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Abstrakt 
Syftet med denna studie var att beskriva och analysera motiven 
bakom fyra församlingars engagemang i välfärdsarbetet, utifrån 
deras i stiftelseform drivna seniorboende. Frågeställningen 
innefattar även i vilken form och omfattning det eventuellt 
förekom/förekommer samarbete med den berörda kommunen. 
Studien omfattade tio personer. Dessa var företrädare för 
förtroendevalda inom de fyra berörda församlingarna, 
kyrkoherdar, pastorer, socialnämndens ordförande och en områ-
deschef inom äldreomsorgen. Den använda metoden var inter-
vjuer som berörde frågeområdena: bakgrund/motiv, samarbete, 
verksamhet och nutid/framtid.  I intervjusvaren tonade fem olika 
motivvarianter fram: diakoni, samverkan, mission, förebild och 
medlemsperspektiv. Ett ökat samarbete med både kommun och 
andra organisationer sågs som en naturlig utveckling i den pågå-
ende samhällsförändringen. Orsaker till detta sades vara både 
den offentliga sektorns sviktande resurser och församlingarnas 
vilja att ur rent teologiska/diakonala motiv engagera sig i hela 
samhället. Både församlingar och kommunen ser de ideella väl-
färdsaktörerna som komplement till den offentliga omsorgen. 
Vikten av att noga tänka igenom sina motiv, för att inte tappa 
bort det unika uppdraget som kyrka, framhölls av ett flertal för-
samlingsrepresentanter. 
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Inledning 
Staten, ideella organisationer eller du själv – vem står för välfärden i framtiden? Detta är ru-

briken på Socialstyrelsens årliga konferens om den frivilliga sektorn, 2004. Under denna kon-

ferens uttalade sig bland andra Kerstin Wigzell (generaldirektör i socialstyrelsen) på följande 

sätt: ”Det finns en risk för att det offentliga inte kommer att kunna göra allt som utlovas, t.ex. 

i lagstiftningen, och frågan är hur vi ska lösa det?” (Socialstyrelsen: 2004, s.8). 

Wigzell menar vidare att det är svårt att säga om detta innebär att fler frivilliga krafter 

behövs och ser ett eventuellt ökat engagemang från frivilliga som både en möjlighet och en 

risk. Hon avslutar med att peka på vikten av att det politiskt och inom den offentliga sektorn 

klargörs vad som är det offentligas absoluta ansvar, samtidigt som den ideella sektorns 

insatser aktivt välkomnas, uppmuntras och får stöd.  

Många av välfärdssystemen har vuxit fram ur frivilla organisationer, men sedan övertagits 

av staten och kommunerna.  En enkätundersökning ställd till alla Sveriges kommuner visar att 

dessa upplever en ökning av samarbetet med ideella organisationer under 1990-talet och för-

väntar att denna ökning ska fortsätta även i framtiden (Socialstyrelsen, 2002). Svaren i under-

sökningen visar också på en ökad styrning från kommunernas sida genom att villkor ställs upp 

för bidragsgivning. Kommunen vill ha valuta för pengarna. Samarbetsformer där ideella orga-

nisationer tar över verksamheter eller utför tjänster på  kommunens uppdrag har också ökat 

markant.  

Även inom de ideella organisationerna pågår samtal om dessa frågor. I en forsknings-

rapport (Jeppson Grassman, 2001) om kristna samfunds sociala arbete pekas bland annat 

dessa frågeställningar ut som levande i diskussionen; Ska kyrkan/trossamfunden träda in när 

kommunerna inte har resurser? Inom Svenska Kyrkan pågår efter skiljandet från staten ett 

sökande efter nya former för verksamheten. Är kanske diakonala/sociala insatser det som 

kommer att göra att medlemmar stannar kvar i kyrkan? 

Aktualiteten hos dessa frågor visas även av en motion, till detta års Kyrkomöte, där en in-

formationsfolder om äldreomsorg och gruppboenden i kyrklig regi efterfrågas. Kyrkomötet 

delar motionärens uppfattning att det behövs mer kunskap om hur kyrkan kan driva äldre-

boenden och menar att erfarenheter från församlingar som redan är igång med detta arbete 

bäst kan spridas via kyrkans hemsida (Kyrkomötet, 2004).  

Utifrån dessa olika infallsvinklar finns det orsak att närmare studera vilka motiv som styr 

när ideella organisationer tar steget att engagera sig mer konkret i omsorgsarbete. Att välja 

inriktning mot just kristna samfund blir en följd av författarens eget engagemang i kyrkliga 
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sammanhang. Valet av någon typ av äldreboende föll sig naturligt eftersom äldreomsorg är en 

av inriktningarna på den utbildning som denna uppsats ingår i och eftersom just detta boende 

är det enda, för mig, kända på överkomligt avstånd. 

Syftet med denna studie är att bidra till ökade kunskaper om motiven bakom ideella orga-

nisationers, särskilt trossamfundens, inträde på omsorgsarenan. Fokus kommer att ligga på 

frågor som: Vilka var motiven för att starta verksamheten? Finns det någon samverkan med 

kommunen och vilka villkor har i så fall denna samverkan? Hur ser man på framtiden? 

För att uppnå den ovan nämnda ökade kunskapen intervjuades i denna studie representan-

ter för både den beslutande och verkställande nivån i fyra församlingar som tillsammans är 

huvudmän för en stiftelse som har byggt och driver ett seniorboende med kristna förtecken. 

Kommunens syn undersöktes genom intervjuer med personer i jämförbara positioner. 
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Bakgrund 

Med utgångspunkt från denna studies syfte finns några begrepp som kräver en närmare 

granskning och definition. Nedan diskuteras därför begrepp som samverkan, frivillighet, 

ideella organisationer, civilsamhälle, tredje sektorn, social ekonomi, socialt arbete och 

diakoni. Förutom detta ges exempel på tidigare forskning, samt lagstöd, förordningar och det 

arbete som Socialstyrelsen initierat på detta område. Avsnittet avslutas med en beskrivning av 

organisation och beslutvägar i de berörda församlingarna. 

 

Ideella organisationer/frivilligorganisationer 

När ordet frivillig används avses ofta, men inte alltid, organisationer där en stor del av arbetet 

utförs oavlönat av medlemmarna. I många fall tycks begreppen frivilligorganisationer och 

ideella organisationer vara synonyma. Jeppson Grassman (2001) använder konsekvent 

begreppet frivilligorganisationer och frivilligt socialt arbete. Hon för också ett resonemang 

där hon kopplar dessa begrepp till det inlånade begreppet civilsamhälle. Civilsamhälle syftar 

oftast, enligt Jeppson Grassman, på ”en från staten autonom men offentlig sfär, befolkad av 

föreningar och lokala sammanslutningar av och för medborgare”(s.30). En liknande betydelse 

har begreppet den ”tredje sektorn” som också det syftar på den del av samhället som inte hör 

till den offentliga eller privata sektorn. 

I denna studie kommer istället begreppet ideella organisationer att användas, förutom när 

andra citeras, eftersom detta även kan inkludera idéburna organisationer med större professio-

naliseringsgrad och där en huvuddel av arbetet utförs av anställd personal (jfr. Socialstyrelsen, 

2002, s.9, not 1). Utifrån den förändring som inträffade 1 januari 2000, när kyrkan skiljdes 

från staten, torde numera även Svenska kyrkan passa in i denna definition. 

 

Samverkan 

Enligt Olsson (2000) kan samverkan ske i olika former. Han redovisar en lista över vanliga 

samverkansformer mellan kommuner och frivilliga organisationer: 

 
1. Informationsytbyte mellan aktörer, samrådsgrupper och vara remissinstans sinsemellan. 
2. Kontakter och former för föreningsstöd, tillgång till lokaler och ekonomiskt stöd från kommunen. 
3. Projekt och verksamheter. 
3.1 Kommunala projekt och verksamheter för frivilligarbetare. 
3.2 Projekt som drivs av frivillig organisation och projektet bekostas helt eller delvis av kommunen. 
3.3 Gemensamma projekt eller verksamheter. 
4. Frivilliga organisationer utför verksamhet på entreprenad. (Olsson: 2000, s.22) 
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Olsson definierar samverkan på följande sätt. Samverkan kan ses som ett utbyte mellan två 

eller flera organisationer. Utbytet kan röra information, ekonomi, personal eller annan resurs. 

 
Socialekonomi – tredje sektorn 

Social ekonomi är ett relativt nytt begrepp i Sverige. Det har sitt ursprung i Frankrike, där ett 

institut för social ekonomi funnits i 150 år. Begreppet är väl etablerat inom EU och började 

användas i Sverige efter inträdet i EU (Thidevall, 2003). I en utredning från Kulturdeparte-

mentet med titeln Social ekonomi – en tredje sektor för välfärd, demokrati och tillväxt 

definieras begreppet på detta sätt: 
 
Med social ekonomi anses organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, 
bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga 
sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, 
kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala 
ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft. 
(Kulturdepartementet: 1999, s.10) 

 
I samma utredning betonar Kulturdepartementet värdet av det arbete som utförs inom den 

sociala ekonomin. Dessa verksamhetsformer kan utföra välfärdtjänster med särskilda kvalite-

ter som är svåra att åstadkomma i offentlig eller privat regi, och som kommer både deltagarna 

och det omgivande samhället till godo. De kan också ge en möjlighet för människor att till-

godose egna behov som annars inte skulle kunna tillgodoses (1999). 

 
Socialt arbete – Diakoni 

Vad är diakoni? frågar sig Jeppson Grassman i sin forskning om kyrkornas sociala arbete 

(2001). Någon enhetlig definition av begreppet finns inte men en gemensam utgångspunkt är 

att det handlar om kyrkans sociala ansvarstagande. Själva ordet diakoni kommer från en 

kyrklig språkkultur och detta kan enligt Jeppson Grassman göra det svårt för utomstående att 

förstå hur diakoni skiljer sig från de sociala insatser som utförs i andra sammanhang, särskilt 

eftersom de beskrivningar som finns ofta är mättade med religiösa metaforer och poetiska 

bilder. Ordet betyder egentligen tjänande och är ett uttryck för kyrkans sätt att vara till för 

andra. Det teologiska innehållet finns uttalat i den definition av diakoni som 1998 utarbetades 

på uppdrag av Sveriges Kristna Råd. Där sägs att diakoni är medmänsklig omsorg, grundad i 

Kristi kärlek, uttryckt i kyrkans liv och vill genom barmhärtighet, respekt och solidaritet möta 

människor i utsatta livssituationer. En annan definition finns att hämta i en utredning med 

namnet: Frivilligt socialt arbete. Kartläggning och kunskapsöversikt. Där beskrivs diakoni 
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som en verksamhet som i intention och handling har en välfärsinriktning och som sker med 

anknytning till en kyrklig huvudman (SOU 1993:82).  

Jeppson Grassman (2001) menar dock att människor som regel är medvetna om att diakoni 

är något annat än det sociala arbete som samhället står för. Detta ”andra” eller ”speciella” kan 

enligt henne antas vara kristen tro, människosyn och förkunnelse omsatt i praktisk handling 

inom de organisatoriska ramar som välfärdssamhället tillerkänt Svenska kyrkan och andra 

trossamfund. 

