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Om reflektionerna
Svenska kyrkan är en kyrka i rörelse som ständigt möter nya landskap i samhället. Det innebär nya
möjligheter och utmaningar. Vi behöver se oss omkring. Var är vi, och vart vill vi?
Projekt Diakoni och välfärd syftar till att stärka det strategiska tänkandet kring kyrkans
diakonala uppdrag. En del i projektet är att formulera förslag till fokusområden för Svenska
kyrkans diakoni att fästa särskild vikt vid inför framtiden. Hur ser terrängen ut? Vad ska vi
prioritera?
Vi bad åtta forskare att bidra med sina reflektioner kring utmaningar som kyrkan står inför
i samhället. Strävan var att få olika röster med olika perspektiv. Däremot ville vi att alla skulle
utgå ifrån tre gemensamma källor. Uppdraget var att skriva en kortare text om kyrkans framtida
utmaningar utifrån biskopsbrevet om diakoni,1 Framtidskommissionens slutrapport Svenska
framtidsutmaningar 2 samt utredningen Palett för ett stärkt civilsamhälle.3 Texterna skrevs under
sommaren 2016.
Forskarnas reflektioner publiceras nu i denna rapport, och kommer att användas som ett
underlag inför framtagandet av fokusområden för Svenska kyrkans diakonala arbete. Vår
förhoppning är att de kommer att vara givande läsning för alla som är intresserade av kyrkans
framtidsutmaningar.
Miriam Hollmer och Magnus Bodin
Projekt Diakoni och Välfärd
Uppsala november 2016
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Ett biskopsbrev om diakoni. Biskopsmötet 2015.
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Svenska framtidsutmaningar Ds 2013:19
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Palett för ett stärkt civilsamhälle SOU 2016:13
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Förord
Den här skriften handlar om kyrka, diakoni och välfärd. Det är en viktig rapport. Författarna
diskuterar frågor som är angelägna för Svenska kyrkan och för den svenska välfärden. Men det
som verkligen gör boken angelägen är det sätt på vilket frågorna behandlas och diskuteras. Många
jag talar med känner sig frustrerade över hur samtalet om de stora utmaningar vi gemensamt står
inför förs på olika arenor i samhället. Insikten om att enskilda samhällsutmaningar måste förstås
i relation till många olika processer och sammanhang är väl utbredd. Samtidigt tycks många av de
rum där diskussion och debatt förs bli allt sämre rustade för att möta en sådan insikt. Det finns
naturligtvis flera goda undantag, men frustationen över den övergripande trenden mot höjt tonläge
och ökad polarisering i samtalen är påtaglig.
Därför är den här skriften viktig. Den erbjuder ett rum där läsaren får möta flera olika röster
som välvilligt men kritiskt försöker förstå och tolka en komplex verklighet. De har alla fått ett
uppdrag att reflektera kring vilka utmaningar som väntar Svenska kyrkan i relation till välfärd och
diakoni. Tillsammans skapar de olika kapitlen ett rum där läsaren kan kliva in och lyssna till ett
spännande och konstruktivt samtal. Författarna närmar sig de aktuella frågorna från olika håll
vilket gör att deras reflektioner kompletterar, utmanar och i vissa fall också kontrasterar varandra.
Resultatet är att det uppstår ett rum väl värt att besöka för den som är intresserad av Svenska
kyrkans identitet och uppdrag i relation till frågor om välfärd, diakoni och diakonal utveckling.
Läsaren får här tillgång till spännande perspektiv, användbara begrepp och metaforer,
välartikulerade argument, historiska jämförelser och viktiga problemformuleringar. Författarna
formulerar också frågeställningar som kan driva samtalen vidare: Vilka bör vara det diakonala
tänkandets fokusområden? Vilken roll är det rimligt att kyrkan ska ha i förhandlingarna om ett
framtida välfärdstänkande? Kan kyrkans egna tolkningar och slutsatser av samtiden vara lika
giltiga som politikens? Hur kan en själslig eller andlig diakoni se ut och vilken roll kan den spela?
Hur kan kyrkan genom det diakonala uppdraget ingjuta mod, hopp och livskraft i människor?
Hur kan begreppet social innovation bidra till att synliggöra och förstärka kyrkans nytänkande
utvecklingsprocesser? Hur kan det skapas ökade möjligheter inom en rymlig folkkyrka att tillåta
fria och spontana gemenskapsformer bland medlemmar? Vilka problem kan finnas med diakonins
ofta dystopiska bilder av samhällsutvecklingen?
Sammantaget bidrar frågeställningarna till goda förutsättningar för fortsatta kreativa samtal
på olika arenor inom Svenska kyrkan. Rapporten är en del i projektet Diakoni & Välfärd – om
diakoni och diakonal utveckling i Svenska kyrkan. Förhoppningsvis kan projektet och skriften
vara till glädje för många och rusta representanter för Svenska kyrkan i deras olika uppdrag att
tillsammans gestalta evangeliets hoppfulla budskap i liv, handling och ord.
Jonas Ideström
Docent i Kyrkovetenskap och forskare vid Svenska kyrkans forskningsenhet
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Diakoni och välfärd i Svenska kyrkan
Ann Aldén
Ann Aldén är doktor i Missionsvetenskap med ekumenik vid Lunds Universitet. Från januari
2017 är hon kyrkoherde i Jönköpings pastorat, men tidigare var hon verksam i Malmö, främst i
mångreligiösa miljöer där Svenska kyrkan är i minoritet.

Inledning
Med utgångspunkt i slutrapporten från regeringens framtidskommission, och betänkandet av
utredningen för ett stärkt civilsamhälle, är uppgiften att reflektera kring vilka utmaningar som
väntar Svenska kyrkan. Dessa reflektioner ligger till grund för att formulera fokusområden för det
diakonala tänkandet på ett strategiskt plan.
Det självklara behöver ibland tydliggöras. I det här sammanhanget betyder det att reflektionerna
nedan är sprungna framförallt ur erfarenheter från arbetet som präst i Svenska kyrkan Malmö och
ett avhandlingsarbete i missionsvetenskap vid Lunds universitet.

Den största utmaningen av alla: integritet kring uppdraget
Den största utmaningen Svenska kyrkan står inför är tilliten till sitt uppdrag. Sverige och världen
förändras och det är en utmaning i sig. Var finns förutsägbarheten och var finns vilan när allt rör
sig? I tider av krympande medlemstal, och minskad efterfrågan, är risken stor att kyrkan drar sig
tillbaka. Att hon fylls av en känsla av att det vi är och det vi gör inte är särskilt viktigt. Men risken
är minst lika stor att kyrkan öppnar upp för allt och ingenting. Att vara efterfrågad och att vara
många blir överordnat uppdrag och ärende.
Svaret på frågan om vad som är bestående när allt är i rörelse menar jag är den grundläggande
uppgiften, både som ett ”göra” och ett ”vara”. Det som ingen annan är och gör om Svenska kyrkan
låter bli. Till uppdraget hör ett öppet och tillgängligt kyrkorum: en plats som inte förväntar annat
ärende av den som kliver in, än människans. Vidare gudtjänsten: i en tid då WHO definierar
missmodet som ett hot mot den globala hälsan har vi möjlighet och skyldighet att fira en angelägen
och varm gudstjänst där hoppet gestaltas: en doft av framtid och möjligheten att få börja om.
Undervisningen: kommunicera trons hemspråk utan vilket människan blir existentiellt mycket
sårbar, utan struktur och form för sin utsatthet och sin djupa erfarenhet av mening. Diakoni:
påminnelsen om att nästan och dennes nöd är i fokus, snarare än den goda viljan, förädlingen och
helgelsen av den enskilde. Mission: en kyrka som är gränsöverskridande: som kallas ut ur sig själv
och sitt.
Att översätta uppdraget i verksamhet, dvs. ”göra” ligger nära till hands. Uppdraget kan också
översättas i ”vara”, dvs. att miljön, kulturen, atmosfären kännetecknas av vissa kvalitéer. En
bönens och lovsångens kultur (gudstjänst), en lärandekultur (undervisning), en solidaritetens
kultur (diakoni) och en gränsöverskridande kultur (mission). En fördel med ett tänkande kring
vara är att det inte är beroende av resurser på det sätt som en viss verksamhet ofta är. Också om
man bara är några stycken och ekonomin är knapp, har man möjlighet att odla en solidaritetens
kultur (diakoni). Med vad vi är och har bidrar vi med vad vi kan just nu.
Till det som är i rörelse hör en omförhandling av samhällskontraktet. En överbelastad offentlig
välfärd driver myndigheter att söka resurser bland ideella. Här vill jag först och sist mana till
besinning och reflektion kring identitet och självbild. Vilken roll och position vill vi som kyrka ta?
Jag skriver ta, för risken är överhängande att glädjen över att vara efterfrågad leder fel.
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Rebell eller underleverantör? En fråga om självbild och vilken roll vi vill ta
Frågan om integritet kring uppdraget hör samman med frågan om hur vi ser på oss själva som
kyrka. Vilka vi är och vilka vi vill vara.
Världens största och rikaste lutherska kyrka har stora och många resurser. En rikstäckande
struktur, många hus, förtroendevalda, personal och ideella. Vidare ett förtroende som blir synligt
inte minst när krisen drabbar en människa eller ett samhälle. Uppgiften att tala också om det
för vilket det inte finns några ord. Uppgiften att glänta på dörren mot hopp och framtid också
när allt hopp är ute. Kyrkans materiella resurser väger lätt i relation till möjligheten att ”ladda
rummet och riten” med sammanhang, mening, hopp och livsmod. Kyrkan som en plattform för
självförverkligande och kyrkan som ett självändamål riskerar hela tiden att stå i vägen för ärendet.
En viktig fråga är den som handlar om identitet och självbild. Vill vi ta rollen som rebell eller vill
vi vara mer av underleverantör i det offentliga Sverige? Rubriken ”Rebell eller underleverantör?”
är hämtad från ett seminarium i Almedalen och fångar komplexiteten i frågan. Vill vi vara en
sten i skon, en profet, som ifrågasätter sakernas tillstånd eller, på uppdrag av och under tillsyn av
myndighet, leverera vård, skola och omsorg?
Kan vi som kyrka gå in i båda rollerna på samma gång? Den profetiska funktionen,
vittnesbörden om vad vi ser när människor far illa, är en del av missionsuppdraget och därmed en
del av vår identitet. Att på allvar ta ansvar och, tillsammans med andra, vara en del av samhällets
skyddsnät bör vi också göra, av det enkla skälet att det finns ett sådant behov.
Vilken eller vilka vägar vi än väljer så behöver tilliten till uppdrag och uppdragsgivare finnas som
ett grundackord. Djupast sett finns kyrkans existensberättigande här.

De fattiga har ni alltid hos er
Under vintern 2015–2016 var S:t Johannes kyrka i Malmö öppen nattetid. Till en början för
många av de flyktingar som strömmade in i landet, och när vågen av flyktingar avtog, en plats för
hemlösa, missbrukare och EU-medborgare utan någonstans att bo. Så många som 160 personer
kunde finnas i kyrkan under en enda natt. Kyrkan var öppen för bön, skydd och vila. Svenska
kyrkan Malmö rönte mycket uppskattning för initiativet. Andra röster var kritiska: det löser
ingenting att kyrkan är öppen nattetid. Dagen därpå står ju människor åter utan någonstans att bo.
Till de utmaningar vi står inför hör förmågan att kunna leva med att behoven är oändliga och
vi är (som kyrka, enskilda och samhälle) ändliga. Svenska kyrkan kan inte lösa problemen vare
sig i Syrien, Eritrea eller Malmö. Vad vi kan göra är att ”ge en replik” (i form av ett ord eller en
handling) i ett ständigt pågående samtal. En replik som ibland har en kritisk udd, men som minst
lika ofta är ett barmhärtighetens tecken. Att ge en replik är en variant på bilden av sådd och skörd.
Med vad vi är, gör och har kan vi så, men vi kan inte vare sig kontrollera eller garantera.
Jesu ord om de fattiga som vi alltid har hos oss har fått förnyad relevans sedan gatubilden i våra
städer omfattar EU-medborgare från bland annat Rumänien och Bulgarien. Människor med rätt
att vistas i landet, men utan det skydd som svenska medborgare åtnjuter. Ett samhälle som kunnat
organisera, strukturera och därmed kontrollera varje person som rör sig i landet utmanas av
grupper som inte passar in i de strukturer som det offentliga har byggt upp.
Kanske kan vi här ana konturerna av en uppgift. Den att vara följeslagare och medvandrare,
en hjälp att hitta in och hitta rätt. Kyrkan fyller redan den uppgiften i flera avseenden. Denna
överbryggande funktion skulle kunna utvecklas och få form i något eller några avseenden.

Följeslagare och medvandrare vid livets övergångar
När de små havssköldpaddorna kommer ut ur sina ägg på Borneos ständer, måste de skynda ner
till havet för att inte bli uppätna. Aldrig är ungarna så målmedvetna men sårbara som när de
kravlar sig ner mot vattnet. Det är här de behöver all hjälp, för det är här de är som mest utsatta
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och ömtåliga. Skulle Svenska kyrkan kunna vara en sådan hjälp till människor: att freda, skydda
och trygga en livsavgörande övergång?
Två händelser får synliggöra en möjlig form och uppgift. Den ena är hämtad från Lund och den
andra från Malmö.
En liten grupp möts i huvudentrén på universitetssjukhuset i Lund. En av dem är sjukhuspräst
och de andra två är föräldrar till en tjugotvåårig flicka. Föräldrarna är i chock. Deras dotter
har tagit sitt liv och de har kommit för att se henne en sista gång. 500 meter skiljer sjukhus och
rättsmedicin. Sjukhusprästerna i Lund har till uppgift att gå den sträckan tillsammans med de
anhöriga som så önskar. Det är för de allra flesta en fasansfull vandring mot platsen som berättar
om ond bråd död, och därefter tar steget ut i det liv som aldrig blir sig likt igen. Berättelsen är ett
exempel på en kyrka som slår följe längs med en lika omänsklig som omöjlig väg.
Vid ett tillfälle, under den period som S:t Johannes kyrka i Malmö var öppen nattetid, kom en
ung man in och började prata. Han hade lämnat ett av landets fängelser samma dag och han hade
ingenstans att bo. Vart skulle han ta vägen? Han hade hört att kyrkan var öppen nattetid och
han hade sökt sig dit för att sova. Berättelsen synliggör ett behov av stöd i övergången från livet
innanför till livet utanför murarna.
Ett arbetssätt vi ännu inte prövat, men som också det har karaktären av stöd i övergång, är
formandet av en struktur som på sikt leder till bostad för den som inte får hyra lägenhet på grund
av betalningsanmärkningar, skuldsanering, eller som i fallet ovan, man har suttit i fängelse.
Grundtanken är att Svenska kyrkan får kontrakt på några lägenheter som hyrs ut i andra hand.
Efter en, från början överenskommen, tid av skötsamhet skrivs 1:a handskontraktet över på
hyresgästen, vilket ingår i överenskommelsen med bostadsbolaget från början. Svenska kyrkan får
då en ny lägenhet av bostadsbolaget att hyra ut i 2:a hand.
Min erfarenhet är att kontakt med Svenska kyrkan tas när alla andra möjligheter är uttömda.
När människor har bollats mellan samhällets olika delar och man till sist trillar mellan stolar.
Detta händer i ett samhälle som är sektoriserat, där verksamheter och tjänster delas upp i olika
bitar och där varje del är noga med gränserna för sitt ansvar och där ”ingen” tar ansvar för
helheten.
Som kyrka finns vi redan med vid flera av livets övergångar, våra diakoner och präster gör denna
vandring dagligen, såväl bildligt som konkret. Kanske är det här, vid några av dessa övergångar,
vi som kyrka har en uppgift. Men aldrig mer institutionaliserat än att det finns en flexibilitet kring
form och innehåll.

