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Förord  

Den 1 januari 2000 upphörde Svenska kyrkans församlingar att vara kommuner. 
Den kyrkokommunala parentesen i Svenska kyrkans historia var därmed 
avslutad. Av den kristna kyrkans tusenåriga historia i vår del av världen kom den 
perioden att omfatta en relativt kort tid. 1862 infördes kommuner i Sverige. Det 
skedde genom att kyrkoförsamlingarna delades i två nya enheter, en kyrklig och 
en borgerlig kommun. Efter år 2000 finns endast de borgerliga kommunerna 
kvar. 
 Kyrkoförsamlingarnas förändrade ställning samspelar med viktiga 
förändringar i vår omvärld. Den traditionella folkhemsmodellen befinner sig 
under omprövning. Nationalstaten Sverige har samtidigt påverkats av den 
ekonomiska globaliseringen och av medlemskapet i Europeiska unionen. Allt 
detta förstärker effekterna av församlingarnas nya status. Nya förutsättningar 
råder för kyrkoförsamlingarnas arbete. De gamla kartorna stämmer inte längre, 
nu när terrängen förändras. 
 Så ser den allmänna bakgrunden ut till denna forskningsrapport. Den har 
gjorts möjlig genom Kyrkliga arbetsfonden, som i mars 2001 anslog medel till 
Diakonivetenskapliga institutet i Uppsala (DVI) för en undersökning av de nya 
förutsättningarna för kyrkoförsamlingarnas arbete. DVI, vars forskningschef är 
professor Anders Bäckström, utgör ett samarbete mellan Uppsala universitet och 
Diakonistiftelsen Samariterhemmet. Teologie doktor Sven Thidevall 
projektanställdes för att genomföra arbetet. Till undersökningen har knutits 
referenspersoner från Diakonistiftelsen Samariterhemmet, Uppsala universitet 
och Svenska kyrkan lokalt och nationellt. 
 Arbetet genomfördes huvudsakligen 2001-2002, med vissa kompletteringar 
2003. En första avrapportering skedde under rubriken Samma uppdrag, nya 
utmaningar i Mitt i församlingens temanummer om social ekonomi. Det utkom i 
februari 2002 med titeln Gemensamt hushåll. 
 Rapporten ventilerades i oktober 2002 vid ett för DVI och högre 
seminarierna i kyrkohistoria och kyrkovetenskap vid Uppsala universitet 
gemensamt seminarium, med dåvarande kyrkosekreteraren, professor Carl Axel 
Aurelius som opponent. 
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 Forskning kan inte bedrivas i ett lufttomt rum. Genom den fasta punkt i 
forskandet som DVI erbjudit, genom referenspersonernas engagemang och 
genom de intervjuades generösa bemötande har förutsättningarna skapats för att 
genomföra undersökningen. Ett varmt känt tack till er alla! 
 I och med att denna rapport publiceras är projektet genomfört. Min för-
hoppning är att undersökningen får bidra till fortsatt samtal om de nya för-
utsättningarna för kyrkoförsamlingarnas arbete – om nya möjligheter och nya 
svårigheter i arbetet med ett gammalt uppdrag. 
 
Strängnäs i maj månad 2003 
Stiftsadjunkt, teologie doktor Sven Thidevall 
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1. Bakgrund och syfte 

Syftet med denna undersökning är att göra en kartläggning och analys av den nya 
situationen för Svenska kyrkans församlingar efter år 2000, som innebär att 
församlingarna har fått väsentligt utökade möjligheter att agera inom områdena 
diakoni, undervisning och mission. De nya möjligheterna hänger samman både 
med förändringar i Svenska kyrkan och i samhället i övrigt. Vad betyder dessa 
förändringar för kyrkoförsamlingarna, vilka nya förutsättningar skapar de för 
församlingarnas arbete? 
 Rapporten byggs upp kring tre huvudfrågor: Hur har Svenska kyrkans 
församlingar formats? Var befinner de sig? Vilka utmaningar väntar dem?1 
 Dessa frågor får styra framställningen. De belyses utifrån kyrkoförsam-
lingarnas nya situation efter det att ställningen som kommuner gått förlorad, 
vilket skedde den 1 januari 2000 som en del av relationsförändringen mellan 
kyrka och stat. Samtidigt präglas situationen av viktiga förändringar i försam-
lingarnas omvärld. Undersökningen kan med andra ord beskrivas som 
explorativ. Den blir mer hypotesgenererande än hypotesprövande. 
 Utifrån ett sådant syfte blir ett svenskkyrkligt perspektiv naturligt, ett 
inifrånperspektiv på församlingarnas förändrade förutsättningar. Men en 
kyrkoförsamling kan inte förstås isolerad från sin kontext. Därför behöver 
viktiga drag hos den omvärld som församlingarna lever och verkar i presenteras. 
Vilka processer i omvärlden på den lokala, den nationella och den globala nivån 
förändrar förutsättningarna för församlingarnas arbete? Vad betyder detta 
sammantaget för församlingarna? Kort sagt: Vilka utmaningar står försam-
lingarna inför? 



Diakonivetenskapliga institutet. Rapport nr. 5 8 

2. Metod och material 

Undersökningen har karaktär av pilotstudie, vilket märks på flera sätt. Inom 
projektets begränsade ramar har endast ett par stickprov kunnat göras. De två 
huvudexemplen i studien utgörs av Västanfors-Västervåla pastorat i Fagersta 
kommun och Värmdö kommun med Gustavsberg-Ingarö pastorat. Många 
viktiga perspektiv har behandlats alltför kortfattat eller inte alls. Tidsramarna 
har inte alltid tillåtit en fördjupning, som på flera punkter hade varit motiverad. 
Undersökningen bör ses som en inledning till fortsatta samtal och studier mer än 
som en slutsummering. 
 
Studien har en samtidshistorisk inriktning. Den vill utifrån historien se på 
nutiden och blicka mot framtiden. Det innebär att historievetenskapen utgör 
undersökningens vetenskapliga grund. 
 Historievetenskapens arbete kan ses i tre steg. Det första steget består av 
arbetet med källorna, källkritiken. I denna samtidshistoriska studie innefattar 
detta även att skapa skriftliga källor till den aktuella utvecklingen med hjälp av 
noggrant genomförda och verifierade intervjuer och samtal. Därefter vidtar ett 
analys- och tolkningsarbete, där den historiskt-genetiska principen är styrande. 
Den innebär att orsakssammanhangen söks kronologiskt; de vid en viss tidpunkt 
givna förutsättningarna ges ett högt förklaringsvärde för den efterföljande 
utvecklingen. Slutligen skall materialet presenteras. 
 Dessa tre steg följer inte kronologiskt efter varandra, utan går i varandra. 
Processen kan i gynnsamma fall beskrivas som en utvecklingsspiral, där samma 
moment återkommer gång på gång, men för varje gång på en högre nivå.2 
 En samtidshistorisk inriktning bygger på den historievetenskapliga grunden, 
men innebär samtidigt att ett mångvetenskapligt perspektiv kommer till 
användning. Den historiskt-genetiska analysen integrerar de olika perspektiven 
till en helhet. På ett annat sätt än i traditionell forskning kräver samtidshistorien 
en aktiv insats när det gäller att uppspåra och säkra källmaterial. Forskning och 
dokumentation måste ses som en enhet i den samtidshistoriska forsknings-
processen. Ett levande samarbete mellan aktörer och historiker blir här central.3 
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Den samtidshistoriska kopplingen mellan forskning och aktiva insatser för att 
säkra källmaterial har varit väsentlig för undersökningen. Källmaterialet 
uppvisar därför några särdrag i jämförelse med en traditionell historisk 
undersökning. Det första särdraget är att minnesanteckningar från intervjuer, 
verifierade av de intervjuade själva, utgör ett avgörande inslag i materialet. Det 
andra särdraget är ett flitigt bruk av elektroniskt publicerad information som 
primärkällor. Båda särdragen förtjänar en närmare kommentar. 
 Ett av de metodiska särdragen för denna undersökning utgörs alltså av 
minnesanteckningar från intervjuer. Mer exakt handlar det om en process genom 
vilken muntliga källor har kodifierats till skriftliga källor. Det har skett i flera 
steg. Det första steget har varit genomförandet av intervjuerna. Det andra steget 
har varit nedskrivning av minnesanteckningar från intervjuerna. Det tredje, 
metodiskt viktiga steget har varit att låta de intervjuade själva verifiera att 
minnesanteckningarna korrekt återspeglar vad de ville få sagt. 
 Processen har alltså med nödvändighet skett i samarbete med de intervjuade 
aktörerna, ett samarbete som därmed har blivit en viktig, tidskrävande och 
spännande del av forskningsprocessen. 
 I intervjuarbetet har beteendevetenskapliga metoder kommit till hjälp. 
Intervjuerna har varit halvstrukturerade. Något exakt frågeformulär har inte har 
följts, men väl en förberedd lista över vad intervjun behövde täcka in. Det har, 
som alltid när det gäller intervjuer, varit viktigt både att ställa relevanta frågor, 
att korrekt förstå och tolka den information som de intervjuade ger samt att vara 
medveten om det dynamiska spelet i intervjusituationen och hur det kan påverka 
utfallet.4 
 Intervjuerna har resulterat i minnesanteckningar. Skapandet av nytt käll-
material kunde därmed på ett sätt sägas vara avslutat, i och med att de muntliga 
källorna bevaras som minnesanteckningar. Men det tredje steget fattades då 
fortfarande, nämligen att låta de intervjuade granska och korrigera 
minnesanteckningarna. Vid behov korrigerades minnesanteckningarna flera 
gånger. Processen fortsatte tills den intervjuade själv kunde verifiera att 
anteckningarna korrekt återgav vad han eller hon ville få sagt i de frågor som 
behandlats. Därmed tillförsäkrades materialet ett så högt källvärde som möjligt. 
Minnesanteckningarnas källvärde ligger nämligen inte i att så exakt som möjligt 
återspegla vad som sades i själva intervjusituationen. Istället ligger källvärdet i att 
minnesanteckningarna på ett så riktigt sätt som möjligt återspeglade vad den 
intervjuade faktiskt ville få sagt om de händelser och företeelser som samtalet 
gällde. 
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 Här finns en skillnad mellan intervjuerna i denna undersökning och många 
andra sorters intervjuer. I vanligt historiskt arbete är ett sådant förfarande som 
regel uteslutet, avståndet i tid gör att informanterna inte längre finns tillgängliga 
eller har minnsebilder som påverkats av tidens tand. Men även i andra sorters 
intervjuer saknas detta verifierande led. I till exempel diagnostiserande eller 
journalistiska intervjuer tillmäts det som sägs just i själva intervjusituationen på 
ett annat sätt ett egenvärde. Behovet av att få intervjun verifierad kan i dessa fall 
bortfalla helt eller begränsas till att verifiera att det som sades i själva 
intervjusituationen uppfattats korrekt. 
 För denna undersökning däremot hade intervjusituationen i sig själv 
begränsat värde för tolkningen av materialet. Innehållet i de intervjuades be-
rättelser var det intressanta. Det var därför viktigt att berättelserna fångades upp 
så korrekt som möjligt, eftersom där fanns den informationen som skulle ligga 
till grund för tolkningsarbetet. 
 Tolkning av historiska skeenden bygger på källkritik. Källkritiken i sin tur 
förutsätter att källan först är etablerad. Arbetet med intervjuerna och 
verifieringen av dem har etablerat källor. Först sedan verifieringen ägt rum har 
minnesanteckningarna kunnat anses vara etablerade som källor. Då har de kun-
nat jämförts med varandra och med andra källor, i första ledet för att se om det 
finns en samstämmighet eller inte mellan källorna. Förfarandet har tagit tid, men 
kan ses som exempel på det samarbete mellan aktörer och historiker som blir 
nödvändig i samtidshistorisk forskning. 
 Ett flitigt bruk av elektroniskt publicerad information som primärkällor ut-
gjorde det andra metodiska särdraget för denna undersökning. I en samtids-
historisk undersökning blir det naturligt att sådan information spelar en viktig 
roll. Åtskilliga källhänvisningar i studien leder till texter publicerade på Internet. 
Sådana källor har sina speciella problem. Dit hör behovet av en annan slags 
vaksamhet än när det gäller tryckt material, eftersom frågan om materialets 
pålitlighet eller reliabilitet blir annorlunda och svårare på Internet. Den stora 
fördelen med elektroniskt publicerad information är lättillgängligheten. 
Nackdelen är bland annat materialets obeständighet. Hemsidor byter innehåll 
eller försvinner utan förvarning. 
 För att motverka nackdelarna är det viktigt att sökvägen till hemsidan görs 
så exakt som möjligt och att datum anges då informationen hämtades. Med hjälp 
av dessa uppgifter ska det sedan i princip vara möjligt att i efterhand 
rekonstruera informationen, med hjälp av Kungliga bibliotekets unika Internet-
arkiv.5 Det är dock fortfarande osäkert hur väl detta kommer att fungera när en 
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forskare i framtiden vill göra en rekonstruktion. Därför kan det vara klokt att 
skapa en excerptsamling av de använda texterna, att förvaras tillsammans med 
övrigt arkivmaterial som undersökningen genererar. I denna undersökning har en 
sådan excerptsamling samlats tillsammans med de verifierade minnes-
anteckningarna från intervjuerna. 
 
Materialet i undersökningen faller mot bakgrund av ovanstående naturligt in i tre 
grupper. På lokal nivå finns två grupper med material, en som representerar 
Västanfors och Västervåla församlingars pastorat i Fagersta kommun och en 
annan som representerar Värmdö kommun med Gustavsberg och Ingarö 
församlingar som exempel. På en övergripande nivå bildar aktuell forskning 
kring övergången från en modern epok till en postmodern eller senmodern epok 
en materialgrupp för sig. 
 Av de båda huvudexemplen i studien utgör Västanfors-Västervåla/Fagersta 
ett tydligt exempel på en kyrkoförsamling som tagit tillvara många av de nya 
möjligheter som öppnat sig, i och med att den efter 1 januari 2000 inte längre 
lyder under kommunallagarna. Församlingen tar initiativet i fallet Västanfors-
Västervåla/Fagersta. 
 I fallet Värmdö/Gustavsberg-Ingarö är det tvärtom. Där tar Värmdö 
kommun initiativ till att engagera frivilligorganisationerna på tidigare oprövade 
sätt i kommunal verksamhet. Det sker genom en medveten satsning på att främja 
social ekonomi, det vill säga den tredje sektor som befinner sig mitt emellan 
offentlig och privat sektor. Till den tredje sektorn hör frivilligorganisationerna, 
vilket numera inkluderar kyrkoförsamlingarna. Kyrkoförsamlingarna i Värmdö 
kommun ställs inför utmaningen att svara på dessa inviter, inviter som inte hade 
varit möjliga att rikta till församlingarna så länge de var kyrkokommuner. 
 Skillnaden mellan de två lokala exemplen markeras genom att den aktör 
som är initiativtagare fått stå först, alltså i det första fallet Västanfors-Västervåla 
pastorat i sammanställningen Västanfors-Västervåla/Fagersta; i det andra fallet 
Värmdö kommun i sammanställningen Värmdö/Gustavsberg-Ingarö. 
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3. Församlings- och kommunfakta 

Västanfors-Västervåla / Fagersta 

Västanfors-Västervåla församlingars pastorat ligger i gammal bergslagsbygd och 
tillhör Mellersta Västmanlands kontrakt i Västerås stift. Västanfors hade år 2000 
12.171 församlingsbor, varav 10.720 var kyrkotillhöriga. Vid samma tidpunkt 
hade Västervåla 412 församlingsbor, varav 382 var kyrkotillhöriga. De båda 
territorialförsamlingarna sammanfaller geografiskt med Fagersta kommun.6 
 Fagersta kommun i Västmanlands län ligger vid Kolbäcksån mellan sjöarna 
Barken och Åmänningen. Som en del av Bergslagen tillhörde området Nora 
bergslag. Som mest fanns det 17.000 invånare i Fagersta. Det var före stålkrisen 
på 1980-talet. Idag bor cirka 12.000 personer i kommunen. 
 Bebyggelsen utgörs av det gamla brukssamhället kring Fagersta bruk och 
den forna kyrkbyn och brukssamhället Västanfors. Det normala mönstret för 
landsortskommuner, med en eller flera tätorter omgivet av landsbygd med byar 
och gårdar, stämmer inte för Fagersta. Bebyggelsen är starkt koncentrerad till 
tätorten. Fagersta har en boendekoncentration som närmar sig Sundbybergs, 
känt för sin höga boendetäthet. Till denna koncentrerade bild bidrar det faktum 
att kommunen aldrig kom att genomgå någon kommunsammanslagning under 
1970-talets våg av storkommunsbildande. Den enda indelningsförändring som 
förekommit är att Västervåla församling fördes till Fagersta stad från 
Surahammar landskommun den 1 januari 1967.7 
 Även om tiden som traditionellt brukssamhälle är förbi så är Fagersta fortfa-
rande en utpräglad industriort, där stålindustrin alltjämt dominerar. De största 
arbetsgivarna är: 
 
Fagersta kommun 
Seco Tools (hårdmetallverktyg), ca 1.000 anställda i Fagersta. 
Fagersta Stainless (rostfri valstråd och dragen tråd), c a 400 anställda i Fagersta. 
Atlas Copco Secoroc (bergborrar), ca 400 anställda i Fagersta. 
Avesta Sandvik Tube (svetsade rostfria rör), ca 180 anställda i Fagersta. 
AB Karl Hedin (trävaror) 
Bake Off AB (djupfryst deg) 8 
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Fagersta kommun ingår i Ekomuseum Bergslagen och hyser flera industrimusei-
objekt. Främst bland dem är Engelsbergs bruk som sedan 1992 är upptaget på 
UNESCOs världsarvslista. I Ängelsberg, med 150 inv, finns även världens äldsta 
bevarade oljefabrik, belägen på Oljeön i sjön Åmänningen.9 