 
Lagstöd och statens intentioner 

I socialtjänstlagens 5kap. 6§. (SFS 2001:453) finns angivet att kommunerna vid sin planering 

av verksamheter för äldre, ska samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och orga-

nisationer. Det finns även angivet i 3kap. 1§ som en av socialnämndens uppgifter att samar-

bete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda ska finnas för att 

främja goda miljöer i kommunen 

I förarbetena till den nya socialtjänstlagen (SOU 1994:139) framhålls att socialtjänstens 

stöd till utomstående organisationer inte får medverka till att styra de frivilliga organisatio-

nerna. Dessutom läggs vikt vid att samverkan inte får inkräkta på organisationernas integritet, 

initiativförmåga och vitalitet. Att slå vakt om ett rikt och oberoende föreningsliv betonas 

eftersom en viss tendens har upptäckts hos kommunerna mot att utveckla strategier för att få 

mer valuta för pengarna. 
Inom socialstyrelsen bildades i januari 2001 ett särskilt sekretariat för frivilligt socialt ar-

bete och organisationsbidrag. Sekretariatets verksamhet ska bedrivas i första hand fram till 1 

juli 2005. Arbetsuppgifterna är bland annat att arbeta med samverkansfrågor mellan organisa-

tioner och huvudmän och belysa omfattningen av frivilligarbete för olika målgrupper. Som ett 

led i detta arbete har sekretariatet anordnat en årlig konferens angående dessa frågor. Den 

senaste med rubriken ”Staten, ideella organisationer eller du själv- vem står för välfärden i 

framtiden?”, vilken behandlas i inledningen till denna uppsats. 

 
Tidigare och nu pågående forskning 

Frågan om huruvida de olika slagen av insatser och ömsesidigt stöd som frivilligorganisatio-

ner (däribland trossamfunden) erbjuder, bidrar till att förbättra välfärden är enligt Svedberg 

(2001) mycket viktig att ställa. Trots den i huvudsak komplementära karaktär frivilligorgani-

sationernas verksamhet har, utför de för vissa begränsade grupper mer fundamentala insatser. 

Detta gör frågeställningen extra intressant att fundera över. Svedberg menar vidare att om 
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detta vet vi idag mycket litet eftersom frågorna är svagt belysta när det gäller offentliga insat-

ser och i ännu högre grad när det rör frivilliginsatser (ideella insatser). Den knappa forskning 

som finns tyder dock, enligt Svedberg, på att det finns unika inslag i vissa verksamheter som 

knappast låter sig ersättas av andra och dessutom verkar det paradoxalt nog som om det som 

skiljer vissa frivilligverksamheter från de offentliga är den kontinuitet med vilken den 

bedrivs. Detta gäller särskilt verksamheter riktade till de mest utsatta i samhället. 

Det europeiska samhället genomgår betydande ekonomiska, sociala, värderingsmässiga 

och religiösa förändringar. Bland sociologer är meningarna delade om huruvida detta innebär 

ett paradigmskifte, ett brott med det moderna samhället, eller ej. Giddens (2003) talar hellre 

om det senmoderna samhället eller ett ”skenande samhälle” som kännetecknas av nya risker. 

Dessa risker måste, enligt Giddens sättas i relation till begreppet tillit. Med tillit menar han 

det förtroende vi har för individer eller institutioner. De traditionella formerna av tillit 

tenderar att lösas upp när snabba förändringar sker. Dessutom leder det globaliserade 

samhället till att vi måste lita på människor som vi aldrig träffar. Att leva i informationsåldern 

skapar, anser Giddens, en ökad ”social reflexivitet”. Vi måste ständigt ”tänka på eller 

reflektera över de omständigheter i vilka vi lever våra liv”. Sådant som förr togs för givet 

måste nu beslutas om.  

 

Välfärdsorganisation 

Det finns olika sätt att organisera välfärden i olika länder. Detta påverkar även de 

förutsättningar som finns för till exempel kyrkors engagemang. Gösta Esping-Andersen 

(1990) menar att det sedan andra världskriget har utvecklats minst tre varianter av 

välfärdspolitik, främst kopplat till Europa. För det första, den konservativa modellen som 

återfinns i Tyskland och Frankrike. I denna modell har staten ett ramansvar för välfärden 

medan korporationer av olika slag har en avgörande roll för utförandet av välfärdstjänsterna. 

För det andra, den liberala modellen där staten har ett ansvar för grundläggande välfärdsfrågor 

men fria aktörer ges ett betydande utrymme. Denna modell återfinns främst i England och 

USA. Den socialdemokratiska modellen, för det tredje, återfinns i de nordiska länderna och 

innebär att staten har det yttersta ansvaret för den generella välfärden medan frivilliga 

organisationer står för komplementära insatser. 

 

Ideellt arbete 

Vid en internationell jämförelse visar det sig att det ideella arbetet i Sverige är lika stort till 

sin omfattning som i andra västeuropeiska länder (Lundström and Wijkström, 1997). 
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Företrädesvis koncentrerat till idrotts och kulturområdet. På dessa områden har aldrig stat och 

kommuner övertagit ansvaret från ideella organisationer. På det sociala området är 

omfattningen mindre på grund av att det offentliga sedan början av 1900-talet successivt 

övertagit mer och mer av ansvaret. Under slutet av 1900-talet har dock en förändring skett på 

det sättet att när stat och kommuner drabbades av ekonomiska problem öppnades möjligheter 

för andra aktörer att åter delta i det sociala arbetet. Detta gäller både privata företag och 

ideella organisationer inklusive olika trossamfund (Socialstyrelsen, 2002). 

 

Kyrka och samhälle 

Den religionssociologiska forskningen i Sverige har på senare år ökat. Huvudinnehållet i 

några empiriska studier med relevans för denna uppsats redovisas här. Som ett delprojekt i 

Humanistisk-Samhällvetenskapliga forskningsrådets (HSFR) program, stat-människa, det 

svenska samhället i omvandling ingår i projektet ”Från statskyrka till fri folkkyrka”. Bland de 

studier som genomförts i detta projekt kan nämnas Bäckströms (2001) studie ”Svenska kyr-

kan som välfärdsaktör i en global kultur. En studie av religion och omsorg”. Undersökningen 

har två delar, där den första är en teoretisk analys av Svenska kyrkans roll som välfärdsaktör 

och den andra utgörs av intervjuer riktade till ansvariga för kyrkans diakonala/sociala verk-

samhet samt för den kommunala socialtjänstens omsorgsverksamhet på sex orter. Studien 

visar att förväntningarna på den lokala kyrkan i första hand avser frågor om grundläggande 

traditionsvärden och människovärden och i andra hand sociala aktörsfunktioner. I sin avslut-

ning säger Bäckström: 
 
Undersökningen har [därmed] blivit en illustration till folkkyrkors roll som arena mellan 
transcendens1 och immanens2 och mellan en kollektiv kultur, som blir allt mer global, och en 
privat (nukleär)identitet, som blir allt mer lokal. Religionen  uppträder i det senmoderna 
samhället allt tydligare som arena mellan dessa motpoler som kan sammanfattas i spänningen 
mellan det offentliga och det privata. (Bäckström: 2001, s.166) 

 

Jeppson Grassman talar, i sin studie av församlingars sociala arbete i Uppsala (2001), om en 

förskjutning, när det gäller Svenska kyrkan, mot att betona kyrkan som omsorgsinstitution, 

men denna tonviktsförskjutning är inte ett uttryck för att kyrkan i grunden omdefinierar sin 

roll. Snarare visar det på en vilja att försöka möta de behov som finns i den förändrade om-

världen. Detta behöver ses mot bakgrund av de nya relationer som efter 1 januari 2000 finns 

mellan staten och kyrkan. I detta nya läge söker kyrkan sin identitet och funderar över sin roll 

                                                           
1 Det som ligger utanför det mänskliga medvetandet eller den mänskliga fattningsförmågan 
(Nationalencyklopedin). 
2 Det som finns i medvetandet eller det som går att få säker kunskap om. Motsats till transcendens (NE). 
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i framtiden. Jeppson Grassmans studie visar även på en skillnad i frivilligmedarbetares enga-

gemang när man jämför Svenska kyrkan med de andra trossamfunden. De små frikyrkoför-

samlingarna bygger mer av verksamheten på frivilliga krafter medan Svenska kyrkans sociala 

arbete till största delen drivs av anställda diakoner. Hennes studie visar också på den diskus-

sion som finns inom kyrkan om diakonins roll i förhållande till de övriga grundläggande upp-

gifter som församlingen har enligt kyrkoordningen; nämligen att fira gudstjänst, bedriva un-

dervisning samt utöva mission (Kyrkoordningen, 2000). 

I en stor jämförande nordisk studie om religion och kristen tro visar det sig också att be-

folkningen i respektive land rangordnar diakonala insatser, som hjälp till gamla och sjuka, 

mycket högt när det gäller vad man anser att kyrkan ska använda sina resurser till (Gustafs-

son,2000). 

Ytterligare en studie inom det ovan nämnda projektet är en doktorsavhandling som be-

handlar Svenska kyrkan ur ett tjänsteteoretiskt och religionssociologiskt perspektiv 

(Pettersson, 2000). Den intervjuundersökning Pettersson utfört visar på betydelsen av den 

livslånga relationen med kyrkan. Han pekar ut några viktiga områden som bör uppmärksam-

mans vid tjänstekonstruktion och tjänsteutveckling inom kyrkan: födelse/dop, konfirmation, 

vigsel, verksamhet för barn och äldre, död/begravning, personliga kriser, katastrofsituationer 

och svenska traditioner. 

Det finns av tradition ett nära samband mellan stat och ideella organisationer i Sverige. 

Med utgångspunkt från detta menar Blennberger (1993) att det finns skäl att skilja mellan fyra 

roller som organisationer kan ha gentemot staten: avantgarde, komplement, alternativ och 

ersättning. Från kommunernas sida har man av tradition sett dessa organisationer som ett 

komplement till den egna verksamheten och inte som en ersättning för den. 

En tydlig utveckling under sent 1990-tal har varit att förväntningarna på och samarbetet 

med de ideella organisationerna har ökat samtidigt som  kommunerna i större utsträckning vill 

styra hur bidrag ska användas och när det gäller samarbetsavtal till exempel kan kräva att en 

organisation ska uppfylla vissa villkor för att komma ifråga för en entreprenad. En annan ten-

dens är att kommunerna går från generella bidrag till prestationsbaserade. Utvecklingen är 

dock mycket ojämnt fördelad bland kommunerna. I vissa kommuner, företrädesvis i stor-

stadsområdena, har ideella organisationer fått en så viktig roll att de inte längre kan ses som 

ett komplement utan snarare borde anses vara alternativ eller ibland också ersättare för den 

kommunala servicen (Socialstyrelsen, 2002). 

En nyligen inledd jämförande studie om de europeiska majoritetskyrkornas roll i välfärden 

är värd att nämnas som avslutning av detta avsnitt (Diakonivetenskapliga institutet, 2003). 
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Det är en uppföljning av det tidigare nämnda projektet ”Från statskyrka till fri folkkyrkan”. 

Studien genomförs i åtta europeiska länder som en kartläggning av kyrkornas välfärdsarbete i 

minst en kommun/stad i varje land. Sociologiska, teologiska och genusrelaterade analyser 

kommer att göras av det insamlade materialet och dessa analyser är sedan avsedda att ligga till 

grund för en övergripande analys och europeisk jämförelse. 

 

Organisation och beslutsvägar 

I det traditionella samhället, var församlingen och kommunen en och samma sak i Sverige. 

Det vi idag kallar välfärdssystemen – vård, skola, omsorg – hade kyrkan ansvar för, även om 

utförandet till stor del låg på dåtidens basenhet, hushållen (Thidevall,2003). I och med att 

församlingarna, 1862, delades i en borgerlig och en kyrklig kommun påbörjades en utveckling 

som fram till 1970-talet innebar att välfärdsarbetet kommunaliserades eller förstatligades. 

Under årtiondena omkring senaste sekelskiftet, menar Thidevall, att utvecklingen tagit en ny 

rikting i och med att kommuner och stat börjat avhända sig uppgifter och öppna för andra 

aktörer (2003). 

 

EFS 

EFS (Evangeliska fosterlandsstiftelsen) är en väckelserörelse inom Svenska kyrkan. EFS är 

lokalt organiserat som föreningar. Dessa föreningar organiserade i distrikt. Dessutom finns en 

övergripande riksorganisation.  I de lokala föreningarna finns en styrelse utsedd av årsmötet. 