Några tankar om lärande och lokaler
Mitt bidrag har rört identitet och uppdrag mer än konkreta förslag i fråga om vilka delar vi som
kyrka vill och kan gå in i. Innan jag avslutar vill jag dela några spridda tankar.
Med risk för att gå utanför uppdraget (diakonala fokusområden) vill jag ändå dela en reflektion
kring den delen av det grundläggande uppdraget som handlar om lärande. Sedan en tid tillbaka
måste kyrkan själv ta ansvar för att kommunicera kristen tro till nästa generation. Tillsammans
med det faktum att ytorna där tron kan kommuniceras blir allt färre och konkurrensen om barnen
allt större, bör vi fråga oss om inte skolan är en sektor där vi som kyrka bör finnas med om tillfälle
ges. Om vi måste välja mellan vård, skola och omsorg finns flera skäl att välja skolan. För var, om
inte i hemmet, får de barn som är döpta lära trons hemspråk och var får man erfarenhet av andakt
och gudstjänst?
I utredningen för ett stärkt civilsamhälle belyses särskilt deltagandet i mottagandet av
asylsökande. Här finns stora möjligheter, inte minst för att kyrkan är en global rörelse och för
att hon paradoxalt nog många gånger är en etniskt svensk miljö. Församlingar runt om i landet
är platser där man kan träna det svenska språket och mötas i någon form av ”newcomers-club”.
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Här kan livet i Sverige förhandlas. Den höga sociala tilliten, som är så karakteristisk för Sverige,
förutsätter sammanhang och möten. Svenska kyrkans församlingar kan vara sådana mötesplatser.
Vad är tro annat än tillit? Ett förhållningssätt till livet, människorna och tillvarons hjärtslag. Nära
ligger frågan om värderingar.
Globaliseringen medför att mångfalden av värderingar ökar innanför nationsgränserna, slår
regeringens framtidskommission fast. I det offentliga samtalet framförs ofta från Svenska kyrkans
ledning att de religiösa traditionerna är avgörande incitament för våra värderingar. Det finns
också bland aktiva och anställda en kompetens att föra samtal om det som är angeläget. Tänk om
kyrkorna runt om i landet kunde bli något av ”folkets hus”, eller ”samhällets vardagsrum”, platser
där bönen är levande och där nya och gamla svenskar får lov att föra samtal om de värderingar vi
har och vill ska genomsyra vårt samhälle. Utgångspunkten för dessa samtal skulle kunna vara den
lagstiftning som omfattar alla som bor och vistas i Sverige. Den är något vi delar, behöver förhålla
oss till och som bestäms av vissa värderingar.
Svenska kyrkan finns i hela landet, synlig bl.a. genom sina byggnader. På samma gång finns
behov av lokaler, inte minst bland kristna grupper (och människor av annan tro) som inte har
någonstans att vara med sin rit. Utredningen för ett stärkt civilsamhälle lyfter fram lokalfrågan
som ett problem för många aktörer i den civila sektorn. Detta på samma gång som de många husen
i Svenska kyrkan ofta beskrivs som ett problem. De är många och dyra att underhålla. Tänk om de
kunde tjäna som ”folkets hus” och ”vardagsrum” mitt i byn. Med teknikens hjälp skulle de kunna
knytas samman i en digital plattform, och så forma en infrastruktur, ett nätverk av lokaler för
gudstjänst och angelägna samtal. Vidare också till verksamhet som söker uttryck och hem lokalt.
Så kan kyrkan bli en nod för de behov som just nu finns på en viss plats och i en viss tid.
Avslutningsvis: uppgiften var att reflektera kring vilka utmaningar som väntar Svenska kyrkan.
Dessa reflektioner ligger i sin tur till grund för att formulera fokusområden för det diakonala
tänkandet på ett strategiskt plan.
När regeringen inbjuder civilsamhället att finna nya former för sitt bidrag så kallas kyrkan ut
ur sig och sitt och in i något välkänt och nytt på samma gång. Välkänt, för kyrkan har historiskt
haft ett ansvar för ”hela människan”. Nytt för att tiden, behoven och möjligheterna är andra. Det
kan vara värt att påminna om att kyrkan inte bara är den stora och starka som kan göra för andra,
utan som mer än någonsin liknar havssköldpaddorna som lämnar sina skal och börjar vandra
mot vattnet. Sårbara, målmedvetna och beroende av både varandra och den andre. Med stora
möjligheter att vara kyrka med andra.
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Diakoni - för själens välfärd i ett individualiserat,
isärdraget samhälle
Ulf Bjereld
Ulf Bjereld är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och förbundsordförande för
Socialdemokrater för tro och solidaritet.
Vi lever i en tid präglad av politiska framgångar för främlingsfientliga och populistiska rörelser.
I USA segrade Donald J. Trump överlägset i det republikanska partiets nomineringsval till
presidentvalet. På hans politiska agenda fanns bland annat byggandet av en mur mot Mexiko
och att neka muslimer inresa till USA. I Frankrike utgör Front National och dess partiledare
Marine le Pen ett allvarligt hot mot de etablerade partierna inför presidentvalet 2017. I Sverige har
Sverigedemokraterna, med ursprung i nazi-orienterade rörelser, vuxit kontinuerligt och etablerat sig
som ett riksdagsparti med vågmästarställning i viktiga politiska sakfrågor.
Framgångarna för främlingsfientliga och populistiska partier hänger samman med en
polariserad samhällsdebatt, där en ”folklig” vrede riktas mot en politisk elit. Vreden kan tolkas
som medborgarnas frustration inför en undflyende, svåridentifierad makt. Globala kapitalrörelser
och inkapsling av de politiska institutionerna i överstatliga samarbeten som till exempel EU
har urholkat de folkvalda politiska institutionernas beslutsmakt och urholkat möjligheterna till
politiskt ansvarsutkrävande.
I biskopsbrevet om diakoni talas om en “isärdragning” av samhället, där växande sociala
och ekonomiska klyftor leder till en social utestängning (s 57 ff). Men isärdragningen och
utestängningen är inte enbart materiell, utan också andlig och kulturell. Populistiska och
främlingsfientliga rörelser tillhandahåller mening och gemenskap i ett samhälle där frustration,
ensamhet och utanförskap växer sig starkt.
Internationell forskning visar på ett minskat stöd i Europa och USA till demokrati som
styrelseskick, och stödet är lägst bland unga människor. Sverige är visserligen ett av de länder där
tilltron till demokratin och de politiska partierna är som störst, men även här ser vi tendenser till
ett minskat stöd. (Van Biezen, Mair & Poguntke 2012,Mair 2013.) Allt färre svenskar väljer att
vara medlem av ett politiskt parti. Under åren 1991- 2011 minskade antalet partimedlemmar i
Sverige från över 600 000 till omkring 250 000, mer än en halvering på bara 20 år. (Erlingsson
& Persson 2014.) Andelen medborgare som betraktar sig som anhängare av något politiskt parti
har mer än halverats under de senaste decennierna, från 65 procent 1968 till 27 procent 2014.
(Oscarsson 2016.)
Isärdragandet sker parallellt med samhällets individualisering. Industrisamhället fasas ut, och
ersätts av vad vi i brist på bättre kallar för informationssamhället eller kunskapssamhället. Detta
nya samhälle är avsevärt mer individualiserat än sina föregångare. Den nya kommunikationsteknologin bidrar till att luckra upp fasta, tidigare existerande klasstrukturer (vilket förstås inte
skall uppfattas som att klassamhället försvinner). Kulturgeografen Richard Florida talar om den
nya ”kreativa klassen” som arbetar med problemlösning, kunskap och meningsfull tolkning – en
klass vars medlemmar är bärare av individualistiska värden. (Florida 2002.)
Individualiseringen tar sig också uttryck i att sambandet mellan klasstillhörighet och röstning
– den s k klassröstningen – sjunker. Skillnaden mellan hur stor andel av arbetarklassen respektive
medelklassen som röstar på socialistiska partier minskar kontinuerligt och är i dag endast
hälften av vad den var vid 1960-talets början. Allt färre medborgare anser sig idag tillhöra någon
samhällsklass överhuvudtaget. (Oskarsson 2016.)
Sverige beskrivs ibland som världens mest individualiserade land, vilket också uppmärksammas
av biskopsbrevet om diakoni (s 53 f). Resultat från den världsomfattande attitydundersökningen

9

World Value Survey (WVS) visar att svenskarna tillsammans med medborgarna i övriga
skandinaviska länder utmärker sig genom att prioritera individualistiska värden som till exempel
oberoende, självförverkligande, individuella rättigheter och självständiga opinionsyttringar.
Kollektiva värden som till exempel nation, familj, religion och tradition tillmäts mindre vikt.
Individualiseringen förändrar medborgarnas livsvillkor genom en kraftigt ökad valfrihet i
vardagslivet. Barnens utbildning innebär åratal av oavbrutna valmöjligheter i en labyrint av olika
alternativ. En individ som vill köpa en ny bil bygger den nästan själv via katalog eller dator innan
bilen på fabriken monteras ihop exakt efter köparens individuella önskemål. Individen väljer
telefonabonnemang och elbolag i en outsinlig ström av alternativ. Individen förväntas också ta eget
ansvar för förvaltningen av pensionspengarna. Frågan är hur mycket frihet som egentligen inryms
i all denna valfrihet – en del menar att vi lever i valfrihetens tyranni. (Schwartz 2004.)
Människor byter efternamn i allt större utsträckning. De traditionella son-namnen (Andersson,
Nilsson, Svensson etc) blir mindre vanliga och ersätts av individuellt och personligt utformade
efternamn. Vigselceremonier – såväl kyrkliga som världsliga - utformas allt oftare efter brudparens
personliga önskemål. Dödsannonserna i tidningen får en allt mer individuell utformning. De
traditionella korsen ersätts med andra symboler. I de fall korsen ändå finns kvar ser de ofta olika ut
i olika annonser. Individualiseringen följer oss in i döden. (Bjereld & Demker 2011.)
Samhällets individualisering innebär inte att svenska folkets politiska engagemang har minskat.
Engagemanget tar sig däremot allt oftare andra uttrycksformer än genom de traditionella politiska
partierna. Många människor betraktar idag politiken som ett smörgåsbord. De engagerar sig
i nätverk som driver de enskilda politiska sakfrågor som man brinner mest för (till exempel
miljö, antirasism, djurrätt), i stället för att gå in i ett politiskt parti och varaktigt binda sig för en
ideologisk och politisk helhet.
Kyrkan har såväl en möjlighet som en plikt att möta de utmaningar som följer på samhällets
individualisering och isärdragande. I detta arbete är diakonin ett viktigt instrument. Men
diakonin får inte begränsas till materiella och sociala insatser, eller reduceras till en städgumma
där välfärdsstatens resurser inte räcker till. I vår tid behövs också en själslig eller andlig diakoni,
där kyrkan erbjuder de redskap som behövs för att hantera den frustration, den ensamhet och den
längtan efter mening som isärdragandet och individualiseringen av samhället innebär. Tomrummet
får inte lämnas att fyllas till de krafter som står i egoismens och tänka på dig själv-mentalitetens
tjänst. I stället kan tomrummet fyllas av den stora berättelse, den gränslösa kärlek och den
gemenskap som kyrkan i sin egenskap av bärare av kristen tro innehar och kan erbjuda.
I en tid av individualisering och frånvaro av meningsskapande stora berättelser har kyrkan
en konkurrensfördel, eftersom kyrkan och den kristna tron tillhandahåller ett budskap som går
genom tid och rum, som innesluter alla och som har en riktning.
Kyrkans budskap skall förstås inte ses som en tröstfilt eller som ett opium för att döva den
smärta och den oro som ett socialt eller ett andligt utanförskap innebär. Nej, kyrkans budskap
skall i stället ses som en norm, en förståelseapparat, en inspiration till handling. (Demker 1998.)
Jesus riktar sig till de utsatta – inte för att han är snäll eller vill göra livet lättare för dem. Jesus
riktar sig till de utsatta för att ge dem upprättelse, att ge dem – eller åtminstone erbjuda dem – ett
agentskap där de själva får möjlighet att påverka och förverkliga sina liv. Ett självförverkligande,
om vi skall tala i individualistiska termer. Men ett självförverkligande som inte vilar på egoismens
utan på gemenskapens och den mellanmänskliga kärlekens grund.
Isärdragandet är inte irreversibelt – Jesus står för något helt annat. Vägen till att läka samman
samhället går inte genom passivitet eller individuellt självförverkligande. Vägen går genom
försoning. En försoning baserad på att motsättningar och skiljelinjer inte döljs utan synliggörs.
Där ansvar fördelas och kan utkrävas och där maktlöshet ersätts av möjlighet att påverka – en
”empowerment”, en egenmakt. Individuell maktlöshet leder till kollektiv vanmakt och frustration.
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Diakonin arbetar redan med att bryta ensamhet och utanförskap. Men diakonin bör mer
proaktivt och målmedvetet identifiera problem som hänger samman med individualiseringen och
isärdragandet och utveckla konkreta strategier för att möta dessa problem.
I detta arbete måste diakonin också få en mer synlig plattform - en diakoni mitt i samhället,
mitt i debatten. Öppna möten, opinionsbildning, språkcaféer, ”home parties” och andra kreativa
kollektiva aktiviteter i kombination med individuella träffar och samtal.
Kyrkan och diakonin kan förstås aldrig erbjuda ett enigt svar på alla de frågor som isärdragandet
och individualiseringen ställer – men det finns en enighet i utgångspunkterna, i att fokus i varje
diskussion är omsorg för de utsatta människorna. På så sätt kan kyrkan använda diakonin
som ett medel för att mota ut främlingsfientlighet och populism som botemedel för samhällets
individualisering och isärdragande, och i stället erbjuda den mening, riktning och inspiration till
handling som behövs för att skapa ett samhälle som är baserat på gemenskap och solidaritet.
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Diakoni i Svenska kyrkan
Några kommentarer om läget och framtiden
Erik Blennberger
Erik Blennberger är professor, teologie doktor och forskningsledare. Han har arbetat på Ersta
Sköndal högskola sedan 1988, främst med tillämpad etik i socialpolitik och socialt arbete.
Texten inleds med reflektioner om några möjliga områden för diakonal expansion. Därefter anger
jag några komplikationer och begränsningsfaktorer för en expansion av Svenska kyrkan som
diakonal aktör – som aktör inom det samlade välfärdsarbetet i Sverige. För det tredje kommenteras
några inslag i biskopsbrevet om diakoni.

Möjliga områden för diakonal expansion – några reflektioner
Utförare av offentliga välfärdsuppdrag
Det som diskuterats mest de senaste åren är väl församlingars förutsättningar att vara utförare
av uppdrag som regleras, finansieras och kontrolleras av den offentliga sektorn. Sådana
uppdragsdiakonala uppgifter kan avse sådant som äldreboende och/eller öppen hemtjänst,
gruppboende eller assistansverksamhet för personer med funktionsnedsättning, boenden för
ensamkommande och andra asylboenden, skyddsboende för hotade och våldsutsatta kvinnor
och barn, familjerådgivning, behandlingshem för personer med missbruksproblem, härbärge för
hemlösa, förskola, grundskola och gymnasium.
Det finns en del sådana verksamheter med församlingar som huvudman och de har ofta
utvecklats utifrån särskilda lokala och personella förutsättningar. Det är dock inte sannolikt
att sådan verksamhet i församlingar regi kommer att få någon större omfattning i Sverige inom
överblickbar framtid. Det är inte heller självklart att en omfattande expansion är önskvärd.
Men det hindrar inte att sådana verksamheter kan och bör utvecklas om det finns gynnsamma
förutsättningar och ett påtagligt behov i enskilda församlingar. Sådana verksamheter bör då gärna
utformas så att de får en ”naturlig anknytning till församlingens grundläggande uppgift”, som det
formuleras i SKU 2009:2 Arbetsformer i förändring.

Samarbetspart inom olika välfärdsverksamheter
En klassisk roll för kyrkan är att vara en samarbetspart och arbeta inom andra, ofta offentliga
verksamheter. Kyrkans roll i sjukhusvården, kriminalvården och kommunala kristeam är klassiska
exempel på sådant arbete. Även inom äldreomsorgen har församlingar en sådan roll. På liknande
sätt kan församlingar arbeta på en skola (ofta i samarbete med elevvårdsteamet), på enskilda
arbetsplatser, inom idrottsföreningar och pensionärsorganisationer.

Röst, rättighetsbevakare och opinionsbildare – och länk till offentlig verksamhet
En roll som ganska ofta nämns som önskvärd för kyrkan och diakonin är rollen som röst – kritiker
och kravställare. Det innebär att man observerar mänsklig utsatthet och dessutom ser brister i
hur det offentliga svarar mot dessa behov. Rollen innebär att man försöker ge röst åt människors
rättmätiga krav. Detta har kallats politisk diakoni genom att man kräver politiska åtgärder. Rollen
har också kallats profetisk diakoni.
Det kan finnas situationer där kyrkan och ansvariga inom diakonin kan och bör ta en roll
som röst och kritiker, men det bör beaktas att det redan finns många starka aktörer i samhället
som just har denna roll. Vi har de politiska partierna (främst i ett oppositionsläge), statliga
verk (t ex Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg, Myndigheten för delaktighet och
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Folkhälsoinstitutet), det statliga ombudsmannasystemet, medias kritiska samhällsbevakning, den
sociala forskningen (”forskare slår larm”), tankesmedjor, starka humanitära organisationer som
t ex Röda Korset och Rädda Barnen och inte minst har vi starka organisationer som för vissa
medborgargruppers talan: främst för äldre, personer med funktionsnedsättning och många olika
patientgrupper.
För en enskild församling bör denna roll främst bli aktuell när man har uppmärksammat lokala
missförhållanden genom det arbete man bedriver och de personer man träffat. Men denna roll
handlar då inte nödvändigtvis om olika offentliga utspel utan att man ser till att en enskild person
eller en grupp – som man faktiskt träffat, har en relation till och kunskap om – får de insatser man
har rätt till och behöver.
Det innebär i så fall att man främst är en länk till en offentlig verksamhet, exempelvis till
socialtjänsten, primärvården och psykiatrin. Det är en roll som inte minst kan vara aktuell för
en diakon i en församling. Det innebär att man blir en ett slags samhällsguide och vägledare för
enskilda personer och stöder dem i kontakterna med offentliga institutioner.

