägger skulden på någon annan. Det
var inte jag, det var han … det var hon … det var ormen …
• med sig själva – det är berättelsen om ett liv som gått i kras. De klär sig
med fikonlöv, bilden av att nu vill jag dölja en bit av mig själv.
• med paradiset – Gud driver ut människan ur Edens lustgård och sätter
änglar att vakta Livets träd.
Människan drivs ut ur paradiset. Men sedan dess har människan också drivits av en paradislängtan. Vi har en doft av paradis i själen.
Det här förstod man på Gamla testamentets tid. När man talar om »fred«
använder man ordet shalom. Shalom är den positiva freden, den som definitionsmässigt är mycket mer än bara frånvaron av krig. Shalom handlar om
den återupprättade Skapelsen, där brustna relationer är helade; med Gud,
med mina medmänniskor, med mig själv och med Skapelsen.
Detta kan också vara en modell för församlingens uppgift och funktion.
Vår uppgift är att hela brustna relationer och återupprätta helheten:
• med Gud
• med mig själv
• med mina medmänniskor
• med hela Skapelsen.
Det här är ett perspektiv som ställer frågor till vår lokala församling, till vår
lokala diakoni. Hur väl och var upprättar vi brustna relationer?
• Återupprättar våra gudstjänster den öppna och förtroliga relationen med
Gud? Det kan handla om gudsbilder.
• Återupprättar vårt församlingsliv människors tro på sig själva, sitt eget
värde och sina möjligheter? Det kan handla om missionssyn. Vad är vår
uppgift?
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• Har vi en fungerande lokal och internationell diakonal verksamhet som
återupprättar våra medmänniskors livssituation? Det kan handla om synen
på diakoni. Binder vi eller befriar vi?
• Arbetar vi med hållbar utveckling, med miljöfrågor utifrån en aktiv omsorg om hela Skapelsen? Det kan handla om hela vårt miljöarbete.
Och framförallt – ser vi att allt detta hänger ihop – är en helhet?
Per Söderbäck är stiftsadjunkt i Västerås stift.
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kapitel 12

Ett rättighetsbaserat arbete
Av Göran Gunner

Den barmhärtige samariern och dagens trafficking
Den barmhärtige samariern har blivit något av en typbeteckning för en hjälpande hand i en nödsituation. Men vad gjorde egentligen samariern i liknelsen för att betecknas som barmhärtig? Texten i Lukasevangeliet 10:23–37
säger att samariern både fylldes av medlidande och att han visade barmhärtig
het. En första, måhända naturlig reaktion är att det handlar om att vid behov
göra en hjälpinsats: »Gå du och gör som han.«
I texten finns också en utmaning att upprätta den förorättade, att återställa mänsklig värdighet. Samariern ställde sina resurser till förfogande –
»kostar det mer, skall jag betala«. Det är inte fråga om att köpa sig fri men
att se till att den kränkta individen får ut sin rätt – rätten att åter vara en
människa med mänsklig värdighet. Om någon hamnar i en situation där
rätten förnekas behöver den förverkligas – implementeras. Givandet i barmhärtighet och medkänsla från samarierns sida handlar då inte om att döva
givarens samvete utan om att ställa upp med vad som krävs. »Gå du och gör
som han!« Människor som är »slagna till marken« är visserligen offer, men
ytterst handlar det inte om samariern som »den hjälpande handen« utan om
att den slagne, som är en rättighetsinnehavare, behöver upprättas.
Människor får ständigt sina mänskliga rättigheter kränkta. Brotten kan
gälla politiska och medborgerliga rättigheter eller ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter. Det kan gälla olika former av diskriminering men också
att skyddet för individen inte är tillräckligt uppbyggt. Ett exempel i dagens
samhälle är trafficking där människor utnyttjas som arbetskraft eller inom
sexindustrin. En viktig uppgift för staten men också för civilsamhällets organisationer, som exempelvis kyrkan, är att finna vägar att identifiera den utsatte som ett våldsoffer. Det är ett medvetet steg för att komma bort från
tanken att de som utnyttjats i trafficking blir behandlade som kriminella.
Kriminella är de som initierar, står bakom och genomför trafficking och inte
de som blir grovt utnyttjade. Men när väl offren identifierats måste perspektivet förändras. Offrens rättigheter måste sättas i främsta rummet och därmed
övergår offret från att vara just offer till att bli en rättighetsinnehavare.1
1. En av de senaste internationella människorättskonventionerna är Europarådets Convention on
Action against Trafficking in Human Beings som vann laga kraft 1 februari 2008. Sverige tillhör
inte de 20 länder som så här långt ratificerat konventionen. En av de rättigheter som offret har enligt konventionen är rätt till kompensation från förövaren.
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Ett rättighetsperspektiv inkluderar många skilda moment. Det kan gälla
att få de skyldiga rövarna, som slog samariern, och de som är ansvariga för
trafficking dömda för sina brott men också att ställa de myndigheter som
inte kan skydda den utsatte till svars. Den slagne och den som utsatts för
trafficking är inte enbart ett våldsoffer utan har rättigheter och blir därmed
rättighetsinnehavare. Ett konsekvent rättighetsperspektiv kan hjälpa oss
bort från »offer«-tänkandet. Samhället synes tycka om »offer« eftersom de
tenderar att få alla andra att känna sig viktiga som givare och hjälpare. Måhända är utsatta offer betydligt lättare att hantera än arga och idoga personer som kräver sin rätt. Men det som fordras är faktiskt ett ansvar för att ge
den enskilda människan hennes rätt.
Den enskilde som blivit kränkt är samtidigt en av många personer i samma
situation. När det handlar om många kränkta individer kan det indikera ett
större komplex med grundläggande problem i samhällskroppen. Det handlar
om att ställa de svåra frågorna om varför. Varför kränks människor? Varför
är människor utsatta för grymhet och förtryck? Varför skyddar inte staten
dem som bor i landet? Den brasilianske biskopen Dom Helder Camara sa i
ett av sina klassiska uttalanden att »när jag ger mat till de fattiga kallar de
mig helgon, men när jag frågar varför de fattiga inte har mat kallar de mig
kommunist«. Rättighetsperspektivet är till för att analysera grundorsakerna
till att människor kränks i ett samhälle och för att söka komma till rätta med
brott mot mänskliga rättigheter.
Den moraliska konsekvensen av ett rättighetsperspektiv innebär också att
det blir »svårare« att vara passiv – som liknelsens präst och levit som bara
passerar – eller den som iakttar det som uppenbart är trafficking. Om alla
människor har lika värde och lika rätt så finns det också en skyldighet att
respektera detta.

Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt
Lukasevangeliet har ofta varit en källa till inspiration och kunskap i fråga
om hur den kristne och kyrkan skall relatera till utsatthet och fattigdom.
Inte minst liknelserna utgör en rik källa att ösa ur. Jag skall här använda
berättelsen om änkan och domaren i Lukasevangeliet 18:1–8. I kapitel 17
redogörs för en eskatologisk diskussion där Jesus talar till sina lärjungar om
sitt kommande lidande och om Människosonens dagar. Jesus tillfrågas om när
Guds rike skall komma och lärjungarna får ett svar om kommande lidande i
kombination med liknelsen om änkan och domaren.
Jag är medveten om pågående diskussioner om hur den egentliga liknelsen om änkan och domaren skall avgränsas, vad som är liknelsens poäng
liksom vilken bild av Gud som presenteras för läsaren. Det sammanhang
som evangelisten sätter in liknelsen i inbjuder till en tolkning där allt handlar
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om andlighet med trogen bön till Gud som en livsstil för efterföljelse.2 Jag
har inga problem med det men vill samtidigt läsa hela texten som om den
också, och inte bara av en tillfällighet, förmedlar ett budskap om änkan, inte
minst med tanke på att änkor i bibeln ofta presenteras som en särskild utsatt
grupp.
Kenneth E. Bailey har tolkat Lukasevangeliets liknelser genom att analysera det textsammanhang där de ingår. Men hjälp av litterära strukturer som
bygger på parallellism arbetar sig Bailey in till liknelsens centrum genom att
samtidigt börja läsa från dess början och dess slut.3 Budskapet återfinns i
centrum av texten samtidigt som Bailey menar att varje del av texten måste
tas på allvar då de stegvis leder fram till det centrala budskapet. Jag skall
tillämpa hans metod på berättelsen i Lukasevangeliet 18:1–8 och läsa texten
genom att börja i vers 1 och vers 8 parallellt. I vers 1 undervisar Jesus lärjungarna med en uppmaning att »alltid be och inte ge upp«. I slutordet i
vers 8 ställs frågan om Människosonen kommer att finna någon tro på jorden. Därigenom kopplas nutid och framtid samman då det gäller att inte ge
upp i nuet utan hålla ut så att tron finns kvar i framtiden.
En domare på den lokala orten visar att han inte fruktar Gud och därtill
att han inte bryr sig om människor. Det handlar om en auktoritetsperson
som synes vara sig själv nog. Han är inte beredd att ge änkan hennes rätt och
blir därmed en person som kränker hennes rättighet. I stark kontrast till
domaren står en annan auktoritet – Gud – som hävdar att rätten skall komma. Änkan i staden kommer i min strukturering av texten att placeras parallellt med de utvalda. Hon är en individ med ett särskilt krav på sin rätt och
samtidigt en av de utvalda som ropar på rätt dag och natt. Individen klagar
upprepat, gång på gång, och de utvalda ropar konstant. En utsatt och marginaliserad änka blir därmed personifikationen av alla kränkta. Domaren
synes stå emot det enträgna »tjatet« men Gud vet att han kommer att ge upp.
Änkan ger inte upp. Hon kommer gång på gång och är besvärlig till den
grad att hon »pinar livet« ur domaren. Det tycks vara så att uppgiften för
rättighetsinnehavaren är att vara besvärlig. Upprepat tjat behövs från en
individ som samtidigt är oskiljaktig från gruppen »utvalda« – de som ropar
dag och natt. Ge inte upp! Fortsätt att tjata! Trötta ut honom! Den utsatta
änkans värld är de utvaldas värld som därmed kan sägas vara kyrkans
värld.