Viktiga beslut av principiell karaktär, som inte kan vänta till nästa årsmöte, fattas av 

medlemsmöten. Så skedde när beslut om deltagande i den studerade stiftelsen skulle tas.  

 

Missionskyrkan 

Svenska Missionskyrkan (eller Missionsförbundet, som det tidigare hette) är sprungen ur 

samma väckelserörelse som EFS. Medan EFS valde att förbli inom Svenska kyrkan kom 

Missionsförbundet (som det då hette) att bli en frikyrka. Det finns en distrikts och 

riksorganisation även inom Missionskyrkan, men de lokala församlingarna är helt suveräna att 

besluta om sin inriktning och hur man vill uttrycka sin tro. Till exempel tillämpas barndop i 

vissa församlingar medan andra har barnvälsignelse och vuxendop. De lokala församlingarna 

leds i princip på samma sätt som beskrivits för EFS ovan. 
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Svenska kyrkan 

År 2000 inträdde förändrade relationer mellan staten och kyrkan. Ramarna för Svenska 

kyrkans verksamhet är till viss del fortfarande styrda av staten. I Lagen om Svenska kyrkan 

finns uttalat att kyrkan ska vara ett rikstäckande, demokratiskt, evangeliskt-lutherskt trossam-

fund (SFS 1998:1591). I lagen finns också grundstommen till kyrkans organisation bestämd. 

Utöver detta regleras kyrkans organisation genom bestämmelser i Kyrkoordningen (1999). 

Där framgår också fördelningen av uppgifter mellan de olika nivåerna inom kyrkan.  

Svenska kyrkans organisation är, till formen, mycket lik den kommunala och statliga 

organisationen. Det vill säga, grunden är den lokala församlingen som tillhör ett stift och i 

toppen finns riksorganisationen. Speciellt för den kyrkliga organisationen är det som kallas 

den ”dubbla ansvarslinjen”. Denna innebär att kyrkoherde (lokalt), biskop (regionalt) och 

biskopsmöte/läronämnd (nationellt) har ansvar för att verksamheten bedrivs enligt Svenska 

kyrkans lära och Kyrkoordningen. Detta tillsammans med de förtroendevalda på varje nivå. 

Det högsta beslutande organet lokalt är kyrkofullmäktige. Detta organ, liksom beslutsorganen 

på stifts och riksnivå, väljs i allmänna val (av de medlemmar som på valdagen fyllt 16 år). År 

2003 var 79.6 % av befolkningen medlemmar (Svenska kyrkan, 2004). Beslutsvägen i de av 

Svenska kyrkans församlingar som varit med i denna studie ser ut som figur 1 visar. Figuren 

visar de forum där de avgörande besluten bereds och till slut fattas. 

Beslut som fattas på nationell nivå styr det som händer i stift och församlingar, men 

initiativ till förändringar kan även komma från församlingsplanet och föras upp till nationell 

nivå. Ett exempel på beslut med påverkan åt båda hållen i organisationen kan vara den motion 

till årets kyrkomöte (2004:2) som nämndes i inledningen till denna studie. Motionären pekar 

på det behov av information om driftsformer och erfarenhetsutbyte som finns när 

församlingar mer och mer intresserar sig för att driva olika typer av äldreomsorg och 

gruppboenden i övrigt. Kyrkomötet beslutade att ge kyrkostyrelsen i uppdrag att se till att den 

efterfrågade informationen publiceras på nätet (Kyrkomötet 2004:2). 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Beslutsorgan i de berörda församlingarna. 

Arbetsutskott 
Frivilligt organ  

Kyrkoråd 
Antal ledamöter 
bestäms av 
fullmäktige, dock 
minst 6. Kyrkoherden 
är självskriven 
ledamot. 

Kyrkofullmäktige 
Antal ledamöter bestäms i 
förhållande till antal 
röstberättigade. ex. 25 när 
församlingen har över 10000 
röstberättigade. 
Mandatperiod = 4 år 
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Metod 
Denna studie är kvalitativ med tonvikt på öppna intervjuer. Valet av kvalitativ metod beror på 

att huvudsyftet med studien är att finna de motiv som ligger till grund för inrättandet av det 

studerade seniorboendet. Silverman (2001) menar att kvalitativ metod är särkskilt lämplig när 

man söker efter meningen med en viss företeelse eller ett visst beteende. Dessutom har denna 

metod fördelen av att vara flexibel på så sätt att om nya aspekter kommer upp under studiens 

gång kan fokus ändras för att närmare studera de tidigare okända fenomenen. 

 

Tillvägagångssätt 

Den empiriska delen av studien inleddes med att ett informationsbrev utformades och sändes 

ut till de tilltänkta informanterna (bilaga 1). Efter detta utformades en intervjuguide med 

frågor som är avsedda att täcka in syftets olika frågeställningar. Avsikten har varit att göra 

frågorna så öppna som möjligt. Inga svarsalternativ har funnits angivna. Detta för att få fram 

informanternas egen berättelse om de olika frågeområdena. Variationen i frågeställningar 

syftar till att ringa in de motiv som inte direkt dyker upp i informanternas medvetande vid en 

rak fråga om motiv. Motiv som möjligen inte ens är medvetna för informanten själv.  Frå-

gorna delades in i fyra huvudområden (bilaga 2). Till kommunföreträdarna utformades en 

reviderad intervjuguide som koncentrerade sig på två frågeområden: samarbete och fram-

tid/utveckling (bilaga 3). Både i inbjudan och vid intervjutillfällena påpekades att informan-

terna när som helst kunde välja att avbryta intervjun och sitt deltagande i studien utan att ange 

skäl. 

Den avgränsning som gjorts beträffande antal informanter har utgått från hitta en rimlig 

balans mellan behovet av att få ett så brett underlag som möjligt och den begränsade tid som 

står till förfogande för uppgiften. Urvalet av intervjupersoner har gjorts med utgångspunkten 

att få en så rättvis bild som möjligt av processen vid bildandet av stiftelsen. För att säkerställa 

detta har två personer från varje stiftelsehuvudman inbjudits att delta. De två representerar 

olika delar av församlingslivet. Dels det mer praktiska arbetet genom kyrkoherde/pastor och 

dels de beslutande organet genom dess ordförande. Förutom dessa skickades också inbjudan 

till stiftelsens ordförande och för kommunens del till äldreomsorgschefen och socialnämndens 

ordförande. I och med att stiftelsen bildades för 10 år sedan gavs en möjlighet att hänvisa till 

annan person med mer kunskaper om motiv och beslutsprocess vid bildandet. Så gjorde också 

några av de som fått inbjudan. 

 



   

 

13

 

Svaren utföll på följande vis: 

Församling 1: både kyrkorådsordförande och kyrkoherde tackade ja till deltagande. 

Församling 2: kyrkorådets ordförande hänvisade till församlingens representant i stiftelsens 

styrelse, det vill säga stiftelsens ordförande. Kyrkoherden är relativt ny på tjänsten och där 

blev det istället den förre kyrkoherden, tidigare ordförande i stiftelsen, som intervjuades. 

Församling 3: har ingen pastor för tillfället och ordföranden är nyvald. Därför hänvisades jag 

till församlingens representant i stiftelsens styrelse och denne person tackade ja till delta-

gande. 

Församling 4: Ordföranden hänvisade till sin företrädare och detsamma gjorde pastor. Båda 

företrädarna tackade ja till att deltaga. Dessutom intervjuades en person som varit ordförande 

i byggnadskommittén. Detta på grund av inledande svårigheter med att få kontakt med de 

andra församlingsföreträdarna. 

Stiftelsen: Ordförande tackade ja till deltagande. 

Kommunen: Äldreomsorgschefen hänvisade till en distriktschef inom äldreomsorgen. Denna 

person har tackat ja till deltagande liksom Socialnämndens ordförande. 

Könsfördelningen bland de intervjuade var: åtta män och två kvinnor. Bland de förtroende-

valda fanns både socialdemokrater, kristdemokrater och moderater. De allra flesta hade fun-

nits på sina poster en längre tid och några har engagemang både inom kommunalpolitik och 

kyrkopolitik. En av stiftelsens styrelsemedlemmar hade också varit anställd inom kommunens 

socialförvaltning. Den kommunala tjänstemannen är även förtroendevald i en av Svenska 

kyrkans församlingar. När det gäller ålder finns en spridning från ca. 50-70 år. 

Fyra av intervjuerna kunde göras på det sätt som var avsett, nämligen med 

bandupptagning. Fyra intervjuer har genomförts som bandade telefonintervjuer och två 

intervjuer som telefonintervju där svaren antecknades. Alla intervjuer har först skrivits ut så 

ordagrant som möjligt och sedan analyserats utifrån grundläggande kvalitativ metod innebä-

rande: genomläsning (flera gånger), sökande efter gemensamma mönster/drag, meningskon-

centration, kategoriskapande och slutsatser (Kvale, 1997). 

Ett studiebesök gjordes på det aktuella seniorboendet i samband med intervjuerna på plats. 

De beslutsdokument jag fått ta del av är: stiftelsens stadgar samt styrelsens protokoll från 

tiden för bildandet och fram till invigningen av huset. Förekomsten av andra dokument har 

också nämnts under intervjuerna. Beslutsdokument från församlingarna har det inte funnits tid 

att ta del av. 

Valet av metod kan givetvis diskuteras. Kvalitativ metod kräver en medvetenhet, hos 

forskaren, om sina egna värderingar och utgångspunkter (Eliasson, 1995) likväl som en 
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öppenhet gentemot nya intryck och en vilja att verkligen förstå det sammanhang som 

studeras. Den stora fördelen är den som nämndes ovan i metoddelens inledning, att den kan 

ge information om mening och motiv samtidigt som flexibilitet behövs för att skifta 

perspektiv ifall nya, tidigare okända infallsvinklar dyker upp. Forskaren bör tänka igenom sin 

egen inställning och fundera över begrepp som närhet och distans. Silverman (2001) pekar på 

en rad olika frågor att ställa sig under planeringsstadiet: Är det nödvändigt att bli en i gruppen 

för att verkligen förstå det studerade eller är det bättre med ett visst mått av distans? En annan 

fråga som ligger ännu mer på det etiska planet är den om vilka som ska informeras om 

forskningen. Är det viktigt för studien att så få som möjligt vet syftet med forskningen? Är 

det i så fall etiskt motiverat att undanhålla information? 

I denna studie har valet fallit på att ge full information till alla inblandade. Det skulle inte 

vara motiverat att dölja syftet med studien och det är viktigt att de som ska intervjuas har 

tillräcklig information för att ta ställning till om de vill medverka eller ej. Därför är det viktigt 

hur informationsbrevet utformas och hur muntlig information ges. 

Här vill jag säga några ord om min egen förförståelse för att ge läsaren möjlighet att själv 

dra slutsatser om huruvida denna kan ha påverkat mitt resultat.  Jag är medveten om att min 

förförståelse i det aktuella ämnet kan sägas vara stor utifrån det faktum att jag varit engagerad 

i kyrkliga sammanhang sedan barndomen och dessutom innehar ett flertal förtroendeuppdrag 

inom Svenska kyrkan, på lokal, stifts och riksnivå. Dessutom har jag en tid strax innan jag 

började mina studier vikarierat på en diakontjänst. De problem som skulle kunna uppstå på 

grund av detta i form av, till exempel, för stor identifikation med det sammanhang som stude-

ras har jag försökt undvika genom att välja att inte utföra studien i den kommun och försam-

ling där jag själv varit verksam utan söka mig till ”ny mark”. Inget av de uppdrag jag innehar 

eller vikariatet har givit mig någon kontakt med det aktuella seniorboendet eller de försam-

lingar som bildat stiftelsen på annat än ett mycket ytligt plan. För att ytterligare undvika 

negativa effekter av mina förkunskaper har  jag medvetet försökt utforma frågor som inte är 

ledande utan ger möjlighet till öppna svar som beskriver det intervjupersonen verkligen upp-

fattar som viktigt i sammanhanget. Det faktum att min person ändå kan vara känd av en del 

inblandade kan också ses som  en fördel eftersom det lättare ger mig tillgång till den informa-

tion jag söker. 