Bevara och förstärka ett vitalt socialt och kulturellt liv på en ort
Inte minst församlingar i glesbygd kan också gå in och stödja eller själva driva en verksamhet som
uppenbart är av värde för det sociala och kulturella livet på en ort – och som inte annars skulle
bedrivas. Det kan till exempel handla om (musik)kafé, särskilda ”events”, second handförsäljning,
grundskola och bibliotek.
I helt andra miljöer, i problematiska förorter med så kallade områden av utanförskap, kan
kyrkan kanske bli en slags frizon eller en mötesplats där motsättningar kan överbryggas.

Egna specialverksamheter
Huvuddelen av det diakonala församlingsarbetet är dock sådant som mer påtagligt svarar mot
församlingens uppdrag och har skapats genom direkta egna initiativ. Sorgegrupper och andra
former av samtalsstöd liksom öppethusverksamheter är av det slaget. En del församlingar ger också
ekonomiskt stöd till enskilda genom fonder som förvaltas av församlingen. Till detta kan läggas en
diger lista på olika insatser som kan räknas till diakonalt arbete.

Inkluderande församlingsliv – och ett vitalt och stimulerande arbetsplatsklimat
En expansion för diakonin skulle också kunna bestå i att utveckla församlingslivet så att det får
en mer inkluderande karaktär och med en observans om enskilda personer har behov av stöd
och omsorg. En expansion av liknande slag är att församlingen är en arbetsplats som är vital och
stimulerande – en arbetsplats av samhörighet, kreativitet, engagemang och glädje.

Komplikationer och begränsningsfaktorer för diakonal expansion
Den relativa begränsningen av andelen medarbetare med diakonala tjänster
Drygt en miljon arbetar inom ”välfärden” i Sverige. Av dessa arbetar mer än 250 000 personer
som undersköterskor eller vårdbiträden, drygt 200 000 inom äldreomsorgen. Dessutom finns det
cirka 25000 socionomer, cirka 100 000 sjuksköterskor och drygt 30 000 läkare. Svenska kyrkan
har drygt 1 000 diakoner i församlingstjänst. Till det kommer diakoniassistenter och präster med
uppdrag som kan klassas som diakoni samt många engagerade lekmän. Diakonins medarbetare är
dock en högst begränsad del av de samlade välfärdsarbetarna.

Oklarheter i fråga om diakoners roll och yrkesidentitet
En annan komplikation är att diakonerna har olika utbildningsbakgrund, olika professionella
basidentiteter. De har en sekulär grundutbildning kompletterad med en diakonal fackutbildning.
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Det finns också få (om någon) yrkesroll i Sverige som har en så oreglerad beskrivning av det
professionella uppdraget. Detta är naturligtvis inte enbart något negativt, men det ställer
betydande krav på diakonins medarbetare.

Begränsad expansionsförmåga bland civilsamhällets välfärdsaktörer
Sedan välfärdsområdet öppnats för andra aktörer än de offentliga på 1990-talet har privata vårdoch omsorgsbolag haft en betydande expansion. Men några få undantag har dock välfärdsaktörer
inom civilsamhället inte expanderat nämnvärt på denna nya marknad och det finns inga tecken på
att detta kommer att förändras inom överblickbar framtid.

Större förväntan – och lätt att drabbas av kritik
En enskild församling som till exempel startar ett äldreboende, genom att ta hem ett anbud
eller starta en verksamhet i en kommun med vårdval, kommer sannolikt att mötas av en större
förväntan på att ge en god omsorg än en privat eller en kommunal utförare. Men finns det en
vårdideologi eller ett arbetssätt som han matcha denna förväntan? Hur ska i så fall en sådan
vårdideologi implementeras bland medarbetarna? Ett församlingsdrivet äldreboende (även om det
organiseras som ett aktiebolag ägt av församlingen) kommer också lättare att drabbas av kritik –
om de höga förväntningarna inte uppfylls. Det kan äventyra församlingens legitimitet.

Inriktningen på ”de mest utsatta” är problematisk
Det har länge funnit en kyrklig retorik om att diakonin främst ska inrikta sig på ”de mest utsatta”.
Det kan leda till att diakonalt arbete med ”vanliga” människors livsproblem; sörjande, sjuka,
ensamma äldre etcetera inte räknats som riktigt kvalificerat. Men vilka är ”de mest utsatta”? Är
inte denna klassifikation svårbestämd?
Flera av de kategorier eller livssituationer som är mycket svårhanterliga har församlingsdiakoni
knappast relevanta resurser för att hjälpa. Det gäller till exempel personer med ett omfattande
drogmissbruk, personer med dubbeldiagnostik av missbruk och psykisk ohälsa, barn och kvinnor
som utsätts för hot och våld, ungdomar som inte nått grundskolekompetens, barn, unga och
kvinnor som lever i hederpräglade ofria kulturer, personer som fått uppehållstillstånd men som
har svårt att etablera sig på arbetsmarkanden, personer som lever i miljöer som betecknas som
områden i ”utanförskap”, med flera.
Vad gäller att göra insatser för personer i sådana situationer och i sådana områden krävs det
omfattande och kraftfulla strukturella och professionella insatser. Det är dock viktigt att framhålla
att församlingar kan erbjuda viktiga insatser av så kallad lågtröskelkaraktär, främst genom
caféverksamhet eller enskilt stöd i olika former. Det finns risker med sådana verksamheter, men
de kan ha stor betydelse för att göra livet lättare för enskilda personer även om de inte leder till
betydande förändringar i deras livssituation.

Kyrkans dystopi
Det som sägs i kyrkan om samhället och dess utveckling utmärkts ofta av ett förfallstänkande
och har en dystopisk karaktär. I kyrkans samhällsrecension ökar alltid de äldres – och andras –
ensamhet, barn far alltmer illa, misshandeln av kvinnor ökar, rasism och främlingsfientlighet blir
allt värre, våld och annan brottslighet ökar, liksom missbruk och psykisk ohälsa, dessutom ökar
hemlöshet, utanförskap och fattigdom, vi blir alltmer främlingar för varandra och lever styrda av
snäv egoism, samtidigt som vi blir utbrända av alla krav och missriktade ambitioner.
Jag menar att denna samhällsbild dels är felaktig, dels kan leda till en slags uppgivenhet. En
annan kritisk kommentar är att kyrkans upptagenhet med en negativ samhällsbedömning riskerar
att leda till en ”avexistentialisering” av det mänskliga livet. Det finns en risk att kyrkan blir alltför
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upptagen med sin kritiska samhällsbedömning, där människor främst framstår som drabbade och
alienerade samhällsvarelser – eller som egoistiska och förtryckande. Men är det inte en kärnuppgift
för kyrkan att betrakta och tolka människan som en existentiell varelse som står inför sitt eget
vara, sin längtan, sitt sökande efter Gud – och sin egen död? Diakonin bör inte grunda sitt
existensberättigande på generella svartmålande bilder av samhället. Det finns nog med problem att
ta itu med av mer konkret karaktär.

Biskopsbrevet om diakoni – några kommentarer
Brännpunkter
Biskopsbrevet om diakoni har många tilltalande inslag, men i synnerhet i kapitel fem med rubriken
Brännpunkter för kyrkans diakoni idag finns det tveksamma inslag med inslag av den dystopi som
jag kritiserar ovan. Med ”brännpunkter” avser brevet aktuella förhållanden i det svenska samhället
som kräver diakonal uppmärksamhet, som bör leda till att kyrkan ska ”se, analysera och handla”.
En sådan brännpunkt är individualism. Detta fenomen beskrivs inte enbart som något negativt,
men det sägs ha en baksida som ”kännetecknas av rotlöshet, värderingsmässig osäkerhet och
en stor ensamhet”. Ytterligare en brännpunkt är ekonomism. Den påstås leda till ”att hela livet
betraktas som en affär” och att konsumtion ger livets mening. Vidare nämns isärdragning som
en viktig brännpunkt. Det innebär växande sociala och ekonomiska klyftor med karaktären
att ”avståndet mellan rika och fattiga succesivt ökar”. Här nämnas också begrepp som social
utestängning, marginalisering och utanförskap. Dessutom nämns urbaniseringsprocessen som en
annan form av isärdragning av Sverige.
Klimatkrisen är också en brännpunkt liksom Världens nöd och i synnerhet nämns då
flyktingsituationen. En brännpunkt med rubriken Hotade självklarheter? behandlar vikten av att
grundvärderingar som medmänsklighet, solidaritet, personlig autonomi och integritet upprätthålls.
Sådana värderingar beskrivs som förutsättningar för en fungerande demokrati.

Negativ bild av det aktuella samhällslivet
Mycket av värde sägs i denna skrivning om brännpunkter och det saknas inte nyanser och positiva
bilder. Min uppfattning är ändå att denna skrivning sammantaget ger en missvisande negativ bild
av samhällsutvecklingen. Här följer några kortfattade kommentarer om detta.
Vad är individualism? I biskopsbrevet tycks den uppfattas så att det kan leda till att man ”blir
den givna mittpunkten i sitt eget universum”. Individualism ligger alltså nära egoism. Jag menar att
individualism snarare bör tolkas som något etiskt neutralt, begreppsligt innebär det bara att man
vill fatta självständiga beslut och inte styras av någon form av givna kollektiva förväntningar och
krav. Att detta skulle leda till rotlöshet och stor ensamhet finns det inget belägg för, inte heller att
det skulle leda till en värderingsmässig osäkerhet.
Individualism innebär inte att man ställer sig utanför olika kollektiv, men att man själv vill välja
vilka kollektiv man ska ingå i och hur länge. Vad gäller ensamhet, eller känsla av ensamhet, är den
inte mer utbredd i länder med individualistisk livsstil (snarare tvärtom) och känslan av ensamhet
minskar i Sverige, enligt undersökningar av Lars Tornstam. Det är inte så att socialt umgängesliv,
nätverksbildningar och föreningsliv är på tillbakagång i ett individualistiskt samhälle. Vi ser
snarare det motsatta. Inte heller är det så att familjelivet och familjeförpliktelser tynar bort, vilket
till exempel visas i studier av Magnus Jägermalm.
Vad gäller brännpunkten isärdragning, är det ofrånkomligt att det finns ökade klyftor i
samhället vad gäller ekonomiska resurser. Det är en långsiktig utveckling som är oroande, jag delar
den uppfattningen. Det innebär dock inte nödvändigtvis att fattigdomen ökar. Men det finns ett
utanförskap och även en direkt fientlighet mot ”det offentliga”, mot myndigheter och etablerade
samhällsföreträdare. Det finns också hela områden som betecknas som platser av utanförskap. I en
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del av dessa områden finns både uttryck för en hotfull kriminalitet och ett religiöst förtryck. Denna
situation är svår att analysera både vad gäller orsaker och åtgärder.
Vad gäller brännpunkten Hotade självklarheter? är det svårt att se några tecken på att sådant
som medmänsklighet, solidaritet, personlig autonomi och integritet skulle vara hotade. Möjligen
kan man påstå att medmänsklighet, humanitet och solidaritet inte framhävs lika starkt som
grund för sådant som omsorg, socialt arbete och sjukvård som tidigare. Det har att göra med att
rättighetstänkandet har fått mycket större genomslag. Sådana samhällsinsatser betraktas alltmer
som rättigheter. Men medmänsklighet, humanitet och solidaritet uppfattas fortsatt av avgörande
värden för det sociala livet.
Uppmärksamhet på människors rättigheter har vuxit sig mycket stark och påverkar
uppfattningar om och villkor för till exempel barn, personer med funktionsnedsättning och
personer som räknas till den heterogena samlingsbenämningen HBTQ. Principen om människors
lika värde och lika rätt torde aldrig tidigare haft en så stark ställning i vår samhällspraxis och vår
allmänna känsla. Den omfattande offentliga observansen på olika former av diskriminering är ett
uttryck för detta. När i vår historia hade sådana värden en starkare ställning?
Vi har också de senaste decennierna fått en stark uppmärksamhet på bemötandet inom
strängt taget alla verksamheter. Det svarar mot en ökad serviceanda inom bland annat offentliga
verksamheter och en ökad vänlighet i det sociala umgänget. Det finns också en allmän nolltolerans
mot att kränka andra människor.
Ett ökat rättighetstänkande kommer inte minst till uttryck inom äldreomsorgen. Den äldres
rätt till ett värdigt liv, som bland annat innefattar självbestämmande och delaktighet, har blivit
lagfäst värdegrund. Dessutom ska arbetet inriktas på att den äldre ska ha möjlighet att känna
välbefinnande – även det begreppet ingår i den lagfästa värdegrunden. Över tid har det utan tvekan
skett stora förbättringar av svensk äldreomsorg.

Samhällsproblem, sociala problem och livets problem
Jag är också tveksam till biskopsbrevets bild av diakoni som innebär att den främst ska inriktas på
att lösa eller motverka olika brister i samhället eller vara inriktad på sociala problem i närmiljön.
Visst kan diakoni också ha en sådan samhällsinriktning, men det är och bör inte gärna vara
diakonins generella huvudinriktning.
Charlotte Engel visar i sin avhandling att den officiella hållningen i Svenska kyrkan är att
församlingsdiakonin främst ska vända sig till ”de mest utsatta”. Då avses en samhällelig och social
utsatthet. Frågan är dock om inte denna ambition på central nivå är ett uttryck för bristande insikt
om hur sammansatta och svårhanterliga människors problem kan vara – det gäller till exempel för
personer som har en diagnos av både psykisk ohälsa och missbruk. Är det rimligt att kräva att det
inom kyrkans församlingar ska kunna finnas kunskap och resurser för ett mer omfattande arbete
av det slaget? Engel visar att församlingsdiakonin i Svenska kyrkan i praktiken främst vänder sig
till personer som har drabbats av sorg, ensamhet, kroppslig svaghet och sjukdom, men de har inte
en socialt utsatt position.
Man kan med en förenklad formulering beskriva alternativen som ett val mellan att i första hand
arbeta med själva livets problem eller med sociala problem och struktuella samhällsproblem. Jag
menar att det är ett misstag om diakonin främst uppmärksammar social eller samhällelig utsatthet.
Den mest svårartade och omfattande utsatthet är vanligtvis den som själva livet ställer oss inför
genom saknad, sorg efter ett barn eller en älskad livskamrat, sjukdomar, kronisk smärta, kroppslig
svaghet och till sist genom den ofrånkomliga döden. Det värsta som drabbar oss människor i
allmänhet har biologiska orsaker, det är inte bestämt av socialt förtryck eller brister i samhället.
De utsatta är med andra ord en kategori vi alla tillhör genom själva livets villkor. Denna insikt bör
finnas inom kyrkans diakoni.
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En synlig kyrka som socialt fenomen
– om diakoni och välfärd
Anders Bäckström
Anders Bäckström är professor emeritus i religionssociologi vid Uppsala universitet och har länge
forskat om kopplingen mellan kyrka och samhälle.