Värmdö / Gustavsberg-Ingarö 

Värmdö kommun ligger i den sydligaste Upplandsdelen av Stockholms län. Det 
är en utpräglad skärgårdskommun. Befolkningsmässigt expanderar kommunen 
starkt. Under den senaste tioårsperioden har Värmdö vuxit med ca 1.000 
personer per år. Totalt har kommunens befolkning ökat med drygt 40 % sedan 
1990. År 2001 bodde det 31.260 personer i Värmdö kommun. 
 De åldersgrupper som flyttar till kommunen är främst 0-9-åringar och 25-
64-åringar. Värmdö kommun har en förhållandevis ung befolkning, både vid 
jämförelser med Stockholms län och med riket totalt. Kommunen räknar med att 
den kommer att fortsätta att växa i 10-30 år till med ca 1.000 personer per år.10 
 Under hela 1990-talet har Värmdö kommuns befolkning alltså ökat 
konstant. Värmdö har de senaste åren rent av varit en av de kommuner i Sverige 
som relativt sett ökat sin befolkning allra mest. Det faktum att det föds många 
barn i kommunen bidrar givetvis till befolkningsökningen. Men att 
Värmdöborna har blivit fler hänger inte minst samman med en stor inflyttning. 
Den har varit möjlig genom att nyproduktionen av hus varit stor. Men dessutom 
tillkommer det speciella förhållandet att fler och fler av de många fritidshusen i 
kommunen omvandlas till året-runt-bostäder för permanent boende. Fortfarande 
är fritidshusen mer än dubbelt så många som permanentbostäderna, underlag för 
en fortsatt permanentning finns alltså. På sommaren mångdubblas befolkningen, 
sommartid överstiger Värmdös befolkning 100.000 människor.11 
 Värmdö utgör ett tydligt exempel på vilka stora förändringar som 
rörligheten i dagens samhälle kan åstadkomma i en bygd. Men, som Carl-Axel 
Aurelius har påpekat, människors rörlighet har inte medfört att man upphört att 
känna sig hemma någonstans, i en eller flera bestämda miljöer.12 Det är 
exempelvis sannolikt att många nyblivna Värmdö-bor kan ha rötter på Värmdö, 
kanske sedan generationer, men som sommargäster. Hur många är svårt att veta, 
eftersom sommargäster inte avsätter samma spår i statistiken som vinterboende. 
Men med tanke på att så stor del av inflyttningen sker till permanentade 
fritidshus är gruppen före detta sommargäster antagligen inte obetydlig. De före 
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detta sommargästerna kommer då inte som främlingar, de kommer till en miljö 
där de redan är hemma. Men genom inflyttningen blir de ändå Värmdö-bor i en 
ny mening, med en annorlunda relation till Värmdö än tidigare. 
 Samtidigt har merparten av de nyinflyttade ganska dimmiga begrepp om 
Värmdö, många saknar relation till människor på Värmdö när de flyttar dit, och 
framförallt, därmed saknar de lokala sociala nätverk. Bristen på kontakter kan 
innebära en ökad belastning på olika kommunala tjänster.13  
 Dessa båda förhållanden motsäger inte varandra. Som sommargäst kan 
identiteten bli rotad på sommarorten, utan att det för den sakens skull utvecklas 
något socialt nätverk som finns på plats året runt. Nätverket kan vara knutet till 
semestertiden och upplösas när hösten kommer och stugorna töms. Det är inte 
heller givet att sommarvistelsen ger en tydlig bild av vad livet på platsen innebär 
resten av året. 
 Vad vi finner här är ett exempel på det komplicerade sätt på vilket identitet 
byggs upp i dagens lättrörliga samhälle. Den plats där jag har tillbringat många 
somrar kan vara lika viktig, eller till och med viktigare, för min identitet än den 
eller de platser där jag tillbringade vintrarna. Den kan till exempel vara så viktig 
att den i ett visst skede av livet avgör var jag väljer att bosätta mig även på 
vintern. Samtidigt kan ”sommaridentiteten” och andra viktiga delar av min 
identitet förbli osynlig när traditionella mätmetoder kommer till användning. De 
behöver inte heller kopplas på ett givet sätt till en djupare förtrogenhet med orten 
som helhet eller till något mer bestående socialt nätverk. 
 Värmdö är i hög grad en pendlarkommun. Av arbetstillfällena inom kommu-
nens gränser står den offentliga sektorn för 32 %, varav den övervägande delen 
finns inom den kommunala sektorn. Inom den offentliga sektorn är 78 % 
kvinnor medan det inom den privata sektorn finns endast 37 % kvinnor. 
Kommunens inriktning när det gäller näringslivet är att satsa på att få fler små-
företagare. År 2000 toppade Värmdö ligan vad gäller antalet nystartade företag. 
Ambitionen är att behålla den topplaceringen. De största arbetsgivarna i 
kommunen är: 
 
Värmdö kommun 
AB Gustavsberg 
KF Stockholm, fd Gustavsbergs konsumentförening 
Landstinget 
Värmdö Byggentreprenader AB 
Sita Sverige AB (fd WM Sellbergs)14 
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I kommunen fanns vid tiden för undersökningen sex kyrkoförsamlingar – 
Gustavsberg, Ingarö, Värmdö, Djurö, Nämdö och Möja – fördelade på tre 
pastorat. Treförsamlingspastoratet Djurö, Nämdö och Möja omreglerades dock 
vid årsskiftet 2002 till ett enförsamlingspastorat. 
 I denna undersökning utgör Gustavsberg och Ingarö församlingar ett stick-
prov, som i huvudsak får representera församlingarna i Värmdö kommun. 
Församlingarna representerar ensamma drygt hälften av befolkningen i 
kommunen. Urvalet kan vidare för Ingarös del motiveras med att det är den -
församling i kommunen, där den dramatiskt stora inflyttningen varit allra påtag-
ligast. Av kommunens alla församlingar är det Ingarö som vuxit mest, vilket 
beror på att nya bostadsområden byggts samt att fritidshusområden på ön i allt 
högre grad har blivit permanent bebodda. Valet av Gustavsbergs församling 
motiveras med församlingens centrala ställning i kommunen i historia och 
samtid; här finns centralorten och viktiga samhällsfunktioner. Tillsammans 
rymmer Gustavsberg och Ingarö församlinar inom sig de för Värmdös försam-
lingar väsentliga gemensamma utvecklingstendenserna.15 
 För säkerhets skull har intervjuer genomförts i de båda andra pastoraten i 
kommunen, med syftet att undersöka om den nya situationen hanterades på 
liknande sätt i alla tre pastorat, eller om det fanns påtagliga skillnader. Några för 
denna undersökning väsentliga skillnader framkom inte.16 
 Tillsammans bildar Gustavsberg och Ingarö församlingar ett pastorat och 
ingår i en total samfällighet med varandra. Pastoratet ingår i Värmdö kontrakt 
och Stockholms stift. Hela pastoratet ligger i Värmdö kommun. Vid årsskiftet 
2000 bodde det 11.336 människor i Gustavsbergs församling och 5.306 på 
Ingarö.17 
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4. Det historiska arvet 

När vi vill förstå vart vi är på väg behöver vi ha utgångspunkten klar för oss, dvs 
hur vi kommit dit vi är nu. Den historia som format oss klingar med på 
vandringen mot framtiden. De grundläggande strukturerna i tillvaron är sega och 
förändras långsamt, så långsamt att vi kanske inte ens märker förändringen. Men 
de formar oss likväl. 
 De långsamma och djupgående förändringarna är betydelsefullare för hur 
våra livsvillkor formas än sådana händelser som löpsedlarna ropar ut. De senare 
är ofta mer att likna vid skummet på vågorna, medan det stora förändringarna 
kommer som djupa undervattensströmmar. Den insikten har den så kallade 
Annales-skolan inom modern historieskrivning bidragit med.18 

4.1 Det traditionella samhället: Jord och vatten 

I Bergslagen har järnet, skogen och vattnet bildat en treklang, som tillsammans 
har skapat speciella förutsättningar för arbete och liv. I den här trakten har man 
kokat järn i tvåtusen år, som kommunalrådet i Fagersta sammanfattar 
Bergslagens livsmönster.19 
 Järnkokning innebär att arbetet var knutet till naturresurser som inte var 
flyttbara. Produktionen var länge hantverksmässig. Den försiggick under ett och 
samma tak och utfördes av ett och samma arbetslag – hammarlaget. Det var 
hammarlaget som satt inne med kunskapen om produktionsprocessen. Det var 
mästersmeden som skötte rekryteringen och upplärningen av arbetskraften 
(oftast släktingar till smeden själv), som organiserade arbetet och som inför 
bruksägaren ansvarade för den underlydande arbetskraften. Hammarlagets 
organisation och funktionssätt liknade hantverksskrånas. Samtidigt 
kombinerades järnhanteringen långt in i modern tid med jordbruk. Bruken drev 
jordbruk och var i långa stycken självförsörjande, smederna och arbetarna drev 
jordbruk vid sidan om arbetet vid hyttan eller bruket eller gruvan. 
 Brukens industriella verksamhet förutsatte en agrar grund. Torpare och -
bönder behövdes, som vid sidan av det egna jordbruket försåg bruken med livs-
medel, träkol och transporter. Även brukens arbetare och deras hushåll delade 
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sin verksamhet mellan industriell och agrar verksamhet. Inte ens smederna var 
fullt ut lönearbetare innan den stora omvandlingen av det traditionella samhället 
satte in mot slutet av 1800-talet. Denna fasta knytning av arbetet till malm, skog, 
vattenkraft och jord gav en stabil och trögrörlig ordning, där vår tids lättrörliga 
och fragmentiserade livsmönster ännu var långt borta.20 
 
För Värmdös del finner vi den speciella kombination av vatten och land som vi 
kallar skärgård. Skärgården utgör en sådan seg struktur som genom tiderna 
påverkat livsvillkor och mentalitet, men på ett sätt som långsamt har förändrats. 
 Värmdö kommun ligger i hjärtat av Stockholms skärgård, denna unika 
arkipelag av över 24.000 öar, kobbar och skär. Av dessa finns mer än 10.000 i 
Värmdö kommun. Så länge människor har bott i dessa bygder har skärgården 
utgjort en grundläggande förutsättning för livet. Fiske, jakt på säl och sjöfågel 
tillsammans med lite jordbruk och boskap var stommen i skärgårdsbornas liv 
fram till slutet av 1800-talet. Då började moderniseringen påverka 
livsförutsättningarna i större skala. Skärgården var också viktig som 
transportled. När industrialiseringen inleddes gjorde vattenvägarna det möjligt 
att anlägga en fabrik i det som kom att bli Gustavsbergs samhälle. Från 1800-
talets mitt fick skärgården en ny betydelse, nu började sommargäster söka sig ut 
till Värmdö. Under mellankrigstiden började sportstugeområden och områden 
med fritidshus att byggas, återigen var skärgården betydelsefull för utvecklingen. 
Nu på 2000-talet kallar sig Värmdö för skärgårdskommunen. Skärgården utgör 
alltjämt en viktig del av kommunens identitet och attraktionskraft, nu i en tid av 
stor inflyttning och urbanisering av dessa landsbygdsområden.21 
 
Vattnet var viktigt också i Bergslagen, både som transportled och som kraftkälla. 
Men även fiskemöjligheterna var viktiga som komplement till det jordbruk som 
hörde till bergsmännens och smedernas hushåll. Både i Bergslagen och i Värmdö 
levde man således länge på att bruka jorden och vattnet. I Bergslagen 
kompletterades detta med järnhanteringen, i skärgården spelade fiske och jakt på 
säl och sjöfågel en viktig roll som komplement till jordbruket. Varken i 
Bergslagen eller i skärgården var förutsättningarna särskilt goda för en renodlad 
jordbrukartillvaro. 
 Fram till den stora industrialiseringen vid 1800-talets slut dominerade dessa 
näringar – traditionell järnhantering i Bergslagen, jakt och fiske i skärgården, i 
båda fallen kombinerat med jordbruk. Och jordbruket fortsatte att vara en viktig 
del av näringslivet en bra bit in på 1900-talet.22 
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Hustavlan som samhällsideologi 

Patriarkat används idag ofta som en beteckning på en genusordning där män är 
överordnade kvinnor. I den meningen var både det traditionella och det moderna 
samhället patriarkat, men på högst skilda sätt. Samtidigt används begreppet 
patriarkalism för samhällsordningar både i traditionella och i moderna 
samhällen. Det betecknar då de invecklade system av plikter som kan styra ett 
helt samhälle, allt ifrån hushållen över socknen till hela riket. Den lutherska 
hustavlan utgjorde en sådan patriarkal ordning. Den präglade Sverige under den 
förmoderna tiden, alltså under den senare delen av det vi här kallar det 
traditionella samhället. Med rötter i medeltidens feodalism utvecklades efter 
reformationen denna samhällsideologi som brukar kallas treståndsläran, och som 
sammanfattas i hustavlan.23 
 De tre stånden kan närmast liknas vid tre dimensioner av samhällslivet. I det 
kyrkliga ståndet ingick alla som lärare eller åhörare. I kyrkan var prästen lärare 
och församlingen åhörare. Vid husandakten var husbonden lärare och 
gårdsfolket åhörare. Vid dopundervisning av barn och tjänstefolk var husets fru 
lärare och barnen åhörare. I det politiska ståndet ingick alla som överhet eller 
undersåte. Husbonden som är överhet på sin gård blir undersåte inför konungen 
eller konungens representanter. Slutligen ingår alla i hushållsståndet, det vill säga 
i det arbetskollektiv som hushållet utgjorde och där husets herre och fru 
fungerade som arbetsledare. Hustavlan härskade på gårdarna och på bruken 
under århundraden. Kyrkans plats i det traditionella samhället bestämdes i 
högsta grad av treståndsläran. 
 Denna ordning medförde förpliktelser både uppåt och nedåt i hierarkin för 
alla inblandade. Sammantvinnat med den hierarkiska ordningen fanns ett system 
av ömsesidiga rättigheter och skyldigheter. Både rättigheterna och skyldigheterna 
var knutna till positionen i hierarkin. Resultatet blev ett samhälle med 
maktkoncentration till hierarkins toppskikt. Samtidigt fanns det ett socialt 
ansvarstagande – med makt och privilegier följde alltid plikten att ha omsorg om 
de underlydande och se till att de inte led nöd. Makt och omsorg hörde samman. 
(I detta avseende föregrep hustavlan den moderna folkhemstanken, se nedan.) 
Det kunde uppstå stridigheter om vad dessa förpliktelser borde innebära. 
Däremot uppstod inte strid om ordningen som sådan, så stark var hustavlans 
ställning som samhällsideologi. Under loppet av 1800-talet övergavs 
treståndsläran helt och hållet. De reformer på samhällslivets och kyrkolivets som 
genomfördes vid 1800-talets mitt innebar ett lösgörande från den gamla 
hustavlans normer.24 
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 Så småningom avlöstes hustavlan av en ny patriarkalism, det Magnusson 
kallar industripatriarkalismen.25 Men då är vi redan långt inne i 1800-talet. 

Kyrkans plats i det traditionella samhället 

Ändå från landets kristnande och fram till det att det traditionella agrarsamhället 
– med sin hantverksmässiga järnhantering – avlöstes av industrisamhället var 
gården, storhushållet, den grundläggande tankefiguren. Det gällde både 
skärgårdsbondens gård och smedens storhushåll. Ett medeltida och förmodernt 
livsmönster levde därigenom på många sätt kvar ända in på 1900-talet. 
 Kanske var bondetåget 1914 en sista kraftfull manifestation av detta gamla 
livsmönster, samtidigt som den påföljande än större motdemonstrationen visade 
att en ny tid var inne. Riksdagsmannen K J Ekman kände i vilket fall igen gården, 
storhushållet, i bondetåget. Där såg han framför sig hur det traditionella Sverige 
tog synlig form, i mötet mellan fria odalmän och deras konung. I en dikt med 
rubriken ”Till kungs” gav han uttryck för vad bondetåget representerade för 
honom – ingenting mindre än det gamla svenska folket, förbundet med sin jord, 
sitt arbete, sin kung: 
 

Drömmande såg jag 

synen där uppe, 

den varsnas vida över landet; 

Sverige är det 

som drager mig förbi, 

bakom var bonde ligger gården. 

 

Drömmande såg jag 

synen där uppe, 

den varsnas vida över landet; 

”Guds kärlek vare 

med konung vår 

och med all allmoge hans.”26 

 
Ekmans dikt illustrerar samtidigt en kollektiv minnesbild av kyrkans plats i det 
traditionella samhället. Kyrkan var de fria odalmännens och konungens sak. 
Pigor och drängar, torpare och backstugesittare, daglönare och hantlangare av 
olika slag hade inte så mycket att säga till om. I kyrkan liksom i allt annat 
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bestämde de ledande skikten, både lokalt på gården, i socknen och i riket. Kyrkor 
byggdes på herrarnas initiativ och efter deras önskemål. 
 Minnesbilden är verklighetsbaserad. När det kom till församlingens ange-
lägenheter gav jordinnehav och förmögenhet länge ett starkt inflytande vid 
omröstningar på sockenstämmorna. I det traditionella samhället innebar det att 
det var ägarna till de största egendomarna som påverkade besluten mest. 
Systemet att ekonomiska tillgångar medförde ökad politisk makt överlevde 
industrialismens genombrott. Fram till den allmänna och lika rösträttens 
införande vid första världskrigets slut kunde därför till exempel bruken 
fullständigt dominera både kommunalstämma och kyrkostämma. Demokratin 
kom senare än moderniseringen, och den kom först efter hård kamp. Demokrati 
var långt ifrån någon självklar följd av moderniseringen.27 
 De äldre styrelse-systemen skilde sig givetvis från dagens representativa 
demokrati även på andra sätt. Ett väsentligt gemensamt drag mellan de för-
demokratiska ordningarna och dagens finns dock: I båda fallen hade lekmän i 
församlingen ett avgörande inflytande i sin hand, vilket innebar att det i Svenska 
kyrkan inte kunnat utvecklas något renodlat präststyre, varken i det traditionella 
samhället eller i vår tid. 
 Ett levande minne av kyrkans plats i det gamla samhället finns fortfarande, 
både i en landsortsförsamling som Ingarö och i bruksorter som Fagersta och 
Gustavsberg. En kollektiv minnesbild på till exempel Ingarö är att kyrkan i gamla 
tider inte var för folket, utan för storbönderna. Ingarö kyrka byggdes på 
herrarnas, de stora gårdarnas ägares, initiativ och efter deras önskemål. I äldre 
tid hade också församlingsborna sina rangordnade platser i kyrkan, med de stora 
gårdarnas ägare längst fram.28 
 Här har en påtaglig omsvängning ägt rum. Den uppfattningen – att försam-
lingen inte skulle vara till för vanligt folk utan bara för den härskande eliten – 
finns inte längre kvar i de undersökta församlingarna. Någonting hände, så att 
den gamla synen på kyrkan som mest till för toppskiktet försvann. Det började 
vända på 1930-talet i Gustavsberg, på Ingarö och i Västanfors möjligen något 
senare. Men inte i någon av de undersökta församlingarna finns den gamla synen 
kvar längre, konstaterar de intervjuade samstämmigt.29 
 Det är rimligt att koppla samman denna omsvängning både med det 
traditionella samhällets sammanbrott och med förnyelse inom kyrkan själv, i 
första hand de nya arbetssätt som växte fram under 1900-talet, samt med den 
demokratisering av församlingens styrelse som ägde rum vid samma tid. Mer 
därom nedan. 
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4.2 Industrialisering, modernisering, sekularisering 

Det traditionella samhällets upplösning inleddes under 1800-talets första hälft. 
Då började både storhushållen inom jordbruk och hantverk och den gamla 
gemenskapsstrukturen i socknarna att brytas upp. Kyrkobyggnaden i många 
församlingar förändrades genom ny- eller ombyggnader. Gamla helgdagar hade 
försvunnit. Nya kyrkliga böcker med nya seder och nya ord tillkom. Den invanda 
gudstjänstordningen förändrades. Sammantaget kom följderna att bli så 
långtgående, att perioden endast kan jämföras med reformationen, menar Jarlert. 