Till sist i detta avsnitt följer här en kort beskrivning av det aktuella seniorboendet. Det 

seniorboende som studerats ägs och drivs av en stiftelse med fyra huvudmän. Dessa är två 

församlingar inom Svenska kyrkan, en EFS-förening och en församling tillhörande Missions-

kyrkan. Stiftelsen har byggt och äger fastigheten där verksamheten bedrivs. Fastigheten är ett 
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hyreshus, med 50 en- och tvårumslägenheter. Alltså ett enskilt boende, men med inriktning 

mot äldre. Huset är byggt i vinkel med två sammanbyggda flyglar, varav den ena är särskilt 

allergianpassad. Ingången finns mot ett gathörn. På nedre botten finns en samlingslokal med 

ett litet kök, ett kontor för föreståndaren och en genomgång till den trädgård med lusthus som 

finns på innergården. På varje våning finns, vid trapphuset en öppen yta möblerad med sitt-

grupp för att för att inbjuda till samtal mellan hyresgästerna. Det finns även ett särskilt 

utrymme med pentry på varje våning som kan användas när den egna lägenheten inte räcker 

till. I huset finns också ett par övernattningsrum som kan hyras ut billigt, till exempel till 

anhöriga, vid besök. Föreståndaren är anställd på deltid för att ordna aktiviteter och finnas 

som en extra resurs och trygghet för de boende. Annars utförs den omsorg som eventuellt 

behövs av den kommunala hemtjänsten. Stiftelsen är helt självständig och finansieras via 

hyresintäkter, de två församlingarna inom Svenska kyrkan har dock gått in med borgensåta-

ganden vid starten. 

 

Välfärdsengagemang 
Under denna rubrik redovisas det empiriska materialet utifrån de fem huvudteman som fram-

kommit vid analysen: Ide - lokala förutsättningar, motiv, frågetecken, samarbete och 

verksamhet. Temat motiv är, i sig, uppdelat i fem underteman. Citaten i texten är något 

språkligt redigerade för att få en bättre läsbarhet. 

 
Idé – lokala förutsättningar 

Under denna rubrik redovisas hur tanken på engagemanget i stiftelsen uppstod, hur besluts-

processen såg ut och vilka lokala förutsättningar som anges vara avgörande för att projektet 

blev av. 

När det gäller upptakten till hela idén om ett församlingsengagemang inom äldreomsorgen 

ger informanterna en enhetlig bild. Det startade genom ett initiativ från medlemmar i Pingst-

församlingen som pekade på att många gamla var ensamma och kände sig otrygga. Tanken 

bearbetades först i det ekumeniska råd som finns på den aktuella orten och olika förslag 

behandlades. När sedan frågan om att bilda en stiftelse ställdes till de olika församlingarna 

kom dock Pingstförsamlingen att tacka nej till deltagande. Detta uttrycker några av infor-

manterna som en stor besvikelse och andra anger att det blev förvånade över utgången. Stif-

telsen kunde ändå bildas av det fyra församlingar som ingår i denna studie och bygget kunde 
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komma till stånd tack vare borgensåtaganden från de två församlingarna inom Svenska 

kyrkan. 

I inledningsskedet var tanken att bygga ett ålderdomshem, eftersom det sågs som en bra 

boendeform som gav gemenskap. Det visade sig så småningom att detta skulle bli omöjligt att 

genomföra och därför enades stiftelsehuvudmännen om att bygga ett seniorboende som även 

hade samlingslokaler och en utformning som skulle ge naturlig gemenskap bland de boende. 

Beträffande beslutsvägar finns i bakrundsdelen beskrivet hur dessa ser ut i de olika 

församlingarna. 

På en fråga om det fanns särskilda förutsättningar just på den aktuella orten för att idén 

kom att realiseras just där har många svårt att ge ett klart svar. Det goda ekumeniska klimatet 

som nämnts tidigare lyfts fram och de övervägande svaren på denna fråga sammanfattas av 

följande citat: 
Jag kan inte peka på att det var den eller den saken, eller att det var det eller det, utan jag tror 
att det fanns ett klimat av tro och tillförsikt och av förtroende som gjorde det här möjligt. Eljest 
skulle det säkert inte ha gått. 
 

En annan informant pekar också på bygdens historia som en möjlig förklaring: 
Det är väl så att […..] har varit ett litet kristligt fäste på nåt sätt med mycket frikyrkor och 
bönhus och det har väl gjort att dom har tagit på sig en hel del uppgifter som kanske inte ryms 
inom den där klara kristna budskapsgivandet. Sen har det varit många kristna företrädare som 
har funnits med i den så att säga kommunala politiken också så jag tror att dom har vetat precis 
hur det har fungerat. 
 

Den person som yttrade dessa ord har själv stor erfarenhet från många olika förtroendeupp-

drag i kommunalpolitiken. Som förtroendevald i församlingen är han inne på sin tredje man-

datperiod. I stiftelsen är han ersättare i styrelsen. 

 

Motiv 

Den motivbild som framträder uttrycks med något olika ord. Fem teman eller olika aspekter 

kan urskiljas. Dessa är: diakoni, förebild, mission, samverkan och ett tema som handlar om 

hur medlemsantalet kan påverkas av på vilket sätt församlingen agerar i samhället. 

 

Diakoni 

En del av informanterna anger konsekvent att det var diakonala motiv som låg bakom 

bildandet. Uttryck som ”en utvecklad diakoni” anges vara motivet. En av kyrkoherdarna 

uttrycker sin syn på följande sätt: 
Det är bra att kyrkan/församlingen gör tydliga insatser i samhällslivet. Bra boende för äldre är 
en bra sak, så utifrån en kristen syn på skapelsen, det som är bra för människan det är rätt för 
kyrkan att jobba med. 
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Med hänvisning till att det är kyrkans uppgift att se till hela människan, inte bara själen, 

menar man att det är kyrkans uppdrag att ibland gå in i konkreta projekt. Det kan illustreras 

med följande uttalande av stiftelsens första ordförande: 
Vi såg nog ganska snart att vår uppgift som församling var inte att bygga hus i och för sig eller 
att ta över äldreomsorg, som vanligtvis ligger på andra huvudmän, men däremot så fanns det en 
uppgift tyckte vi att skapa ett boende som skulle vara uttryck för det vi kallar diakoni eller 
diakonal omsorg, som inte bara tänker då på utsidan, utan också på insidan och det är där vi 
kom in på det här med ett hus byggt så att det fanns mötesplatser en form av verksamhet, om 
man får använda det ordet, som någon skulle ansvara för och i vårt fall blev det ju så att vi 
anställde en föreståndare som skulle verka för att dom här mötesplatserna i huset verkligen 
användes för olika aktiviteter. Det kunde vara allt ifrån matlagning till gudstjänst, och på det 
sättet skulle kunna befordra en mänsklig gemenskap som skulle hjälpa till att bygga en 
trygghet mellan dom som bor i huset och det tyckte vi var bra, att vi skulle kunna göra det med 
det motivet. Så att huset i sig, lite förenklat uttryckt, skulle vara en del i ett kristligt kyrkligt 
ansvarstagande för en grupp människor som vi tyckte vi skulle kunna göra någonting för. 
 

Det ovan nämnda behovet av gemenskap och trygghet är något som alla informanterna lyfter 

fram. 

 

Förebild 

Andra sätt att beskriva motivet är att denna verksamhet skulle vara en förebild för andra. Det 

skulle göras så bra att andra vill ta efter. Denna aspekt på motivet framhålls av en informant 

på följande sätt: 
Att kyrkorna får liksom hjälpas åt och bilda, ja det låter ambitiöst när jag säger det, en förebild 
både för kommun och för andra plus alltså att det skulle ju bli bra för människorna också som 
skulle bo där så det skulle inte bara vara en förebild. 
 

I slutet av intervjun utvecklar han temat ytterligare följande ord: 
…men alltså från kyrkornas sida [……….] var det aldrig nån tanke på att vi ska ta över fler 

[boenden] eller nåt sånt där utan vi ville visa på en förebild och det får vara med att skapa ett 

tryck på dom andra så att kommunen får lov att höja sin ribba. Så var tanken 

 

Mission 

I det långa loppet skulle detta även ha en missionerande/evangeliserande effekt, på det sättet 

att människor skulle bli intresserade av varför kyrkan gör en sådan insats och börja vända sig 

till kyrkan för att närmare undersöka grunderna för engagemanget. Som en av informanterna 

säger: 
Det är ungefär så som jag föreställer mig att man tänkte när kristendomen kom till det här 
landet. Då byggde man kloster, man byggde skolor, man lärde bönderna odla, man byggde 
sjukhus och gjorde bra saker i samhället och så blev en och annan nyfiken på det och ställde 
frågan - Varför gör ni det här?  - Ja, det hänger ihop med vår tro. 

 
Samma funderingar men utifrån ett mer internationellt missionsperspektiv kommer fram i 

följande citat: 
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…jag tror att detta är en Gud välbehaglig gärning, jag har ingen bättre formulering, att vi också 
ska bidra till en bättre värld rent konkret. Om man ser hur EFS mission egentligen har fungerat 
i Malawi och Tanzania och alla dom här ställena så är det ju ändå; det är att bygga skolor , det 
är att bygga sjukhus, det är att bygga kliniker, det här att bygga barnhem, det är att borra 
brunnar för vatten och en massa olika såna här projekt [……..] så det är ingen främmande 
tanke för en kristen församling som har levt med mission. 
 

Att visa på möjligheten att, så att säga, bygga in gemenskapen i huset med hjälp av förestån-

dartjänsten och själva arkitekturen är ett annat huvudmotiv för informanterna. I stiftelsens 

stadgar framgår av målparagrafen att uppgiften är att bygga och driva ett boende för äldre 

med kristen social inriktning. Där står även tydligt uttryckt att verksamheten ska bedrivas i 

samarbete med församlingarna på orten. 

 

Samverkan/samarbete 

En fråga om själva samarbetet kunde vara ett motiv besvaras av några med att en av anled-

ningarna till bygget var just att det sågs som ett värde att göra detta tillsammans, men huvud-

motivet var viljan att göra en samhällsinsats och skapa ett bra boende för ensamma och 

otrygga äldre. (Se även avsnittet om samarbete nedan.) 

 

Medlemsperspektiv - framtid 

Kan ett socialt engagemang från kyrkornas sida befrämja människors vilja att stanna kvar som 

medlemmar i församlingarna eller kanske till och med rekrytera nya medlemmar? På den frå-

gan svarade alla jakande. En av kyrkoherdarna säger följande: 
Jag tror att det är så att folk som inte är intresserade av den rent kyrkliga verksamheten kan 
vara intresserade av att vara med om de ser att vi gör bra saker i samhället. Ibland får man ju 
höra det när man läser snuttintervjuer i tidningarna. - Varför är du medlem i svenska kyrkan, 
du skulle ju tjäna flera tusen om du gick ur?  Då säger en del. - Jag tycker att kyrkan gör bra 
saker i samhället. Man gör mycket för bland annat ungdom. 