2. Se exempelvis Fitzmyer 1985, s. 1175–8. Bernard Brandon Scott skriver att »parable itself functions as an example based on ‘how much more’: if an unjust judge grants a widow her petition because of constant intercession, how much more will God«. Se Brandon Scott 1989, s. 176.
3. Bailey 1976, s. 48.
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18:1 Jesus
att alltid be och inte ge upp

18:8 Människosonen
Skall han finna någon tro här

18:2 en domare
varken fruktade Gud eller brydde sig om
människor

Gud
Han skall snart nog låta dem få sin rätt

18:3 en änka
kom gång på gång till honom och sade: »Låt
mig få ut av min motpart vad jag har rätt till«

18:7 utvalda
få sin rätt när de ropar dag och natt
Skulle han låta dem vänta?

18:4 (domaren) ville inte
Inte för att jag fruktar Gud eller
bryr mig om människor

18:6 Herren sade
Hör ni vad en orättfärdig domare säger

18:5 Så besvärlig som änkan är

hon pinar livet ur mig

18:5 låta henne få ut vad hon har rätt till

I centrum av texten pekar den parallella läsningen ut en poäng och slutsats:
änkan får ut vad hon har rätt till. Rättighetsinnehavaren har fått sin rätt. Det
tycks vara så att på denna punkt sammanfaller Guds och domarens intressen
och i det ögonblicket garanteras kvinnan sin rätt och de utvalda som ropar
dag och natt har vunnit rättvisa. En möjlig tanke insatt i nu- och framtidsperspektivet är att de utvalda skall ropa ända till slutet. Även om änkan skulle
avlida kan hon vara förvissad om att ropet på rätt inte skall tystna.
Liknelsen läst på detta sätt skulle uppmana till att enträget plädera för sin
sak som rättighetsinnehavare till dess att rätten garanteras av den som har
ansvar och är skyldig att förverkliga rätten.

Mänskliga rättigheter
Människorättsbegreppet har växt fram efter andra världskriget även om dess
rötter går långt tillbaka i tiden. Med mänskliga rättigheter avses idag alla
människors grundläggande rättigheter och friheter som i rättsligt hänseende
utgörs av mellanstatliga överenskommelser om att varje individ skall kunna
hävda sin rätt gentemot det allmänna. Bindande i rättslig mening är de internationella konventioner som tillräckligt många stater ratificerat och de övervakningsorgan som är knutna till konventionen. Antagna deklarationer kan
däremot ses som en regerings politiska viljeyttring. Den Allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter är visserligen en deklaration men kan idag
anses utgöra sedvanerätt och därmed rättsligt bindande för samtliga stater.
De mänskliga rättigheterna är förankrade i folkrätten liksom i de flesta
staters nationella rätt och berör därmed alla människor. Det folkrättsliga
regelverket samspelar förutom med nationell lagstiftning också med regio123

nala och mellanstatliga överenskommelser. Men utöver det rättsliga perspektivet handlar det också om mänskliga rättigheter som moraliska värden, som
slår vakt om mänsklig värdighet och därmed fungerar som etiska ideal i en
uppfordrande uppförandekod för människors samlevnad.
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 funge
rar som ett grundläggande dokument. Deklarationen utgår från tanken att
»alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter« (artikel 1).
Därmed kan de mänskliga rättigheterna, som i regel är individuella, ses ut
ifrån utgångspunkten att varje individ har del i dessa rättigheter som tillkommer alla och envar, det vill säga alla människor. Huvudprinciperna i
förklaringen har genom åren godtagits av FN:s medlemsstater och skall
respekteras. 171 stater bekräftade i samband med FN:s världskonferens om
de mänskliga rättigheterna i Wien 1993 att förklaringen utgör en gemensam
riktlinje för alla folk och nationer. Därmed har människor, var än de bor, fått
en gemensam värdegrund som skall ge alla lika behandling. Sådan vår värld
ser ut idag med kränkningar, våld och förtryck är det lätt att inse att mycket
återstår att göra och att vi långt ifrån har nått målet. De gångna sextio åren
visar dock att mycket blivit bättre och att det idag finns en medvetenhet hos
många människor om rättighetstänkandet som gör att de mänskliga rättigheterna säkerligen är här för att stanna och ständigt sätta press på världens
stater.
För att tydliggöra staternas ansvar har en rad konventioner och tilläggsprotokoll sett dagens ljus. Dessa är bindande för de stater som ratificerat
dem. De två mest grundläggande konventionerna, direkt baserade på Allmänna förklaringen, är:
• FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (1966).
• FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (1966).
Till de så kallade kärnkonventionerna räknas också:
• FN:s konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering
(1965).
• FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
(1979).
• FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning (1984).
• FN:s konvention om barnets rättigheter (1989). Här kan vara värt att
nämna de tilläggsprotokoll som antagits till Barnkonventionen: Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av
barn i väpnade konflikter (1996) och Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter om handel med barn, barnprostitution och
barnpornografi (1989).
• FN:s konvention om skydd för alla migrantarbetare och deras familjers
rättigheter (1990).
• Konvention om funktionshindrade personers rättigheter (2006).
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Vidare skall här nämnas en Konvention angående flyktingars rättsliga ställning som antogs 1951 och Konventionen om förebyggande och bestraffning
av brottet folkmord (genocid) som antogs 1948. Den sistnämnda fastställer
att »folkmord i all historisk tid har tillfogat mänskligheten stora förluster«
och att »samarbete är nödvändigt för att befria mänskligheten från en så
avskyvärd hemsökelse«. Hit hör också Romstadgan för internationella
brottmålsdomstolen som antogs 1998.4
Slutligen skall nämnas den regionala Europeiska konventionen angående
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
(Europakonventionen) som både utgör antagen konvention från 1950 och i
sin helhet sedan 1995 är inkorporerad i svensk lag.
De mänskliga rättigheterna syftar till en respekt för varje människas värde. Det innebär att hon alltid och under alla omständigheter skall betraktas
och behandlas som en individ, det vill säga som den hon är i sig själv. För att
hon skall kunna ha del i det goda livet och det goda samhället behöver varje
människa skyddas och hennes rättigheter garanteras. Hit räknas då såväl
medborgerliga och politiska rättigheter som ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Som exempel på rättigheter kan nämnas:
• rätten till liv
• rätten till åsiktsfrihet
• skydd mot tortyr och omänsklig behandling
• rätten till frihet och personlig säkerhet
• lika skydd inför lagen
• rätten till medborgarskap
• yttrandefrihet
• religions- och samvetsfrihet
• rätten till familjeliv
• rätten till högsta möjliga hälsonivå och hälsoomsorg
• rätten till adekvat levnadsstandard
• rätten till utbildning
• rätten till mat och kläder.