30 
 Den egentliga industrialiseringsprocessen anses allmänt ha tagit fart på allvar 
först någon gång kring 1870. Ett tecken på detta var att de första stora strejkerna 
inträffade vid den tiden. Och inte förrän på 1880-talets började fackförenings-
rörelsen och de socialistiska idéerna få fotfäste i landet.31 
 Steg för steg, livsområde för livsområde, generation för generation övergavs 
det traditionella samhället och dess livsformer. Resultatet blev en genomgripande 
samhällsomvandling. 

Sekularisering 

En viktig del av moderniseringen utgjorde det komplexa skeende som brukar 
sammanfattas med ordet sekularisering. 
 Innan det moderna samhället avlöste det traditionella samhället utgjorde 
kyrka och samhälle en helhet. Först från mitten av 1800-talet började kyrka och 
församling att säras från det offentliga (stat och kommun). Efterhand började 
kyrka och det offentliga allt mer tydligt att framstå som två skilda storheter. 
Kyrka och församling började framträda som särskilda enheter. 32 
 Utvecklingen illustreras av att det för första gången blev möjligt att lämna 
Svenska kyrkan genom dissenterlagen 1860 (fortfarande dock i begränsad 
omfattning). Samtidigt kommer i namnet Svenska kyrkan till användning för 
första gången i lagstiftningen för vad som tidigare helt enkelt var den kristna 
kyrkan eller kristna församlingen i Sverige. 33 
 Först 1952 blir det fritt att villkorslöst utträda ur kyrkan. Lokalt tog denna 
utveckling sin början 1862, då församlingen splittras upp i en borgerlig och en 
kyrklig kommun. På riksplanet markerar året 1866, då Svenska kyrkan fick ett 
eget från riksdagen skilt kyrkomöte, motsvarande utveckling. 
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 Parallellt särades också allt fler samhällsfunktioner från kyrkan. Det svenska 
välfärdssystemet, det som brukar sammanfattas med triaden ”vård, skola, 
omsorg”, växte fram i kyrkan. Vid gamla församlingskyrkor kan ålderdoms-
hemmet, kyrkskolan eller sockenmagasinet påminna om detta faktum. 
Undervisning var en viktig del av kyrkans liv redan under medeltiden. Det var 
därför naturligt att kyrkoförsamlingarna byggde upp folkskoleväsendet. 
Skolhuset, sockenstugan, sockenmagasinet och ålderdomshemmet var olika 
konkreta uttryck för en gemensam solidaritet som sträckte sig utöver den egna 
familjen och släkten. Vård, skola, omsorg och bistånd har sin motsvarighet och 
sitt ursprung i kyrkans grundläggande uppgifter diakoni, undervisning och 
mission. 
 Från mitten av 1800-talet och fram till slutet av 1900-talet överfördes dock 
allt fler av församlingens diakonala och undervisande uppgifter till kommun eller 
stat, samtidigt som verksamheterna expanderande i takt med en stigande välfärd. 
När ansvaret för omsorger på olika områden fördes över från kyrkliga till 
borgerliga organ så fördes samtidigt det tillhörande samhälleliga tvånget över. 
Det som tidigare kallades kyrkotukt omvandlades till statliga eller kommunala 
tvångsåtgärder. 
 Fattigvården med tillhörande kontrollapparat överfördes redan 1863 till den 
borgerliga kommunen. Ansvaret för folkskoleväsendet fördes gradvis över till 
borgerliga myndigheter under perioden 1903-1958, liksom upprätthållandet av 
undervisningsplikten. (Att upprätthålla undervisningsplikten innebar i det 
traditionella samhäller ingripande försummelse av gudstjänsten, uteblivande från 
läsförhör. I det moderna samhället kom det istället att innebära ingripande mot 
frånvaro från skolundervisningen.) 1924 överfördes allmänna barnavården och 
återstoden av missbruks- och familjeproblematiken med dithörande 
tvångsåtgärder. De sista resterna av den gamla kyrkotukten försvann i och med 
Församlingsstyrelselagen 1930.34 
 Liksom när det gällde hustavlans patriarkalism så kopplades omsorgsplikt 
och maktmedel samman också på dessa områden. Makt och omsorg fortsatte att 
höra samman i det moderna samhället, liksom det hade gjort i det traditionella 
samhället. 
 Jämsides med dessa yttre förändringar omvandlas tron på treenig Gud från 
att ha varit den gemensamma grunden i samhälle och kultur till att allt mer bli en 
privatsak och ett fritidsintresse. Detta återspeglas i hur deltagandet i den 
gemensamma gudstjänsten sjönk dramatiskt decennierna kring sekelskiftet 1900, 
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för att sedan fortsätta att sjunka, om än i långsammare takt. De mer individuellt 
inriktade kyrkliga handlingarna sjönk däremot endast obetydligt.35 
 Vid mitten av 1800-talet var den kyrkliga seden, när det gällde deltagande i 
församlingens allmänna gudstjänster, i stort sett obruten i hela landet. Under 
1800-talets andra hälft bröts den på de flesta håll. Störst var brottet i de mellan-
svenska stift, där Fagersta och Värmdö ligger. Något mindre var minskningen i 
Härnösands stift (som då ännu inkluderade Västerbotten och Norrbotten) och i 
Linköpings stift. Minst var förändringen i de syd- och västsvenska stiften. I Göte-
borgs och Kalmar stift var den gamla kyrkliga seden i stort sett obruten ännu vid 
sekelskiftet 1900. I västra och södra Sverige fanns ett inomkyrkligt väckelsebälte, 
som skiljde sig från den yngre och mer kyrkokritiska och frikyrkliga väckelsen i 
östra Sverige. Området från södra Dalsland till Kalmartrakten kan betecknas 
som ett sammanhängande ”bibelbälte”. Under de följande decennierna fick dock 
också dessa stift se en kraftig nedgång. Ett absolut bottenläge kom i allmänhet 
under 1930- och 40-talen.36 
 
Kyrkans förändrade ställning i samhället tog sig också rent territoriella uttryck. I 
det traditionella samhället utgjorde den kristna församlingen den enda lokala 
samhälleliga enheten. Alla gemensamma frågor på lokal nivå, både andliga och 
världsliga, handhades av församlingen. Men detta förhållande överlevde inte det 
traditionella samhället. Värmdö utgör här ett tydligt exempel. 
 Vid 1900-talets början hade Värmdö forna storsocken delats i sex mindre 
kyrkliga och borgerliga kommuner. Till dem hörde Gustavsberg, som blev 
självständig församling och kommun 1902. Ingarö församling hade visserligen 
bildats redan 1825 som kapellförsamling på grund av det långa avståndet till 
Värmdö kyrka, men blev nu självständig kommun. Under åren 1952-1966 vände 
utvecklingen igen, och kommunantalet reducerades till tre stycken, nämligen 
Värmdö, Gustavsberg (med Ingarö) och Djurö (med Nämdö och Möja). Den 
kyrkliga indelningen genomgick en motsvarande förändring. Församlingarna 
samlades i Värmdö, Gustavsberg-Ingarö och Djurö-Nämdö-Möja pastorat.37 
 Kommunsammanslagningarna väckte heta känslor, vilket är ganska naturligt 
med tanke på att den lokala identiteten hotades. När det 1952 var dags för 
sammanslagning mellan dåvarande Gustavsbergs och Ingarö kommuner 
samlades politikerna i de bägge kommunerna till överläggningar på konditori 
Vita Hästen. Den ena kommunens företrädare råkade uttrycka sig lite nedlåtande 
och vanvördigt om den andra kommunen, vilket höll på att leda till slagsmål. 
Kommunalkamreraren fick personligen ingripa och handgripligen lugna 
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slagskämparna.38 Denna lilla episod belyser vilken oerhörd betydelse den lokala 
enhetens gränser har för människor – när dessa gränser hotas kan också normalt 
sansade kommunalmän råka i handgemäng. Det är inte likgiltigt hur de 
territoriella gränserna dras kring bygden, vare sig det gäller den världsliga eller 
den kyrkliga indelningen. 
 År 1974 slogs de tre Värmdö-kommunerna samman, och dagens Värmdö 
kommun bildades. Men nu hängde den kyrkliga indelningen inte med längre, 
utan den gamla pastorats- och församlingsindelningen bibehölls. Denna detalj 
säger något väsentligt om utvecklingen. För första gången i Värmdös historia 
sammanfaller från 1974 inte längre den kyrkliga och den borgerliga indelningen. 
Det nätverk av församlingar med vars hjälp det svenska riket byggts upp 
behövdes inte längre som samhällsgrund. Kyrkan var nu definitivt en egen 
storhet vid sidan av sekulära samhällsorgan.39 
 Utvecklingen i Värmdö motsvarar vad som hände på många håll i landet. 
Från 1950-talet och framåt, då de borgerliga kommunerna började slås samman i 
allt större enheter, ökade skillnaden mellan vilket territorium och vilka 
människor som den borgerliga kommunen omfattade och vad kyrkoförsamlingen 
omfattade. 
 Fagersta kommun och Västanfors-Västervåla pastorat utgör på denna punkt 
ett intressant undantag. Fagersta kommun har inte slagits samman med andra 
kommuner. Därigenom har det inte heller uppstått någon skillnad mellan den 
borgerliga och den kyrkliga enheten – pastorat och kommun sammanfaller. 
Indelningen har betydelse. Den territoriella likställdheten mellan 
kyrkoförsamling/pastorat och kommun i Västanfors/Västervåla-Fagersta ger 
andra förutsättningar för pastoratets agerande.40 

Från hustavla till folkhem 

Sett i backspegeln föreföll det traditionella samhället vara präglat av direkta och 
personliga relationer. Hantverkaren såg den som skulle använda hans produkter i 
ögonen, bagaren hälsade på dem som åt hans bröd, bonden kände dem som 
drack hans mjölk. Till och med statsmakten var personifierad i konungen som 
Kunglig Majestät, liksom kyrkan personifierades av prästen. Det moderna 
industrisamhället ersatte många av de personliga relationerna med opersonliga 
relationer. Husbonden blev arbetsgivare, kallet blev lönearbete, kungen blev mer 
symbol för, än personifiering av, statens makt. Relationerna blir kontrakts- och 
avtalsbundna och därmed opersonliga. En ansiktslös marknad bestämmer 
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priserna, och man får fylla i blanketter till en styrande byråkrati. Människorna 
känner allt mer sällan personligen de som producerar eller de som styr. Både 
folkrörelserna, folkhemmet, folkkyrkan och nationalismen kan förstås som 
försök att återskapa en gemenskap mellan människor i en värld som i 
industrialiseringens spår blev opersonligare. I sådana nya gemenskaper försökte 
man återskapa något av den förlorade gemenskapen.41 
 
I stället för kyrkan trädde nationen fram som det som binder samman människor 
på ett nytt sätt. Nationalismens framväxt, industrialiseringen och modernisering 
kan ses som olika sidor av samma process. Hela moderniseringsprocessen 
resulterade i att människor och resurser knöts samman med varandra med 
nationen som grund. Den moderna tiden blev nationalstatens tid. Den svenska 
modellen med sitt folkhem var verkligen tänkt som ett svenskt folkhem, ett hem 
för svenskar med den svenska staten som en huvudaktör. Folkhemsbygget 
baserades inte på en gemensam religiös tro, utan på en nationell etnisk 
tillhörighet. Kyrkans roll marginaliserades i takt med att den sekulära staten och 
den borgerliga kommunen övertog kyrkliga funktioner. Av många 
moderniseringsivrare uppfattades kyrkan som ett hinder för utvecklingen, en rest 
från det traditionella samhället som stod i vägen för en snabb och fullständig 
moderniseringen.42 
 Inom nationalism-forskningen karakteriserar Antony D Smith den moderna 
staten som den vetenskapliga staten. Statsmakten blev en kraftfull förmedlare av 
den vetenskapligt-tekniska revolutionen. Detta medförde en centralisering, men 
först och främst medförde det att staten fick en aktivare roll än i det traditionella 
samhället. Därmed fick också den politiska arenan en allt större betydelse. 
Medan det traditionella samhället byggde på en kristen världsbild, 
kännetecknades den moderna epoken av ”en vetenskaplig stat” med en rationell 
och immanent verklighetsförståelse. Den vetenskapliga staten utmanade de 
traditionella föreställningarna. En kamp uppstod om vilken världsförklaring som 
människor skulle vara lojala mot. Särskilt indragna i den kampen blev den 
moderna tidens motsvarighet till prästerskapet, de intellektuella. Den 
vetenskapliga staten tvingade den nya intelligentian att välja mellan den gamla 
kosmiska världsbilden och den nya rationella. I spåren av denna konflikt uppstod 
ett behov av att söka rötter som kunde ge en tryggare identitet, och dessa rötter 
söktes i den etniska gemenskapen. Resultatet blev en etnisk nationalism, där en 
historisk, tillbakablickande identitet kombinerades med moderniseringen av 
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samhället. Nationen blev både evig och modern på en och samma gång, och 
kunde ersätta kristendomen som religiöst ramverk.43 
 På samma linje ger nationalism-forskaren Hobsbawm en rad exempel på 
nationalismens tvetydiga förhållande till kristendomen. Ibland kunde den 
användas i nationalismens tjänst samtidigt som den kunde bli en konkurrent om 
människors lojalitet. Det nationalstaten behövde var en egen religion, en civil 
religion, eftersom den allt oftare krävde uppoffringar av sina medborgare. 
Patriotismen blev nationalstatens religion.44 
 Mycket av skeendet i samband med industrisamhällets genombrott kan 
förstås som en strävan att återfinna en förlorad gemenskap. Eller, annorlunda 
uttryckt, en strävan att lösa frågan om individens existentiella förankring i 
samhällskollektivet, när nu moderniseringen omöjliggjorde den gamla 
förankringen. Här fick nationalismen sin kanske viktigaste uppgift. 
 Folkrörelserna, med början i väckelsen, kan ses som ytterligare försök att 
finna nya gemenskapsformer för individen i en förändrad omvärld. Folkkyrko-
tanken och ungkyrkorörelsen kan förstås på liknande sätt. J A Eklunds psalm 
”Fädernas kyrka i Sveriges land, kärast bland samfund på jorden” speglar väl de 
gemenskapssökande och samtidigt nationalistiska stämningar, som både 
folkrörelse och folkkyrka på olika sätt försökte möta. 
 Folkhemstanken var en annan variant på samma tema. Nationell integration 
utgör en central idé i folkhemstanken, men det konkreta politiska innehållet 
skiftade. Tanken på ett folkhem introducerades från högerhåll i början av 1900-
talet som en klassöverskridande nationalistisk utopi. Både liberaler och 
socialdemokrater kom att använda begreppet och gav då den nationella 
integrationen ett liberalt respektive socialdemokratiskt innehåll. Efter det för 
socialdemokraterna katastrofala valet 1928 ökade stödet inom socialdemokratin 
för att byta ut klasskampslinjen mot en folkhemslinje. Det gällde att vinna 
väljarna, och det nya folkliga tänkandet blev ett sätt att modifiera klasskamps-
linjen. I folkhemsbegreppet kunde Per-Albin Hansson knyta samman idén om ett 
förlorat hem med modernitetens framstegstro. 1931 segrade folkhemslinjen 
slutgiltigt över den tidigare klasskampslinjen. Därmed var grunden lagd för 1932 
års socialdemokratiska valseger, som inledde det långa socialdemokratiska 
regeringsinnehavet.45 
 Folkhemsepoken innebar en uppluckring av tidigare hierarkier och 
klassklyftor. Samtidigt fortsatte den sociala omsorgen – efterhand allt mer 
utbyggd – att gå hand i hand med en kontroll av den enskilde. Nytt under 
folkhemsepoken var dock att denna kontroll inte längre hade husbondeplikten 
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som motivering. In trädde istället vetenskapen, inte minst medicinen, som 
legitimering för olika åtgärder. En ny folkhemmets ordning växte fram, där det 
sociala ansvaret i växande utsträckning axlades av en expanderande offentlig 
sektor istället för av hushållet eller av arbetsgivaren. Yvonne Hirdman har i en 
klassisk undersökning sammanfattat den nya folkhemspolitiken med orden Att 
lägga livet tillrätta.46 
 Utvecklingen gick från hustavlans traditionella patriarkalism till 
efterkrigstidens etablerade folkhem. I luckan mellan hustavla och folkhem 
uppstod en särskild form av patriarkal ordning – industripatriarkalismen. Den 
innebar att företagsledningen tog på sig husbondeplikten, när de traditionella 
ordningarna i industrialiseringens spår upphörde att fungera. Industri-
patriarkalismen växte fram under slutet av 1800-talet, med det klassiska bruket 
som sin tydligaste manifestation.47 
 