 
Samma åsikt formuleras något annorlunda av den andra kyrkoherden: 
 

Ja, jag tror det. För väldigt många som tillhör svenska kyrkan så är just dom här konkreta 
uttrycken för omsorg och gemenskap, en kristen människosyn, om du förstår vad jag menar, 
viktiga och då inte bara som ämnen i en predikan eller i ett seminarium. Kan vi inom olika 
områden, inom ungdomssektorn, inom vuxenvärlden och också bland äldre och utsatta, hitta 
konkreta former för omsorg, diakoni och så vidare så tror jag att det motiverar ganska många 
att vara kvar. Undersökningar visar ju att dom förväntningar som vanligt folk, alltså vanliga 
medlemmar har väldigt ofta handlar om att på första andra och tredje plats kommer alltså ofta 
insatser av det här slaget, som handlar om barn, ungdom, som handlar om diakoni och omsorg 
bland dom svaga och utslagna och så vidare, och kyrkans roll i samhället.. 

 

EFS-representanterna har liknande formuleringar. En av dem menar ett aktivt deltagande från 

församlingarnas sida i samhällslivet kan ge ett större engagemang hos de som redan är 

medlemmar. Han lyfter också fram tanken på engagemanget som en missionssatsning och 
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säger: ”Det skapar ett intresse att våga göra nya saker. Jag vill understryka det där sista. Att 

det är viktigt att göra insatser, nya saker i samhället.” 

Den allmänna uppfattningen bland informanterna är dock att kyrkan/samfunden inte ska gå 

in och ta över kommunal verksamhet eller ersätta den helt. Det ses som en omöjlighet både av 

ekonomisk och ideologiska skäl. Kyrkans diakoni, i vilka former den än kommer till uttryck, 

ses som ett komplement till kommunens socialtjänst eller som en förebild och en kritisk röst. 

Så här sammanfattar en av kyrkoherdarna sin uppfattning: 
Jag tänker så här att Kyrkan har ett visst uppdrag från Jesus - Gå ut i hela världen och gör alla 
folk till lärljungar. Det är ju i snäv mening att sprida evangeliet och det kan man göra på olika 
sätt, och som sagt jag tror på det här att göra bra saker i samhället som ett vittnesbörd, men 
man måste ju på nåt sätt behålla målsättningen kvar i huvudet så att det inte blir en ren 
socialtjänst. Om vi totalt tappar bort den kristna motiveringen och bedriver enbart socialtjänst 
då blir det fel. 
 

Han uttrycker en positiv inställning till att församlingen i framtiden går in på fler områden: 

”det vore roligt, det vore intressant, det vore bra om vi hade ett dagis, en lågstadieskola, nu 

har vi det här äldreboendet… alltså gärna fler… jag känner till en församling som har ett hos-

pice”. Samtidigt delar han uppfattningen om kyrkan som ett komplement till den kommunala 

omsorgen genom att säga: ”Man har ju inte den tanken att vi tar hand om kommunens äldre-

omsorg. Det har man ju inte.” 

De förändrade relationerna mellan Svenska kyrkan och staten kommenteras lite olika av 

informanterna. Några menar att det är för tidigt att uttala sig om det inneburit någon föränd-

ring. Ett flertal anser att det har gett en större frihet för församlingarna att själva bestämma 

över sin verksamhet. En säger sig ha ett intryck av att kyrkan själv inte har förstått vad den 

nya friheten kan betyda. Både förtroendevalda och kyrkoherdar i Svenska kyrkans försam-

lingar säger att de tycker sig ha märkt en större öppenhet från kommunens sida efter år 2000. 

Detta beroende på att kyrkan nu inte längre har kommunalstatus utan ses som ett av många 

trossamfund eller en del av den ideella sektorn. Socialnämndens ordförande avviker från 

mängden genom att påstå att synen från kommunens sida inte förändrats alls medan 

församlingarna upplevs som mer öppna mot samhället: 
Jag tycker att kyrkan idag söker sig mer utåt och är aktivare ute i samhället så att säga. 
Kommer inte vi till kyrkan så måste ju kyrkan komma där människorna finns. Och jag tycker 
att det har blivit en öppning, men det ser lite olika ut naturligtvis och har alltid gjort det. Vissa 
församlingar har alltid varit aktiva i det sociala arbetet, men jag tycker att det blir mer och mer 
av det. 
 

Frågetecken 

De avvikande meningar som beskrivs av informanterna är av varierande grad och omfång. 

Missionskyrkans representant menar att där var alla eniga om att delta i stiftelsen. För 
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Svenska kyrkans del framstår en bild av ett livligt diskuterande innan beslut togs. De stora 

frågetecknen fanns kring den ekonomiska risken och runt vad som är kyrkans uppdrag och 

kompetensområde. Frågan diskuterades ingående och så småningom växte det fram ett stöd 

för projektet när de diakonala motiven lyftes fram och de ekonomiska kalkylerna visade på 

möjligheten att klara projektet. Initialt fanns inga reservationer i de beslutande organen men i 

ett senare skede när ytterligare borgen efterfrågades fanns en överklagan av beslutet i en av 

församlingarna. Denna överklagan vann också gehör i den prövande instansen. Anledningen 

anges vara att själva huset inte låg inom församlingens gränser och därför utanför dess 

ansvarsområde. En av informanterna beskriver det så här: 
Jag tror att det var ganska politiskt inriktat i viss mån. Men intressant nog var det inte dom 
vanliga politiska grupperingarna. Socialdemokrater är ju vanligtvis dom som håller på att 
samhället ska sköta dessa frågor, men i de två kyrkoförsamlingarna (Svenska kyrkan) var det 
stöd från vissa socialdemokrater som avgjorde att församlingarna gick med. Det enda parti som 
sa blankt nej var Centerpartiet. Mycket på grund av de ekonomiska riskerna. Där fanns ett 
överklagande när det gällde utökad borgen och den överklagande fick också rätt. Men då hade 
det inte längre någon betydelse för utgången. 
 

Stiftelsen har ytterligare en gång vänt sig till församlingarna för att diskutera finansieringen. I 

detta sammanhang berättar flera informanter hur församlingarna såg på det hela. Resone-

manget illustreras av detta uttalande: 
Det har aldrig varit någon diskussion om bygget i sig. Utan alla verkar tycka att det är rätt och 
bra att den här stiftelsen finns, men kyrkorådet i vår församling och även i [……..] tycker att 
stiftelsen ska stå på egna ben och den ska ha en schysst ekonomi och vi ska inte ge understöd 
på något halvt osynligt sätt, genom att låna ut pengar till specialränta eller så. 
 

I EFS-föreningen fanns enligt både den dåvarande ordföranden och pastor, mycket delade 

meningar. Följande citat sammanfattar hur diskussionerna gick i föreningen: 
Det var inte alls givet inom någon församling, inte heller inom EFS. Dels så blev det en liten 
spänning mellan äldre - yngre medlemmar. Yngre och medelålder tyckte att det där 
äldreboende är väl inte nåt som är en EFS målsättning att jobba och binda pengar vid, och dom 
äldre som har varit med tidigare om att ta stora beslut, jag menar om att bygga för flera 
miljoner, dom var mindre räddhågsna. Både det  plus också kanske [att dom] såg tydligare att 
dom äldre inte alls hade det bra, och kan hända också [tänkte] egoistiskt att vi är snart där 
själva. 
 

I denna förening bestämde sig styrelsen för att säga nej till deltagande i stiftelsen, men när 

frågan slutgiltigt avgjordes på ett församlingsmöte blev det en klar majoritet för att vara med 

som huvudman för stiftelsen. Den rädsla som fanns för att församlingen skulle måsta tillföra 

stora summor pengar till projektet visade sig vara obefogad. Föreningen avsatte 150000 

kronor för eventuella behov, men dessa pengar har aldrig behövt tas i anspråk. 
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Samarbete 

Här redovisas för det första, vilket samarbete som fanns mellan kommun och stiftelse i inled-

ningsskedet och hur samarbetet ser ut idag. Även Socialstyrelsens roll belyses. Sedan följer en 

redogörelse för samarbetet mellan de olika stiftelsebildarna samt till slut informanternas 

tankar om samarbete i allmänhet och i framtiden. 

Det förekom samråd med både kommunen och Socialstyrelsen innan byggandet. Ordnings-

följden i dess kontakter beskrivs lite olika av informanterna men sakinnehållet är detsamma i 

alla svar. Diskussionerna rörde i första hand möjligheten till det större engagemang som var 

tänkt i inledningsskedet och dels rent praktiska saker som byggnadslov med mera. Kontakten 

med Socialstyrelsen avgjorde enligt en av informanterna vilken typ av boende som skulle 

byggas. Förloppet illustreras av följande citat: 
Vi var ner och uppvaktade socialstyrelsen och det var ju väldigt positivt. Dom tyckte det här lät 
toppen, men det var dom som sa det att det inte skulle vara någon vård egentligen, utan det 
skulle vara ett boende med vissa servicedelar, och föreståndare, lite i den där stilen, där man 
alltså har en föreståndare men man sköter det andra med hemtjänst. 
 

Stiftelsen erhöll även stimulansbidrag för bygget eftersom socialstyrelsen var intresserad av 

att prova nya former för äldreboenden och stödja initiativ från andra än kommunerna själva. 

När det gäller ålderdomshemsplanerna sa även kommunen i ett tidigt skede nej. Det ansågs 

ligga enbart inom kommunens kompetensområde. Åsikterna om kommunens inställning går 

något isär. De flesta menar att kommunen inte ville driva frågan, men att man ändå var posi-

tivt inställd när planerna ändrades i  den riktning kommunen föreslagit. Ett par av informan-

terna menar dock att kommunen inte alls ville att projektet skulle komma till stånd, men att 

det inte gick att stoppa på rent laglig väg och därför gav kommunen med sig. Ett av skälen 

som anges till motståndet är att en av de drivande i projektet också var oppositionspolitiker i 

kommunen. Skulle förslaget kommit från någon i det styrande partiet (socialdemokraterna) 

kunde det ha mottagits på ett annat sätt enligt en av informanterna. 

Kommunens representanter, både tjänsteman och socialnämndens ordförande, anger att det 

förekom många kontakter i ärendet och uttrycker att man efter samtal kom överens om att ett 

seniorboende var den bästa lösningen. Uppfattningen kan sammanfattas med följande citat av 

socialnämndens ordförande: 
Vi förde en ganska ordentlig skriftväxling och träffades därför att det fanns, ja det var ju den 
första här och man hade väl en tanke om att man skulle både ta hand om hälso- och sjukvården 
och omsorgen så att säga, men vi ville inte lämna över det, så vi enades då om att dom skulle 
stå för boendet och tryggheten så att säga och vi går in med hemtjänst när det finns såna behov. 
Och det enades vi om och jag tror att även dom tycker att det blev en väldigt bra lösning. 
 

Det samarbete som i dagsläget finns mellan kommun och stiftelsen på seniorboendet är just 

den hemtjänst som kommunen ger de boende som har behov av sådan. Distriktschefen anger 
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att föreståndaren och hemtjänstchefen på området har ett gott samarbete. Alla andra infor-

manter menar likaså att detta samarbete fungerar mycket bra. 

Samarbetet mellan stiftelsens huvudmän bedrivs i stiftelsens styrelse, där varje församling 

utser en ordinarie och en ersättare. Alla anger att samarbete fungerar mycket bra. Utan det 

förtroendefulla samarbete som redan fanns i det kristna samarbetsrådet skulle projektet aldrig 

gått att genomföra enligt flera av informanterna. En av dem reflekterar på följande sätt över 

samarbetet: 
Jag tror att det inte går att börja ett samarbete i såna här frågor för att på det sättet skapa ett gott 
klimat, utan här är det nog tvärt om att det krävs ett bra samarbete från början för att en så här 
pass komplicerad sak ska fungera. Annars blir det väldigt svårt om det skulle dyka upp kriser. 
 

När det gäller det ekonomiska relationerna i stiftelsen fanns från början en tanke att alla 

stiftelsebildare skulle ge ett likartat stöd vid grundandet. Detta visade sig omöjligt i och 

med att bankerna inte accepterade de mindre församlingarna som garanter för lånen. 