Mänskliga rättigheter och kyrkan
Inom Kyrkornas världsråds arbete spelar mänskliga rättigheter en viktig roll.
Sedan 1993 har de mänskliga rättigheterna framställts som en global ekumenisk agenda:
Evangeliet leder oss till ett ständigt mer aktivt engagemang för att identifiera
och komma till rätta med brott mot de mänskliga rättigheterna i våra egna sam-

4. Allmänna förklaringen och konventionstexterna återfinns i Konventionssamling 2004 och på
Fonden för mänskliga rättigheters hemsida: www.humanrights.se. Se vidare Gunner & Namli 2005.
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hällen och till nya former för solidaritet med kristna som i andra samhällen
engagerar sig på liknande sätt. Det för oss in i en kamp för de fattiga och förtryckta, både i kyrkan och utanför den, som söker förverkliga sina mänskliga
rättigheter fullt ut, och det gör oss fria att samarbeta med människor av annan
tro eller ideologisk uppfattning som liksom vi vill slå vakt om mänsklig värdighet.
Generalförsamlingen bekräftade, när den fastslog att kyrkornas engagemang i
mänskliga rättigheter vilar på biblisk grund, de grundläggande tankar som
kommer till uttryck i den Allmänna förklaringen och andra internationella
människorättsdokument. Den uppmanade kyrkorna att gå från uttalanden och
deklarationer till ett arbete för att implementera rättigheterna.5

Jag skulle i detta sammanhang vilja hävda att det finns grundläggande likheter mellan de anspråk kyrkan reser med begreppet Guds rike och de anspråk
som aktörer för mänskliga rättigheter reser med begreppet mänskliga rättig
heter. Både »Guds rike« och »mänskliga rättigheter« har som syfte att förverkliga det »goda livet« för människor och att detta skall omfatta hela
mänskligheten. Båda begreppen inkluderar på en och samma gång den teologiska eller ideologiska utgångspunkten och det slutliga mål man önskar
nå. De utgör samtidigt både metod för att kunna analysera omvärlden och
instrument för ett förverkligande. »Guds rike« och »mänskliga rättigheter«
kan sägas vara heltäckande och uttrycker ett holistiskt sätt att tänka om
människors liv. Därtill kan båda begreppen ses som en process på väg mot
sitt fullständiga förverkligande. – Skissartat kan det se ut som i figuren.
Ideologisk
utgångspunkt

Analytiskt
redskap

evangelium
guds rike

Instrument för
implementering

Mål

Ideologisk
utgångspunkt

Analytiskt
redskap

rättighetsperspektiv

Instrument för
implementering

Mål
5. Human Rights: A Global Ecumenical Agenda 1993 (min översättning).
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Flera biståndsorganisationer, varav Svenska kyrkan är en, antog 2007 ett
positionsdokument där man bland annat jämför visionen om en ny jord i
Jesajas kapitel 65 med den Allmänna förklaringen och finner en anmärkningsvärt stor likhet mellan dem:6

… där skall aldrig mer ske att spädbarn dör eller att gamla inte får leva
sin tid ut …
De skall bygga hus och bo i dem,
odla vingårdar och äta deras frukt.
Det de byggt skall inte bebos av
andra, det de odlat inte ätas av andra.
Alla i mitt folk skall bli gamla som
träden, mina utvalda får njuta frukten
av sin möda.
De skall inte arbeta förgäves och
föda barn till en snar död …

Alla människor är födda fria och lika i
värde och rättigheter. De är utrustade
med förnuft och samvete och bör
handla gentemot varandra i en anda
av broderskap …
Envar har rätt till liv, frihet och
personlig säkerhet …
Envar har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet …
Envar har rätt till en levnadsstandard, som är tillräcklig för hans egen
och hans familjs hälsa och välbefinnande, däri inbegripet föda, kläder,
bostad, hälsovård och nödvändiga sociala förmåner …
Envar har rätt till undervisning …
Envar har rätt till en social och internationell ordning, i vilken de fri- och
rättigheter, som uttalas i denna förklaring, till fullo kan förverkligas.