Mellan de olika patriarkala ordningar som nämnts finns väsentliga skillnader, 
med det finns också vissa gemensamma drag. Framförallt var kopplingen mellan 
makt och socialt ansvar tydlig. Med en ledande ställning följde makt att fatta 
beslut på många områden och för andra människors räkning. Det var myntets 
ena sida. Den andra sidan var att med makt följde skyldigheter. Med en ledande 
position följde plikten att på olika sätt ha omsorg om de underlydande och se till 
att de inte led nöd, liksom att visa omsorg om bygden. De patriarkala sociala 
omsorgerna innebar samtidigt en noggrann kontroll av den enskilde. Industri-
patriarkalismens bruksledning hade inte bara makt över arbetet, utan även över 
bostäder, skolor, sjukvård och länge över det kommunala livet överhuvudtaget i 
kraft av den graderade rösträtten. Den grundläggande patriarkala principen, att 
med makt följer ett socialt ansvar, gällde både i hustavlans storhushåll, under 
industripatriarkalismen och under folkhemsepoken. Det sociala ansvaret kom 
dock alltmer att koncentreras till och förknippas med den offentliga makten. 
 Både hustavlans samhälle och industripatriarkalismen blev samhällen med 
en maktkoncentration till hierarkins lilla toppskikt och med stora klassklyftor. 
Samtidigt så fanns det sociala ansvarstagandet. Att den privilegierade eliten ofta 
nog tog sina sociala plikter på allvar utgör en av förklaringarna till varför de 
stora klassklyftorna inte utvecklades till klasskrig eller inbördeskrig, trots att det 
vid tiden för första världskrigets slut var nära.48 
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Industripatriarkalismen 

När hustavlans ordningar under senare delen av 1800-talet hade tjänat ut som 
övergripande samhällsideologi ömsade patriarkalismen skinn och omvandlades 
från samhällsideologi till företagsledningspolitik. Magnusson menar att det var 
först nu som patriarkalismen uppstod i den mening som vi ofta lägger in i 
begreppet idag, nämligen som en för järnbruken och vissa andra industrier typisk 
företeelse.49 
 Behoven av en ersättning för den gamla samhällsideologin blev särskilt 
påträngande vid de snabbast växande järnbruken. Det gällde att anpassa 
samhället till den växande industrin och att komma till rätta med ökande 
disciplinsvårigheter och tilltagande klassmotsättningar. Med en liten och 
tämligen konstant befolkning hade många frågor kunnat skötas med minimal 
eller ingen inblandning från bruket. De nya produktionsförhållandena krävde på 
ett helt annat sätt planering och samordnade insatser. Den exempellöst snabba 
ökningen av arbetsstyrkan gjorde frågor akuta kring bostäder, vatten, vägar, 
sanitära förhållanden, sjukvård och skolundervisning. Framför allt bostads-
förhållandena utgjorde en ständig huvudvärk för bruken och en källa till 
missnöje bland arbetarna. 
 Det var inte förvånande att frågor som dessa hanterades av bruket istället 
för av de politiska organen. Bruket var den största skattebetalaren och hade ett 
intresse av en fungerande lokal infrastruktur. Samtidigt kunde en enda röstägare, 
på en bruksort ofta bruket självt, ensam kontrollera majoriteten av rösterna på 
kommunalstämman och kyrkostämman. Så var det fram till 1900. Då 
begränsades röstetalet i landskommuner, så att ingen fick rösta för mer än tio 
procent av kommunens hela röstetal eller högst 5.000 röster. Några år senare, 
1907 och 1909 infördes den 40-gradiga rösträttsskalan. Brukens formella makt 
minskade därmed än mer drastiskt, eftersom ingen nu fick ha mer än 40 röster 
på stämman.50 
 Bruksledningen tvingades helt enkelt gripa in i samhällets planering och 
skötsel på ett helt annat sätt än tidigare för att produktionen skulle fungera. 
Samtidigt introducerades en rad institutioner vars primära funktion var att binda 
arbetskraften moraliskt och känslomässigt till bruket, och att disciplinera och 
uppfostra arbetarna till skötsamhet och plikttrogenhet. Det är här som kärnan i 
industripatriarkalismen ska sökas. 
 Magnusson finner en tydlig koppling till liberala tankegångar. På bruken 
introducerades sjuk- och begravningskassor, läsestugor och 
föreläsningsföreningar. Allt detta låg i linje med liberala tankar om hjälp till 
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självhjälp och borgerligt-liberala bildningsideal. Bruken understödde också 
arbetarnas egna aktiviteter, så länge de ansågs främja skötsamhet och hälsa 
(fysisk och andlig) och andra eftersträvansvärda dygder. Nykterhets-
organisationer, frikyrkor och idrottsföreningar fick bidrag från bruket i form av 
pengar, mark och byggnadsmaterial. 51 
 Som ett slags rituella manifestationer av industripatriarkalismen utvecklades 
också en personlighetskult kring brukspatronen och hans familj. Vid årets stora 
högtider nådde dessa riter sin höjdpunkt med fester och ceremonier av olika slag. 
 Det finns några situationer som så ofta skildrats att de utgör sinnebilder av 
det klassiska svenska järnbruket. Det är bilden av midsommarfesten, då 
brukspatronen tog sig en svängom med brukets unga flickor. Det var dagen när 
de sociala skrankorna glömdes bort. Det är också bilden av 
födelsedagsuppvaktningen, då någon redig person, gärna en gammal grånad 
trotjänare, i spetsen för brukets alla arbetare uppvaktade disponenten eller 
brukspatronen på hans födelsedag. Det kan också vara bilden av hur samma 
trogna skara följde patriarken till den sista vilan. 
 Men givetvis var inte de patriarkala inslagen begränsade till ceremonier av 
olika slag. De omfattade allt ifrån kulturella verksamheter (sångkörer, 
föreläsningsverksamhet och liknande) till sociala trygghetsinrättningar (sjuk- och 
begravningskassa, individuellt och av bolagsledningen prövade pensioner, viss 
ersättning vid olycksfall mm) och bolagsägda bostäder. 
 Industripatriarkalismen kunde av samtiden uppfattas som symbol för 
framåtskridande, upplysning och framgång. Samtidigt kunde den hanteras olika 
av bruksledningen, både som ett nödvändigt ont, ett tvång, eller systematiskt 
planlagd och medveten. 
 Bildandet av fackföreningar förändrade relationerna mellan arbetsgivare och 
arbetstagare och innebar slutet för industripatriarkalismen. Metallavdelningen i 
Fagersta. bildades 1905. Brukspatronen Aspelins reaktion var av det slag man 
kan förvänta sig av en gammal patriark: sårad efter allt han gjort för ”sina” 
arbetare. När Avdelning 205 av Grov- och Fabriksarbetarförbundet bildades i 
Gustavsberg svarade brukspatronen där, Wilhelm Odelberg, med att ställa in de 
symboliskt viktiga midsommarkalasen på fabriksgården. När fackföreningarna 
fått fotfäste och etablerats så innebar det att industripatriarkalismen i denna 
mening hade nått vägs ände. Vägen till det etablerade folkhemmet hade 
anträtts.52 
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Hur väl lyckades då industripatriarkalismen? Det finns en bild av att den var 
framgångsrik i att få arbetarna att inordna sig i produktionsprocessen. 
Magnusson vill dock snarare se patriarkalismen som en följd av att man inte 
lyckades göra arbetarna tillräckligt underdåniga. Han finner flera förklaringar till 
att arbetarnas motstånd underskattats. En orsak är bristfällig forskning, en 
annan den mytbildning som bruken själva byggt upp, och en tredje 
fackföreningsrörelsens historieskrivning, i vilken fackföreningarnas insats 
tenderar att framhävas på bekostnad av tidigare motståndsformer. Samtidigt är 
det uppenbart att industripatriarkalismen inverkade på arbetarnas inställning till 
arbetsgivaren. Om arbetsgivaren inte trodde att det hade avsedd effekt är det 
svårt att se varför han skulle fortsätta bedriva denna politik, som trots allt 
kostade honom både pengar och energi.53 
 Magnussons beskrivning av industripatriarkalismen uppvisar drag som har 
sin motsvarighet på nationell nivå. Formerandet av den moderna nationalstaten 
skedde parallellt med industripatriarkalismen på den lokala nivån. I båda fallen 
ser vi en vilja att ingripa utifrån och uppifrån för att förändra, ett 
interventionistiskt drag, ett drag som kännetecknar moderniseringen 
överhuvudtaget. 
 Hustavlans egna ord sammanfattar väl den traditionella ordningen: ”När 
var och en sin syssla sköter, går det oss väl, evad oss möter”. Inom ramen för den 
etablerade ordningen skulle både den enskilde, hushållen, byarna och socknarna i 
princip fungera av egen kraft, med få ingrepp utifrån. Både produktion, 
utbildning, vård och omsorg sköttes traditionellt huvudsakligen inom ramen för 
hushållet. Ett sådant förhållningssätt överlevde inte moderniseringen. 
 På ett för det traditionella samhället okänt sätt griper istället överheten, både 
lokalt och nationellt, in i den enskildes liv på nya livsområden. Moderniseringen 
innebar att nya organisationer skapades för detta ändamål, organisationer som 
till stor del låg utanför den lokala gemenskapens kontroll. En specialisering ägde 
rum. Specialisterna i de nya organisationerna – fabrikens ingenjörer, skolans 
lärare, sjukvårdens läkare, krigsmaktens officerare, förvaltningarnas tjänstemän 
– fick en ställning som tog över de traditionella lokala auktoriteterna i hushållen 
och i bygden. Samtidigt blev det viktigt att skapa samling kring nya gemensamma 
symboler och riter, både lokalt och nationellt, när nu det traditionella samhällets 
sammanhållande symboliska nät trasades sönder av industrialiseringen. 
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4.3 Bruken i Fagersta 

Ursprunget till det som blev Fagersta Bruks AB var tre bruk, Västanfors, Fagersta 
och Semla. Bruken fick för första gången en gemensam ägare på 1820-talet, 
brukspatron Salomon von Stockenström. Investeringarna blev dock så stora att 
de bringade ägaren på fall när konjunkturerna vek.54 
 Fagersta och Semla köptes 1852 av Thomas Aspelin, en grosshandlare från 
Stockholm och den första icke-adlige ägaren av bruken. 1871 köptes även 
Västanfors in. På 1880-talet efterträdde Christian Aspelin sin far som 
brukspatron. Han blev dock 1905 tvungen att sälja bruken till den tyska handels-
firman L Possehl & Co. Därmed blev det en beståndsdel i ett av världens då 
största stålindustriella komplex. Fagersta Bruks AB förblev sedan tyskägt fram 
till 1918, då det åter fick svenska ägare. I och med Possehls övertagande av 
bruket skildes ägar- och ledningsfunktioner åt för gott. Företaget leddes nu av en 
disponent. Över honom fanns en bolagsstyrelse och i sista hand ägarna i 
Tyskland. 
 Från att i början av 1800-talet ha utgjorts av tre tämligen oansenliga 
stångjärnssmedjor, växte Fagersta bruk till att 1913 bli landets näst största 
producent av götstål, efter Domnarvet. Den verkliga framryckningen skedde från 
1890-talets mitt och framåt. Av de tre bruken lades Semla ner först, Västanfors 
bruk var i drift med sin tackjärnstillverkning fram till 1915. Därefter var 
produktionen koncentrerad till Fagersta.55 
 Moderna industriella produktionsmetoder infördes stegvis under senare 
hälften av 1800-talet. De nya metoderna medförde helt annorlunda 
produktionsförhållanden. Hammarlagen försvann. Särskilda förmän anställdes 
för att övervaka arbetet. Därmed separerades också hushållet från produktionen. 
Familjen blev inte längre en oundgänglig del av arbetsprocessen. Inte heller som 
rekryteringsbas för arbetskraft och yrkesutbildare kom familjen att spela samma 
roll som tidigare. De nya produktionsmetoderna baserades på metoder som 
utvecklats av vetenskapsmän och ingenjörer och som därför inte var lika 
beroende av arbetarnas kunnande. Nya yrkesgrupper som ingenjörer, 
verkmästare och förmän övertog kontroll- och ledningsuppgifterna. Hustavlans 
patriarkalism avlöstes av industripatriarkalismen.56 
 Den period i Fagerstabrukens historieskrivning som framstår som mest 
mytomspunnen är släkten Aspelins tid. I två generationer, från 1853 till 1907, 
levde och verkade de. Myten kring släkten Aspelin byggdes framför allt upp 
kring den yngre av de två brukspatronerna, Christian Aspelin.57 
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 Även sedan Fagersta blivit en del av det Possehlska industrikomplexet fanns 
det tydliga industripatriarkala drag kvar. Emil Possehls hustru Wilhelmina fick 
namnge den sjukstuga som bruket 1914 lät uppföra i Fagersta, den nuvarande 
Brukskyrkan. Denna sjukstuga var ett exempel på hur bruket fullgjorde de 
sociala plikter som hörde samman med ett patriarkalt system. Systemet fortsatte 
att fungera även med utländskt ägarskap. Ett annat exempel på företagets 
engagemang i kommunala frågor var att bruket gav förmånliga lån till 
egnahemsbyggen på brukets mark. Ett tredje, senare, exempel inträffade när 
Västmanlands läns landsting beslöt att bygga ett lasarett och att förlägga det till 
Norberg. Då gick Fagersta AB in och erbjöd landstinget mark och pengar för ett 
sjukhus i Fagersta, ett erbjudande som landstinget inte kunde motstå. På så sätt 
kom lasarettet till Fagersta. Värt att notera är att när samma sjukhus nyligen 
hotades av nedläggning såg inget av ortens företag det som sin uppgift att aktivt 
gå in och erbjuda ekonomiskt stöd för att bevara sjukhuset. Företagens sociala 
ansvarstagande enligt det patriarkala systemet är inte längre förhanden.58 
 
Industripatriarkalismens maktanspråk illustreras av striden om herrskapsläktaren 
i Västanfors kyrka. Den utspelades när nuvarande Västanfors kyrka skulle 
byggas i mitten på 1800-talet. På sockenstämman dominerade bruket i kraft av 
sin förmögenhet helt. Västanfors kyrka kom därför i praktiken att byggas som en 
brukskyrka, även om den var en församlingskyrka. I kyrkans kor finns en 
predikstol på norra sidan. Som en pendang till predikstolen finns på korets södra 
sida en läktare avsedd för brukspatronens familj, den så kallade herrskaps-
läktaren. Det har berättats att striden stod het kring läktarens höjd. Brukspatron 
krävde att läktaren skulle byggas på samma höjd som predikstolen, men 
kyrkoherden vägrade godta detta. Slutligen byggdes herrskapsläktaren fem 
centimeter lägre än predikstolen.59 
 Denna strid på det symboliska planet om makten över kyrkorummet slutade 
alltså med en markering från kyrkans sida att i kyrkan fick också herrskapet 
underordna sig Ordet. På hustavlans tid var detta självklart. Att brukspatronen 
inte längre ville godta en sådan underordning under Ordet innebar ett avgörande 
brott med hustavlan. Han fick inte heller sin vilja igenom på denna punkt. 
Markeringen av Ordets överhöghet över brukspatronen och all världslig makt 
blev dock så diskret, att den knappt är synlig för blotta ögat nerifrån försam-
lingens platser. 
 Som en efterklang till striden om herrskapsläktaren kan man betrakta den 
bild som hämtats från Fagersta kommuns hemsida. (Se bild 1.) När kommunen 



skulle presentera sig för besökaren på hemsidan skedde det vid tiden för 
undersökningen med tre byggnader. Till vänster ser vi Fagersta brukskyrkas 
klockstapel, i mitten en hytta i Engelsberg och till höger Västanfors kyrka. Det är 
ganska naturligt att denna utpräglade industriort med stolthet lyfter fram hyttan i 
Engelsberg, inte minst med tanke på att den är upptagen på UNESCOs världs-
arvslista. Det är inte lika självklart att de två andra byggnaderna som får 
representera kommunen ska vara kyrkliga. När de nu ändå finns med kanske de 
säger något om kyrkans ställning i det kollektiva minnet. 
 Kyrkan var en tydlig del av ett patriarkalt hierarkiskt system. Om kyrkan 
hade förbrukat sitt förtroende, till exempel genom att handla på ett sätt som 
upplevdes som övervägande fientligt eller förtryckande av folket i Fagersta, hade 
knappast två kyrkliga byggnader fått flankera den mäktiga hyttan i Engelsberg. 
Men det vi ser på hemsidan är en bild, kanske en indikation på ortens kollektiva 
minne, att de platser där församlingen tiderna igenom samlats till gudstjänst är 
värda att visa på med stolthet. Kanske var de där för blotta ögat osynliga 
centimetrarna som placerade herrskapsläktaren i Västanfors kyrka lägre än 
predikstolen trots allt inte så betydelselösa. 
 

 
Bild 1. Det traditionella Fagersta. 