Missionskyrkan och EFS kunde istället bidra med fackkunskaper i och med att där fanns 

medlemmar med stark anknytning till byggföretag och fastighetsägare. 

Både kommunrepresentanterna och andra informanter berättar om flera andra 

samarbetsprojekt mellan kyrkor och kommun. Då är det i de flesta fall projekt där ingen 

ekonomisk ersättning förekommer från någon sida och inga direkta avtal finns mellan 

parterna. En familjecentral som bemannas av frivilliga församlingsarbetare under ledning av 

en diakon finns i en av Svenska kyrkans församlingar. Det är ett slags samtalsmottagning dit 

psykiatri och primärvård kan hänvisa personer som behöver någon att tala med, men som inte 

är i behov av sjukvård. Denna verksamhet anges fungera mycket bra. Ett annat samarbete med 

anknytning till äldreomsorgen finns i samma församling. Där har diakoner i församlingen 

utbildningsdagar med hemtjänstpersonal. Utgångspunkten är att de allra flesta idag dör i sina 

hem. Socialnämndens ordförande beskriver detta samarbete med följande ord: 
Vår vårdpersonal hamnar i många svåra situationer och då går kyrkan in och vi stöttar varandra 
och samtidigt så kan även då kyrkan gå in i livets slutskede och stötta anhöriga och andra. Det 
handlar om utbildning. Ett givande och tagande så att säga, och det har varit väldigt uppskattat. 

 
Utbildningen är till för att rusta personalen inför sådana situationer och ge möjlighet att 

samtala med andra om hur man bäst hjälper i livets slutskede. Den andra sidan av detta 

projekt är att hemtjänstpersonalen kan förmedla kontakt med kyrkan ifall någon vill prata med 

präst eller diakon. Det kan gälla brukaren själv eller dennes anhöriga. Det finns också samar-

bete mellan kommunen och LP3/RIA4, en ekumenisk5 organisation för stöd till personer med 

missbruksproblem. 

                                                           
3 Lewi Pethrusstiftelsen, Pingströrelsen 
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Socialnämndens ordförande talar om att kommunen inte är intresserad av att lägga ut 

kommunala verksamheter på entreprenad till privata företag. Den öppning som skett är mot 

samarbete med ideella föreningar, där kommunen köper en del tjänster av till exempel 

Kvinnojouren, Länkarna och LP/RIA. Dessutom finns möjligheter till kooperativ drift och det 

man kallar intraprenad. Det sistnämnda förklaras som att verksamheten drivs av en perso-

nalgrupp med ett tydligt uppdrag att utföra, skillnaden mot tidigare är mest att gruppen får ta 

med sig eventuella överskott och underskott till nästa år. Att kommunen i framtiden ska 

kunna klara att tillgodose alla människors behov ses som en omöjlighet vilket visas av detta 

citat: 
Från kommunens sida ser vi ju att vi klarar inte av att tillgodose alla människors behov. Det finns 
inga planer att kommunerna kan det. Det är både bristande resurser men så är det också bristande 
kompetens. Det är ju så att vi behövs allihopa i ett samhälle som är i en sån förändringsprocess 
som Sverige är idag. Så att vi är helt beroende av varandra. 
 

Ett liknande svar fick jag av en kyrkorådsordförande i en av församlingarna (även han 

socialdemokrat) när jag frågade om han kunde tänka sig att kyrkan skulle driva till exempel 

äldreomsorg på entreprenad. Han var inte främmande för tanken, men i så fall kan inte kyrkan 

finansiera verksamheten och dessutom menar han att personalens kompetens måste ses över. 

Den samhällsförändring som nu sker kräver att alla hjälps åt och det uttrycker han med 

följande ord: ”vi måste blanda in ideella organisationer och annat för att klara dom här 

bitarna”. 

Vad gäller den aktuella stiftelsen har kommunen redan hört av sig om mer samarbete. Det 

framkommer här att kommunen är så nöjd med det aktuella seniorboendet att en formell 

förfrågan gjorts om att stiftelsen skulle ta över driften av något eller några av de servicehus 

som kommunen nu håller på att omvandla till seniorboenden. Stiftelsen anser sig i nuläget 

inte ha möjlighet att åta sig ytterligare uppgifter, men har enligt ordföranden meddelat att man 

gärna informerar andra intressenter om sitt koncept.  Som en följd av det nekande svaret har 

ett fortsatt samtal förts mellan socialchefen, den intervjuade distriktschefen och de två kyrko-

herdarna i Svenska kyrkans församlingar. Kommunen ser ett behov av samarbete med 

kyrkorna och olika idéer har diskuterats i detta forum. En av kyrkoherdarna anger att social-

chefen sagt att ”det är ju inte riktigt politiskt korrekt att prata med er, men vi gör det ändå”. 

Både de intervjuade kyrkoherdarna och distriktschefen som medverkat i samtalen säger att det 

hellre verkar vara så att kyrkan ska satsa på samarbete och frivilligverksamhet än att driva 

egna boenden och verksamheter inom äldreomsorgen. Samtalen fortsätter kontinuerligt. Båda 

                                                                                                                                                                                     
4 Råd I Alkoholfrågor. Organisationen heter numera Hela människan. 
5 Ekumenisk= samarbete mellan flera kyrkor och samfund. 
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parter anger att det är ett viktigt område att diskutera och att samtalen är konstruktiva och 

givande. 

En av de andra intervjuade talar om kyrkan som en möjlig samlande kraft i 

utflyttningsbygder. Genom att samla andra goda krafter kan kyrkan ge sitt bidrag till att göra 

en ort mer attraktiv och kanske hindra en negativ befolkningsutveckling. 

Hans ord får tala för sig själva som avslutning av denna del. 
En del av svenska kyrkans kallelse är ju att vara en kyrka som lever brett med dom 
församlingsbor som man är till för och där det handlar ibland om att ta nya och ganska 
konkreta grepp när det gäller människors möjlighet till ja både överlevnad, om det nu är 
utflyttningsbygder, och men också en trygg social möjlighet till liv och så. Det talas ju på sina 
håll om social ekonomi numera och där har ju också kyrkan på sina håll engagerat sig och det 
är ju framför allt i utflyttningsbygder och bygder med uttunning av befolkning och kanske 
också mycket äldre människor där det handlar om att se samman socialt vad vi har för nånting i 
kyrka, i kommun, i föreningsliv och så vidare. Där tror jag att kyrkan har en möjlighet att vara 
en mötesplats för många, för att inte säga alla goda krafter som finns, för bygdens utveckling 
för bygdens överlevnad och djupast sett också för att leva med nåt slags rak hållning. Det 
betyder inte att kyrkan ska ta över och lösa allting men att vara en mötesplats och i vissa lägen 
tror jag också att det kan vara en kallelse för kyrkan att gå in i projekt av den här typen  eller 
andra likartade , där man tillsammans med olika krafter kan skapa någonting bra som kanske är 
lite annorlunda än tidigare, men som djupast sett är ett uttryck för den människosyn och det 
evangelium som vi är bärare utav. 

 
Verksamhet 

Den gemenskapsskapande verksamhet som bedrivs vid seniorboendet organiseras av före-

ståndaren. Den först anställda föreståndaren, som var diakon, utarbetade en modell för verk-

samheten som fortfarande tillämpas. Morgonböner, lunchandakter och mässor (nattvards-

gudstjänster) återkommer regelbundet. Enligt ordföranden visar den statistik som förs att 

sammankomsterna är välbesökta. Även andra typer av samlingar förekommer. Till exempel 

föreläsningar med kaffeservering, surströmmingslunch och julfest. Studiecirklar erbjuds via 

olika studieförbund. De församlingar som är huvudmän för stiftelsen står för andakter och 

gudstjänster enligt ett rullande schema. Denna modell tillämpas även på de äldreboenden som 

kommunen driver, men då i det kristna samarbetsrådets regi, där alla församlingar på orten 

deltar. På det sättet är det ingen skillnad i församlingarnas verksamhet på det egna seniorbo-

ende och de kommunalt drivna boendena. Flera informanter påpekar särskilt att detta är en 

viktig princip. En av kyrkoherdarna säger så här: 
Men jag tycker inte att församlingarna ska bygga kyrkliga ghetton. Om det skapar den bilden 
att alla som är kristna ska sluta sig samman och bo på samma ställe är det en rätt kuslig tanke 
alltså. Så jag ser det inte som att vi bygger ett boende för att fromma människor ska slippa 
umgås med ofromma. 
 

Församlingen har enligt kyrkoordningen ansvar för alla som vistas i församlingen. I anslut-

ning till denna fråga för också flera av informanterna fram synen på vilka som ska få en 

lägenhet. Från början var det ämnat för personer bosatta inom det geografiska område som 
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avgränsade de två stora församlingarna inom Svenska kyrkan. Orsaken till detta var en tanke 

om att det redan vid start skulle finnas personer i huset som kände varandra sedan tidigare. På 

detta sätt skulle gemenskapsbyggandet underlättas. Numera har denna princip frångåtts i 

enstaka fall då personer från närliggande församlingar i kommunen har flyttat in.  

På en följdfråga om det krävs kristen tro för att få flytta in finns ett par svarsvarianter. Den 

första är att ingen kommer att förhöras om kyrkogång eller trosuppfattning, men att man bör 

vara solidarisk med tanken bakom stiftelsen. Följande uttalande av stiftelsens förste ordfö-

rande förtydligar denna synpunkt: 
Vi sa mycket tydligt från början att vi ska ju inte sticka under stol med att det här är ett boende 
som en kyrklig stiftelse står för och att vi förutsätter att dom som bor här är lojala med den 
andan om vi säger så och inte motarbetar den på nåt sätt, men däremot har inget krav på en viss 
bekännelse eller kommer inte att kräva några referenser, om du förstår i, utan som diakonin är 
så ska det här vara öppet men vi förutsätter också för allas trevnad och för att det ska vara 
möjligt att fortsätta driva det här att det finns en lojalitet mot grundtanken att det är ett boende 
med omsorgen och en kristen människosyn i botten. Det visade det sig, åtminstone under dom 
år jag kunde överblicka, att det fungerade mycket väl. 
 

Missionskyrkans representant svarar bestämt att det ”absolut” inte får finnas krav på tro för att 

komma ifråga som hyresgäst. Samtidigt ansluter han sig till beskrivningen ovan om att alla 

vet om redan från början att det är ett boende i kristen regi. Ett par gånger under intervjun 

återkommer han till samma tema. Ena gången nämner han att man var särskilt noga vid 

rekrytering av föreståndare för att se till att det inte skulle vara någon som försökte tvinga på 

de boende en viss tro. Senare tar han upp samma tema när han jämför med den verksamhet 

som RIA bedriver med filosofin hos LP-rörelsen. Inom RIA är det inte heller i första hand 

fråga om att omvända människor till kristen tro utan att finnas som ett stöd och en hjälp för att 

bryta alkoholberoende. Han kontrasterar den synen mot den som finns inom LP-stiftelsen  där 

just omvändelsen ses som närmaste en metod att kunna bryta beroendet. Han menar att den 

indirekta effekt som en bra omsorg ger i form av nyfikenhet på tron är att föredra framför 

direkt påverkan. Trots de olikheter i synsätt som finns har LP-stiftelsen och RIA idag ett 

mycket nära samarbete på orten. 
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Diskussion 
Denna studie visar på ett flertal motiv som ligger till grund för församlingars engagemang 

inom välfärdssektorn. Eftersom studien endast berör ett specifikt stiftelsedrivet seniorboende 

på en mellanstor ort kan resultatet inte sägas ge någon generell kunskap om motiv på andra 

håll. Ändå finns en mycket tydlig likhet med frågeställningar och motiv som kommer fram i 

tidigare forskning. Studien bekräftar på det sättet de tendenser som kunnat ses av andra fors-

kare. 