Inledning
Tack för det intressanta uppdraget att bidra med material till projektet Diakoni & Välfärd – om
diakoni och diakonal utveckling i Svenska kyrkan. Tidigare utredningar SKU 2009:2 och SKU
2013: 3 har skiljt mellan lätt och tung diakoni eller mellan församlings- och uppdragsdiakoni. I
ett nyligen publicerat biskopsbrev om diakoni (2015) framhålls att begreppet diakoni avser både
församlingsdiakoni och den sociala verksamhet som diakoniinstitutioner och stadsmissioner
utför. Förenklat uttryckt avser den ”lätta” diakonin församlingsdiakoni medan ”tung” diakoni
avser den sociala ekonomi som diakoniinstitutioner, stadsmissioner och sociala företag knutna till
stora pastorat har utvecklat (Svalfors-Bäckström 2015). Mellan dessa återfinns diakonicentraler
i stora städer, t ex Lund och Uppsala. Gränserna är flytande. Biskopsbrevet innebär en intressant
uppdatering av den diakonala verksamhetens förutsättningar, teologiskt, historiskt och aktuellt
och visar på behovet av forskning inom det kunskapsområde som har etablerats sedan 1990-talet,
antingen som diakonivetenskap (Bäckström 2012) eller bredare som studier av relationen mellan
välfärd och religion (Davie kommande 2017). Frågan är om en förskjutning mot tung diakoni
pågår, som speglar en generell samhällsförändring?
I detta PM ska jag i första hand koncentrera mig på grundläggande samhälls- och
värderingsförändringar, som visar att religion är ett mångdimensionellt fenomen, och att den
svenska situationen präglas av flera komplexa utvecklingar samtidigt. Dessa påverkas både av
sociala förändringar som utmanar välfärden och av en EU-dominerad neo-liberal marknadsidé
om fri rörlighet och konkurrens. Dessa faktorer är grundläggande för diskussionen om religionens
nya synlighet. Till detta kommer att globala kommunikationer och migrationer gör sökandet efter
(religiösa) identiteter grundläggande. Allt detta har gjort den europeiska sammanhållningen osäker
och har gjort religion synlig både som positiv, integrativ och som hotfull konfliktrelaterad faktor.
Hur ser samtalet om en framtida social sammanhållning ut, och vilken roll är det rimligt att
religiösa aktörer ska ha i förhandlingarna om en framtida välfärdsutopi?

Den svårdefinierade religionen
Sverige tillhör den europeiska kulturkrets som tenderar att definiera bort religion som något för
”andra”. Detta gör att den ”normala” religiositeten, den som Nancy Ammerman (2005) kallar för
Golden Rule Religiosity, definieras bort som icke-religiös (jfr Thurfjell 2015). Det är en bred och
sval religiositet som grundar sig på värderingar om hederlighet, tillit till samhällets institutioner
(inklusive majoritetskyrkor), vetenskap, jämställdhet och en altruistisk (global) solidaritet till
medmänniskor. Denna svala religiositet ställs i motsats till en hård eller het religiositet som
svensken i gemen uppfattar som något annorlunda. Den svala religiositeten passar en svensk kultur,
som är baserad på en historisk grundad tanke om lag och rätt, modernisering och individens
emancipation och jämställdhet snarare än på kollektiva och täta sociala familjeband där kvinnors
ställning är oklar. Denna kulturella integration gör att en upplevd känsla av samhörighet med
Svenska kyrkan inte uppfattas som religiositet. Kyrkan uppfattas snarare som en offentlig nyttighet
(Davie 2015). Som sådan är de europeiska majoritetskyrkorna en del av välfärdsorganisationen.
Det gäller också Svenska kyrkan.
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Religion som den saknade ingrediensen i välfärden
I sina studier av europeiska välfärdsorganisationer talar Gøsta Esping-Andersen (1990) om tre
olika modeller. Den första nordiska socialdemokratiska modellen bygger på medborgarskapet och
generella transfereringar, den andra kontinentala modellen bygger på familjen, subsidiaritet och
på selektiva transfereringar medan den tredje liberala anglo-saxiska modellen bygger på individens
frihet och privat välgörenhet i en ”mixed economy” (förutom hälsovården som omfattar alla
medborgare). I de nordiska länderna griper familjen, individen och kyrkorna in endast om staten
inte klarar sin uppgift medan det motsatta gäller på kontinenten och åtminstone delvis i England.
van Kersbergen och Manow (2009) har visat att de tre välfärdsorganisationerna kan relateras
till tre dominerande teologiska grundsyner. Den nordiska modellen med generella sociala
försäkringar kom att utvecklas tidigt tack vare den lutherska kallelseläran och tvåregementsläran
som gav alla medborgare och staten en grundläggande legitimering. I katolska länder, särskilt
i södra Europa, infördes dessa försäkringar senare eftersom kyrkan försökte hindra statligt
intrång på deras område, dvs familjens omsorg. På samma sätt kom länder med en reformert
teologi (Schweiz och delvis Nederländerna och England) att tveka på grund av en teologiskt och
politiskt motiverad fokusering på individen, där självständighet var viktigare än kollektiv omsorg.
I motsats till antagandena om att välfärdsstaten enbart är ett sekulärt projekt visar också våra
Uppsala-baserade studier om Religion och välfärd i ett Europeiskt perspektiv (Bäckström-Davie
2010) att religion genom olika teologiska och ecklesiologiska utformningar har fungerat som en
av flera faktorer bakom de nuvarande välfärdsorganisationerna i Europa. Religion är den osynliga
faktorn bakom den svenska välfärdsmodellen som håller på att bli synlig idag som moraliskt stöd
då välfärdsmodellen utsätts för nya påfrestningar. Detta drar in Svenska kyrkan i debatten om
diakoni och välfärd.

Den universella välfärdsmodellens svaghet
Styrkan i den nordiska universella välfärdsmodellen är samtidigt dess svaghet. Den har svårt att ge
utrymme för religiösa eller kulturella särbehandlingar. Migrationen till Sverige rubbar den starka
relationen mellan stat och individ genom att kollektiva sociala mönster med storfamilj eller klan
förs in i samhället. Den grundläggande tolerans som är en del av den moderna mångfalden gäller
enligt Berggren och Trägårdh (2015) i första hand en ”sval” kulturidentitet. Det är en identitet
som har att göra med mat- och klädvanor och med en marknadsekonomisk utveckling, men den
har svårare att acceptera en ”het” kulturidentitet, som inkluderar kollektiva trosuppfattningar som
avviker från en sekulär majoritetsnorm. Denna kombination av en ”sval” religiositet och en ”sval”
interpretation av kulturen, med en betoning av individens frihet (under ansvar), leder således till att
de som inte accepterar denna inkluderande världsbild, har svårt att bli accepterade av den. Detta
förklarar varför mångfald är ett positivt begrepp så länge som den inte inkluderar ”het” religiositet
(Bjereld-Demker 2011). Detta gäller särskilt religioner som har följt med invandringen till Sverige.
Detta gäller också en social omsorg som utförs av en allt mer religiöst profilerad kyrka (HollmerBäckström 2013).

Diakonalt och socialt arbete – olika synsätt
Oklarheten över den diakonala och sociala samhällsidentiteten inom Svenska kyrkan gjorde
att en enkätundersökning genomfördes år 1992, som riktade sig till kyrkoherdar, diakoner och
kyrkorådsordföranden. (Detta är fortfarande den största enkätundersökningen i Sverige. Resultatet
bekräftas av en liknande undersökning i Norge, Angell 2010). Undersökningen visade att det vid
den här tidpunkten fanns en övergripande diakonisyn bland de intervjuade, som kan sammanfattas
i termer av personlig omsorg och själavård (Bäckström 1994:188). Resultatet anknyter till den
förväntade bilden av Svenska kyrkans huvudsakliga samhällsroll under 1900-talet. Denna roll sågs
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som en del av välfärdsstatens uppdrag. Undersökningen visar samtidigt att rollen kan preciseras
utifrån tre dominerande inomkyrkliga diakonisyner, som kan kallas för a) den socialt utåtriktade,
b) den kyrkligt uppsökande och c) den andligt inåtriktade. Dessa synsätt leder till olika
slutsatser om syftet med den kyrkliga verksamheten: a) en socialt aktiv och kritiskt granskande
samhällsroll, b) en professionellt uppsökande roll avsedd för människor i kris och c) en andlig
roll där den sociala verksamheten är trosbaserad och uppfattas vara ett medel för mission. Detta
resultat ansluter till den generella diskussionen om nya religiösa skiljelinjer mellan liberala och
konservativa, som inte går mellan trossamfunden utan genom dem (Beyer 1994). Detta visar att
trosåskådningar får konsekvenser för hur relationen mellan kyrka och samhälle kan uppfattas och
hur en verksamhet ska utformas.

Från tro till handling
Det finns, som vi har konstaterat, åtminstone två aktuella samhällsförändringar som bidrar till att
förskjuta trosbilden från en fokusering på trosuppfattningar till sociala handlingar. Å ena sidan har
vi privatiseringen av troslivet som kan ses som en del av en större kulturell auktoritetsförskjutning
mot individens rätt att välja. Tron blir en livsstilsfråga och en del av ”feel good”-kulturen och
inte en åskådning per se. Å andra sidan har vi privatiseringen av välfärdsorganisationen, med
nytt fokus på det civila samhället, där kyrkorna ingår. Dessa förväntas svara på de påfrestningar
för välfärden som närvaron av uteliggare, EU-migranter och invandrare utgör. Båda tendenserna
har politiska övertoner genom kritik av livsstilar som påverkar miljön och migrationspolitiken
som lyfter människovärdet. Detta har gjort att religiösa ledare (biskopar) i både Sverige och i
Norge har aktualiserat miljö- och integrationsfrågor i den offentliga debatten (Furseth 2015,
s161). Privatiseringen av troslivet, som en del av sekulariseringen, och den sociala och religiösa
omvandlingen, som en del av en de-sekularisering, har således resulterat i en allmän förskjutning
från dogmer till sociala handlingar. Det är denna socialt inriktade verksamhet som en sval
religiositet i första hand efterfrågar tillsammans med kyrkliga handlingar (jfr Biskopsbrevet om
diakoni 2015, s 55).

Den ideella sektorn och frivilligheten
Gemensamt för alla europeiska länder är att de berörs av ökade kostnader för arbetslöshet,
migration och krav på vård och omsorg (för en åldrande befolkning). Denna utveckling har
flertalet regeringar mött med en privatisering av välfärdens institutioner. På detta sätt söker man
att effektivisera omsorgen genom marknadsmässig konkurrens. Här finns likheter mellan det
svenska och det engelska systemet, men även i Tyskland har de privata aktörerna flyttat fram sina
positioner på diakoniinstitutionernas bekostnad (Leis-Peters 2014). Det finns också förhoppningar
om att det civila samhällets organisationer, inte minst de religiösa, ska bidra med frivillig
arbetskraft och öka kvalitén i en verksamhet som får mindre resurser.
Det har dock under 2010-talet blivit allt mer tydligt att de idéburna aktörerna inte är beredda att
axla förväntningarna från statens sida (www.socialforum.se). Svenska kyrkan och trossamfunden
ser inga teologiska hinder för ett socialt ansvar, snarare tvärtom, men steget till att fungera som
en välfärdskoncern är stort och grundhållningen är att välfärden är statens uppgift (Sveriges
Kristna Råd 2014). Bakom denna tveksamhet finns kluvenheten mellan en marknadslogik (som
gör att särart och mervärde suddas ut vid en upphandling där pengar är avgörande) och en social
gemenskapslogik (där en medmänsklighet utan vinstintresse ger sociala mervärden svåra att värdera
i pengar). Men där finns också kluvenheten inför statens retoriska intresse för samverkan och
de samtidiga juridiska hindren för samverkan vid upphandling (Blomqvist m fl 2014; Wijkström
2012). Dessa frågor diskuteras i utredningen Palett för ett stärkt civilsamhälle (2016). Det är
således oklart hur den lätta församlingsdiakonin ska fungera i sin roll som aktör inom välfärden.
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Håller frivilligheten på att etableras (life-long emergency)?
Kyrkornas och de ideella organisationernas uppgift är bl a att fungera innovativt och fokusera
på akuta behov. Det gäller särskilt mat för dagen och en säng att sova i, men också mänsklig
gemenskap för kroniskt sjuka och arbetslösa. I en studie av ”Food Banks” (soppkök) i Kanada
kan Salonen (2016) visa att utanförskapet på 1980-talet möttes med tillfälliga soppkök som
skulle ha kompletterande karaktär. Studien visar vidare att varken utanförskapet eller soppköken
hade försvunnit 30 år senare. Situationen liknar den finska, där särskilt Tammerfors matköer har
studerats (Community, Participation and Faith 2013). Intressant är att Food Charity-konceptets
ideologi är förankrad i en social konstruktion av hunger, ofta med starka religiösa inslag. Detta
gör att kyrkor reagerar snabbt på denna form av utanförskap. Frågan är om utvecklingen från
1990-talet och framåt med nya etableringar av stadsmissioner, ”crossroads”, expansionen av
diakoniinstitutioner och diakonicentraler liksom biskopsbrevet 2015 är en signal om att den akuta
frivilligheten håller på att etableras också i Sverige och därför behöver analyseras och teologiskt
motiveras. Betyder detta att den ideella välgörenheten har kommit till Sverige för att stanna,
liksom på kontinenten och i England, och bli en etablerad del av välfärdsorganisationen? Är detta
den tunga diakonins roll?

Diskussion
Jag har argumenterat för att nya utsatta grupper, som flyktingar, EU-migranter, psykiskt sjuka
och hemlösa, samt individuella krav på existentiell säkerhet och lycka, har gjort den ideella
sektorn synlig som röst, aktör och samverkanspartner. Det interaktiva förhållandet mellan religion
och (välfärds)stat som under 1900-talet antogs vara på väg att lösas upp har helt oväntat blivit
aktuellt igen, men utifrån de förutsättningar som gäller för avancerade globala industrisamhällen
med fokus på individen. Det blir alltmer uppenbart att det nationalstatliga projektet söker sina
framtida former bortom traditionella definitioner och gränser, där religion ingår som en av flera
samtalspartners. Ett problem är dock att kunskapen om religion är svag, samtidigt som den är en
nyckelfaktor för att förverkliga idén om samverkan och sammanhållning. Det gäller både mellan
trossamfunden och mellan offentliga myndigheter och trossamfunden. Svenska kyrkan har i detta
perspektiv ett särskilt uppdrag genom sin geografiska närvaro i hela Sverige. Det är att bidra till
ökad kunskap om religion genom att fungera som lokala länkar mellan trossamfunden och sociala
myndigheter.
Jag har också argumenterat för att Svenska kyrkan befinner sig i en paradoxal situation
präglad av motstridiga utvecklingar. Svenska kyrkans samhällsroll definieras både av den
historiska relationen till staten och av relationen till det civila samhället. I den förra relationen
fyller majoritetskyrkor en välfärdsfunktion genom att skapa känslor av samhörighet och tillit.
Denna funktion är en del av en ”sval” tillitskultur i samhället. I den senare relationen fyller
majoritetskyrkorna en välfärdsfunktion genom att vara en del av det civila samhällets (kritiska)
röst som deltar i en förnyelse och omförhandling av värden. Det paradoxala är att Svenska kyrkan
idag fungerar både som en oproblematisk tillitsmakare för kulturell sammanhållning (på ett
osynligt sätt) och som en problematisk religiös röst genom sin allt starkare relation till det civila
samhället (på ett synligt sätt). Detta paradoxala dilemma påverkar i hög grad frågan om vilken
välfärdsroll en majoritetskyrka kan ha och vill ha.
Idag sker interaktionen mellan kyrka och välfärdsstat på tre nivåer: a) genom att förena en
”sval” religiositet med en ”sval” tillitskultur som underbyggs av lutherska tankegångar om att
kallelsen gäller alla människor; b) genom att bli en del av det civila samhällets frivillighet både som
organisationer och som nätverksrelationer. På denna nivå i samhället fungerar kyrkor, religiösa
organisationer och nätverk som röst, aktör och samarbetspartner (jfr Svenska kyrkans roll i
välfärden - en plattform 2013) både genom den församlingsdiakonala verksamheten (lätt välfärd)
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och genom institutioner eller bolag som upphandlar välfärdstjänster (tung välfärd); c) genom att
vara en del av det individuella engagemanget för sin nästa. Detta sker både genom den informella
omsorgen (Jeppsson Grassman och Whitaker 2012) och genom det sociala engagemang som yttrar
sig i en altruistisk grundhållning (Yeung 2004). Denna grundhållning visar sig i engagemanget
för EU-medborgare och flyktingar och den synliggörs genom det höga föreningsengagemanget
(Hollmer 2014) och det faktum att omkring tre fjärdedelar av befolkningen ger bidrag till
välgörenhet (www.frii.se). Den nordiska välfärdsstaten leder inte till lägre socialt engagemang
utan tvärtom.