 
Här kan en reflektion angående kyrkan som överhetskyrka vara på sin plats. 
Följderna av kyrkans samhällsbevarande inställning i ett brukssamhälle ska inte 
förringas. Men bilden behöver kompliceras. Den stora uppslutningen kring vissa 
delar av den kyrkliga traditionen – förrättningarna, storhelgerna, kyrkorummet – 
talar samtidigt om en förvånansvärt stark och uthållig folklig förankring, även på 
industriorter. När uppfattningen om kyrkan som överhetskyrka uttalas kan det 
därför vara viktigt att se att det finns flera bottnar i sådana satser. Den segt 
kvarlevande kyrkliga seden talar delvis ett annat och mångtydigare språk än 
retoriken hämtad från den politiska arenans kamp mot myndighetskyrkan. 
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 Frågan infinner sig om inte en denna retorik samtidigt har en annan 
innebörd än den bokstavliga, nämligen att markera och motivera att kyrkan inte 
är, och inte ska vara, en del av det dagliga livet. På arbetsplatsen, i hemmet, på 
fritiden spelade kyrkan för de flesta en allt obetydligare roll i takt med att 
samhället moderniserades. Hon märktes inte så mycket och hon saknades inte 
heller, så länge det dagliga livet inte avbröts av att liv föddes, förenades eller 
avslutades. Att tala om kyrkan som de andras kyrka, bourgeoisiens kyrka kunde 
då fungera som ett sätt att markera distans, att hålla kyrkan på lämpligt avstånd. 
Dock inte så långt bort att hennes tjänster inte skulle kunna tas i anspråk. Ty i 
det ögonblick som den dagliga lunken bröts var det viktigt att kunna vända sig 
till kyrkan.60 
 
Fram till 1970-talet kännetecknades utvecklingen i Fagersta av en ständig 
tillväxt, som endast tillfälligt bröts av konjunkturnedgångar. Men på 1970-talet 
kom en allvarligare kris, som ledde till stora och avgörande strukturförändringar 
i Fagersta. Bruket försåldes 1974 till Kinnevik, som tio år senare lade ner 
stålverket. 1984 blev slutåret för gamla Fagersta bruk och inledningen till den 
utveckling som präglar samtiden.61 

4.4 Värmdö – Fabrik och sommargäster 

Fabriken i Gustavsberg 

På 1640-talet anlade Gustav Gabrielsson Oxenstierna och hans hustru Maria de 
la Gardie ett tegelbruk i Farstas vik. Syftet var att skaffa tegel till en ståndsmässig 
säterigård till deras nygrundade säteri. Gustav Gabrielsson Oxenstierna avled 
dock innan huset stod färdigt. För att hedra hans minne ändrade Maria de La 
Gardie egendomens namn till Gustavsberg. Detta tegelbruk var sedan i drift 
under 200 år. Först 1825 lades det ner. Dåvarande ägaren till 
Gustavsberg/Farsta, grosshandlare Johan Herman Öhman, övergav 
tegelbränningen till förmån för en industriell produktion i en ”fabrik för 
allehanda porcellianer”. Gustavsbergs idag så välkända varumärke -- ankar-
stämpeln -- infördes 1839 för att markera övergången till porslinstillverkning 
enligt engelskt manér, vilket gav bättre och jämnare kvalitet.62 
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 I över 100 år tillverkade Gustavsberg sedan hushållsporslin och konstgods. 
Under ledning av patron Wilhelm Odelberg lades från 1870-talet grunden till det 
moderna storföretaget Gustavsberg. Fabriken var vid sekelskiftet 1900 en av 
landets största industrier med cirka 1.000 anställda. Wilhelm Odelberg 
representerar mer än någon annan industripatriarkalismen i Gustavsberg. Under 
hans tid växte samhället upp på allvar; raka bruksgator med arbetarbostäder 
drogs fram, fabriken byggdes, Gustavsbergs flotta av fartyg utökades och 
jordbruket rationaliserades. I sann patriarkalisk anda reglerade och kontrollerade 
Odelberg invånarnas liv i detalj, från vaggan till graven. Samtidigt innebar hans 
styre en social trygghet för invånarna.63 
 Industritidningen Norden beskrev 1941 Odelbergs tid på Gustavsberg på 
följande sätt: 
 

Tillvaron var trygg och välordnad för var och en som föddes på Wilhelm 

Odelbergs domäner. Han behövde aldrig frysa, svälta eller gå arbetslös. 

Wilhelm Odelbergs barnmorska hjälpte honom till världen, läkare och 

sköterska såg till att han inte dog i förtid. I brukets folkskola erhöll den 

blivande porslinsarbetaren det kunskapsmått som anstod hans plats i Wilhelm 

Odelbergs värld, och präst och länsman såg till att hans själ hölls ren från 

utsocknes inflytelser. När han gifte sig fick han ett bosättningslån på 100 

kronor, som han inte behövde betala igen så länge han stannade på bruket. 

Han fick barntillägg på 5 kronor i månaden för varje barn, han bodde gratis i 

Wilhelm Odelbergs hus och när han blev oförmögen till vidare arbete 

pensionerades han på brukets bekostnad.64 

 
Ökad konkurrens och krav på nya stora investeringar gjorde dock situationen 
ekonomiskt omöjlig för Wilhelm Odelbergs söner, när de hade tagit över 
ledningen av företaget. Familjen Odelberg sålde därför AB Gustavsberg till 
Kooperativa Förbundet (KF) 1937. KF köpte fabriken, dvs i praktiken hela 
Gustavsberg, för fem miljoner kronor. Därmed blev KF en unik ägare – unik som 
kooperativ ägare av inte bara en fabrik utan av en hel bruksort. För bröderna 
Odelberg var det viktigt att Gustavsbergs framtid på detta sätt säkrades. Glädjen 
hos de flesta gustavsbergarna var också stor. Folkrörelsen KF skulle ge dem 
bättre bostäder och ett säkert levebröd. Men alla älskade inte KF. 
Försäljningspersonalen fick erfara att mängder av uppköpare annullerade sina 
order. Bakom brödernas rygg hördes kritik, ja smädelser, för att de förrått det 
fria svenska näringslivet och sålt till fienden Konsum.65 
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 Under KF-tiden utvecklades Gustavsberg till en diversifierad storindustri. 
Nya anläggningar byggdes som kom att utgöra ett välbehövligt stöd för 
porslinstillverkningen. En sanitetsporslinsfabrik byggdes 1938-39 för WC och 
tvättställ och en badkarsfabrik 1947. Dessa gav också det ekonomiska underlag 
som behövdes för modernisering av samhällets bostäder.66 
 En stark bruksanda levde länge kvar under KF-tiden. Fabriken fortsatte att 
ha ett tungt ord med i laget när det gällde kommunens planer. Fabriken fortsatte 
också länge att ta ett extra ansvar utöver vad avtalet krävde för de anställda och 
för samhället Gustavsberg. Föreningslivet förutsatte länge att fabriken skulle 
stödja dem. Fabriken byggde exempelvis idrottsplats och betalade skötseln av 
den. Ännu långt in på 1980-talet var det en självklarhet att en sekreterare i en 
förening kunde komma in till personalchefen med mötesanteckningar och fråga: 
”Kan inte din sekreterare skriva ut det här?” Mot slutet av KF-tiden togs dock de 
sista av de gamla förmånerna utöver avtalen bort.67 
 Åren 1965-75 blev en mycket gynnsam tid för Gustavsberg. Miljon-
programmets enorma bostadsproduktion skapade en stor efterfrågan på badkar, 
toalettstolar och handfat. Men när bostadsproduktionen dramatiskt avstannade 
vid 1970-talets mitt började de svåra åren. 1987 gjordes fabriken om till tre 
separata bolag med var sin VD. Varje fabrik skulle själv bära sina kostnader. 
Den gamla helheten Gustavsberg splittrades och försvann. Efterhand såldes de tre 
bolagen ut av KF. Att just kooperationen sålde ut bruket har på sina håll 
upplevts som något av ett svek. Först ut var hushållsporslinet, följt av badkarstill-
verkningen. Försäljningen följdes av en nedläggning av produktionen i 
Gustavsberg på 1990-talet. Sanitetsproslin tillverkas dock fortfarande i 
Gustavsberg. Trots splittringen av det gamla bruket och följande försäljningar 
och nedläggningar har alltså sanitetsporslinstillverkningen stannat kvar i 
Gustavsberg. En lönsam keramisk tillverkning lever därmed kvar i form av 
toalettstolar och handfat.68 
 Hushållsporslinstillverkningen och konstgodset skulle ha försvunnit helt på 
1990-talet om inte Värmdö kommun hade gripit in och sett till att viss 
tillverkning av kända Gustavsbergsserviser kunde fortsätta. År 2000 beslöt 
kommunfullmäktige att ta på sig ansvaret för Porslinsmuseet i Gustavsberg och 
att gå in som en av huvudmännen i stiftelsen Keramikens Hus. Men för hushålls-
porslinets och konstgodsets del handlar det inte längre om massproduktion för en 
stor marknad, utan om småskalighet.69 
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Till moderniseringen av Sverige hörde inte bara industrialiseringen, utan även en 
inflyttning till städer och tätorter, en urbanisering. Urbaniseringen resulterade i 
att det agrara gårdshushållet efterträds av kärnfamiljen i tätorten. Bruksorten 
Gustavsberg är här ett tydligt exempel. Till fabrikens arbetare och tjänstemän 
byggdes lägenheter, som var tänkta för kärnfamiljer med mamma, pappa, barn. 
Någon plats för alla de pigor och drängar och inhyseshjon och undantagsfolk 
som hörde till det traditionella samhällets gårdar fanns inte. Storhushållet på 
gården reducerades i Gustavsberg till kärnfamiljen, möjligen kompletterad med 
någon enstaka inneboende.70 

Sommargästerna på Ingarö 

På Ingarö var traditionellt jordbruket viktigast, med fisket som bisyssla. Ön 
dominerades av stora gårdar – Säby, Beatelund, Brunn, Bergvik m fl. Där fick 
många sin utkomst som arrendatorer, statare, daglönare eller anställda. Men 
också familjejordbruk och hantverkare var vanliga.71 
 Den första påtagliga förändringen i riktning bort från jordbrukssamhället 
kom vid 1800-talets slut, när det började byggas sommarhus utmed de nya 
ångbåtslederna. I större skala påverkades Ingarö dock först när det började 
byggas hela områden med fritidshus. De första sportstugeområdena byggdes på 
trettiotalet. På utsidan av Ingarö, i vackra lägen mot fjärdarna, har den nya 
tidens rika köpt tomter och byggt ståtliga sommarhus. Den gamla skillnaden 
mellan vanliga familjejordbruk och storgårdarna har på så sätt förts över till den 
nya tidens fritidsbebyggelse, nu som skillnaden mellan sportstugeområden och 
sommarvillor mot fjärdarna.72 
 Om fritidshusen innebar den första stora förändringen på Ingarö i riktning 
bort från jordbrukssamhället, så kom den andra stora förändringen när fritids-
husen började göras om för permanentboende. Permanentningen pågår just nu, 
redan ett par generationer efter det att fritidshusområdena byggdes. Det har 
byggts cirka 15.000 fritidshus totalt i Värmdö, varav 8.000 nu har den standard 
som krävs för året-runt-boende. Det finns alltså potential för en fortsatt 
permanentning. Denna permanentning av fritidshus, i kombination med ny-
byggnation, präglar det nutida Ingarö, liksom andra delar av Värmdö. Idag växer 
Ingarö relativt sett snabbast av alla församlingar i kommunen. Många Ingarö-bor 
arbetar som hantverkare, med sommargäster och nyinflyttade som viktiga kund-
er. Åtskilliga små företag sysslar med byggarbete eller service av olika slag. 
Ingarö golfklubb är ett exempel på den nya tidens arbetsplats. Flertalet 
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arbetstillfällen på Ingarö finns dock inom skolväsendet och andra kommunala 
verksamheter. Utpendlingen i riktning mot Nacka och Stockholm är stor.73 
 
Om Ingarö har präglats av att vara en skärgårdsbygd dit den storskaliga 
industrialiseringen aldrig nådde, så utgör Gustavsberg en magnifik manifestation 
av industrisamhället. Det blev nästan ofrånkomligt att det skulle uppstå vissa 
motsättningar mellan två samhällen med så olika livsvillkor. Mycket riktigt 
gnisslade det ofta mellan industrisamhället Gustavsberg och skärgårdssamhället 
Ingarö. Vid bildandet av kommunblocket Gustavsberg-Ingarö 1952 var 
spänningarna tydliga. Varken den nya kommunen eller det nya pastoratet 
upplevdes som en naturlig enhet. Det blev ”vi på Ingarö och dom i Gustavsberg” 
eller tvärtom. Som på många andra platser i Sverige beskrevs det yngre industri-
samhället av det omgivande äldre jordbrukssamhället som fult – ”så fult att 
kråkorna flög på rygg för att slippa se”. På exakt samma sätt beskrevs många 
andra industri- och stationssamhällen. Det återspeglar hur starka spänningarna 
kunde vara mellan agrarsamhälle och industrisamhälle, mellan dem som levde av 
jorden och dem som levde av fabriken. Men skillnaden mellan Gustavsberg och 
den omgivande landsorten minskar efterhand som både industrisamhället 
Gustavsberg och skärgårdsbygderna får starkare karaktär av förorter.74 

4.5 Från överhetskyrka till folkkyrka 

Det fanns på min hemort ingen institution, som så fullständigt saknade varje 

spår av auktoritet som svenska statens kyrka. Hon hade intet inflytande på 

människornas andliga liv. Vi voro vana att betrakta henne såsom visserligen 

existerande men som ingen egentligen brydde sig om. Hon stod också liksom 

främmande för människorna som de för henne. Inga försök gjordes från 

hennes sida att erövra någon verklig betydelse. Att för denna bruksbefolkning 

komma och tala om kyrkan som den andliga modern skulle ha varit absolut 

löjligt. De arbetare som voro religiösa, funnos i frikyrkorna. Religiös 

uppfattning och frikyrka ställdes därför i det dagliga livet alltid tillsammans, 

men aldrig religiös uppfattning och statskyrka.75 

 
Med dessa ord tecknar Rickard Lindström situationen i sin mellansvenska 
hembygd åren närmast efter sekelskiftet 1900. Beskrivningen ger en bild av en 
kyrka i allvarlig kris. Så var också verkligen fallet, Svenska kyrkans situation 
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kring sekelskiftet 1900 var ytterst kritisk. Krisläget var alldeles påtagligt, inte 
minst i mellansvenska orter som Gustavsberg och Fagersta. Kyrkan tycktes på 
väg att dö ut. Allt färre barn döptes, allt färre firade gudstjänst. 
 Bönhusens, logernas och fabrikernas folk enades med stadsradikalerna i 
kritiken av kyrkan. De såg alla fram emot den otidsenliga statskyrkans snara 
sammanbrott. Kyrkans egna företrädare drog sig ofta nog tillbaka i missmod och 
hoppades att de mörka molnen skulle dra bort igen.76 
 När Gustavsbergs nybyggda församlingskyrka invigdes 1907 uppfattades 
den som fabrikens kyrka, inte som folkets. Här finns en parallell till gamla tiders 
inställning på Ingarö, att kyrkan var herrarnas. Att Gustavsbergs nya kyrka 
försågs med en särskild herrskapsläktare, i likhet med den som finns i kyrkan i 
Västanfors, bidrog till att förstärka en sådan uppfattning. I Gustavsberg orsakade 
dock läktarbygget ingen strid likt den i Västanfors. Men till skillnad från i 
Västanfors har kyrkan i Gustavsberg befriats från sin herrskapsläktare. Den 
försvann i all tysthet genom att den byggdes in bakom en vägg när Gustavsbergs 
kyrka renoverades på 1940-talet. Detta blev en symbolisk markering av att den 
gamla industripatriarkala ordningen var bruten.77 
 Det var patron Wilhelm Odelberg som såg till att Gustavsberg blev egen 
församling och kommun 1902 och att en ny kyrka byggdes. Odelbergs vilja var 
likaså avgörande när den förste kyrkoherden i den nya församlingen skulle 
väljas. Valet skedde, som brukligt var, genom öppen omröstning. Wilhelm 
Odelberg röstade först, därmed var saken avgjord och alla andra röstade 
likadant. Kanske inte så konstigt att den nye kyrkoherden fick namn om sig att 
gå bruksägarnas ärenden. Kyrkoherden fick stå där år ut och år in och predika i 
en så gott som tom kyrka. Så heter det också att gustavsbergarna gladdes åt sin 
nya vackra kyrka, men fortsatte att besöka sin olika frikyrkoförsamlingar.78 
 Det var visserligen brukspatronen som drev fram kyrkbygget. Men varken 
Odelberg eller fabriken bekostade det. Fabriken sköt visserligen till den ansenliga 
summan av 30.000 kronor till bygget, men den större delen av kostnaderna 
betalades av församlingsborna genom kyrkoskatten. Räkningen för kyrkobygget 
slutade på 94.694 kronor och 98 öre. Däremot lät brukspatronen fabriken helt 
bekosta både baptistkyrkan och missionskyrkan, som dessutom länge förblev i 
fabrikens ägo. Ändå kunde gustavsbergarna uppleva dessa frikyrkor mer som 
sina. Avgörande var att till Gustavsbergs kyrka gick de ledande skikten – högre 
tjänstemän, lärare, säljare. Men bland dem som kom till baptist- och 
missionskyrkorna fanns både arbetare och tjänstemän.79 
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 Ändå fick det faktum att fabriken ägde frikyrkornas kyrkolokaler högst 
påtagliga följder. Baptistkyrkan fick dubblera som skollokal för ritarskolan. Året 
efter missionskyrkans invigning blev Gustavsberg egen kommun, och kyrkan fick 
då helt sonika dubblera som kommunalhus. Missionskyrkan användes även till 
andra möten, fram till 1949 förekom både fackföreningsmöten och politiska 
möten där. Denna mångsidiga användning av gudstjänstrummet har inte många 
motsvarigheter. Kristusbilden, som var placerad i en nisch i fondväggen, av-
skärmades vid sådana tillfällen från salen med ett skynke. Denna rationella 
flexibilitet i lokalutnyttjandet berodde givetvis på att det var fabriken som ägde 
kyrkan, inte församlingen. Först 1982 kunde missionsförsamlingen friköpa sin 
kyrka från den då KF-ägda fabriken.80 
 Frikyrkorna uppfattades alltså inte som Odelbergs eller fabrikens kyrkor, 
trots att fabriken hade låtit uppföra dem och ägde dem. Gustavsbergs kyrka 
däremot varken ägdes av eller hade bekostats av fabriken, utan av 
församlingsborna själva. Men till frikyrkorna sökte sig inte det ledande skiktet. 
Där fanns bildligt talat ingen herrskapsläktare. De sökte sig istället till 
Gustavsbergs kyrka med sin signifikanta läktare. Det var skillnaden. Den 
skillnaden vägde intressant nog tyngre än den faktiska finansieringen och 
ägarförhållandena.81 
 Det betydde dock inte att de som sökte sig till någon kyrka alls 
överhuvudtaget var särskilt många. På andra håll i landet var traditionen att man 
gick i kyrkan. I Gustavsberg var traditionen att inte gå i kyrkan. Den kyrkliga 
seden var redan bruten på orten när Gustavsbergs församling bildades 1902.82 
 