Budskapet från Lutherska världsförbundets tionde generalförsamling i
Winnipeg 2003 talade bland annat om mänskliga rättigheter och att generalförsamlingen själv åtog sig och rekommenderade medlemskyrkorna att:
delta i arbetet för att i grunden förändra den ekonomiska globaliseringen och
att samverka med civilsamhället, särskilt i satsningar där kyrkans profetiska
roll för att främja rättvisa och mänskliga rättigheter kommer till sin rätt.7

Mänskliga rättigheter har blivit en integrerad del av Svenska kyrkans språkbruk liksom hos samarbetspartners och i nätverkskonstellationer och ekumeniska organisationer. Ofta har fokus hamnat på internationella relationer
och tillståndet i olika länder i världen. Men det är viktigt att framhålla att
mänskliga rättigheter i lika hög grad berör Sverige och de förhållanden som
råder här. Exempelvis har den svenska regeringen upprättat en nationell

6. Rights-based Development 2007, s. 4–5.
7. http://www.lwf-assembly.org/PDFs/LWF_Assembly_Message-EN.pdf (min översättning).
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handlingsplan som »ett led i arbetet för att säkerställa full respekt för de
mänskliga rättigheterna i Sverige«.8
De mänskliga rättigheterna kommer med stor sannolikhet att allt mer
påverka tankesätt och handlingsmönster internationellt och nationellt för
individer, stater och frivilligorganisationer, inklusive kyrkan. För kyrkan
innebär detta i mångt och mycket ett nytt tänkesätt som baseras på ett rättighetsperspektiv. Utifrån ett sådant perspektiv ges också nya analysredskap
och arbetsverktyg. Hur kan ett rättighetsperspektiv ge ett ökat värde i en
kyrkas ordinarie arbete och påverkansarbete – nationellt och internationellt?
Kyrkan söker aktivt alternativa möjligheter för det samhälle den tror på och
kämpar för och som ger uttryck för kyrkans grundläggande övertygelse.
Kampen för mänskliga rättigheter för alla människor kan då ses som ett uttryck för tron och bekännelsen till Jesus Kristus.

Den enskilda människan i fokus
och en tydlig a nsvarsfördelning
Det finns ingen enhetlig uppfattning om vad ett rättighetsperspektiv innebär
men tydliga indikationer är under utveckling. Det kan gälla i relation till bistånds- och utvecklingsarbete9 eller i relation till specifika rättigheter som
jämställdhet10 eller barnets rättigheter11. I det följande ges några infalls
vinklar på ett rättighetsbaserat arbete.
Den enskilda människan – individen – är navet för de mänskliga rättig
heterna där moraliska, etiska och rättsliga förpliktelser skall uppfyllas i relation till andra människor, gemenskaper och stater. Allt samspel människor
emellan innehåller tydliga maktrelationer. Det gäller givetvis i hög grad också
för statens relation till enskilda individer. Staten i detta fall inkluderar i sig
det »allmänna« på både nationell, regional och kommunal nivå. Ett rättighetsperspektiv har, när det gäller maktrelationer och maktstrukturer, ett tydligt perspektivval genom att tilldela olika aktörer skilda nyckelroller. Detta
uttrycks genom att tala om rättighetsinnehavare (rights-holders), vilket i huvudsak innebär den enskilda individen, och skyldighetsbärare (duty-bearers),
vilket i första hand innebär staten. Med mänskliga rättigheter i centrum
innebär ett rättighetsperspektiv att individen skall kräva sin rätt. Det är inget
som medges på grund av statens goda vilja, efter behov eller intresse, utan
det är just en rättighet. Det innebär att staten som skyldighetsbärare har ett
ansvar att uppfylla sina skyldigheter enligt människorättssystemet. I praktiken behöver det inte innebära någon motsättning utan det kan i hög grad
8. Nationell handlingsplan 2006.
9. Se Second Interagency Workshop 2003 och I rätt riktning 2007.
10. Goonesekere, A Rights-Based Approach.
11. Theis 2003.
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vara ett gemensamt intresse för stat och medborgare att rättigheterna förverkligas. Ytterst handlar det om ett land och dess medborgare och andra
som bor inom dess territorium. Figuren visar hur relationen mellan nyckelrollerna i rättighetstänkandet kan se ut.
Kräver rätt