Avslutning
Jag frågade inledningsvis hur en framtida social sammanhållning ska se ut och vilken roll det är
rimligt att religiösa aktörer ska ha i försöken att formulera en framtida välfärdsvision. Jag har visat
hur komplex situationen är med olika pågående utvecklingar och teologiska synsätt. Religion både
försvinner, förändras och återkommer på samma gång. Sociala och populistiska strömningar drar
isär Europa. Samtidigt präglas den svenska situationen av optimism. Jämfört med 1940-talet har
välståndet och den individuella friheten ökat. Samtidigt blir världens nöd synlig och närvarande
genom internet och invandring. De påfrestningar på den svenska välfärdsmodellen, som en
global ekonomi och nya migrationsmönster bidrar till, gör att religion, genom sina institutioner
och symboler, nu blir ett moraliskt stöd för både individer och stater genom att fungera som en
långsamhetens eftertänksamma motkraft. I en starkt privatiserad tidsepok kan religion bidra med
djupt liggande reflektioner, som inte bara är reaktiva utan också proaktiva. Att delta i en sådan
inkluderande dialog är inte bara rimligt utan nödvändigt inför framtiden.
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Att berätta civilsamhällets historia för framtida möjligheter – en inledning
Vårt uppdrag är att med dessa texter problematisera framtiden för det civila samhället, och kyrkans
plats i detta. På Svenska kyrkans forskningsenhet har vi ett forskningsområde med rubrik Minne
och möjlighet. Denna rubrik vill peka på vikten av att problematisera historieskrivning med uttalat
syfte att formulera nya möjligheter. Utgångspunkten är att minnet av det förgångna mer eller mindre
medvetet styr beslutsfattande och handlande för framtiden.1 Jag väljer därför här att i denna anda
problematisera historien om civilsamhället och Svenska kyrkan.2 Det blir mycket historia i texten,
men grundsyftet är alltså framåtsyftande. Det skall redan här nämnas att jag är mycket medveten
om att min historiska skiss blir mycket förenklad. Syftet är att se skogen i stället för alla träd.
Civilsamhället omgärdas av en stor berättelse som har fått stort genomslag i Sverige sedan
1990-talet. Detta decennium präglades av ekonomisk kris och omvärdering av socialstaten.
Begreppet civilsamhälle slog därför igenom med sina implikationer om nya möjligheter.
Civilsamhället representerade en sfär mellan stat, marknad och hushåll som kunde skapa hopp och
möjlighet när de gamla sociala lösningarna var hotade. Här blev det också möjligt att förvänta
sig nya former av välfärd för framtiden. Samtidigt som att begreppet implicerar möjligheter,
används det också ibland deterministiskt där historien om de stora gemensamma offentliga
socialstatslösningarna formuleras som obevekligt avslutade, samtidigt som civilsamhället utgör den
enda möjliga framtidsarenan.
Begreppet civilsamhälle har importerats västerifrån, och är därför till stor del präglad av
anglosaxisk historieskrivning. Denna berättelse kan enkelt sammanfattas som följer: 1800-talets
USA var fullt av kyrkobildningar vars medlemmar flytt religiöst förtryck i andra länder. Kyrkorna
blev samlingspunkter för sammanhållande ansvarstagande gemenskaper som byggde samhället
långt utanför den egna kyrkotillhörigheten. I ett land som USA, där en modern välfärdsstat
aldrig etablerade sig, har dessa församlingsgemenskaper levt vidare som viktiga bärare av det
sociala ansvaret. Även om värdet i nutiden blivit mer symboliskt än reellt så lever den positiva
uppskattningen av kyrkorna som delar av civilsamhället kvar.3
Denna berättelse har efter relationsförändringarna mellan Svenska kyrkan och staten år 2000
erbjudit Svenska kyrkan rollen som den enskilt största aktören i det svenska civilsamhället,
och därmed givit trossamfundet ny positivt laddad status. Detta blev särskilt tydligt under
flyktingkrisen under hösten 2015 där Svenska kyrkan med sin snabbfotade resursmobilisering
trädde fram som föredömlig inför stat och samhälle.4
I en ny samhällsdiskurs där de stora offentliga lösningarna inte längre är självklara och där
Europa i många stycken närmat sig det marknadsliberala USA, har civilsamhället alltså blivit
arena för nytt hopp. Om vi i denna situation dock skall göra en rimlig analys av Svenska kyrkans
framtidsroll är det viktigt att berätta den historia om civilsamhället som Svenska kyrkan faktiskt
1
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varit präglad av. Reformationsåret 2017 manar till medvetenhet om särdragen i den evangeliskt
lutherska kyrkohistorien. Jag vill argumentera för att denna historia kan erbjuda minnen för
framtidsmöjligheter och på ett sätt kanske bättre kan svara mot faktiska sakförhållanden.

Svenska kyrkan och civilsamhällets historia
För det första är det viktigt att historiskt erinra sig Svenska kyrkans församlingar som socknar.
Dessa utgjorde grunden för allt politiskt och socialt liv i det lokala fram till 1862.5 Kommunerna
är i Sverige byggda på grundval av kyrkoförsamlingarna. ”Allt vigdes i kyrkans famn”, som biskop
J A Eklund skrev i sin berömda psalm om folkkyrkan. Det intressanta är här att socknarna i
Sverige -Finland representerade ett avvikande mönster i europeisk kyrkohistoria. De som ägde en
del av sockenterritoriet, de jordägande bönderna, erbjöds möjlighet att delta i sockenstämman.
Här fanns en fördemokratisk ordning av medansvar för (exempelvis fattiga) och medbestämmande
över det gemensamma livet i socknen som saknade motsvarighet i denna del av världen.
Sockensjälvstyret innebar rätt att välja präster, och socknens bönder och präster hade dessutom
politisk representation i ståndsriksdagen ända fram till 1860-talet. I ett feodalt Europa präglat av
adelsvälde och livegna bönder utan makt över sina egna liv, var detta alltså något mycket unikt.
Där var bönderna som ett fjärde stånd i riksdagen något av en anomali.
Henrik Berggren och Lars Trägårdh har i ett nytt kapitel i sin bok Är Svensken människa? lyft
fram denna speciella samhällsstruktur som god jordmån för Martin Luthers idéer. Sporrade av
reformationens nya frihetliga krav försökte många förtryckta tyska bönder att göra uppror under
åren 1524–1525. Att Luther på det mest brutala sätt uppmanade att slå ner upproret är väl känt.
Kraven bakom upproren är dock i sig intressanta, särskilt som Luther ursprungligen var välvilligt
inställd till dessa. Här fanns bland annat krav på rätt att välja präst, avskaffande av livegenskap,
färre dagsverken och återställning av allmänningarna. Det anmärkningsvärda är att dessa krav
alltså inte behövde ställas i Sverige, där feodalism och adelsvälde aldrig hade samma fasta grepp.6
I Sverige-Finland utgjorde bondehushållen ofta fungerande och självständiga enheter. Dessa
hushåll bildade basen för ett annat internationellt sett avvikande drag i Sveriges och Svenska kyrkans
historia: den allmänna läskunnigheten. Bondeståndet i riksdagen var under sent 1600-tal en viktig
bas för kungen att etablera makt gentemot konkurrerande eliter. Kungamakt och bondemakt kunde
liera sig med varandra mot adeln, vilket blev tydligt i samband med den så kallade reduktionen
under Karl XI 1680. Med kyrkolagen från samma årtionde krävdes i Luthers anda allmän
läskunnighet av den svenska befolkningen, en läskunnighet som syftade till bättre inlärning av
Luthers lilla katekes. Det specifika med denna ”svenska modell” var att det inte krävdes ett allmänt
skolväsende för att implementera denna läskunnighet. Hushållen bildade bas för inlärning inom
familjen, och prästen skulle sedan med förhör kontrollera så att undervisningen fungerat.
Det är viktigt att ovanstående historiska modell av sockendemokrati och läskunnighetens
bemyndigande inte hamnar i skuggan av det stora västerländska minne av civilsamhället som
ett nytt och folkligt demokratiskt alternativ till gamla förtryckande makter. I svensk historia
fanns fördemokratiskt medbestämmande i både församling och stat. Kvinnor och jordlösa män
hade förvisso inte medbestämmande i socknen (de hade dock möjlighet att närvara i stämman). I
historisk jämförelse med det feodala Europa i övrigt är den svenskfinska ”protodemokratin” ändå
anmärkningsvärd.
Ovanstående historiska särdrag kan samtidigt lyftas fram som orsak till Svenska kyrkans
svaga ställning i det nya civilsamhälle som växte fram under 1800-talet. Som resultat av en stark
befolkningsökning av jordlösa blev det alltmer uppenbart att alla inte hade medbestämmande i
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socknen. Dessa nya skikt ville också ha medbestämmande, vilket de förvägrades av en bondeklass
som därmed samtidigt började tappa sin roll som folkrepresentant. Här har vi en nyckel till varför
frikyrkligheten blev så stark just i Sverige. De svenska bönderna var nöjda med det gamla systemet
och ville exempelvis aldrig, i jämförelse med bönderna i det tidigare feodala Danmark, avreglera
kyrkan för fria församlingsformer. I Danmark infördes valmenigheter för dem som ville bilda fri
församling inom folkkyrkan. Frihet att välja egen territorialförsamling infördes likaså. Det nya
civilsamhället erbjöds i Danmark därmed en plats i kyrkostrukturen. I Svenska kyrkan är det
däremot fortfarande omöjligt att välja församlingstillhörighet. I Sverige hänvisades civilsamhället
till etablering utanför sockenkyrkans ordning. Frikyrklighet, nykterhetsrörelse och arbetarrörelse
etablerades på distans från kyrkan, och orsaken var paradoxalt nog att Svenska kyrkan varit så
demokratiskt uppbyggd att dess beslutande bönder aldrig blev reformbenägna nog att möta krav
från nya grupper. Det är också anmärkningsvärt att de fattigare skikten inte var nöjda med den
evangeliskt lutherska teologin. Fattigare skikt hotades starkare av social utslagning och var mer
benägna anamma metodism och puritanska nykterhetsambitioner. Det var inte en slump att det
svenska civilsamhället, folkrörelsesamhället under tidigt 1900-tal kom att präglas av ett ideal om
den puritanske ”skötsamme arbetaren” snarare än (som i Danmark) den levnadsglade lutherske
bonden.7 Det svenska civilsamhället byggdes på distans till Svenska kyrkans gemenskaper och
teologiska identitet. Detta var man väl medveten om i Svenska kyrkans avantgarde under tidigt
1900-tal. Biskop J A Eklund var frustrerad över kyrkoböndernas låga mobilisering, jämfört med
andra folkrörelsemänniskor. Det så kallade bondetåget 1914 var ett sista försök att nationellt
mobilisera ett kyrkligt Bondesverige. Mobiliseringen bleknade dock till förmån för det långt större
arbetartåg som trummades fram några dagar senare.
Här är det dock läge att ställa sig frågan – vad är fel med den stora berättelse om civilsamhället
och kyrka som jag tecknade inledningsvis? Berättelsen om kyrkan som stark del i civilsamhället
kan väl vara vägledande idag ändå i vår nya tid? Utan att förneka detta vill jag peka på alternativa
historiska prototyper, betydligt närmare Svenska kyrkans egen historia, för framtida vägledning.
Går vi längre tillbaka i tiden kan vi nämligen också inom den evangeliskt-lutherska kyrkans historia
hitta nycklar till det moderna civilsamhället. Tendenser till skapande av en ny sfär mellan hushåll,
kyrka och stat började redan under det sena 1600-talet att bli tydliga i det evangeliskt lutherska
Europa. Här lanserades teologiskt motiverade alternativ till den av husbonden ledda husandakten.
Oberoende av hushållstillhörighet, kön och social status etablerades med de nya så kallade
konventiklarna en friyta för öppet samtal på ett sätt som förebådade det senare civilsamhället.
Förespråkarna för detta nya sätt att samlas kallades pietister och utgick från Martin Luthers
tanke om det allmänna prästadömet, som hade blivit tämligen bortglömd under tidigare
1600-tal. Utifrån egen tro bemyndigades alla att delta i de ömsesidigt uppbyggliga samtalen i
konventiklarna. Det är intressant att pietismen hade tidiga förankringar i miljöer som präglades
av social oro och omvandling, där hushållsgemenskaperna inte längre var självklara. I det
tidigt industrialiserade Halle i Brandenburg-Preussen lades grunden för nya gemenskapsformer.
Pietistledaren August Hermann Francke skapade flera reformer som skulle åtgärda skador av de
uppbrutna hushållen. Han grundlade internatskolor för föräldralösa barn, och här lades grunden
för den moderna diakoni som var betydligt mer omfattande och drivande än svensk sockenbaserad
fattigvård. Pietismen utgick från individen snarare än hushållet, kan man förenklat påstå. I tidiga
industrialiserade miljöer blev det nämligen viktigt att visa omsorg om dem som inte längre hade
självklar hushållstillhörighet. Det är även möjligt att tänka på konventiklarna som ett nytt sätt
att skapa gemenskap på individens grund. Det är knappast en slump att Sveriges motsvarighet till
Halle blev gruvstaden Falun, men sina stora arbetarskaror, föräldralösa barn och stora disciplinära
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problem. Även här fanns en pietistiskt sinnad präst, Olof Ekman, som lanserat reformprogram för
diakoni, allmän folkskola, och internatskolor för föräldralösa barn.8
Pietismens fria församlande och sociala reformtankar förebådade mycket av det som senare
skulle bli typiskt i Nordeuropa med dess fria medier, sociala omsorg och allmänna skola. Mycket
talar för att pietismen förebådade upplysningen.9 Historien om pietismen är väl integrerad i
berättelserna om de flesta lutherska kyrkor, särskilt i Tyskland och Finland. I historien om Svenska
kyrkan är det dock oftast tyst om pietismen som luthersk diakonalt inriktad reformrörelse. I den
mån pietismens nämns får denna ofta tjäna som negativt laddad motbild till den öppna folkkyrkan.
Pietismens förmenta privatkristendom har formulerats som en avvikelse från en kyrka som vill vara
öppen mot det offentliga. Orsaken till detta avstånd är att det så kallade konventikelplakatet år
1726 släckte ner möjligheterna för konventiklarnas utveckling. Konventikelplakatet innebar att alla
andakter hänvisades till hushållen. Detta blev ett sätt att försvara den hushållsbaserade modell jag
tecknade inledningsvis. Under 1800-talet kunde detta plakat dock inte hålla stånd mot det ökade
sociala tryck som bland annat befolkningsökningen skapade. 1858 avskaffades plakatet, med följd
att friförsamlingar utanför sockengemenskapen fick rätt att etablera sig – civilsamhället kom alltså
som nämnts att i stort etablera sig utanför kyrkan.