Även för Västanfors del gällde under 1900-talets första del att kyrkans roll var 
nedtonad. I ett visitationstal i början på 1960-talet beskrev biskop Cullberg 
Västanfors som ett hårt arbetsfält för kyrkan. Svenska kyrkan fanns också här, 
liksom i Gustavsberg, vid sidan av det dagliga livet. Men när det gäller ortens 
kollektiva minne av kyrkan i Fagersta ger de intervjuade en samstämmig bild av 
att några starka motsättningar mellan kyrkan och arbetarrörelsen aldrig blev 
märkbara, vilket är värt att notera på en så utpräglad bruksort som Fagersta.83 
 
I det traditionella samhället hade kyrkan utgjort den självklara gemensamma 
samhällsgrunden. När moderniseringen förändrade kyrkans ställning i samhället 
ledde det till det allvarliga krisläget för Svenska kyrkan vid sekelskiftet 1900. 
Aldrig vare sig förr eller senare har väl Svenska kyrkan varit så föraktad av 
många, så ställd på avskrivning. Men det underliga hände att denna redan av 
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många avskrivna kyrka genomgick något av en förnyelse. Genom de impulser 
som utgick från grupper som församlingsrörelsen och ungkyrkligheten började 
nya arbetssätt att växa fram, kopplad till en ny framtidstro. Ungkyrkorörelsens 
kyrkotanke var ett trotsigt svar på de kyrkofientliga angreppen och på kyrkans 
försvagade ställning. Det var mer än ett tillfälligt sammanträffande att den 
ungkyrkliga rörelsens första stora aktion, korståget sommaren 1909, ägde rum 
samma år som Svenska Missionsförbundets ledargestalt P P Waldenström talade 
om den egna rörelsen som de ”rättmätiga arvtagarna” till den allt svagare 
statskyrkan: 
 

Nej, mina bröder, vi skola icke nu yrka därpå – låt oss vänta, tills kyrkan 

blivit så svag, att hon ramlar av sig själv – då skola vi bliva de rättmätiga 

arvtagarna.84 

 
Den arbetsform som öppnade sig för Svenska kyrkan i det moderna Folkrörelse-
sverige, det var föreningsväsendet. Så blir första hälften av 1900-talet en verklig 
blomstringstid för grupper, föreningar och kretsar i församlingarna – sy-
föreningar, barngrupper, ungdomskretsar, körer, diakonikretsar, studiecirklar, 
församlingshemsstiftelser osv. Denna förnyelse av kyrkan kan sammanfattas som 
att ett folkkyrkligt pastoralt handlande växte fram.85 
 De nya arbetsformerna och en ny inställning från prästernas sida förändrade 
människors syn på kyrkan. Uppbrottet från traditionella förhållningssätt kommer 
givetvis genom levande människor av kött och blod. Men vi tar miste om vi tror 
att förändringen beror främst på prästens personliga egenskaper. Det handlar 
istället om det pastorala program som prästen försöker förverkliga. Ett 
traditionellt arbetssätt, med starka patriarkala drag, ersattes av ett medvetet folk-
kyrkligt pastoralt program. Det gav resultat. Både i Värmdö-församlingarna och i 
Fagersta-församlingarna lever minnet kvar av präster som från mellankrigstiden 
och framåt började förverkliga ett sådant pastoralt program. Dessa präster 
uppfattades som folkligare än gamla tiders präster, och de förknippas med den 
nya inställningen till kyrkan.86 
 Som ett av många exempel på en sådan präst kan nämnas Heimer Forssell, 
som var kyrkoherde i Västanfors åren 1937-1957. Han var mycket bandy-
intresserad, vilket var av betydelse på en ort där bandyn har en lång och stolt 
tradition. Det sades om Forssell att de söndagar Västanfors hade hemmamatch 
blev högmässan kort, så att kyrkoherden skulle hinna till matchen. Men han var 
även i övrigt mycket samhällsengagerad och aktiv både i skolstyrelser, 
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barnavårdsnämnden, Föreningen Norden mm, vilket säkerligen på längre sikt 
hade en större betydelse.87 
 En annan faktor som har bidragit till en ny inställning till kyrkan är 
demokratisering av kyrka och samhälle. De första allmänna valen i Sverige med 
allmän och lika rösträtt för både kvinnor och män var faktiskt de kyrkliga 
prästvalen (Prästvalslagen 1910). Det första riksdagsvalet med allmän och lika 
rösträtt för både kvinnor och män ägde rum först elva år senare. Detta illustrerar 
hur förhållandevis smärtfritt demokratiseringen accepterades i Svenska kyrkan. 
Genom den gamla sockensjälvstyrelsen fanns det redan etablerade former för 
lekmannadeltagande i beslutsfattandet, vilket underlättade övergången till 
demokrati. 
 Givetvis fanns det röster som hade invändningar mot en demokratisering av 
kyrkan. Huvudintrycket är dock att demokratiseringen allmänt godtogs, till och 
med välkomnades. Även en ytterst konservativ kyrklig företrädare som 
riksdagsmannen och hovrättsrådet K J Ekman hävdade, att den rätta vägen för 
att återskapa ett förlorat förtroendet för Svenska kyrkan bland folket var en 
demokratisering av kyrkan.88 
 Det råder knappast något tvivel om att demokratiseringen bidrog till att 
bryta de traditionella hierarkiernas makt och öka delaktigheten i församlingarnas 
styrelse. Däremot var formerna för demokratiseringen inte självklara. Således 
hälsade kyrkomötet 1929 införandet av kyrkofullmäktige med glädje, men ville 
samtidigt inte på några villkor att de politiska partierna skulle fylla platserna i 
fullmäktige och kyrkoråd. Riksdagen tog dock ingen hänsyn till den kyrkliga 
opinionen när den 1930 fattade beslut om den nya församlingsstyrelselagen, utan 
kopierade istället den borgerliga kommunens system för val och beslutsfattande.89 
 Samtidigt ledde de nya arbetssätten till en organisatorisk splittring i försam-
lingarna mellan det legalt reglerade arbetet under kyrkorådet och det frivilliga, 
folkrörelseliknande arbetet i kretsar och grupper. 
 Det legalt reglerade arbetet fick alltså sina spelregler fastställda av riksdagen 
genom beslutet om den nya församlingsstyrelselagen 1930. Ledstjärnan för 
riksdagen var att folkkyrkan skulle vara alla etniska svenskars kyrka, en 
folkkyrka i folkhemmet. Därför var man inte heller i riksdagen beredd att bevilja 
svenskarna rätt att fritt och villkorslöst lämna Svenska kyrkan. Det var med 
denna nationella folkhemstanke som grund som beslutsfattare i kyrkan 
hädanefter kom att nomineras och väljas. Det frivilliga arbetet samlade ett annat 
slags folk. Här samlades ett gudsfolk eller gudssökande folk om man så vill. 
Folkkyrka betydde här det folk som samlas kring evangeliet, oavsett etnisk 
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tillhörighet, kön eller klass. Två gemenskaper, två ”folk” framträdde på så sätt 
under första delen av 1900-talet i kyrkan. För dem som inspirerats av 
folkkyrkoteologer som Einar Billing gällde det att försona dessa två folk med 
varandra. I det tysta växte dock en dualism fram mellan dem, en dualism som 
saknades i det traditionella samhället men som blev en del av det moderna 
folkhemmet. Denna dualism mellan de två folken inom Svenska kyrkan finns 
fortfarande kvar. Den kommer då och då upp till ytan som konflikter mellan 
präster och förtroendevalda, eller som motsättningar i församlingar, i stift och i 
kyrkan i sin helhet.90 
 Genom den första församlingsstyrelselagen infördes representativ demokrati 
i församlingarnas styrelse. Samtidigt gjorde partiväsendet sitt intåg, trots 
kyrkomötets motstånd. Det fick långtgående följder. Handlingsutrymmet för 
lekmän utanför partierna minskade. Det folkrörelseliknande arbetets ställning 
marginaliserades i församlingens styrelse. Istället skedde en förskjutning av 
prästens roll från den traditionellt patriarkala i riktning mot en roll som den 
kyrkliga kommunens specialist på religion. Det blev därmed möjligt att hävda, 
att det var mindre viktigt om väljare och valda i församlingarna saknade ett eget 
förhållande till kristendomen. Det fanns experter, som var avlönade för att gå 
församlingen tillhanda med sin specialistkompetens, ungefär som det i den 
borgerliga kommunen anställdes experter på sociala eller tekniska frågor. 
Kyrkoherdens ställning förstärktes på detta sätt paradoxalt nog genom 
partiväsendets intåg.91 
 Prästcentreringen i folkkyrkoförsamlingarna bekräftas indirekt av de 
intervjuade. Det sker genom att församlingen konsekvent personifieras genom 
sina präster, främst kyrkoherdarna, i de intervjuades berättelser. Det förekommer 
inte i något fall att en lekman får träda fram och personifiera någon avgörande 
aspekt av församlingens utveckling. Den demokratiska folkkyrkan framstår 
paradoxalt nog i det kollektiva minnet som prästernas kyrka.92 
 Denna kommunala kyrkosyn sammanfattades av prästen, Broderskaparen 
och riksdagsmannen Bertil Mogård i en artikel inför kyrkofullmäktigevalet 1934. 
Mogård skrev: 
 

…kyrkofullmäktige ha föga eller intet att göra beträffande kyrkoförsam-

lingarnas rent religiösa verksamhet i annan mån än vederbörande fullmäktige 

själva äro religiöst intresserade. Ett kyrkofullmäktigeval kan därför icke ställa 

medborgarna inför valet mellan olika religiösa uppfattningar. … 
Tyngdpunkten i kyrkofullmäktiges uppgift ligger däri, att institutionen är 
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församlingens beslutande organ i ekonomiska ting och utövar dess 

beskattningsrätt. Det är som skattebetalande medborgare de röstberättigade 

gå till val av kyrkofullmäktige såväl som av stadsfullmäktige. Det är endast 

utanverken för kyrkans liv, som anförtrotts kyrkofullmäktige. Dessa utanverk 

ha naturligtvis sin betydelse, men vida mera betyder dock personlig insats och 

offervilja hos kyrkans tjänare själva. Och för dylik gärning kan ett kyrkofull-

mäktigeval varken göra till eller från.93 

 
Den utveckling som Svenska kyrkan i stort har genomgått från sekelskiftet 1900 
och framåt återspeglas tydligt både i Gustavsberg-Ingarö och i Fagersta. Från ett 
absolut bottenläge åren kring 1900 har en förnyelse ägt rum som präglades av ett 
folkkyrkligt pastoralt program. Samtidigt har kyrkan, utan påtagliga slitningar, 
demokratiserats. Paradoxalt nog stärktes därmed samtidigt kyrkoherdarnas 
ställning. Det folkkyrkliga pastorala programmet fungerade visserligen i grunden 
på ett folkrörelseliknande sätt. Men genom att församlingen styrdes som en 
kommunal myndighet blev partiväsendet och inte de folkrörelseliknande 
gräsrotsgrupperna grunden för inflytande. 
 Resultatet av vad som kan kallas det klassiska folkkyrkliga programmet är 
tydligt: Förtroendet för Svenska kyrkan har återvunnits i en omfattning som vida 
överstiger de dystra farhågorna hos de kyrkliga företrädarna vid 1900-talets 
början. 
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5. Vår efter-moderna tid 

Under 1900-talets sista decennier börjar forskningen beskriva ett framväxande 
efter-industriellt samhälle. Utvecklingen karaktäriseras som en tyst revolution. 
Människors värderingar förändrades i riktning mot ökad individualism, vilket 
innebar att privata värden blev viktigare på bekostnad av kollektiva värden. Den 
moderna epoken, industrisamhällets epok, beskrevs som avslutad. Nu ersattes 
industrisamhället av kunskapssamhället eller informationssamhället, på samma 
sätt som jordbrukssamhället för drygt ett sekel sedan ersattes av industri-
samhället. Liksom jordbruksprodukter idag produceras av en bråkdel av de 
människor som tidigare var sysselsatta i modernäringen, så tenderar 
industriproduktionen att gå en liknande utveckling till mötes. Allt färre händer 
producerar allt mer också inom industrin.94 
 Vår efter-industriella tid omtalas allt oftare som en postmodern tid. I själva 
termen postmodern (efter det moderna, efter-modern) ligger att det finns en 
modern epok, som det postmoderna avlöser. Enligt detta synsätt är de 
förändringar som pågår i vår tid så djupgående att den moderna epoken går mot 
sitt slut, eller redan har nått sitt slut. I detta sammanhang motsvarar den 
moderna epoken grovt sett den tid då Europa dominerats av upplysnings-
traditionen med dess förnuftstro och framstegsoptimism, tillsammans med 
reaktioner på denna tro, som romantiken. 
 Vad ett sådant epokskifte innebär diskuteras livligt inom forskningen. Det 
som kommer efter den moderna epoken beskrivs omväxlande som 
postindustriellt, senmodernt, en ny modernitet eller postmodernt. De många 
etiketterna återspeglar den oenighet och osäkerhet som fortfarande råder om vad 
detta skifte innebär och om det ens äger rum. Återkommande är dock 
konstaterandet av att vår efter-moderna tid kännetecknas av en fragmentiserad 
tillvaro, där marknaden blir styrande. ”Marknaden har alltid rätt” blir en formel 
som markerar marknadens ökade makt. Marknadens makt har ökat på be-
kostnad av politiken, men också på bekostnad av vetenskapen och på bekostnad 
av religionen.95 
 ”Postmodernt” kan också användas mer konkret, som en historisk 
beteckning på det som kommer efter det moderna. I denna betydelse användes 
postmodern redan på 1940-talet av historikern Arnold Toynbee för att beteckna 



Diakonivetenskapliga institutet. Rapport nr. 5 46 

det modernas sista period. Det är i denna sistnämnda historiska betydelse som 
postmodern eller efter-modern används i denna undersökning – det modernas 
sista period i övergången till en ny, ännu okänd epok. Industrisamhällets 
borttoning utgör en kraftig signal om att en historisk epok nu håller på att 
övergå i en annan.96 
 Varje gång det talas om historiska epoker är det dock viktigt att komma 
ihåg att de representerar en mycket grov indelning. I verkliga livet finns det 
levande element av både ett traditionellt och ett modernt samhälle mitt i vår 
efter-moderna tid. Det finns inte någon automatik i utvecklingen som på kort tid 
skulle göra alla enskilda människors liv postmoderna. Tvärtom böljar 
utvecklingen fram och tillbaka på ett komplicerat sätt, så att det allra mest efter-
moderna kan visa sig ge ny vitalitet åt traditionella element. 

Kulturell mångfald och ekonomisk enhetlighet 

Om den efter-moderna tid, som vi står i vid 2000-talets början, ska 
sammanfattas i ett enda ord, så kan ordet mångfald vara ett rimligt förslag. 
 Det moderna industrisamhället kännetecknades – i långt högre grad än det 
traditionella agrarsamhället – av en strävan efter enhet, efter standardisering och 
enhetlighet. På allt fler områden ställs idag istället mångfald, pluralism och lokala 
lösningar i centrum. Samtidigt finns en växande misstro mot den moderna 
epokens tro på de stora universella sanningarna, som var självklara under den 
vetenskapliga revolutionens glansdagar. Då hörde de intimt samman med tidens 
framstegsoptimism. Nu förefaller de ha passerat sitt bäst-före-datum. En annan 
sida av denna postmoderna misstro kan avläsas som ett minskat förtroende för 
och engagemang i moderna eller traditionella institutioner och rörelser. De gamla 
auktoritetssystemen vacklar. Traditionella institutioner som familjen eller kyrkan 
påverkar inte längre normbildningen som förr, vilket inte heller moderna 
institutioner som skolan, folkrörelserna eller politiken gör. Livsprojektet har 
avreglerats och individualiserats, samtidigt som det har kommersialiserats.97 
 Samtidigt som en ny mångfald har etablerats inom områden som religion, 
kultur och offentlig sektor, så går utvecklingen inom ekonomins område i rakt 
motsatt riktning. Där blir marknadsekonomin, med vinstmaximering som den 
ledande principen, allt mer dominerande. Marknadsekonomin tränger in på 
områden där tidigare andra ekonomiska normer varit förhärskande. Innan vi ser 
närmare på den ökade mångfalden stannar vi därför till vid den minskande 
mångfalden inom ekonomin. 
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 Både i det traditionella och i det moderna samhället sammanlevde olika 
ekonomiska system och principer sida vid sida. Ekonomihistorikern Karl Polanyi 
urskiljer tre principer för produktion och distribution: ömsesidighet 
(reciprocitet), omfördelning (redistribution) samt vinstmaximering på en 
marknad. Den första principen, ömsesidighet, bygger familjehushållning på. 
Detsamma gäller för föreningar, folkrörelser, kooperativ och kyrkor. Den andra 
ekonomiska principen, omfördelningen, styr det allmännas ekonomi. 
Insamlandet och fördelandet av gemensamma resurser utgör kärnan i det 
politiska områdets ekonomiska logik. Den ekonomiska principen för näringslivet 
– handel och industri – är naturligtvis den tredje och sista principen, den om 
vinstmaximering.98 
 Modernäringarna lantbruk och fiske kännetecknades ända in i våra dagar 
inte av vinstprincipen, utan av samma ömsesidighet som familjehushållning. 
Vinsten var inte avgörande, det var istället skördeutfallet som var avgörande. Ett 
gemensamt beroende av detta skapade en ömsesidighet, allas bidrag behövdes. 
Moderna exempel på ömsesidigheten som bärande ekonomisk princip finner vi i 
den tredje sektorn, i folkrörelserna, kooperationen och frikyrkorna till exempel. 
Det gemensamma är att deras ekonomiska logik inte styrs av vinstprincipen, utan 
av medlemmarnas gemensamma intressen. 
 Handel och industri följde redan i det traditionella samhället principen om 
vinstmaximering. Dock skedde inte detta på samma renodlade sätt som är fallet 
idag. Jordbruk en viktig del av ekonomin även för hantverkare och industri-
idkare. Detta aktualiserade ömsesidighetens ekonomiska princip också för dessa 
grupper. Samtidigt minskade vinstprincipens möjligheter att göra sig gällande. 
Moderniseringsprocessen kan ses som en gradvis friställning av vinstprincipen 
från hindrande band. Avskaffande av skråväsendet och andra privilegier för vissa 
grupper och införande av näringsfrihet utgjorde här viktiga steg. 
 Varje valrörelse påminns vi om vad som står i centrum för den offentliga 
sektorns ekonomi: ihopsamlandet (beslut om skatter mm) och fördelningen 
(beslut om utgifter) av de gemensamma resurserna. I stat och kommun är det 
Polanyi kallar för omfördelning den styrande principen. Det innebär att den 
ekonomiska logiken inom den offentliga sektorn handlar om hur besluten om de 
gemensamma resurser fattas. Beslutsprocessen har genom tiderna växlat form, 
men ihopsamlandet av gemensamma resurser och fördelningen av dessa har 
förblivit poler som politiskt arbete kretsat kring. 
 Inom de olika samhällssektorerna är det således endast inom handel och 
industri som marknadens ekonomiska styrprincip, vinstmaximeringen, har någon 
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längre historia, och inte ens där har vinstprincipen kunnat blomma någorlunda 
fritt förrän i det moderna samhället. 
 I vårt efter-moderna samhälle sker det stora inbrytningar av 
marknadsekonomiska principer på nya områden, där de tidigare inte använts. 
Genombrottet kom under 1900-talets sista decennier. Innan dess var människans 
ekonomiska relationer underordnade hennes sociala relationer. Ömsesidighetens 
och omfördelningens ekonomiska principer bar upp många och väsentliga 
livsområden. Marknadens genombrott håller på att ändra dessa förhållanden. På 
allt fler områden överordnas nu de ekonomiska relationerna de sociala. De andra 
principerna har dock inte försvunnit. Den offentliga sektorn är fortfarande 
grundad på omfördelnings-principen, även om påverkan från marknadsprincipen 
ökar starkt. Ömsesidighets-principen lever fortfarande i föreningar, folkrörelser, 
kooperativ, kyrkor och andra frivilligorganisationer.99 
 Polanyis tre principer tydliggör hur en mångfald av ekonomiska principer 
och system idag förefaller att allt mer reduceras till något som liknar en 
monopolliknande situation för en av dessa principer, nämligen den om 
vinstmaximeringen; vinstprincipen. 
 Det är uppenbart att ett starkt samband råder mellan ökad mångfald på 
flera livsområden där enhetlighet eftersträvades av det moderna projektet, och en 
allt kraftigare dominans för ett enda ekonomiskt normsystem där tidigare 
mångfald har rått. 
 Är det ett slags nollsummespel vi ser? Mångfalden inom religion, kultur och 
samhällsliv motsvaras av en allt striktare ekonomisk enhetlighet på 
marknadsekonomisk grund. 
 