Rättighetsinnehavare

mänskliga
rättigheter

Skyldighetsbärare

Fullföljer
skyldigheter

De mänskliga rättigheterna reglerar alltså ur rättsligt perspektiv förhållandet
mellan stat och individ och ålägger staten en rad skyldigheter. Relationen
kan beskrivas som att den enskilda individen har rättigheter gentemot det
allmänna och att staten åtar sig att respektera, skydda och förverkliga dessa
rättigheter. Till detta kommer att det i de flesta fall finns en vilja att se till att
det skall fungera i praktiken.
Hela detta resonemang förutsätter att rättighetsinnehavaren är medveten
om sina rättigheter. Om inte, så handlar det om att skapa denna medvetenhet och där är utbildning vägen. Eftersom individens rätt bygger på att alla
har samma rätt bygger mönstret också på ett brett deltagande där så många
som möjligt behöver mobiliseras genom medborgardeltagande. Det innebär
en intention att skapa en rättighetskultur som möjliggör för varje människa
att bli en del av lösningen. Rättsinnehavarna kan inte vara passiva. Det
handlar ytterst om vem som kan ha kontroll och makt.
Juridikprofessorn Abdullahi Ahmed An-Na’im har tydligt uttryckt detta
när han föreslår att:
Eftersom vi inte kan vistas någon annanstans (än där vi själva »hör hemma«)
tillräckligt länge, med tillräckliga resurser och en tillräcklig förtrogenhet med
den lokala situationen för att kunna åstadkomma en varaktig förändring, så är
det bästa vi kan göra att investera i att lokala aktörer lär sig hur de av egen kraft
ska kunna hävda sina rättigheter.12

I Sverige liksom runt om i världen har en rad nya organisationer bildats med
syfte att arbeta för mänskliga rättigheter och många äldre organisationer har

12. An-Na’im 2003, s. 34 (min översättning).
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tagit de mänskliga rättigheterna till sitt hjärta. De gör det för att påvisa brott
mot mänskliga rättigheter, påverka staten att bättre främja mänskliga rättig
heter och för att uppmuntra enskilda individer att hävda sin rätt. Även om
mänskliga rättigheter ytterst är en fråga för individen och staten kan civilsamhällets frivilligorganisationer, som exempelvis kyrkan, i hög grad ha
betydelse.
rättighetsinnehavare

skyldighetsbärare
Respektera
Alla människor
Avstå från kränkningar
Främja
Utan diskriminering
Likhet män – kvinnor
Försvara
Alla rättigheter och friheter
Fullfölja
Vidta lämpliga åtgärder

gemenskaper
Moralisk uppfordran

Gemenskaper kan i detta fall utgöras av frivilligorganisationer, kyrkor, företag, föreningar, fackföreningar, institutioner eller intressegemenskaper baserade på exempelvis kön, religion eller etnisk tillhörighet. De kan alla vara
insatta i en process med syfte att respektera, främja, försvara och förverkliga
de mänskliga rättigheterna. Det kan innebära att skuldbelägga den som utfört en kränkning genom att visa på vad som skett. Det har visat sig att stater
kan vara känsliga för upprepat skuldbeläggande och därför vara beredda att
korrigera sitt agerande.
Det handlar om en strategi där rättsinnehavarna inte kan vara passiva utan
genom ett aktivt deltagande söker ta kontroll över sin situation. Därvid kan
kyrkan spela en avgörande roll genom att stödja den rättighetsinnehavare som
hävdar sin rätt och stärka skyldighetsbärarnas ansvar. Samhällets strukturer
och politiska beslut kan i bästa fall förändras. I många fall kan det innebära
att kyrkan aktivt behöver fungera som opinionsbildare och i andra fall agerar
påtryckare. Givetvis kan åtgärderna i praktiken bli väldigt olika, alltifrån ett
brev i rätt tid till rätt person till en folkstorm. Ett exempel kan vara hur man
agerar i samband med avslag för asylsökande i Sverige. Här finns allt från
enskilda individers och gruppers agerande när de menar att asylsökande fått
avslag på felaktiga grunder till den massiva kampanjen från Sveriges Kristna
Råd genom »Påskuppropet« 2005 som krävde flyktingamnesti.
En folkkyrka kan i samspelet mellan rättighetsinnehavare och skyldighetsbärare ha ett särskilt stort ansvar. Samtidigt som kyrkan har erfarenhet
av att vara en del av statsstrukturen och därmed maktapparaten så står den
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i ett svenskt sammanhang på ett särskilt sätt mellan staten och individen.
I motsats till en del andra organisationer agerar kyrkan inte enbart å andras
vägnar utan de egna medlemmarna hamnar tillsammans med övriga rättighetsinnehavare i fokus. Med ett bibliskt språkbruk där kyrkan utgör Kristi
kropp skulle det kunna uttryckas så: »Lider en kroppsdel, så lider också alla
de andra« (1 Kor 12:26). Positioner av makt och utsatthet blir därmed nyckel
funktioner för att upprätthålla en människorättskultur. Det kan också kräva
medvetna prioriteringar.
Ett människorättsperspektiv utifrån ansvarsfördelning kan beskrivas som
att:
… de mänskliga rättigheterna bestämmer relationen mellan individer och grupper
med berättigade krav (rättighetsinnehavare) och staten och icke-statliga aktörer
med motsvarande förpliktelser (skyldighetsbärare). Det identifierar rättighetsinnehavarna (och deras rättigheter) och på samma sätt skyldighetsbärarna (och
deras skyldigheter) och arbetar för att stärka rättighetsinnehavarnas förmåga
att hävda sin rätt, och skyldighetsbärarnas att uppfylla sina förpliktelser.13