Framtidsmöjligheter?
Om den pietistiska erfarenhetens kyrkosociala dimension integrerades även i den stora berättelsen
om Svenska kyrkan, kunde detta legitimera nya framtidsmöjligheter:
FRIA FORMER INOM KYRKLIG RAM. En svaghet i Svenska kyrkans ställning i dagens
civilsamhälle är att engagemanget ofta representeras av anställda i kyrkan. Detta
är inte något fel i sig – men för att kyrkan i längden ska kunna ses som ett legitimt
uttryck för ett bärkraftigt civilsamhälle behövs det också skapas ökade möjligheter
att inom en rymlig folkkyrka tillåta fria och spontana gemenskapsformer bland
medlemmar. Inga konventikelplakat bör i framtiden få hindra möjliga folkrörelser att
formera sig i Svenska kyrkan.
ÖMSESIDIGT LÄRANDE. Frånvaron av konventiklarna som social erfarenhet har
lett till att Svenska kyrkan fortfarande ofta utgår från ett förmedlingspedagogiskt
katekestänkande i sin undervisning. Själva ”literacy” -begreppet, som fått sådant
starkt genomslag i kyrkan, utgår från att medlemmar vet för lite, och behöver mer
undervisning. Här kan det ibland mynna ut i att anställda skall förmedla kunskap
till församlingen. Konventiklarnas form av ömsesidigt demokratisk självbildning i
gemensamt samtal kunde dock också få lyftas fram som framtidsmodell för framtida
kyrklig kunskapsreproduktion. (Här vill jag referera till pietismforskarens Carola
Nordbäcks snart avslutade forskning för forskningsenhetens räkning)
SOCIAL INNOVATION. Pietismens fria former av social innovation kan ses som
förebild för nutidens kreativa församlingsmedlemmar. Att exempelvis peka på
Hallestiftelsens stora omskapande av sin samtid torde vara ett inspirerande exempel
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för samtidens kyrkliga kreativitet, där diakoner ofta är drivande med nya sociala
lösningar av till exempel fritidsbanker för gemensamt utlånande av exempelvis
skidor och skridskor. Diakonin som kreativt uttryck för legitimt evangeliskt lutherskt
förhållningssätt till ständigt ändrade samhällsutmaningar skulle med den pietistiska
berättelsen få ett större och solidare sammanhang.
NYA SAMTALSRUM. Samtalet om kyrkan behöver nya sociala rum. Pietismen pekade
på möjligheterna att skapa sådana rum. Idag förs ofta debatten om Svenska kyrkan
mellan olika åsiktseliter. Svenska kyrkan riskerar blir något av ett byte i kampen om
den allmänna opinionen. Orsaken till denna situation kan kopplas till att avsaknad
av rum för församlingsmedlemmars gemensamma samtal. De nya församlingsråden
fungerar dock i många församlingar som nya arenor för lokal kyrklig folkopinion i
utrymmet mellan gudstjänst och kyrkoråd.
Förutom ovanstående punkter om pietism vill jag avslutningsvis lyfta fram den svenska
fördemokratiska sockendemokratin och allmänna läskunnighet som uttryck för en internationellt
sett intressant historisk erfarenhet. Dess historia har överlagrats av senare folkrörelser och har i
många stycken glömts bort och stämplats som något passerat. Att aktivt minnas denna modell får
dock konsekvenser. Att som kyrka inte betrakta stat och kommun som ”något annat”– har varit
självklart. I modern tid har folkkyrkobegreppet varit ett sätt att försöka omformulera denna syntes.
Att hålla denna öppenhet vid liv utgör en viktig utmaning i relation till den anglosaxiska berättelse
som placerar ett protestantiskt präglat civilsamhälle som alternativ till stat och offentlig makt.
Med ovanstående text hoppas jag något ha lyckas övertyga om vikten att tänka framåt utifrån
relevanta bilder av sin egen historia.
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Social innovation – en framtidsutmaning för kyrka och
samhälle
Malin Lindberg, biträdande professor, Luleå tekniska universitet
Malin Lindberg är docent i genus och teknik och verksam som forskare vid Luleå tekniska
universitet. Hon forskar om inkluderande innovation ur olika perspektiv. Hon utforskar även om
innovationspotentialer i skärningspunkter mellan olika branscher, sektorer, innovationsformer
m.m.
Svenska kyrkan har en lång tradition av att utveckla nytänkande lösningar på samhällsutmaningar,
inte minst inom diakoni och välfärd. Hela det organiserade civilsamhället anses, enligt
tidigare forskning, spela en viktig roll i hanteringen av samhällsutmaningar. Civilsamhället
har förmåga att omvandla människors marginalisering (p.g.a. sjukskrivning, arbetslöshet,
invandrarbakgrund, psykiska/fysiska funktionshinder m.m.) från en privatpsykologisk till en
samhällsstrategisk fråga och därigenom möjliggöra gemensamma lösningar på individers utsatthet.
På senare tid har denna förmåga kommit att sammanfalla med ett ökat politiskt intresse för
innovationsdriven samhällsutveckling, där nytänkande lösningar på aktuella samhällsutmaningar
såsom arbetslöshet, fattigdom, migration, ohälsa m.m. efterfrågas. Såväl Sverige som EU och
OECD har därför de senaste åren utarbetat strategier och genomfört insatser för att identifiera
och främja samhällsorienterad innovationsutveckling, i kontrast till tidigare fokus på teknisk
innovationsutveckling. Socialt fokuserad innovation utgör därmed en framtidsutmaning för såväl
kyrka som samhälle, där Svenska kyrkan och andra civilsamhälleliga organisationer har potential
att öppna upp innovationsfältet för en större mångfald av aktörer, drivkrafter och lösningar
samtidigt som de själva vidareutvecklar sin förmåga att leda och organisera innovationsprocesser.1
Utvecklingen av socialt nytänkande lösningar benämns allt oftare i termer av ”social innovation”,
vilket avser utvecklingen av nytänkande lösningar som bidrar till förbättringar i människors
livskvalitet, välmående, relationer och egenmakt. Det kan handla om nya lösningar för försörjning,
boende, hälsa eller inflytande. Lösningarna kan ha olika former, t.ex. nya arbetssätt, verksamheter,
tjänster, produkter m.m. Även än mer immateriella former omfattas, såsom nya tankesätt och
upplevelser. Social innovation kännetecknas av fyra komponenter: 1) identifiering av otillräckligt
adresserade samhällsutmaningar och sociala behov, 2) utveckling av nytänkande lösningar på dessa
behov och utmaningar, 3) involvering av berörda grupper i behovsidentifiering, lösningsutveckling,
implementering och spridning, 4) samverkan mellan olika grupper, organisationer och sektorer i
behovsidentifiering, lösningsutveckling, implementering och spridning. Det ”socialt nya” i sådan
innovation avser bland annat nytänkande sätt att identifiera utmaningar, behov, involvera berörda
grupper, koppla ihop olika aktörer och eftersträva hållbara effekter. Angreppssätten behöver
inte nödvändigtvis vara helt nya utan det kan handla om att kombinera existerande lösningar på
ett nytänkande sätt eller tillämpa dessa inom ett nytt område, för en ny målgrupp eller med ett
nytt syfte. Den sociala innovativiteten kan bedömas utifrån uppnådd social förändring, i form av
förbättrad livskvalitet, välmående, relationer eller egenmakt. För att vara långsiktigt hållbar ska
förändringen omfatta individuell, organisatorisk och samhällelig nivå.2
För Svenska kyrkans del kan begreppet social innovation bidra till att synliggöra, sammanlänka
och förstärka kyrkans nytänkande utvecklingsprocesser. Det gäller inte minst inom diakoni
och välfärd där det finns en kyrklig tradition av att utveckla nytänkande lösningar på
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samhällsutmaningar och sociala behov. Social innovation bidrar med verktyg och strategier för att
stötta, utveckla och sprida dessa lösningar på ett sätt som underlättar långsiktig social förändring
på individuell, organisatorisk och strukturell nivå. Eftersom det inom innovationsforskningen
finns få studier av civilsamhälleliga organisationers roll i innovationsutveckling, likväl som det
finns få explicita studier av innovationsutveckling inom forskningen om det civila samhället, är
det vetenskapligt värdefullt med ökad kunskap om innovationsutveckling i Svenska kyrkan som
en civilsamhällelig organisation.3 Därigenom kan nya insikter tillföras dels om civilsamhälleliga
drivkrafter i innovationsprocesser, dels om civilsamhälleliga organisationers innovationsförmåga,
innovationsledning och innovationsformer till forskningsområdena innovation och civilsamhället.
För att identifiera befintliga sociala innovationer inom Svenska kyrkan och analysera de
organisatoriska förutsättningarna för socialt nytänkande verksamheter inom kyrkan har
Svenska kyrkans forskningsenhet genomfört ett pilotprojekt under 2015–2016. Projektet
genomfördes i samverkan med församlingar, stift och andra enheter inom kyrkokansliet, samt
innovationsfrämjare vid myndigheten VINNOVA och innovationsforskare vid Luleå tekniska
universitet.4
I pilotprojektet identifierades och dokumenterades ett flertal exempel på sociala innovationer
genom enkäter, intervjuer och dokumentstudier. Dessutom genomfördes fyra workshops med
representanter från församlingar, stift och kyrkokansli för att diskutera förutsättningarna för
socialt nytänkande verksamheter inom kyrkan. De identifierade exemplen på social innovation
omfattar bland annat projektet Digniti Omnia som syftar till att öka egenmakten bland utsatta
EU-medborgare, nätverket Framtiden bor hos oss som samlar distrikt och församlingar i ett
gemensamt utvecklingsarbete arbete i mångreligiösa och mångkulturella stadsdelar, konceptet S:t
Mary för praktik och arbetsträning för långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna, projektet Skapa
som använt uttryckande konst som en ny social praktik för att hantera utmanande livssituationer.
Slutligen projektet Växthuset, som kombinerar grön rehabilitering och riktiga anställningar för
arbetslösa och sjukskrivna med växtodling till kyrkogårdar och kyrkliga begravningar samt
produktion av ekologiska urnor. 5 Gemensamt för de identifierade exemplen är att de understryker
vikten av att Svenska kyrkan vidareutvecklar sina befintliga verksamheter för att förbli relevant i
ett föränderligt samhälle och för att stå upp för människovärdet när de ordinarie välfärdssystemen
inte lyckas bistå människor i utsatta livssituationer. Exemplen har främst utvecklats inom det
diakonala området, men även till viss del inom teologi, mission, gudstjänst och undervisning6.
I Framtidskommissionens slutrapport urskiljs en rad samhällsutmaningar för Sveriges del,
inklusive social sammanhållning, demokrati, jämställdhet, migration och integration, samt den
demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning.7 Flera av dessa avspeglas i Svenska
kyrkans sociala innovationer, där bland annat arbetslöshet, ohälsa, fattigdom, inflytande,
integration och ensamhet adresseras.8 Särskilt migration urskiljs av Framtidskommissionen som
en drivkraft för innovativ utveckling, genom att bidra till att ”överföra idéer, kunskaper och
innovationer mellan länder”9 och genom att migranter för med sig ”kunskaper och erfarenheter
som bidrar till att sprida idéer och innovationer”10. Sverige beskrivs dessutom som ett land
som ”präglas av mångfald och öppenhet för influenser, ny teknik och nya innovationer”11.
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Civilsamhällets betydelse för samhällsutveckling uppmärksammas i den statliga utredningen Palett
för ett stärkt civilsamhälle där civilsamhället uppges ”lösa problem som det offentliga på egen
hand inte mäktar med”12 . I regeringens proposition En politik för det civila samhället framförs att
det organiserade civilsamhället har stor betydelse för att främja och utveckla innovationer, men att
det krävs ytterligare insatser för att dess fulla samhällsutvecklande potential ska tillvaratas.13 I den
statliga utredningen argumenteras att ”mångfalden, särarterna och pluralismen inom civilsamhället
skärper kraven på det offentligas förmåga att vara innovativ och söka lösningar där det ideella
engagemanget tas tillvara”14. Detta uppges inte minst gälla det organiserade civilsamhällets roll
som tjänsteleverantörer till den offentliga sektorn, där regelverk och rutiner för närvarande främst
är utformade utifrån det privata näringslivets behov.15 I den statliga utredningen konstateras att
myndigheter på statlig, regional och lokal nivå ofta talar positivt om de insatser som civilsamhället
gör, men att det praktiska tillvaratagandet av det ideella engagemanget ofta försvåras av
juridiska eller byråkratiska hinder. Den ”kommersiella logiken och regelverket” i offentliga
upphandlingar riskerar enligt utredningen att ”bidra till likriktning och hämma den utveckling
och innovationskraft som är en del i civilsamhällets mervärde”16. I propositionen betonas särskilt
den roll som civilsamhälleliga organisationers spelar som tjänsteleverantörer inom det sociala
området. Både offentliga och civila aktörer bör enligt propositionen bidra till framväxten av nya
organisationer, utförare och samverkansformer inom det området.17
Det civila samhällets roll i innovationsutveckling kan förstås med hjälp av tidigare forskning
om dess huvudsakliga funktioner i samhället som röstbärare, demokratiskola, gemenskap och
tjänsteleverantör. Civilsamhälleliga innovationsprocesser kan fungera som röstbärare för människor
som annars sällan ges möjlighet att påverka vilka behov som ska lösas genom innovation, som
demokratiskola och gemenskap genom att en mångfald av människor samarbetar i utvecklingen av
innovativa lösningar, samt som tjänsteleverantör genom nyttiggörande av de innovativa lösningar
som utvecklats i civilsamhället.18 Detta indikerar att civilsamhälleliga organisationer fyller en
viktig roll som främjare och utvecklare av socialt innovativa lösningar. Civilsamhällets förmåga
att dels identifiera samhällsutmaningar och sociala behov, dels samordna processer för att utveckla
lösningar på dessa utmaningar och behov, är här central.19 Det fåtal forskningsstudier som finns
av civilsamhälleliga organisationers roll i innovationsutveckling indikerar att de kan bidra till att
öppna upp innovationsfältet för en större mångfald av aktörer, drivkrafter och lösningar. De kan
även bidra med att koppla samman aktörer från olika sektorer och områden i innovationsprocesser
samt skapa mötesplatser för dialog och samverkan kring innovativa lösningar. Detta anses bland
annat bero på det organiserade civilsamhällets förmåga att omvandla människors marginalisering
(p.g.a. arbetslöshet, ohälsa, immigration, funktionsvariationer m.m.) från en privatpsykologisk
till en samhällsstrategisk fråga och därigenom möjliggöra gemensamma lösningar på individers
utsatthet.20 I den statliga utredningen Palett för ett stärkt civilsamhälle uppmärksammas ett förslag
att öronmärka delar av Allmänna arvsfondens medel just för social innovation, eftersom fonden
anses utgöra ”en viktig finansiär av nya initiativ inom det civila samhället”.21
I Svenska kyrkans pilotprojekt har potentialer och utmaningar för social innovation i
kyrkan identifierats i dialog med representanter från församlingar, stift och kyrkokansli.
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Bland potentialerna återfinns ett bättre tillvaratagande av erfarenheterna från de sociala
innovationsprocesser som bedrivits inom Svenska kyrkan förr och nu. En annan potential är att
bättre tillvarata kyrkans unika bidrag i samhället som en drivkraft för social innovation, vilket
omfattar mening, tro, tillit, mänsklig utveckling, sammanhang, gemenskap, mötesplatser, rörlighet
m.m. 22 En faktor som framställs som både en potential och en utmaning är församlingarnas
självständiga ställning i Svenska kyrkan, vilket å ena sidan ger utrymme för en mångfald av lokala,
innovativa lösningar och å andra sidan försvårar samordning och spridning av framgångsrika
sociala innovationer. En annan utmaning är kyrkans delvis hierarkiska strukturer som begränsar
utrymmet för innovativa initiativ i den vardagliga verksamheten. Samtidigt uppfattas de socialt
nytänkande lösningar som utvecklats i kyrkans verksamheter som individberoende, i avsaknad
av strukturellt ansvar för dessas långsiktiga utveckling och förvaltning från centrala personer
och policyer såsom kyrkoherde, kyrkoråd och församlingsinstruktion. Även de separata silos som
upplevs finnas mellan kyrkokansliets olika verksamhetsområden uppfattas som en utmaning för
nytänkande verksamheter i Svenska kyrkan. Det motstånd – i form av sidoordning, nedprioritering,
stelbenthet och snedblickar – som upplevts av många av dem som försökt utveckla nytänkande
verksamheter i kyrkans regi uppfattas som ytterligare en viktig utmaning.
För att tillvarata ovanstående potentialer och hantera utmaningarna har en rad behov
formulerats av deltagarna i pilotprojektet. Dessa omfattar bland annat behovet av att synliggöra
nytänkande verksamheter i Svenska kyrkan, både internt och externt. Det finns även ett behov
av att stötta praktisk utveckling av socialt innovativa lösningar genom kunskap, nätverk,
finansiering, konceptualisering och spridning. Kompetensutveckling för förtroendevalda, chefer
och medarbetare anges vara ytterligare ett centralt behov. Intern samverkan över yrkes- och
enhetsgränser och extern samverkan över organisations- och sektorsgränser anses även det vara
nödvändigt. Utvecklingen av stöttande strukturer för socialt innovativ utveckling i Svenska kyrkan
uppges bäst ske som en integrerad del i redan pågående utvecklingsprocesser, så att det inte blir
ett separat spår vid sidan av. Enligt Framtidskommissionen ska aktuella samhällsutmaningar
identifieras och göra det möjligt för regering, riksdag och andra delar av samhället att i ett
tidigt skede kunna fatta beslut som gör att utmaningarna kan mötas på bästa möjliga sätt.
Detta gäller även inom Svenska kyrkans verksamheter, där innovationsledning hittills sällan
ingått i organisatoriska strategier eller kompetensutvecklande insatser. Såsom konstateras i
Framtidskommissionens slutrapport är det omöjligt att förutsäga vilka som blir framtidens
innovationer. Ett innovationsfrämjande ledarskap behöver därför vara ödmjukt och öppet för
en mångfald av behov och lösningar i många olika kyrkliga verksamheter, för att framgångsrikt
kunna hantera aktuella samhällsutmaningar. 23
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Projektet Diakoni och välfärd – Några tankar om framtida
utmaningar för diakoni och kyrka
Mikael Kurkiala
Mikael Kurkiala är docent i kulturantropologi, författare och föreläsare. Han är anställd som
forskare vid analysenheten, Ärkebiskopens och generalsekreterarens sekretariat.
Ur ett teologiskt perspektiv är diakonin den kristnes gensvar på Guds självutgivande kärlek så som
den kommit människan till känna genom inkarnationen. Diakonin är därför en form av handlande
i världen genom vilken kyrkan kontinuerligt synliggör Guds kärlek till människan. Men detta
handlande följer inte en manual med entydiga direktiv. Diakonin, precis som den kristna tron i
övrigt, måste hela tiden omtolkas och omförhandlas i relation till den tid och de utmaningar den
befinner sig i.
Det är därför av avgörande betydelse för diakonin specifikt, men också för kyrkan i allmänhet,
att man har en djup förtrogenhet med den samtid man lever i samt att man ur de djupströmmar
som löper genom den kan bilda sig en rimlig uppfattning om den framtid som dessa förebådar och
att rusta sig för att möta dess utmaningar.
En samtids- och framtidsspaning bör skilja mellan händelser och trender. Medan enskilda
händelser kan vara nog så dramatiska blir de av intresse för en vidare analys i den utsträckning
som de bidrar till att förändra villkoren, själva strukturen, för samhället.
Regeringens framtidskommission listar sex områden där framtidsutmaningarna är som
störst och som den bedömer att det svenska samhället bör rusta sig för att möta: globalisering
och teknikutveckling, hållbar tillväxt, demografiska förändringar, migration och integration,
demokrati och jämställdhet samt social sammanhållning.
I stor utsträckning är de samtids- och framtidsutmaningar som det svenska samhället som helhet
ställs inför också de som kyrkan har att förhålla sig till. Detta bekräftas också av ”Ett biskopsbrev
om diakoni” som innehåller en lista över framtidsutmaningar som i allt väsentligt överensstämmer
med framtidskommissionens, men som under rubrikerna individualism, inomvärldslighet och
ekonomism lägger något större vikt vid existentiella frågor.
I nedanstående reflektioner vill jag ta fasta på några djupgående trender av vikt för Svenska
kyrkans diakonala uppdrag. Dessa är individualisering och fragmentering, teknikutveckling
och tillit och rädsla. Dessa rubriker överlappar dem som finns i framtidskommissionens rapport
och biskopsbrevet, men jag hoppas att mina reflektioner kan tillföra dessa områden ytterligare
perspektiv.