Där tidigare mångfald rådde – särskilt inom ekonomin – tenderar den efter-
moderna tiden att förstärka en ny enhetlighet, medan områden där tidigare 
enhetlighet eftersträvades – religion, kultur och samhällsliv – allt mer präglas av 
mångfald. Några exempel på hur mångfalden har ökat inom olika samhälls-
sektorer: 
 På religionens område har den gamla enhetskyrkotanken levt kvar länge. 
Rätt till fritt utträde ur den etablerade kyrkan kom sent i Sverige, först 1952. 
Svenska kyrkan hade visserligen önskat att det skedde tidigare, men staten 
bromsade och höll fast vid enhetskyrkotanken. Det gjorde staten än mer i 
förhållande till andra trossamfund än Svenska kyrkan. Länge definierade staten 
alla andra trossamfund som främmande. Först genom Lag om trossamfund, som 
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trädde i kraft 1 januari 2000, erkände den svenska staten andra kyrkor och 
trossamfund som åtminstone i princip likställda med Svenska kyrkan. 
 På kulturens område har det varit en lång väg fram till ett officiellt 
erkännande av den mångkulturella verklighet som Sverige egentligen alltid har 
levt med. Först år 2000 erkändes de språk som funnits i Sverige i århundraden 
vid sidan av svenskan. Det skedde genom ratificeringen av en Europaråds-
konvention om landsdelsspråk och minoritetsspråk, vilken trädde i kraft den 1 
april 2000 för Sveriges del. Staten erkände fem historiska minoritetsspråk och 
tillerkände dem vissa rättigheter. Rättigheterna handlar främst om användningen 
av språken i kontakter med förvaltningsmyndigheter, domstolar, äldrevård, 
förskolor etc. De sex officiellt erkända språken i Sverige är därmed finska, 
jiddisch, meänkieli (torndedalsfinska), romani chib, samiska och svenska. 
 På samhällslivets område har möjligheten införts att samtidigt vara 
medborgare i Sverige och i annat land. Det skedde den 1 juli 2001 genom en ny 
medborgarskapslag. Denna reform visar hur den tidigare enhetliga nationalstaten 
förlorar i betydelse. Riksdagen såg mångfalden som viktigare än enhetligheten i 
fråga om en absolut grundpelare för nationalstaten, nämligen medborgar-
skapet.100 
 Organiserandet av den offentliga sektorns arbete präglas också det allt mer 
av mångfald. Det råder alltjämt en bred politisk enighet om att välfärden i 
Sverige ska vara både gemensam och solidariskt finansierad. Det är en enighet 
med gamla rötter i det traditionella kristna svenska riket. Men nytt är att det idag 
också råder en bred politisk enighet, tvärs över blockgränsen, om att samhällets 
välfärdsuppdrag ska utföras i mångfald. Det behöver inte längre vara stat och 
kommun som utför själva arbetet. Här har en förändring inträffat jämfört med 
det klassiska folkhemmet, där enhetligheten i utförandet sågs som viktig för att 
garantera alla medborgares lika rätt, samtidigt som det sågs som den bästa 
garantin för rationella lösningar.101 
 Den klassiska folkhemsmodellen byggde på kollektiva lösningar och 
centralstyrning. Den modellen har förlorat sin självklara ställning. Samtidigt 
finns en ekonomisk situation som i högsta grad är styrande. Kommunerna har 
fått allt fler och kostsamma uppgifter att utföra, utan att skatteinkomsterna har 
ökat i motsvarande grad. Därför finns det ett stort tryck att jaga kostnader och 
spara på utgifterna i alla led. Det trängda ekonomiska läget i den offentliga 
sektorn har underlättat införandet av marknadslösningar. Ekonomiska termer 
och principer från näringslivet förs in på områden som tidigare följde helt andra 
ekonomiska principer. Ofta nog får ekonomiska argument motivera förändringar 
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i välfärdsarbetet på ett sätt som skymmer att det samtidigt handlar om en 
grundläggande ideologisk förändring. Välfärdsområdet kan ses som ett tydligt 
exempel hur marknadens ekonomiska principer får en växande betydelse inom 
allt fler livsområden. Organisationsmodeller och modeller för styrning hämtas 
från näringslivet över till offentlig sektor. Kvalitetssäkring och projekt som 
arbetsform är ett par exempel på sådan överföring. De nya styrsystemen hamnar 
därmed utanför eller ovanför partigränserna. Det innebär att marknadens 
ekonomiska logik tränger in i politikens innersta. Marknadens språk och 
marknadens modeller tenderar att bli en minsta gemensamma nämnare i allt fler 
samhällssektorer, i en tid då ideologisk och värdemässig mångfald råder.102 
 Kanske kommer det en gång i framtiden att sägas om vår tid att den – med 
all sin mångfald – förutsatte enhetlighet på ett tidigare okänt sätt, men då varken 
på trons eller på politikens område, utan i form av marknadslösningar. Mitt i 
mångfalden blir nämligen marknadslösningar ett återkommande tema, även på 
oväntade områden. Marknadsekonomins språk och perspektiv används inom allt 
fler områden. Inom vård, skola och omsorg har ett marknadstänkande gjort sig 
påmint. Liknande tendenser finns även på kulturens och religionens område. I 
den mångskiftande rörelse som ibland sammanfattas som New Age förekommer, 
åtminstone i de utpräglat sökande grupperna, en regelrätt konsumtion av livs-
åskådningar.103 

Globalisering 

Till den efter-moderna tiden hör den ekonomiska globaliseringen. I mitten av 
1980-talet skedde omvälvande marknadsförändringar i många länder, däribland 
Sverige. De blev embryot till det vi idag kallar ekonomisk eller transnationell 
globalisering. Avregleringar nationer emellan och inom nationer, tillsammans 
med en mycket snabb teknisk utveckling inom informationsteknologin, gjorde 
det möjligt att utbyta sekundsnabb information. Kapitalet förvaltas för första 
gången av en global finansmarknad som håller öppet dygnet runt. När 
Londonbörsen stänger, öppnar Tokyobörsen. Utan datorer och globala 
kommunikationsnätverk hade detta inte varit möjligt. Informationsspridningens 
hastighet har krympt vår jord, samtidigt som de kulturella skillnaderna förblir 
stora.104 
 Med den ekonomiska globaliseringen har frågor som tidigare kunde 
avgränsas rent geografiskt flyttat fram till varje människas tröskel. 
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Den ekonomiska globaliseringen förändrar samtidigt de sociala förhållandena. Å 
ena sidan bidrar den till utsugningen av de redan fattiga i världen. Många kan 
inte ta del av de varor och tjänster som erbjuds på den globala marknaden. De 
möjligheter som öppnar sig är inte uppnåbara för vem som helst. Fattigdomen är 
inte längre geografiskt isolerad till vissa regioner, utan uppträder i hela världen. 
Fattiga grupper och tiggare börjar uppträda även i välfärdssamhällen som det 
svenska. Termen två-tredjedels-samhället beskriver denna utveckling. Den tredje, 
fattiga, världen finns numera representerad som fattigdomsöar mitt i välfärden. Å 
andra sidan uppstår nya välståndsstrukturer genom nätverksrelationer över både 
små och stora avstånd. Också rikedomen globaliseras. Även i de fattigaste länder 
uppstår i globaliseringens spår välståndsfickor.105 
 Ökad kulturell mångfald är ett kännetecknande drag i det efter-moderna 
samhället. Samtidigt pekar den ekonomiska globaliseringen i rakt motsatt 
riktning, mot en homogenisering av livsstilar i globaliseringens spår. Över hela 
jorden klär sig betydande grupper konsumenter i samma sorts kläder, lyssnar på 
samma sorts musik, ser samma sorts filmer och äter samma sorts mat. 
 Ett annat exempel på utjämning av tidigare olikheter utgörs av EU. Forskare 
menar att en konvergensprocess pågår mellan de nationella ekonomiska och 
sociala systemen inom unionen. Länderna blir med tiden allt mer lika varandra 
på olika områden, utan att för den skull bli identiska. Det blir svårt att på sikt 
upprätthålla välfärdssystem som skiljer sig alltför mycket från varandra inom en 
union med fri rörlighet över nationsgränserna och ett delvis gemensamt 
regelverk. Sveriges medlemskap i Europeiska Unionen tillhör de samhälls-
förändringar som långsiktigt påverkar samhällsstrukturerna, även det lokala 
arbetet i församlingarna.106 
 
Begreppet nätverk hänger samman med ekonomins globalisering och med 
spridningen av informationsteknik i det så kallade informationssamhället. Den 
ekonomiska globaliseringen och den nya informationstekniken hör ihop och 
samverkar till att göra geografiska avstånd mindre viktiga. Följden blir att fysisk 
närhet inte längre självklart hör samman med social och ekonomisk närhet. 
Omvänt behöver inte längre geografiska avstånd hindra en tät och nära kontakt. 
Platser eller grupper kan inte längre tas för givna, nätverken skiftar ständigt 
form. Medan det traditionella industrisamhället verkade i det Castells kallar 
”platsrymden” (the space of places) fungerar det efter-industriella samhället i 
”flödesrymden” (the space of flows). Industrisamhällets huvudkontor och finans-
centrum har ersatts av tillfälliga kombinationer av aktörer.107 
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 Den ”nya värld” som Castells (1997) beskriver har sin upprinnelse i tre 
oberoende processer som från slutet av sextiotalet till mitten av sjuttiotalet kom 
att sammanfalla och skapa ett enormt förändringstryck: 1) den nya 
informationstekniken, det vill säga datorerna; den digitala revolutionen; 2) 
oljekriser, inflation och andra kriser inom kapitalismen samt växande 
budgetunderskott i västvärldens nationalstater; 3) framväxten av nya rörelser 
som människorättsrörelsen, kvinnorörelsen och miljörörelsen. I 
skärningspunkten mellan dessa tre processer uppstår nätverkssamhället. 
Slutsatsen blir, att om föreningsväsendet var det moderna industrisamhällets 
speciella organisationsform, så är nätverket det postmoderna informations-
samhällets speciella organisationsform. 
 Nätverk är informella och tillfälliga. Omröstningar, styrelser, stadgar, 
budget, revision är några av de företeelser som hör hemma mer inom 
föreningsväsendet än i nätverkens värld. Våra identitet, liksom hela förutsägbar-
heten i vår vardag, påverkas av nätets flyktighet och oöverskådlighet. Platser eller 
grupper kan inte längre tas för givna utan måste skapas aktivt. De måste aktivt 
skapas, inte en gång utan om och om igen. Nätverkens ökade betydelse hör 
därför samman med den postmoderna utvecklingen mot en ökad individualism, 
som gör privata värden viktigare än kollektiva värden. Till denna individualism 
hör ofta en motvilja mot att låta sig representeras av någon annan. De 
svårigheter som föreningslivet har med rekryteringen bland de yngre 
generationerna bör ses i detta perspektiv. De nya organisationer som etablerar sig 
idag bygger på att engagemang blivit kortvarigare, mer knutet till konkreta 
frågor än till ett heltäckande program, mer nätverksbaserat än organiserat i 
traditionell föreningsform. Kyrkor och folkrörelser och alla grupper som bygger 
på långsiktiga åtaganden minskar.108 
 Jörgen Hermansson, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet, 
menar med en slående formulering att denna utveckling för de politiska 
partiernas del kan liknas vid en utveckling från folksport till gladiatorspel.109 
 Ett tecken på nätverkens ökade betydelse är att det börjar komma litteratur 
som söker ge nätverken en historisk förankring. Det sker genom att finna 
exempel på vilken roll nätverk kan ha spelat för människor i förgångna dagar, 
och därmed visa på det allmängiltiga och universella i användandet av nätverk.110 
Mönstret är bekant. Ett liknande tillvägagångssättet användes under 1800-talets 
senare del för att påstå att den moderna nationalismen inte alls var något nytt. 
Istället framställdes den som något både allmängiltig och universell. 
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Den ekonomiska globaliseringen medför att frågor som tidigare kunde avgränsas 
rent geografiskt nu har flyttat in i varje lokalt sammanhang. Lokalsamhället har 
därför fått en ny betydelse i den transnationella globaliseringens spår. Inom 
näringslivet återspeglar slagordet ”alla affärer är lokala affärer” denna tendens. 
Politiskt har en decentralisering av beslut till lokala enheter skett genom att 
kommunernas självstyre har stärkts. Decentralisering kan ses som ett sätt att 
lätta trycket på den centrala offentliga nivån, när obalansen mellan vad 
medborgarna kräver och vad staten kan göra riskerar att bli för stor.111 
 En sida av lokalsamhällets nya betydelse brukar kallas för lokalism. Byalag, 
intresseföreningar och liknande bildar ett slags efter-modern folkrörelse, där 
människor i ett lokalsamhälle bildar nätverk tillsammans med andra, liknande 
grupper. Nya organisationer etablerar sig, t ex lokala byalag, kooperativa 
rörelser och självhjälpsgrupper. Det nya ligger i att grupper i lokalsamhället 
bildar nätverk med varandra direkt, utan att gå via den nationella nivån, även 
över nationsgränserna. Lokalismen som reaktion på globaliseringen ger därför, 
betecknande nog, samtidigt globaliserande nätverk.112 
 Lokalism kan ses som en fortsättning av det moderna industrisamhällets 
motsättning mellan centrum och periferi. I industrisamhällets nationalstater fanns 
ett klart och tydligt centrum, representerat av huvudstaden med alla sina huvud-
kontor, med sin lagstiftning, sina ämbetsverk och sina tidningar. Men i den 
postmoderna globala byn saknas ett klart och tydligt centrum. Det finns flera 
maktcentra. Bortom huvudstaden Stockholm finns numera Europeiska Unionens 
Bryssel, liksom London och Frankfurt med sina börser och sina banker och sina 
huvudkontor. Bortom Bryssel och London och Frankfurt finns Tokyo och New 
York och Washington.113 
 Den lokala identiteten får större betydelse när den nationella identiteten får 
konkurrens av nätverk och tillhörigheter som överskrider nationella gränser. 
Näringslivet domineras allt mer av transnationella aktörer. Den lokala identiteten 
blir samtidigt viktigare när den statliga nivån allt mer ägnar sig åt EU, FN och 
andra internationella organisationer och nätverk. I samma mån som de 
transnationella och de lokala skeendena får större betydelse för människors 
livsvillkor, så minskar nationalstatens tidigare så avgörande betydelse för 
förändring och utveckling. Det betyder inte att nationalstaterna blir betydelse-
lösa, men statens roll förändras. Det gäller i hela den globala byn, även i 
nationalstaten Sverige.114 
 Den materiella basen för den svenska staten har dessutom försvagats genom 
att den offentliga sektorn fått relativt sett mindre resurser till sitt förfogande. 
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Ända fram till tiden för första världskriget var Sveriges materiella utveckling 
svagare än de mer framskridna europeiska ländernas. Det dröjde minst till 1914 
innan levnadsstandarden i Sverige kunde tävla med exempelvis den engelska. 
Men i Sverige, liksom i Europa i övrigt, gjordes oerhörda tekniska och 
organisatoriska landvinningar före och efter det första världskriget. Hit hörde de 
nya professionella och målstyrda förvaltningsapparaterna, byråkratierna. En 
kraftig välståndsökning blev möjlig under mellankrigstiden. Viktigt att lägga 
märke till var att de tekniska och organisatoriska landvinningarna i främsta 
rummet kom statsmakten till godo. Staten fick nu resurser på ett helt annat sätt 
än tidigare och kunde gripa in i hela samhällslivet på ett sätt som saknade 
motstycke i äldre tider.115 
 Eftersom dessa kraftigt ökade resurser disponerades genom politiska beslut, 
växte de organ där de politiska besluten fattades i betydelse. Utan statens och 
kommunernas kraftigt ökade resurser i kombination med det demokratiska 
genombrottet hade ett svenskt folkhemsbygge varit otänkbart. Men denna 
statliga resurstillväxt kunde också användas av totalitära regimer. Den totalitära 
staten, det moderna projektets mörka sida, såg dagens ljus på olika håll i Europa 
under mellankrigstiden. Både den unga demokratin och den gamla kristna 
kyrkan mötte därmed nya dödliga hot.116 
 Under större delen av 1900-talet fortsatte det offentligas andel av landets 
samlade värde av producerade varor och tjänster (bruttonationalprodukten) att 
stiga. Under slutet av 1900-talet vände det dock. Läget idag är att det offentligas 
totala andel av bruttonationalprodukten minskar.117 
 Staten hade en nyckelroll i att skapa enhetliga, centralt styrda lösningar som 
möjliggjorde industrialiseringen. Idag är efterfrågan på centrala, enhetliga 
lösningar liten. Istället efterfrågas decentraliserade, lokalt anpassade lösningar. 
Den tidigare enhetliga regelstyrning har ersatts av målstyrning och värdestyrning. 
Regelverket har blivit till ramlagar. Men statens roll förändras också genom 
globaliseringen. Tydligast har kanske de förändringar varit som följt av 
medlemskapet i Europeiska unionen. Det är inte längre Sveriges lag som är det 
enda eller ens det högsta rättssystemet i vårt land. EU:s lagstiftning har 
företräde.118 
 