Medvetna prioriteringar
Mänskliga rättigheter framställs som:
• odelbara
• universella
• omistliga
Detta innebär att varje rättighet gäller varje individ. Antingen det handlar
om medborgerliga och politiska rättigheter eller ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter så tillkommer de individen som rättighetsinnehavare.
Alla rättigheter utgör i människorättssystemet en helhet och är värda att
kämpa för. Samtidigt visar ett tydligt rättighetsperspektiv på behovet av vissa
prioriteringar för att komma till rätta med roten till problemen.
Att särskilt se till ett samhälles fattigaste, mest marginaliserade och utsatta
blir i ett rättighetsperspektiv en grundläggande prioritering. Utifrån ett globalt
perspektiv blir det givetvis en fråga om relationen mellan länder i Nord och i
Syd och kämpa för att reducera fattigdomen i vår värld. Samtidigt kan de fattiga, marginaliserade och utsatta i praktiken anta olika skepnad i olika samhällen och i olika situationer också i Sverige. Ett rättighetsperspektiv är nära
sammankopplat med maktlöshet och avsaknad av kontroll över sin situation.
I allt för många fall drabbar utsattheten kvinnor. Det har medfört att med
ett rättighetsperspektiv prioriteras gender- och jämställdhetsperspektiv i
syfte att män och kvinnor skall behandlas lika.

13. Second Interagency Workshop 2003, s. 18 (min översättning).
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Detta fokus på marginaliserade, utsatta och exkluderade innebär ofta att
prioriteringen gäller flera individer i samma situation. Var och en som blivit
utsatt individuellt tillhör ofta samtidigt en tydlig minoritet eller gruppering
av individer som exempelvis baseras på etnisk tillhörighet, kön, funktionshinder, hivstatus, religion, ålder eller ekonomisk avsaknad av välfärd.
Ytterligare en prioritering fokuserar på icke-diskriminering vilket innefattar både att påvisa och att förebygga diskriminering och marginalisering.
Elena Namli knyter samman den kristna kärlekstanken med att arbetet mot
diskriminering i första hand skall inriktas på diskriminerande strukturer och
grupper:
Den kristna kärlekstanken utgör enligt min mening en viktig potential i arbetet
mot nya former av diskriminering. Den kristna kärleken tolkad som var och ens
unika ansvar inför den andre synliggör det oacceptabla i den strukturella diskrimineringen. Om man tar den kristna kärlekstanken på allvar måste den andres
utsatthet uppfattas som också ens eget ansvar. Konkret betyder detta att arbetet
mot diskriminering inte framför allt ska utgöras av åtgärder som riktar sig till
diskriminerade grupper utan att det istället ska fokusera på de diskriminerande
strukturerna och de diskriminerande grupperna.14

Ett rättighetsperspektiv innebär alltså en helhetssyn som nödvändiggör tydliga prioriteringar. I vissa situationer behöver särskild betoning läggas på
exempelvis:
• hemlöshet
• funktionshinder
• hälsa
• rätten till mat
• barnets rättigheter.
Det »stora« rättighetsperspektivet kan också kopplas till internationella
strategier som exempelvis:
• att utrota eller åtminstone reducera fattigdomen
• att utrota hungern
• en verka för en hållbar utveckling och miljö
• att förändra maktbalanser
• att arbeta för fred och säkerhet.
FN:s förre generalsekretare Kofi Annan sammanfattade vad som avses med
ett rättighetsperspektiv i relation till utveckling, en sammanfattning som kan
gälla för varje arbete baserat på rättighetsperspektiv:
Ett rättighetsbaserat synsätt i utvecklingsarbetet gör att situationer inte enbart
beskrivs i termer av mänskliga behov eller villkor för utveckling utan i termer
av samhällets plikt att försvara individernas oförytterliga rättigheter. Det stärker

14. Namli 2007, s. 138.
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människor i att kräva rättvisa som sin rättighet, inte som välgörenhet, och ger
ett moraliskt underlag för grupper som behöver begära internationellt stöd.15

Det är inte svårt att finna korta bibelsentenser som i hög grad uppmanar till
handling helt i linje med ett rättighetsperspektiv:
Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag
var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var
sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig (Matt 25:37–39).
Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i
Kristus Jesus (Gal 3:28).
Avsky det onda, håll fast vid det goda (Rom 12:9).