Individualisering och fragmentering
Redan i den moderna erans begynnelse påbörjas den gradvisa nedbrytningen av de stora
sociala och kosmologiska sammanhangen. Kollektiva traditioner övergår alltmer och gradvis
till individuella livsstilar. Individer lösgör sig alltmer från släktskapsband och lokalitet. Man
identifierar sig mindre i termer av arv än i termer av prestation. Det är allt mindre släktträdet
som avgör vem man är och i allt högre grad det privata CV:t. Denna utveckling är långsam
och synnerligen ojämnt geografiskt distribuerad och långt ifrån fullbordad. I Sverige och andra
västländer – framförallt i Nordeuropa och Nordamerika – har denna utveckling gått längst. Den
prestation som fram till nyligen var den mest avgörande för den individuella identiteten var den
yrkes- och utbildningsmässiga. Vad och hur man producerade – oberoende av om det handlade
om kunskap, varor eller tjänster – definierade vem man var och ens plats i klassamhället. Under
senaste årtionden har emellertid konsumtion i vid mening – av musik, upplevelser, kulturutbud,
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varor, etc – kommit att spela en minst lika central roll för den personliga identiteten. Uppfattningen
att identiteten är självvald, resultatet av ens egna prestationer, gör också att ansvaret för den
egna identiteten läggs på individen snarare än på samhällsstrukturen, ”Ödet” eller släkten. Med
frikopplingen av identiteten från tradition, släkt och social struktur följer både stor frihet och stort
ansvar.
Strävan efter frihet har varit en motor bakom revolutioner, migration och politiska reformer.
Frihet implicerar att man vinner något genom att offra något annat. Individers sociala mobilitet
innebär att de befriar sig från – eller offrar – den tillhörighet som släkten inneburit. Strävan efter
frihet innebär också i hög grad en förnekelse av allt sådant – kön, ras, klass eller tradition – som
skulle kunna tänkas predestinera individen för ett specifikt öde.
Individualisering innebär att det blir allt svårare – och mindre lockande – för individen att
underordna sig och foga in sig i en större berättelse, vare sig denna är nationalistisk, ideologisk
eller religiös. Med individualismen fragmenteras de stora berättelserna. Individen stiger inte in i ett
mönster utan förväntas skapa det själv.
Mot bakgrund av totalitära sekulära och religiösa ideologiers krav på lydnad och underkastelse –
och inte minst med tanke på de fasaväckande konsekvenser detta fått under det förra århundradet
– är individualismen något att välkomna. Men den har också ett högt pris. Individen är i hög grad
utelämnad åt sig själv och sitt eget meningsskapande. Existentiella frågor som tidigare bearbetades
kollektivt i riter och myter förväntas individen idag att möta själv. Vi ser ett prestationssamhälle
växa fram, ett samhälle där attraktionskraft och människovärde blir ett resultat av individens egna
prestationer snarare än – till exempel – ett arv eller en gåva.
Trots en tidigare aldrig skådad materiell välfärd och ett enormt och på det hela taget
lättillgängligt överskott av varor, intryck och underhållning, pekar de kurvor som mäter
livskvalitet (existentiell hälsa) nedåt. Detta gäller inte minst bland unga människor och i synnerhet
bland unga kvinnor.
Hela den teknologiska utvecklingen under senare århundraden har syftat till att tillfredsställa
materiella behov och att, då den parats med en marknadsekonomi som syftar till vinstmaximering,
till att väcka ständigt nya begär. Denna utveckling har emellertid inte parats med en motsvarande
och möjligtvis lika viktig utveckling av samhällets förmåga att möta människors existentiella
behov. I takt med att de materiella resurserna ökar ser de existentiella resurserna tvärtom ut att
minska.
De metoder som finns för att möta dräneringen av livsmening är huvudsakligen medicinska
och terapeutiska och riktar in sig på individer eller grupper av individer (”familjeterapi”). Det
är givetvis positivt att dessa metoder finns, men vad som saknas är träffande diagnoser inte
bara av enskilda individers meningsfattigdom utan av ett samhälle som till sin helhet hotas av
meningsfattigdom och leda.
Det som för några generationer sedan stod i centrum for kollektivt meningsskapande har
blivit var och ens privatsak. Samhället erbjuder inte längre svar på de stora frågorna om liv och
mening. Individer som upplever brist på livsmening får av allehanda coacher och självutnämnda
terapeuter höra att deras problem är individuella, snarare än strukturella. Diakonin torde kunna
erbjuda åtminstone delvis andra och kompletterande berättelser för individer att foga in sitt
eget meningsskapande i och därigenom placera individen i ett sammanhang som överskrider
hennes specifika livsomständigheter. Det diakonala samtalet måste givetvis ha sin utgångspunkt i
klientens, den hjälpsökandes behov, men om det är möjligt vore det kanske önskvärt att till detta
samtal foga liturgiska element av något slag. En känsla av sammanhang växer inte fram som ett
resultat av en intellektuell insikt utan måste nå människan parallellt på ett djupare erfarenhetsplan.
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Mer av allt och ökat tempo
Teknologin är människans sätt att övervinna sina fysiska och mentala begränsningar. Den tillåter
henne att aktivt gripa in i sin livsvärld och att förändra villkoren för sin existens. Tekniska
landvinningar har globalt sett bidragit till att öka människors levnadsstandard och förväntade
livslängd och stora förhoppningar knyts till teknologins förmåga att möta också de problem och
utmaningar som framtiden ställer oss inför. Men en överdriven tillit till tekniken riskerar att leda
till att vi reducerar komplexa moraliska och politiska problem till tekniska; att vi riktar våra
åtgärder mot enskilda symtom men står handlingsförlamade inför deras orsaker.
Teknologin är inte bara något vi själva skapar utan också något som på ett djupgående sätt
omskapar oss. Detta symbiotiska förhållande kan leda till en förskjutning i balansen mellan
människan och hennes teknik; till att människan underordnas tekniken snarare än tvärtom.
Det är därför angeläget att ställa sig frågan hur den teknologiska infrastruktur som omger oss i
våra vardagsliv i grunden påverkar oss. Ett flertal studier visar att koncentrationssvårigheter och
ett allt mer förkortat uppmärksamhetsspann – fångat i diagnoser som adhd (Attention deficit
hyperactivity disorder) och IFS (Information Fatigue Syndrom) – är en direkt konsekvens av ett
ständigt ökande och uppsnabbat informationsflöde som osorterat når oss. Som ett resultat av att
informationsmängden ökar och informationsflödet snabbas upp förändras både informationen
och dess mottagare, det vill säga vi människor. Informationen blir kortare, ytligare och därmed
lättare att konsumera. Vad som förloras är i hög grad djup, komplexitet och nyanser. Detta gynnar
framväxten av ett medvetande som förmår ta in mycket information från flera källor samtidigt
(”multi-tasking”) men som därigenom gradvis förlorar förmågan till fokus och kontemplation.
Att saker och ting går snabbt är inte dåligt i sig. Snabba kommunikationer har räddat många liv
och gör det möjligt för människor att idag upprätthålla meningsfulla och nära relationer oberoende
av geografiska begränsningar. Men när snabbhetsideologin invaderar de områden av livet som
per definition inte kan snabbas upp blir det problematiskt. Till dessa hör odlandet av djupa och
mångdimensionella relationer och intellektuell och andlig fördjupning. För att tala i religiösa
termer: det blir svårt att upprätthålla och odla en gudsrelation när samtiden oavbrutet pockar
på. Nu vore detta inget problem om det man kan kalla gudsrelation var ett undgängligt tillval i
människolivet. Men om man antar att gudsrelationen är central för att vi ska bibehålla en väsentlig
del av vår mänsklighet blir oförmågan att skapa och upprätthålla en sådan ett stort bekymmer. För
det är just denna relation som på ett icke-biologiskt plan knyter oss samman med varandra och
med skapelsen som helhet. Att odla en gudsrelation är därför att placera in sig i ett sammanhang
som transcenderar tid, rum och kulturella barriärer – eller annorlunda uttryckt: som upprättar
just de sammanhang som moderniteten berövat oss. Det diakonala uppdraget består då bland
annat i att bistå individen att odla denna relation, att skriva in sig själv i ett sammanhang där hon
tillmäts ett omistligt värde inte i kraft av sin sociala ställning eller sina prestationer utan i kraft av
själva sin existens. Det mest grundläggande diakonala uppdraget är därför att uttala orden ”du är
älskad” och att i handling visa att så är fallet.
I ett samhälle präglat av ett enormt överskott på information och stimulans är uppmärksamhet
och närvaro de nya bristvarorna. Informationsutmattade och till sina elektroniska apparater
fjättrade människor behöver därför platser av vila och stillhet. Heliga berättelser behöver plats och
tid för att växa och bli en levande verklighet i individens liv. Det diakonala samtalet, kanske utan
ord, kan bli just en sådan plats.

Tillit och rädsla
När resenärer stiger in i vänthallen i Stockholms centralstation möts de genom
högtalaranläggningen av uppmaningen – på svenska och engelska – att ”inte låta någon du inte
känner hjälpa dig av och på med bagaget”. Det kan tyckas märkligt att denna uppmaning att
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misstro våra medmänniskor framstår som så självklar att den inte får oss att höja ögonbrynen.
Misstro framställs här som den sunda grundhållningen till medmänniskan. Utan att romantisera
det förflutna kan man konstatera att det inte alltid varit så. Ännu under 1990-talets första år sågs
spädbarn sova i barnvagnar som stod parkerade utanför caféer och butiker i centrala Uppsala. En
sådan syn vore otänkbar idag. Vi lever i en rädslokultur där omvärlden hela tiden riskbedöms. Det
saknas i vår del av världen en objektiv grund för rädslokulturens framväxt. Vi är tryggare idag än
någonsin tidigare. Men tiden upplevs inte så. Och det är inte verkligheten som styr våra handlingar
utan våra tolkningar av den.
Samtidigt meddelar Framtidskommissionen att Sverige fortfarande präglas av en ovanligt hög
grad av social tillit jämfört med andra länder. 71 % av svenskarna svarar att man kan lita på de
flesta andra människor medan bara 26 % av det globala genomsnittet har denna uppfattning.
Skälen till denna ”svenska” och i internationella jämförelser starka sociala tillit är flera. En långt
driven individualisering och social fragmentering där släkter förlorat sitt inflytande har lett till
att allt fler sociala funktioner och ansvarsområden har delegerats till staten och dess företrädare.
Svenskar har tränats i att känna tillit till människor den inte känner. När staten försvagas genom
privatiseringar och avregleringar överförs allt mer av det sociala och ekonomiska ansvaret till
enskilda individer och det civila samhället. På lång sikt torde detta undergräva tilliten till staten
och i förlängningen den sociala tilliten i stort. Det civila samhället kommer då att överta den roll
som släkt och klan har i traditionella kollektivistiska samhällen.
En faktor som också undergräver den sociala tilliten är bristande integration och bristande
förståelse för och kunskap om människor med en annan bakgrund än ens egen. Integration handlar
om att foga samman olikheter utan att utplåna dem. Bristande integration – och inte bara mellan
etniska och kulturella grupper utan också mellan regioner eller samhällsklasser – leder till ökande
fragmentering. ”Samhället” må leva kvar som ett institutionellt ramverk, men upphör att vara en
gemenskap.
Med ojämna mellanrum flammar social oro upp i i synnerhet förorter runt om i Sverige.
Upploppen, med deras massiva förstörelse av allmän och privat egendom, kan ses som symtom
på en djupare och mer vittgående kris i samhället som inte går att begränsa till segregerade
förorter – en utbredd oförmåga, ovilja till identifikation med en föreställning om det gemensamma.
Samhällen är, som historikern Benedict Anderson konstaterat, inte bara organisatoriska ramverk
utan även föreställda gemenskaper. Vad förstörelse av det allmänna vittnar om är, ur detta
perspektiv, en oförmåga att föreställa sig och identifiera sig med en gemenskap som transcenderar
de konkreta sociala nätverk människor är delar av. Vad som hotas är en föreställning, en
fantasi, men en fantasi nödvändig för samhällets fortbestånd. Upploppen är symtom på denna
fantasilöshet.
Ytterligare en faktor som bidrar till att undergräva den sociala tilliten är globaliseringen
av terrorn. Under senare år har i synnerhet islamistisk terror skördat offer runt om i Europa.
Denna terror skiljer sig från tidigare former av politisk terror. Spektakulära terrordåd i Paris,
Nice och Bryssel har inte riktat sig mot politiska symboler utan mot vanligt folk. Syftet är att
polarisera världen, att ersätta tillit med rädsla och hat och att reproducera fundamentalismens
binära världsbild som inte tillåter vare sig gråzoner, tvivel eller kulturell eller religiös dialog och
korsbefruktning.
En ofta upprepad fras i såväl Nya som Gamla Testamentet är ”var inte rädd”. Trons motsats
är, som biskop emeritus Martin Lönnebo påpekat, inte tvivlet utan rädslan. Det diakonala
uppdraget måste vara att i mötet med rädda och misstänksamma människor ingjuta mod, hopp
och livskraft. Detta är lättare sagt än gjort. För rädsla och misstro är ibland nödvändiga och
sunda förhållningssätt till specifika livssituationer. Tillfällig och riktad rädsla är och har alltid
varit en nödvändighet för människans (och andra arters) överlevnad. Men den konstruktiva och
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livsnödvändiga rädslan är alltid knuten till ett specifikt objekt eller en specifik situation. När
rädslan förlorar sitt objekt och blir en generaliserad grundhållning till livet – det som i sin starkaste
form kallas ångest – upphör den att vara en adaptiv fördel och bidrar istället till att undergräva
samhället.
Diakonin måste – och då i synnerhet genom diakonens eget agerande – sträva efter att bidra till
att återupprätta den fundamentala tilltron till nästan och att skingra den generaliserade rädslan.
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Diakonins framtid ur några perspektiv
Curt-Olof Mann
Curt-Olof Mann har 25 års erfarenhet av arbete med frågor i skärningsfältet mellan politik,
civilsamhälle och företagande, bland annat hos Coompanion Sverige och på Inrikes-, Kultur- och
Närings-departementen. Han var också en av dem som analyserade Västerås stifts projekt Aktör
för välfärd.
Uppdraget är att för Svenska kyrkans räkning göra en framtidsinriktad omvärldsreflektion
kring diakoni. Jag tar mig an det utifrån förutsättningen att kyrkans omvärld inte är min. Som
utomstående betraktare är det mest intressant för mig att reflektera över Svenska kyrkan. Det
betyder inte att jag inte försöker sätta kyrkan och diakonin i relation till deras omvärld. Men min
tolkning av uppdraget blir i första hand att försöka förstå och beskriva Svenska kyrkan som miljö
för diakonin.
Jag tror inte att någon av de tankar jag formulerar är ny eller främmande, utifrån vad jag läst
och hört inifrån Svenska kyrkan. Förhoppningsvis har det ett värde att jag som utomstående ser
saker från mina utgångspunkter och försöker förklara varför de framstår som viktiga för mig.