Det diakonala motivet är det huvudsakliga i denna studie liksom i Jeppson Grassmans 

(1999). Samma frågor, när det gäller diakonins roll i förhållande till offentlig omsorg, som 

Jeppson Grassman pekar ut har också varit viktiga för informanterna i denna studie. 

Min uppfattning är att denna studie ger stöd för hennes tankar om att det sker en förskjutning, 

särskilt när det gäller Svenska kyrkan, mot att betona kyrkan som omsorgsinstitution. Som 

hon säger är det inte ett uttryck för att kyrkan i grunden omdefinierar sin roll, men det visar på 

en vilja att möta de behov som finns i den förändrade omvärlden. Några av informanterna i 

denna studie talar tydligt om en sådan inriktning. Både förtroendevalda och kyrkoher-

dar/pastorer talar om engagemanget i välfärden i positiva ordalag. Det ses som en naturlig del 

av kyrkans uppdrag att även i handling uttrycka kristen förkunnelse och människosyn. Samti-

digt uppmärksammas frågan om på vilka villkor kyrkan ska gå in i sådan verksamhet. Att bara 

ställa upp för att kommunen inte har pengar och därför vill att andra ska ta över, ses inte som 

ett skäl för kyrkan att gå in. Utgångspunkten för engagemanget måste vara församlingsbornas 

behov och att kyrkan utifrån sitt givna uppdrag kan tillföra något unik i situationen. 

Kopplingen till missionsstrategier, både när kristendomen kom till Sverige och senare när 

svenska missionärer fört budskapet vidare utomlands, visar att denna syn har funnits med i 

kyrkorna från allra första början. Den står för en helhetssyn på människan där kyrkan inte 

bara kan ägna sig åt själen utan har som uppgift att se till hela människans väl. 

 Motivet att vara en förebild för andra som några av informanterna lyfter fram, visar på 

höga ambitioner och en tro på att det kyrkorna kan bidra med är gott och bra för de som väljer 

denna typ av boende. Efter tio års drift förefaller det klart att det fungerar på avsett sätt just på 

detta seniorboende. Kommunen är mycket nöjd och vill utöka samarbetet med stiftelse 

och/eller församlingarna. Det finns en stor kö till boendet som tyder på att även de äldre upp-

fattar detta som en mycket bra boendeform. 

Jag anser dock att inför ett utökat engagemang, med mer omfattande omsorgsinsatser, 

måste man ha tänkt igenom vad som händer ifall det skulle visa sig att något otillbörligt 
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händer i kyrkans verksamhet. Hur blir allmänhetens syn på kyrkan när första anmälningen 

enligt Lex Sara kommer? Detta vore enligt min mening ett stort bekymmer både ut missions- 

och medlemsperspektiv. Att vara en förebild innebär ett stort ansvar och kräver en tydlighet 

om förutsättningarna för verksamheten. Det är alltså av stor vikt att noga tänka igenom vilken 

kompetens som finns, vilka unika möjligheter kyrkorna kan bidra med, vilken ekonomisk risk 

som tas med mera. Det vore lika illa ifall en slarvig beräkning av ekonomi leder till att verk-

samheten faller som om personal inte har den kompetens som krävs eller bemöter till exempel 

hyresgäster på ett kränkande sätt. 

Missions- och medlemsperspektiven sammanfaller delvis. Jag har ändå valt att särskilja 

dessa eftersom de har lite olika utgångspunkter. Med missionsperspektiv avser jag i första 

hand att sprida det kristna budskapet och på så sätt vinna nya medlemmar. Som analysen visar 

är det i första hand ett slags indirekt mission som föredras av informanterna. Denna sker i och 

med att människor bli nyfikna på tron när de ser att kyrkan har omsorg om de svagaste i sam-

hället. 

Medlemsperspektivet siktar in sig på dem som redan är medlemmar i de olika församling-

arna. För Svenska kyrkans del utgör medlemmarna en klar majoritet av befolkningen på orten. 

Eftersom det är medlemmarnas kyrkoavgifter som bekostar kyrkans verksamhet är det av stor 

betydelse att inte tappa allför många medlemmar. Därför behöver kyrkan kunna visa på verk-

samhet som människor tycker är viktiga att prioritera. Det visar sig som tidigare nämnts att de 

diakonala insatserna är mycket högt prioriterade när människor ska rangordna vad kyrkan bör 

arbeta med. Gudstjänster kommer långt ner i denna prioritering (Gustafsson, 2000). I de 

studerade församlingarna finns en medvetenhet om detta faktum. 

Den öppning mot nya driftsformer, från kommunernas sida, som beskrivs i 

Socialstyrelsens undersökning om kommuners syn på ideella organisationer (2001), visar sig 

också i denna studie. I denna kommun rör denna öppenhet dock enbart ideella organisationer 

och kooperativ drift. Privata entreprenörer vill man, enligt socialnämndens ordförande, inte 

släppa in på det sociala området. Det svar socialnämndens ordförande gav på frågan om det 

har blivit någon skillnad i hur kommen ser på kyrkan efter ”skiljandet” från staten 2000 är 

mycket intressant. Hon menar där att kommunerna inte ändrat inställning men hon upplever 

att kyrkorna blivit öppnare. Hon ser en skillnad i hur olika församlingar alltid engagerat sig i 

sociala frågor, men menar generellt att det finns en ökad öppenhet i dagens läge. 

Det är intressant att se hur olika utgångspunkter kan ge olika syn på detta. Möjligen är det 

en parallell utveckling, så att både kommuner och kyrkor samtidigt blivit mer öppna. Den 

föränderliga verkligheten i dagens samhälle, som Giddens (2004) visar på, kan vara en orsak 
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till att allt fler ser ett behov av samarbete. Den syn som en av kyrkoherdarna uttrycker om 

kyrkan som en samlande kraft i små samhällen i utflyttningsbygder kan ses ihop med det 

Bäckström (2001) kommit fram till om att se kyrkan som en arena mellan en kollektiv, och 

allt mer globaliserad kultur, och en lokal och allt mer privatiserad identitet. För Svenska kyr-

kans del visar motion (2004:2) till kyrkomötet, om informationsfolder rörande äldreomsorg 

och gruppboenden i kyrklig regi, att intresset för dessa frågor har ökat och att mer information 

om driftsformer och goda exempel efterfrågas. 

När det gäller just det aktuella seniorboendet och det lokala förutsättningarna för idéns 

uppkomst har många svårt att peka på någon speciell orsak till att det blev just på den egna 

orten som detta hände. Alla anger dock att en förutsättning var det goda klimat som redan 

fanns etablerat. En pekar också på bygdens historia där väckelserörelser lett till fler aktiva i de 

olika samfunden och politiskt engagemang från församlingsmedlemmars sida som bidragit till 

kunskaper om vilka vägar som finns att gå. Min egen reflektion efter analysen av intervjuerna 

blir ett instämmande i dessa orsaker. Jag menar också att det måste haft stor betydelse att det i 

flera församlingar fanns personer med erfarenhet från byggnadsföretag och fastighetsägarsi-

dan. Detta måste ha underlättat hela processen väsentligt. Det ömsesidiga förtroende som 

fanns i det kristna samarbetsrådet verkar ändå vara det som avgjorde att projektet kunde bli 

av. Som en av informanterna uttryckte det behövs detta förtroende när man kommer till svåra 

avgöranden där alla kanske inte tycker likadant. 

Den gemenskapsskapande verksamhet som bedrivs i stiftelsen genom gudstjänster och 

andra samlingar ska enligt informanterna inte skilja sig nämnvärt från liknande verksamhet på 

kommunens andra äldreboenden. Det framhålls som en huvudfråga av särskilt en av kyrko-

herdarna att det inte får bli någon särbehandling av dem som bor just på detta seniorboende. 

Som han uttrycker det får det inte uppstå ”kyrkliga ghetton” där fromma lever skilda från 

resten av världen. Församlingarna delar på uppgiften att hålla gudstjänst enligt samma princip 

som gäller på övriga äldreboenden. Även om församlingens övriga anställda inte gör fler in-

satser på detta boende än på andra, menar jag att det faktum att föreståndaren finns på plats 

ändå måste innebära att det sammantaget finns något mer kristen verksamhet på detta boende 

än på andra. Men eftersom stiftelsen är fristående från sina grundare och föreståndaren finan-

sieras via hyresintäkterna kommer inte församlingarnas verksamhet i övrigt att påverkas. 

Här kommer en viktig prioriteringsfråga upp till ytan. Ska kyrkans verksamhet vara gene-

rell och lika för alla eller är det bättre att göra insatser för vissa utsatta grupper? Svaret från de 

studerade församlingarna verkar vara något av ett både och. Här finns både detta seniorbo-

ende och verksamhet som riktar sig till alla äldreboenden. Av min egen erfarenhet vet jag att 
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andra församlingar har valt att enbart satsa på verksamheter som är generella och lika öppna 

för alla. Åtminstone i teorin. Denna skillnad kan ha sin grund i politiska ideologier, eftersom 

kyrkans beslutsorgan hittills ofta haft en politisk sammansättning liknande den i kommunerna. 

Denna studie visar dock att dessa politiska skiljelinjer inte ens för tio år sedan var särskilt 

tydliga på den aktuella orten. Även om de drivande vid starten kom från traditionellt borger-

ligt håll avgjordes stiftelsebildningen av att socialdemokrater i kyrkofullmäktige också ansåg 

att detta var en bra sak. Vid intervjuerna säger både socialnämndsordföranden och ordföran-

den i ett församlingskyrkoråd (båda socialdemokrater) att alla måste hjälpas åt för att klara 

välfärden i framtiden. Men att gå så långt som till att låta privata företag driva verksamheter i 

socialtjänsten är inte att tänka på i denna kommun. 

När det gäller övrigt samarbete mellan den aktuella kommunen och olika ideella 

organisationer finns flera projekt som också visar på ett tydligt ökat intresse för samverkan. 

Kommunen köper vissa tjänster (behandlingsplatser) av LP/RIA och Länkarna. De samver- 

kansprojekt som bedrivs med en av Svenska kyrkans församlingar är formaliserade genom 

överenskommelser, men ingen ekonomiska ersättning utgår från någon av parterna. Båda har 

inslag av frivilligarbete, men under ledning av utbildade diakoner. Den utbildning av 

hemtjänstpersonal som finns leds av professionella (präster och diakoner), medan 

besöksverksamhet och samtalsmottagning bygger på frivilligkrafter. I det aktuella 

seniorboendet är de frivilliga insatserna mycket begränsade. Det blir styrelsen som ibland går 

i och hjälper till vid större samlingar som jul- och midsommarfester. Man skulle kunna säga 

att hyresgästerna där blir frivilligarbetare för varandra. Åtminstone är det en av 

huvudtankarna med att bygga huset så att det befrämjar gemenskap. 

I framtiden tror både kommun och församlingar på ett ökat samarbete med andra organisa-

tioner. Alla måste hjälpas åt om välfärden ska kunna bevaras i framtiden. Som socialnämn-

dens ordförande påpekar har kommunen varken ekonomiska resurser eller kompetens att upp-

fylla alla behov som invånarna kan ha. På många områden kan det vara viktigt att fristående 

organisationer eller vanliga medmänniskor finns till hands för att hjälpa och stödja. Att vända 

sig till en myndighet kan få många att känna sig i ett klart underläge. Det bär emot att söka 

hjälp och bli bedömd. Den person jag söker hjälp av i kommunen har sina regler att gå efter 

och makt att säga ja eller nej till en ansökan om hjälp. Detta kan göra att många hellre väljer 

att vända sig till fristående organisationer. Dessutom kan det som i det här fallet vara så att 

den ideella organisationen kan tillgodose mina behov av just den sorts gemenskap jag är van 

vid och behöver och på det sättet tillföra kvaliteter i välfärden som kommunen inte kan bidra 

med. Min slutsats när det gäller det aktuella seniorboendet blir att detta förmodligen tillför 
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sådana unika kvaliteter för de hyresgäster som valt att bo där. Detta har jag slutit mig till av 

det uppgifter jag fått om flitigt deltagande i de anordnade aktiviteterna samt att det finns en 

stor efterfrågan på lägenheterna. För att få säkrare kunskap om huruvida detta är fallet skulle 

intervjuer med hyresgästerna ha behövt utföras. Här finns en möjlighet för vidare studier i ett 

annat sammanhang. 