Ett rättighetsperspektiv kräver mainstreaming
av en organisation
Ett rättighetsperspektiv uppfattas som så avgörande att det måste integreras
i och tillämpas i en organisations arbete. Det ses då som ett perspektiv som
skär tvärs igenom all verksamhet både lokalt, nationellt och internationellt.
När man vill införa ett rättighetsperspektiv – lokalt, nationellt och i internationellt samarbete – kan följande vara till nytta:
• Anta en vision eller ett ställningstagande för ett rättighetsbaserat perspektiv.
• Tillämpa den standard som fastställts i FN:s allmänna förklaring om
mänskliga rättigheter och andra människorättsinstrument.
• Identifiera innehållet i rättigheterna enligt internationell och nationell
norm och standard liksom existerande begränsande lagar.
• Analysera den aktuella situationen.
• Identifiera vem som är rättighetsinnehavare och vem som är skyldighetsbärare liksom huruvida de har möjlighet att utkräva sin rätt respektive
fullfölja sitt ansvar.
• Om inte rättighetsinnehavarna själva har möjlighet att höja sin röst –
medvetandegör och mobilisera genom kapacitetsutveckling för att möjlig
göra att de kan fatta sina egna beslut.
• Kapacitetsutveckling gäller förutom rättighetsinnehavare också för såväl
skyldighetsbärare som för allmänheten och opinionsbildare, även den
egna organisationen.
• Övervaka och rapportera kränkningar av mänskliga rättigheter, brott mot
existerande lagar, diskriminering och faktorer som medför ökad utsatthet
liksom faktorer som påverkar maktstrukturer och maktrelationer.
15. Report of the Secretary-General 1998 (min översättning).
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Guds väg?
Att tolka bibeltexter tycker jag blir allt svårare med tiden. Man skall presentera det alla (bibelläsare och kyrkvana) redan vet men göra det på ett sätt
som om ingen hört det förut. Ändå vill jag använda ytterligare ett par texter.
»Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud«,
säger Jesus i Matteusevangeliet (Matt 22:21). I Kommentar till Evangelie
boken föreslår den homiletiska utläggningen fyra rubriker: kyrkan har ett
medansvar med de makthavande, kyrkan måste ibland bryta med de makthavande, kyrkan bör inte ha någon yttre makt och kyrkan behöver profe
tians gåva. Detta bygger på en föreställning som bland annat betonar att det
gäller att vara solidarisk med den rådande samhällsordningen eftersom de
styrande har ett uppdrag i Guds tjänst. I vårt lutherska land har detta ofta
tolkat som en tudelning med lydnad inför konungen och staten och en uppmaning att ge Gud vad Gud tillkommer.16
När det gäller berättelsen om att betala skatt till kejsaren (Matt 22:15–
22) ställs frågan med tydligt syfte att sätta dit Jesus. Frågeställarna hade
uppenbarligen uppfattat det Jesus lärde ut som kontroversiellt. Försåtligt
smickrar de Jesus med att det han lär ut är Guds väg. Tänk om Jesu svar inte
alls är riktat till underdåniga individer eller talar om kyrkans ansvar gent
emot kejsaren utan riktas till maktens boningar som vill sätta dit honom
med onda avsikter. De var redan kejsarens män och får nu höra att Gud skall
ha det som tillhör Gud. Guds väg som Jesus talar om är rättens och rättfärdighetens väg. Detta har rättighetsinnehavarna som exempelvis änkan som
kom till domaren förstått. Det är de utsatta och marginaliserade som upprättas och helas. Det är den profetiska rösten som med envishet upprepar
behovet av rättvisa. Skyldighetsbärarnas hantlangare får däremot höra att
de är hycklare. Tänk om det först är vår tid som upptäcker ännu ett djup i
Guds visdom – och vägen dit går genom begreppet mänskliga rättigheter.
Detta kan vara oändligt stora anspråk för diskursen om mänskliga rättigheter men det kan ju också vara så att världens stater, tillsammans med
många individer, frivilligorganisationer och kyrkor, äntligen upptäckt centrala värden för mänsklig samlevnad och värdighet. När Jesus verkligen lär
ut Guds väg blir människor politiska varelser i kamp inte bara för sin egen
rätt utan även för andras, och utmaningen riktas i hög grad till makthavarna.
Måhända kan Jakobsbrevets uppmaning passa: »Bli ordets görare, inte bara
dess hörare, annars tar ni miste« (Jak 1:22).
Den sydafrikanske forskaren Charles Villa-Vicencio skriver om kyrkans
och teologins ansvar:

16. Jämför Thomas Ekstrands kapitel i denna bok.
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Såtillvida som de mänskliga rättigheterna utgör en bas för ideologikritik, bidrar
till bättre förståelse för mänskliga livsvillkor och fungerar som en bas för att
främja rättigheter som upprätthåller människovärdet, kan en teologisk tystnad
inför brott mot de mänskliga rättigheterna enbart betraktas som moraliskt förkastlig och socialt ansvarslös. […] Teologins uppgift är att ge kampen för mänskliga rättigheter en central plats i debatten om vad det är att vara människa och
därmed också i det sociala och politiska livet.17

Göran Gunner är docent och forskare vid kyrkokansliet.

17. Villa-Vicencio 2002.
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Vilken är Svenska kyrkans sociala roll i det samhälle som växer fram
idag? Vad kan vi göra som kyrka? Vad vill vi göra? Vad bör vi göra?
Och varför?
Historiskt sett har Svenska kyrkan alltid engagerat sig i sociala frågor
och spelat en viktig roll i byggandet av samhälle och välfärd. Idag ser
arenan ut på ett annat sätt än för bara några år sedan. Både samhället
och kyrkan har förändrats, och Svenska kyrkan har blivit den ideella
sektorns till medlemsantalet största aktör. Den nya situationen öppnar
nya möjligheter.
Hur kan Svenska kyrkan möta vår tids sociala utmaningar på ett
trovärdigt sätt – trovärdig gentemot människor och trovärdig i sitt
uppdrag?
Den här boken har tagits fram som ett underlag för en reflektions
process inom Svenska kyrkan om vad som idag är kyrkans sociala roll
och ansvar i samhället. Texterna är skrivna för att stimulera till samtal
och väcka frågor.
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Det har aldrig varit som det är.
Och blir det inte heller!
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