Kyrkan och omvärlden
Svenska kyrkan är en del av samhället, världen och samtiden. Om vi utgår från att kyrkan
representerar en lära, livshållning, ideologi som vill allt gott är det lätt att tycka att det finns
hur mycket som helst för den att göra. I biskopsbrevet om diakoni från 2015 räknas sju
utmaningar upp, men påpekas att det finns många många fler1. Den förra regeringens så kallade
framtidskommission lyfter fram ytterligare ett antal, formulerade i lite andra termer2 . Jag tror
att samtalen om diakonins framtid bör handla minst lika mycket om kyrkans perspektiv som om
omvärldens utmaningar.

Om diakoni och välfärd
När jag läser biskopsbrevet om diakoni framstår just diakonin som den mest uppenbara länken
mellan Svenska kyrkan som kyrka och Svenska kyrkan som välfärdsaktör.
Kyrkostyrelsens så kallade välfärdsplattform från 20133 verkar bekräfta att utgångspunkten är
lika för diakonin och för kyrkans engagemang i välfärdstjänster. Alltså att kristen tro uttrycks
i hur man förhåller sig och handlar gentemot andra människor. Men av välfärdsplattformen att
döma vill Svenska kyrkan betrakta diakoni som en annan typ av tjänst än de offentligt definierade
välfärdstjänsterna.
Dessutom hänvisar en fotnot till ett bredare välfärdsbegrepp, där sådant som gemenskap,
livskvalitet och mening ingår. För mig framstår det här som kyrkans och diakonins hemmaplan.
Välfärdsplattformen tycks också vilja markera att Svenska kyrkan som välfärdsaktör är något annat.
Diakoner framtonar ofta som om de har mer gemensamt med socionomer och andra vård- och
omsorgsprofessioner än med präster. Men av biskopsbrevet förstår jag att steget mellan präst och
diakon inte är långt. Mycket är gemensamt i både utbildning och uppdrag. Och framför allt är
diakoni en av fyra lika viktiga delar i församlingens grunduppgift. Diakonin definieras av sin
funktion i denna.
När det gäller relationen mellan diakoni och välfärdstjänster är mitt intryck från kontakter och
intervjuer på församlings- och stiftsnivå, att varken diakoner, präster eller andra inom kyrkan har
1

Ett biskopsbrev om diakoni, Biskopsmötet 2015, Svenska kyrkan, 2015
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Ds 2013:19, Svenska framtidsutmaningar, Slutrapport från regeringens framtidskommission, Statsrådsberedningen, Regeringskansliet, 2013
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Svenska kyrkans roll och uppgift i den svenska välfärden – en plattform, Kyrkokansliet, Svenska kyrkan, 2013.
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en gemensam syn på hur man ska förhålla sig. I biskoparnas beskrivning av diakonin finns dock
inte många spår av välfärdstjänster.
Kyrkans fortsatta färd längs välfärdsspåret ger viktiga förutsättningar för diakonin. Jag tror att
det ligger en viktig utmaning i att göra klart på vilka sätt.

Om organisation
Svenska kyrkan har organisatoriska enheter på lokal, regional och nationell nivå: styrning
och ledning med specifik kompetens, professionella som utför det mesta av kyrkans ”tjänster”,
medlemmar, ideella funktionärer, förtroendevalda, religiös auktoritet, maktstrukturer,
förtroendekapital, former och rum för traditioner och ritualer, arbetsgivaransvar, potentiella
resurser till ny verksamhet, med mera. Svenska kyrkan som organisation har liksom alla
organisationer sina särskilda förtjänster och brister beroende på vad den tar sig för.
I välfärdsplattformens inledning slås fast att Svenska kyrkan i sammanhanget ska förstås som en
organisation. Det kontrasteras i en fotnot mot att den också kan förstås som en andlig gemenskap,
som de kyrkotillhöriga, som en idéburen rörelse eller som en del av den världsvida kyrkan.
Det kan finnas flera skäl för Svenska kyrkan att vilja vara ”välfärdsaktör”. Ett är att upprätthålla
kyrkan som organisation. Samtidigt är kyrkan befolkad av ”goda” människor, både ideella och
professionella, som gärna vill hjälpa sin nästa. När möjligheten att utveckla välfärdstjänster
uppenbarar sig är det inte märkligt om den tilltalar många inom kyrkan.
Intrycket är starkt att det i Svenska kyrkans organisation på olika nivåer finns behov av att hitta
på nya saker att göra. För varje organisation är det grundläggande att hela tiden söka uppgifter
som samhället och människor efterfrågar. Motiven kan vara olika, allt från lönsamhet till
engagemang. För Svenska kyrkans del verkar det finnas flera, till exempel arbetsgivaransvar, etik,
relevans och ”tyngd” som samhällsaktör.
Samtidigt är det naturligt att försöka lyfta sig över den egna organisationen och söka ledning
i omvärlden för hur man ska förhålla sig. Men för att inte riskera att förlora sin själ som
organisation måste utgångspunkten vara uppdraget. Utmaningen är att hela tiden omvandla mötet
mellan uppdraget och förutsättningarna till handling.

Om kyrka
I mina ögon är det en utmaning att hålla isär vad det är i tankarna om organisations- och
verksamhetsutveckling som handlar om Svenska kyrkan som organisation och vad det är som
handlar om Svenska kyrkan som kyrka. Det senare är de sätt att förstå Svenska kyrkans egentligen
olika uttryck för dess syfte, sammanhang och uppgifter, vad den i grunden är till för. Att döma
av välfärdsplattformen är det inte främmande för människor i kyrkan att skilja mellan detta och
kyrkan som organisation.
Biskopsbrevets perspektiv är att det i församlingens organisation finns resurser för utförandet av
den grundläggande uppgiften och därmed diakonin. Det verkar innebära att organisationen också
kan ses som en resurs för enskilda (ideella som professionella) kyrkotillhörigas engagemang och
vilja till egna insatser för människors välfärd. I biskopsbrevet utrycks det som att både diakoner
och andra anställda ska vara möjliggörare. I den mån det kan ses som ett uttryck för att leva sin
tro, bör det vad jag kan förstå också höra till diakonin. Samtidigt är det en öppning för förändring
av diakonins innehåll, med kyrkan och den grundläggande uppgiften som utgångspunkt.
Teoretiskt skulle kyrkan kunna bestå orubbad när organisationen också arbetar på uppdrag
av andra än kyrkan. Men med uppdrag att bedriva verksamhet som är ny och annorlunda än
organisationens reguljära är det en utmaning. Uppgiften att vara kyrkans verktyg är inte självklar
när faktorer som kompetens, resurssammansättning, styrning och ledning förändras. Diakonins
och diakonernas uppgifter och roller kan färgas av krav som ställs på de gängse offentliga
välfärdstjänsterna.
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En annan faktor är hur Svenska kyrkan uppfattas av alla olika intressenter som berörs, både
inom och utanför den. Det som organisationen Svenska kyrkan tar sig för har stor betydelse
för hur människor uppfattar Svenska kyrkan som kyrka och vilka förväntningar de ställer.
För alla som inte är direkt involverade kan det vara lätt att tolka ett ökande engagemang inom
välfärdstjänster hos organisationen som att kyrkan rör sig bort från det etablerade ”kyrkliga”.
Hur väl man än i praktiken lyckas värna organisationens kyrkliga uppdrag och inlemma
välfärdstjänsterna i detta.
Jag frågar mig hur Svenska kyrkan som kyrka skulle tänka kring Svenska kyrkan som
välfärdsaktör, om det inte vore för organisationen Svenska kyrkan.

Om individer
Jag vill gärna tolka den vaghet som finns i beskrivningarna av diakoni och diakoners uppdrag som
en beredskap att möta enskilda människor, att låta varje möte vara unikt och kunna utvecklas
åt oförutsedda håll. Sådana möten framstår för mig som helt centrala för kyrkan. Det är något
annat än att kyrkan som organisation försöker möta samhällsförhållanden, även när församlingar
avgränsar sig till den lokala situationen.
Varje enskild människa som kommer till kyrkan har kyrkans omvärld med sig. I mötet
finns möjligheten till omvärldsanalys, gemensam men unik i just det mötet. Genom att kyrkan
identifierar och formulerar de gemensamma erfarenheterna från alla olika möten mellan enskilda
kan en mer generell bild skapas, som underlag för lärande, prioritering och planering.
Jag tror att detta är Svenska kyrkans viktigaste form av omvärldsanalys. Som jag uppfattar
diakonin går det inte att separera metoden för omvärldsanalys från sättet att möta, hjälpa och
stödja varje individ.
Sedan behöver organisationen Svenska kyrkan som alla organisationer ständigt orientera sig och
manövrera i omvärlden, men detta är något annat än de grundläggande styrsignalerna från mötena
med de enskilda människorna inom kyrkans ram.

Om politiken
Svenska kyrkan har med viss hjälp av forskning och politik sorterat in sig själv i ”den sociala
ekonomin” och ”civilsamhället”. Därmed har man blivit en del av samma diskussion om ”utförare”
i välfärden som andra organisationer i den fållan.
Enligt den senaste civilsamhällesutredningen4 är det egenskaper hos organisationen som i
högre grad än idén, ändamålet eller verksamheten visar på hemhörigheten i det civila samhället.
Den allmännyttiga ideella föreningen används som typfall. Utredningen nämner inte mycket
om Svenska kyrkan eller andra trossamfund. Ett undantag är rubriken Trossamfundens roll
i demokratin. Där hänvisas till syftet med det statliga stödet till trossamfund som säger att
samfunden medverkar i normbildningen i samhället och därför bidrar till att upprätthålla och
stärka samhällets grundläggande värderingar. Civilsamhällets betydelse beskrivs med några typer
av värden; demokratiska, sociala, samhällsekonomiska och sammanhållande samt ”värdet av att
vara snabbfotad”. Utöver dessa, påpekas det, har varje verksamhet ett värde i sig. Svenska kyrkan
hamnar i mina ögon lite vid sidan om, vad gäller både form och innehåll.
Som för andra idéburna ”utförare” är det ett potentiellt problem för Svenska kyrkan att
välfärdstjänsterna är definierade av uppdragsgivaren, inte av Svenska kyrkan själv. Välfärdstjänster
är standardiserade lösningar som grundas på övergripande analyser av omständigheter och behov
i samhället. De är dessutom formade och styrda av politik och myndigheter, alltså utanför kyrkans
kontroll. Jag menar att kyrkans och diakonins styrka är annat än sådana lösningar.
4
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SOU 2016:13, Palett för ett stärkt civilsamhälle, Betänkande av utredningen för ett stärkt civilsamhälle

Den framtidsinriktade omvärldsanalys som jag med flera har blivit ombedda att göra verkar
vara tänkt att i första hand bidra till orientering i den nutida politiken. Kyrkan själv står starkt
för alternativet att orientera sig bland nutidens människor. För mig är det inget som säger att inte
kyrkans egna tolkningar och slutsatser av samtiden skulle kunna vara lika giltiga som politikens.

Om kultur
Men även om vi utgår från att politiken har tolkningsföreträde så menar jag att det fortfarande kan
finnas flera alternativa fält och vägar i den samtida politiska terrängen som Svenska kyrkan skulle
kunna välja. Vård, skola och omsorg är ett av alternativen medan kultur är ett annat.
Det som gör Svenska kyrkan unik är idéerna om sätt att hjälpa människor med livets stora och
svåra frågor. Kyrkan är därmed på ett fält med stora – mer eller mindre positiva eller negativa
– konsekvenser för människors energi, handlingskraft och kreativitet. I personliga och sociala
såväl som i ekonomiska och materiella termer. Detta är något annat än det som betecknas som
välfärdstjänster. Likheterna med sådant som brukar räknas till det kulturella området är större.
Konst i alla dess former men även kultur i betydelsen normer och föreställningar är centrala för
samhällsgemenskapen och för livskvalitet och mening på det personliga planet. Det ser för mig ut
som samma fält som religion, kristen tro och kyrka.

Om språk
I välfärdsplattformen försöker kyrkostyrelsen beskriva Svenska kyrkans hållning och roll i
välfärden med hjälp av den gängse (politiska-idéburna) terminologin. Det talas om ”utförare”,
”hållbarhet”, ”välfärdstjänster”, ”delaktighet”, ”egenmakt”, ”påverkansaktör”, ”samhällsaktör”,
”civilsamhället”, ”innovativa verksamheter”, ”nya lösningar”, ”värdegrund”, ”samhällsnytta”,
”socialt kapital”, ”valfrihet”, ”mångfald”, ”konkurrens på lika villkor”, ”kvalitetskrav”,
”mervärde”, ”kompetens”, ”professionalitet”, ”affärsmässighet”, ”återinvestera överskott”,
”prioriteringar”, ”profilerat”, ”sociala dimensionen i en hållbar utveckling”, ”vård, omsorg, skola”,
”integration”, ”livskvalitet”.
I sådana termer blir det för mig ganska otydligt vad som skulle vara speciellt med Svenska
kyrkan, jämfört med andra välfärdsaktörer. Men det är förstås inte underligt om det bara är
kyrkans eget sofistikerade språk som kan göra den rättvisa. I välfärdsplattformen används också
ord som ”profetiskt uppdrag”, ”diakoni”, ”diakonalt arbete”, ”leva sin tro”, ”rättfärdigt”, ”tro”,
”livsåskådning”, ”grundläggande uppgiften”, ”kyrkotillhörig”, ”nationell nivå”, ”församling”,
”stift”, ”andlig gemenskap”, ”den världsvida kyrkan”, ”Guds avbild”, ”mänsligheten har försonats
i Kristus”, ”Guds helande kärlek”, ”Gud skapar världen och ger liv”, ”människosyn”, ”skapelsen”,
”andlig utveckling”, ”tro, lära och liv ska vara ett”, ”min nästa”, ”människovärde”.
Jämförelsen mellan de två ”ordmolnen” ger mig känslan av ett glapp mellan språken. Intrycket
är två världar som inte självklart förstår varandra. Här har jag ändå bara tagit med ord som på
papperet är olika. Oavsett om det handlar om innehåll eller form, verksamhet eller organisation,
verkar det krävas en mycket kvalificerad översättare för att omtolka det ena språket till det andra.
Mitt intryck är att det är här diakonin befinner sig just nu.
Vissa ord verkar ändå förena de båda språken, kanske framför allt ordet omsorg. Det kunde i
sig antyda att Svenska kyrkans steg till att bli en välfärdsaktör inte behöver vara så långt. Men
det är nog inte självklart hur omsorg inom kyrkan och diakonin förhåller sig till ”barnomsorg”,
”äldreomsorg” eller ”omsorgsboende”.

Kyrkan, diakonin och diakonerna
Jag har satt fokus på en enskild faktor som jag tror har avgörande betydelse för diakonins framtid.
Nämligen hur Svenska kyrkan hanterar rollen som välfärdsaktör, alltså vilken betydelse den ges
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och hur den utövas. Omvänt bör strategierna för diakonin påverka i vilka former och på vilka sätt
kyrkan agerar på det offentligt definierade välfärdsfältet.
För mig framstår det som en central uppgift för diakonerna att fungera som församlingarnas
egna diakonistrateger. Kanske liknande det som i biskopsbrevet kallas möjliggörare. Alltså att
genom sin expertis vad gäller metoder och förhållningssätt stödja och stärka församlingens
diakonala dimension. Om församlingen ska vara ett stöd och ett verktyg för troende människor,
vilket jag uppfattar att den är tänkt som, så verkar det vara en naturlig uppgift att stödja dessa
människor i att också leva sin tro.
Jag skulle önska att Svenska kyrkan ser en utmaning i att värna kyrkan som kyrka – och därmed
diakonin – och samtidigt utveckla tillämpningar av diakonins metoder och förhållningssätt inom
offentligt definierade välfärdstjänster. Jag vill gärna tänka mig fristående välfärdsverksamheter där
Svenska kyrkan bestämmer vilka förhållningssätt, metoder m.m. som ska gälla, utifrån kyrkans
ideal för hur människor ska bemötas och behandlas. Även här är förstås diakonernas expertis
central. Jag är övertygad om att kyrkan på det viset kan bidra till att många människor kan få del
av en mer människovärdig, trygg och personligt stärkande tjänst än de annars skulle få.
En viktig poäng är att det blir tydligt att de fristående välfärdsverksamheterna är varken kyrka
eller diakoni. Däremot kan de påverka kyrkans organisation exempelvis genom att anställda byter
arbetsgivare. På så sätt kunde kanske förväntningar och behov både internt och i omvärlden på dels
kyrkligt präglade välfärdstjänster, dels förändringar i Svenska kyrkans organisation tillgodoses.
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