Huruvida utvecklingen leder till en anpassning av den ”nordiska välfärdsmodellen” mot mer 

likhet med situationen i övriga Europa återstår att se. Här ska det bli mycket spännande att se 

resultatet av de olika studier som pågår när det gäller detta. Den jämförande studien om 

nationalkyrkornas välfärdsarbete i åtta europeiska länder som tidigare nämndes kommer för-

hoppningsvis att tillföra mycket kunskap på det området. 

 

Sammanfattande slutsatser 

Till sist en sammanfattning av mina slutsatser. Denna studie bekräftar i stort de tendenser som 

finns i tidigare forskning. Kyrkorna/samfunden är positiva till ett engagemang i välfärden och 

ett samarbete med kommuner och andra organisationer, men de ser sig fortfarande som ett 

komplement till den kommunala verksamheten. Villkoren för samverkan får dock inte inne-

bära att kyrkorna förlorar sin identitet. Motiven för engagemanget kan sammanfattas i fem 

teman. Diakoni, förebild, mission, samverkan och medlemsperspektiv. Den diakonala moti-

veringen är den tydligast markerade i denna studie. Kommunerna öppnar mer och mer för 

samarbete med ideella organisationer. Den aktuella kommunen är mycket positiv till det stif-

telsedrivna seniorboendet och skulle vilja att stiftelsen tog över fler boenden. Varje försam-

ling behöver tänka igenom behoven i just sin omgivning för att kunna ta ställning till förfråg-

ningar om att till exempel starta äldreboenden. Det krävs en öppen diskussion innan beslut tas 

i sådan här frågor där alla aspekter och eventuella avvikande uppfattningar kan ventileras. Om 

man ska driva samarbetsprojekt är det en stor fördel ifall det redan finns ett uppbyggt förtro-

ende mellan de olika deltagarna. 

Ytterligare forskning behövs för att få hyresgästernas syn på boendet och verksamheten 

där. Denna forskning skulle kunna ge de svar Svedberg efterlyser om huruvida ideella organi-

sationer bidrar med något unikt i välfärdsarbetet. Om man jämför det som sägs om ideella 

organisationers insatser i förarbetena till socialtjänstlagen med Svedbergs synpunkter ser man 

en intressant skillnad. I förarbetena verkar man ha uppfattningen om att dessa organisationer 

verkligen bidrar med någonting unikt som det offentliga svårligen kan ersätta. Svedberg är 

mer försiktig och säger sig se tendenser i den riktningen, men vill ha mer forskning för att 

vara helt säker. 
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Även frågan om hur kyrkan skulle hantera eventuella missförhållanden på till exempel ett 

äldreboende i församlingens regi behöver belysas. Hur skulle det påverka medlemmarnas och 

allmänhetens syn på kyrkan och vilka strategier/tankar finns för att bemöta den kritik som då 

kommer att uppstå? Likaså behöver församlingar som startar denna typ av verksamhet fun-

dera över på vilket sätt man kan säkerställa att det verkligen är personer med störst behov som 

får möjlighet att flytta in och inte de som har mest pengar. 
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Information och inbjudan att medverka i en studie 
 
Sändlista: Kyrkoherde, kyrkorådsordförande, pastor och föreningsordförande i berörda församlingar samt 
ordförande i stiftelsen [………] och representant för socialtjänsten. 
 
Jag heter Lena Lindström och studerar social omsorg vid Institutionen för hälsovetenskap, 
Luleå tekniska universitet. Jag är inne på min sista termin och då ingår det att genomföra en 
studie, av valfritt område, inom social omsorg och dokumentera den i en uppsats 
(examensarbete C-uppsats 10 poäng). Mitt intresse för både diakoni och äldreomsorg förde 
mig in på funderingar om vilken roll ideella organisationer (särskilt trossamfunden) har, och 
kommer att få, i och med de nedskärningar som sker på omsorgsområdet i många kommuner. 
Frågan är högst aktuell idag och viktig att belysa eftersom fler och fler församlingar har 
funderingar på att starta t.ex. äldreboenden. Det finns till och med en motion till kyrkomötet 
(Svenska kyrkan) som tar upp denna fråga.  
 
Jag kommer i min studie att fokusera på vilka motiv som finns för församlingars engagemang 
samt hur kommunen ser på detta. 
För att få en så nyanserad bild som möjligt vill jag göra personliga intervjuer med både 
verksamhetsansvariga och förtroendevalda. För att inte tappa bort viktig information vill jag 
spela in intervjuerna på band. Dessa raderas efter utskrift och analys. 
 
Exempel på frågor kan vara: 
 Vilka var det huvudsakliga motiven för bildandet av stiftelsen, som du ser det? 
 Fanns/finns ett samarbete med kommunen och hur såg/ser det i så fall ut? 
 På vilket sätt är din församling engagerad i stiftelsen? 
 Hur ser du på utökning av verksamheten, eller eventuellt nya åtaganden från 

församlingens sida? 
 
Eftersom stiftelsen funnits i 10 år kan det hända att just du inte var med vid bildandet. Om du 
tycker att någon annan person är mer lämplig att besvara frågorna vore jag tacksam för 
information om hur jag når den personen. 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt genom att alla uppgifter avidentifieras vid 
utskrift och presentation av uppsatsen. Total anonymitet går knappast att utlova eftersom 
stiftelsen är ganska unik i sitt slag i Sverige. 
Min avsikt är att försöka genomföra intervjuerna i slutet av vecka 38 eller vecka 39. Jag 
kontaktar dig några dagar efter att du fått detta brev så att du har möjlighet att ställa frågor om 
studien och tacka ja eller nej till deltagande. 
Den tid som behöver avsättas för intervjuerna är svår att beräkna, men jag skulle tro att 1 
timme är en rimlig bedömning. Dock absolut högst 1 ½ timme. Du kan när som under resans 
gång välja att, utan att ange orsak, avbryta ditt deltagande i studien.  
Vill du kontrollera mina uppgifter kan du kontakta min handledare vid universitetet. Se nedan. 
 
Kontaktinformation  
 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
Lena Lindström 
 

Lena Lindström 0921-15304 eller 070-6076406. Mail: lenamaria.lindstrom@telia.com 
Handledare:  Universitetsadjunkt Elisabeth Lantto 0921-75800
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Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor/uppgifter till alla: 
 
Ålder 
Kön 
Hur länge har du innehaft detta uppdrag/tjänst? 
Övriga uppdrag inom kyrka/samhälle? 
Finns beslutsdokument bevarade som jag kan få ta del av? 
 
Till förtroendevalda: 
Partitillhörighet eller nomineringsgrupp (som det heter i kyrkliga sammanhang numera) 
Vilken sammansättning hade kyrkoråd respektive kyrkofullmäktige vid tiden för stiftelsens 
bildande? (Svenska kyrkan) 
Vilken sammansättning har dessa organ idag? (Svenska kyrkan) 
 
Till ordföranden i stiftelsen: 
Hur ser stiftelsens stadgar ut? 
Vilka kriterier finns för att få lägenhet hos stiftelsen? Kö?  
Är det förtur för personer som tillhör någon församling? 
 
Frågor rörande bakgrunden/motiven till bildandet av stiftelsen 
 
1.1 Hur väcktes tanken på husbygge och bildande av stiftelsen? 
1.2 Vilka var det huvudsakliga motiven till bildandet av stiftelsen, som du ser det? 
1.3 Beskriv beslutsprocessen i de sammanhang du representerar.  
1.4 Fanns det avvikande uppfattningar? Beskriv i så fall gärna motiven till dessa 

som du minns dem. 
1.5 Med tanke på att ett sådant här engagemang var väldigt ovanligt när stiftelsen 

bildades, varför tror du att den kom till just hos er? Fanns det speciella 
förutsättningar just här? 

 
Frågor rörande samarbete 
 
2.1 Fanns ett samarbete, om […………] med kommunen och hur såg detta i så fall 

ut? 
2.2 Finns det idag samarbete, om […………] med kommunen och hur ser detta i så 

fall ut? 
2.3 Hur ser samarbetet mellan stiftelsehuvudmännen ut? 
2.4 Hur anser du att detta samarbete fungerar? 
2.5 Kan det finnas en koppling mellan samarbete och motiv? Hur ser i så fall denna 

koppling ut? 
 
 
Frågor rörande verksamhet 
 
3.1 På vilket sätt är din församling engagerad i stiftelsen? 
3.2 Hur förhåller sig den verksamheten till församlingens verksamhet på 

äldreboenden som drivs av kommunen? 
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Frågor rörande nutid/framtid 
 
4.1 Hur ser du på en utökning av verksamheten, eller eventuellt nya åtaganden från 

församlingens sida? 
4.2 Hur ställer du dig till tanken på kyrkan som tjänsteproducent? 
4.3 Hur ser du på utökat samarbete med kommunen eller andra i dessa frågor? 
4.4 Hur har enligt din mening det nya förhållandet mellan Svenska kyrkan och 

staten påverkat situationen? 
4.5 Hur tror du att ett engagemang i t.ex. äldreomsorgen påverkar människors syn 

på kyrkan/församlingen och (för Svenska kyrkans del) viljan att betala 
kyrkoavgift?  

 
Kom ihåg att fråga om det går bra att återkomma för kompletterande frågor. Berätta hur 
inspelade materialet kommer att hanteras. Fråga om de vill ha utskriften av sin intervju för 
kontroll av att jag uppfattat rätt. 
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Frågor Kommunrepresentant 
 
Kön 
Ålder 
Vilken tjänst? 
Hur länge på tjänsten? 
Övriga uppdrag inom kyrka/samhälle? 
 
Frågor rörande samarbete 
 
1:1 Hur ser kommunens samarbete med frivilligorganisationer/ideella organisationer 

ut rent allmänt?  

1:2 På vilka nivåer ligger detta samarbete? 
 b/ finns det uttalade kommunala riktlinjer för ett sådant samarbete? (politiskt) 
 
1:3 Hur är kommunens inställning till entreprenader inom socialtjänsten? (politiskt) 
 
1:4 Finns det en skillnad mellan synen på ideella organisationers engagemang och  
 privata aktörers verksamhet, från kommunens sida? 
 
1:5  Vet du om kontakter/samråd samarbete som fanns om […………]   
 mellan församlingar och kommun just vid tiden för byggandet? Berätta om det  
 du vet. 
1:5 Finns det ett samarbete idag?  Hur ser det i så fall ut? 
 
Frågor rörande framtid/utveckling 
 
2:1 Hur ser kommunen på en utökning av verksamheten vid […………] eller  
 eventuellt nya åtaganden från församlingarnas sida? 
2:2 Kan kommunen tänka sig att köpa tjänster av kyrkan? 
 
2:3 Vilka möjligheter/svårigheter ser du med den tanken? 
 
2:4 Hur har, enligt din mening, det nya förhållandet mellan Svenska kyrkan och 

staten påverkat situationen? 
2:5 Har du märkt någon förändring i den politiska viljan till samarbete på grund av 

de sparbehov som finns i kommunerna? 
 
2:6  Är det något du vill tillägga? 
 
 
 
Fråga om det går att återkomma med kompletterande frågor. Berätta hur data kommer att 

behandlas. Skickar utskrift för kontroll av att jag uppfattat rätt.  
 