Motsvarande utveckling har skett i Svenska kyrkan. Den nya Kyrkoordningen 
innehåller en tydlig decentraliserande tendens, med en ny tonvikt på den lokala 
kyrkoförsamlingen. Stiftsnivån (bärare av det episkopala draget i Svenska 
kyrkan) försvagas i motsvarande utsträckning. Samtidigt har Svenska kyrkan 
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genom det ekumeniska arbetet på olika sätt bekännt sig till gemenskaper som går 
utöver nationsgränserna. Tydligast visar sig detta i ett europeiskt sammanhang 
genom Borgå-överenskommelsen, där lutherska och anglikanska kyrkor ömse-
sidigt erkänner varandra som delar av samma kyrkogemenskap. Borgå-
gemenskapen framhåller, att det är ett viktigt drag i gemenskapen att den ingår i 
det nya Europas sociala och politiska kontext, efter järnridåns fall.119 
 Den nya Kyrkoordningen utgör ett intressant exempel på tendensen till 
europeisk konvergens som beskrivits ovan. Det regelverk som styrde Svenska 
kyrkan före relationsändringen hade, liksom svensk förvaltning överhuvudtaget, 
sina rötter i stormaktstidens Sverige – för kyrkans del i 1686 års Kyrkolag. 
Kyrkoordningen, som började gälla den 1 januari 2000, byggdes upp enligt för 
Svenska kyrkan nya principer. Ett nyckelord är här subsidiaritetsprincipen, som 
har blivit viktig även i Sverige genom att det är en av den Europeiska Unionens 
grundläggande principer. 
 Subsidiaritetsprincipen kan beskrivas som en närhetsprincip. Beslut ska 
fattas så nära medborgarna som möjligt. Samtidigt ska besluten fattas på en nivå 
där de får effekt, varför det inte alltid är den allra närmaste nivån som är den 
rätta. Det handlar alltså om en fördelning av befogenheter mellan olika makt-
nivåer, så att beslut fattas på effektivaste nivå. Subsidiaritetsprincipen har blivit 
en ”europeisk” princip, som präglat inte bara Europeiska Unionens lagstiftning 
utan även till exempel Förbundsrepubliken Tysklands författning. En av subsi-
diaritetsprincipens viktigaste rötter är den romersk-katolska kyrkans sociallära, 
så som den formulerades efter första världskriget.120 
 Kyrkomötets ordförande Carl-Gustaf von Ehrenheim beskriver i en intervju 
subsidiaritetsprincipen i den nya Kyrkoordningen: 
 

Idén är alltså att ”högre” organ i samhället är till för att stödja lägre och inte 

tvärtom. Detta är inte en decentraliseringsprincip. Decentralisering förutsätter 

att det finns befogenheter som kan flyttas nedåt från högre till lägre organ. 

Enligt subsidiaritetsprincipen är bara den omvända vägen möjlig.121 

 
En liknande utveckling, i riktning mot att låta subsidiaritetsprincipen ersätta 
traditionella förvaltningsprinciper, sker inte bara inom Svenska kyrkan. Den är 
tydlig också inom den offentliga sektorn och inom andra samhällssektorer. Så 
förändrar både den transnationella globaliseringen och lokalsamhällets nya 
betydelse förutsättningarna för församling och kyrka, för kommun och stat, för 
föreningslivet i stort och för näringslivet. 
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 I en samhällsomvandling av denna dignitet är det lätt att bli fartblind. Det är 
uppenbart att utvecklingen inte bara medför framsteg. Människor drabbas hårt. 
Det har varnats för att ju mer pluralism vi får, desto svårare kommer det att bli 
att finna rättvisa lösningar som omfattar alla. Klyftorna i samhället ökar. 
Skillnaden ökar mellan de välbeställdas bostadsområden och de områden som 
huvudsakligen bebos av människor med begränsade ekonomiska resurser. 
Områden med en allt mer utarmad glesbygd ser livsvillkoren stadigt försämras. 
Samtidigt lever nära hälften av jordens befolkning utanför den ekonomiska 
globaliseringens räckvidd. De ingår inte i det som näringslivet räknar som 
marknaden.122 
 Världssamhället kan idag bäst beskrivas med koncentriska cirklar. I den 
innersta cirkeln finns de cirka 20 procent av världens befolkning som är 
globaliseringens vinnare. I nästa cirkel finns de cirka 20-30 procent som utför det 
huvudsakliga arbetet för att globaliseringens vinnare ska bli just vinnare. Den 
yttersta cirkeln omfattar de cirka 50 procent av jordens befolkning som är 
utestängda från den ekonomiska globaliseringen. Denna bild av cirklarna visar 
att den ekonomiska globaliseringen drabbar ojämnt. Den följs ännu inte av en 
solidaritetens globalisering, som skulle kunna rida spärr mot orättfärdighet. På 
nationell nivå har vi sett det ske i många länder, men på global nivå återstår ännu 
mycket att göra. Också miljön kan skadas svårt. Gro Harlem Bruntland, tidigare 
ordförande i FN:s utredning om en hållbar utveckling, konstaterar att om sju 
miljarder människor skulle konsumera så mycket energi och resurser som vi gör i 
västvärlden i dag skulle vi behöva tio världar, inte en, för att tillfredsställa alla 
våra behov. Den nuvarande ekonomiska utvecklingsmodellen går inte att göra till 
varje människas livsstil. Det finns helt enkelt inte tillräckligt många jordklot.123 
 För kristna församlingar ligger det i sakens natur att församlingen behöver 
ta in det som sker i omvärlden, och att detta sker på ett sådant sätt att de 
människor och den skapelse som råkar illa ut inte försvinner ur synfältet. Ett 
diakonalt kritiskt perspektiv är nödvändigt. I tider av snabb förändring är det 
viktigt att hålla fast vid att de nedersta ska ha tolkningsföreträde. Det förutsätter 
att deras röster blir hörda och deras perspektiv tas på allvar.124 
 
Det traditionella samhället förutsatte en gemensam Gudstro. Enhet i religionen 
sågs länge allmänt i Europa som ett överlevnadsvillkor. Det var först under 
upplysningstiden som ett skiljande mellan politik och religion påbörjades, men 
den processen tog lång tid. Kristendomen utgjorde länge samhällets innersta 
grundval och var en norm för alla mänskliga handlingar.125 
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 På motsvarande sätt förutsatte det moderna industrisamhället nationalismen, 
den vetenskapligt-tekniska revolutionen och nationalstaten. Detta förändras nu i 
det postindustriella samället. Där enhetliga och centraliserade lösningar varit 
förhärskande blir istället mångfald lösenordet. Samtidigt expanderar ett 
ekonomiskt marknadstänkande in på allt fler livsområden och skapar en ny sorts 
enhetlighet mitt i den efter-moderna mångfalden. 

5.1 Värmdös och Fagerstas uppbrott från det moderna 

Fagersta fick sina stadsrättigheter 1944 i folkhemmets kanske mest framstegs-
optimistiska tid. Den nya staden satsade stort på att bygga ett helt nytt 
stadscentrum, där folkhemmets tankevärld konkretiserades i tegel, puts och 
betong.126 
 Uppbrottet från det traditionella industrisamhället blev smärtsamt påtagligt 
när stålverket lades ner på 1980-talet. Nedläggningen av stålverket var 
dödsstöten för den tvåtusenåriga traditionen att koka järn. Det uråldriga 
sambandet mellan arbete och de lokala naturresurserna järn, skog, vatten och 
jord bröts. Idag finns inte någon given koppling mellan bygdens naturresurser 
och de arbetstillfällen som erbjuds i Fagersta. Arbetstillfällena är i princip alla 
flyttbara, de kunde lika gärna vara placerade någon annanstans än i Fagersta. 
Det gäller även de metallindustrier som förvaltar traditionen från smedernas och 
järnets tid; deras produkter kunde lika väl framställas på annan ort, rentav på en 
annan kontinent. Ingenting binder längre företagen fysiskt vid orten, som det var 
på brukens tid. Därför är inte heller några arbeten längre säkra på det gamla 
sättet, så som det var när det var praktiskt omöjligt att flytta produktionen från 
trakten. Den gamla stabila bruksordningen, med alla dess för- och nackdelar, har 
förbytts i en efter-modern lättrörlighet och instabilitet, med de möjligheter och 
problem som följer därav.127 
 Detta brott med smedernas och järnets bergslagstradition sammanföll i tiden 
med att Stenbecks Kinnevik köpte Fagersta bruk 1974, för att tio år senare sälja 
ut företaget, som raskt styckades och såldes till olika köpare. Kinnevik 
representerar på många sätt den efter-patriarkala tidens företag, som har retirerat 
från samhällssektorn och inte känner sig förpliktigade att ta något särskilt 
samhällsansvar för vad som händer utanför företagets grindar.128 
 För många Fagerstabor symboliseras hela denna process av vad som kallats 
Kinneviks stöld av Fagerstaliljan. Detta brukets gamla märke liknar den franska 



Diakonivetenskapliga institutet. Rapport nr. 5 58 

kungliga liljan. Fagerstaliljan satt på allt järn och allt stål som gick från Fagersta 
ut över världen. Liljan var tecknet på allt en Fagerstabo kunde vara stolt över – 
yrkesskickligheten, den uråldriga traditionen, den världsledande ställningen. 
Denna viktiga symbol behöll Kinnevik när Fagersta styckats och sålts. Det 
kapital som Kinnevik fick in genom att sälja Fagersta satsade Jan Stenbeck på att 
bygga upp ett framgångsrikt företagsimperium på ett par av de nya ekonomiska 
arenor, som nationalstatens uppluckring öppnat – medie- och tele-
kommunikationsindustrierna. Så kom det sig att Fagerstaliljan, som en gång 
representerade smedernas och stålarbetarnas hårda arbete, numera pryder otaliga 
parabolantenner runt om i Europa. En ny tid har sannerligen brutit in över 
Fagersta, över landet och över världen.129 
 
Tankarna om det lokalas pånyttfödda betydelse har ett högt förklaringsvärde för 
det som händer i Västanfors-Västervåla/Fagersta. Här sammanfaller fortfarande 
pastorat och kommun. Båda är samtidigt starkt koncentrerade till tätorten. Det 
finns visserligen svaga spår av en intern rivalitet mellan det gamla Västanfors och 
Fagerstadelen, men tydliga motsättningar mellan konkurrerande tätorter eller 
mellan tätort och landsbygd saknas. 
 Territorialförsamlingen motsvarar i Västanfors-Västervåla/Fagersta 
fortfarande en kyrkligt, politiskt och socialt sammanhållen storhet. Den är 
numera sällsynt för Svenska kyrkan att den lokala kyrkliga enheten helt 
sammanfaller med den lokala politiska enheten i en och samma bygd. Det ger 
speciella förutsättningar för församlingens arbete, i synnerhet i en tid när 
lokalsamhället betydelse ökar. Samspelet mellan kyrka och samhälle på det 
lokala planet blir enklare och tydligare i Västanfors-Västervåla/Fagersta än i 
normalfallet. Kyrkoråd och kyrkoherde i Västanfors-Västervåla har ett 
arbetsområde som sammanfaller med kommunstyrelse och kommunalråd i 
Fagersta. Närmare den gamla odelade socknen än så går inte att komma idag. 
 Det är betecknande att kyrkoherden i Västanfors-Västervåla vill bidra till att 
återupprätta den gamla sockentanken utifrån vår tids förutsättningar, med ett 
ansvarstagande för hela den lokala situationen som går vida utöver vad som var 
möjligt under den kyrkokommunala parentesens tid.130 Två omständigheter 
underlättar en sådan tanke: 
 För det första är församlingarna inte längre kommuner. Under lång tid har 
ett pastoralt program som omfattar uppgifter inom till exempel vård, skola 
omsorg inte varit möjligt. De restriktioner som riksdagen lagt på 
församlingsarbetet genom församlingsstyrelselagarna hindrade detta. Men sedan 
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församlingarna förlorade sin kommunstatus den 1 januari 2000 är det åter 
tänkbart att ställa upp ett sådant program. För det andra lever den gamla 
socknen kvar just i Västanfors-Västervåla/Fagersta som en efter dagens 
förhållanden ovanligt väl sammanhållen bygd. Om den första omständigheten 
gäller för alla Svenska kyrkans församlingar så är denna andra omständighet 
speciell för Västanfors-Västervåla. Det bevarade sambandet mellan kyrkligt och 
kommunalt arbetsområde ger särskilda fördelar om den gamla sockentanken ska 
omsättas i dagens situation. 
 
När storkommunen Värmdö bildas år 1974 sker det på tröskeln till kunskaps- 
och informationssamhället. Uppbrottet från industrisamhället börjar bli 
påtagligt, Gustavsbergs tid som sammanhållet brukssamhälle närmar sig sitt slut. 
 I den moderna epokens Värmdö skulle förutsättningarna för lokalism ha 
varit goda. Men i en efter-modern tid, i takt med att Värmdö urbaniseras och blir 
en integrerad del av Storstockholm, minskar potentialen för den sortens rörelser. 
Det förefaller nämligen som om de nya folkrörelserna i lokalismens tecken, precis 
som de gamla folkrörelserna, tar sin utgångspunkt i att återskapa en förlorad 
gemenskap mellan människor. Det förutsätter att människor på samma ort möter 
varandra och utvecklar relationer med varandra, för att utifrån den grunden 
kunna agera gemensamt. I en förort hör det till livsvillkoren att människor inte 
möter varandra i samma utsträckning som på orter med en mer traditionell eller 
modern struktur. 
 För många blir Värmdö en sovstad och inte mer. Utpendlingen är stor. Det 
gör att antalet människor som faktiskt möter varandra och kan bygga relationer 
med varandra just i egenskap av Värmdöbor endast utgör en delmängd av alla 
Värmdöbor. Till detta ska läggas den aktiva strävan som finns att stärka IT-
sektorn och att främja den informationstekniska användningen på Värmdö. 
Därmed minskar anknytningen till en lokal territoriell gemenskap ytterligare, i 
takt med att nätverk och virtuella gemenskaper ges allt bättre kommunikations-
möjligheter. En sådan utveckling ser inte kommunen som önskvärd. Därför 
satsar kommunen på samverkan med föreningslivet inom ramen för den sociala 
ekonomin, bland annat av just det skälet att den lokala gemenskapen ses som 
något som behöver stärkas.131 
 Frågan behöver ställas, om inte andra former av nätverk än geografiskt 
baserade kan fungera bättre i det nya Värmdö. Frågan behöver vidare ställas, vad 
som händer med den lokala gemenskapen i Fagersta om inflyttningen ökar och 
Fagersta i högre grad får drag av förort till Västerås och andra större centra i 
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Mälardalsregionen. Riskerar den sammanhållna sociala och politiska enheten i så 
fall att upplösas inifrån? 

Krympande kommunal sektor 

Fagersta kommun har en ordnad ekonomi. Men den tyngs ned av en alltför stor 
kostym. Infrastruktur och kommunal verksamhet byggdes upp för en kommun 
som hade 30 % fler invånare. Nu är det färre invånare som ska bekosta samma 
infrastruktur och den gamla pensionsskulden.132 
 Värmdö kommun har däremot ett direkt brydsamt ekonomiskt läge. 
Situation blev 2001 så allvarlig att kommunen tvingades att vända sig till 
finansdepartementet med begäran om extra stöd för att akut klara ekonomin. En 
av de viktigaste orsakerna till den bekymmersamma situationen är den stora 
inflyttningen. Expansionen kräver stora investeringar i infrastrukturen, för 
kommunens del främst vägar, vattenförsörjning, avlopp, skolor och social 
service. Intäkterna i form av skattemedel kommer däremot inte kommunen 
tillgodo förrän ett par år efter det att inflyttningen har ägt rum. Ändå måste de 
många nyinflyttade ha infrastrukturen färdig när de kommer. Inkomsterna släpar 
därför ständigt efter utgifterna.133 
  Även på längre sikt uppstår en eftersläpning för en kommun som Värmdö, 
dit många barnfamiljer flyttar. Kommunen har ungefär en miljon kronor i 
utgifter för ett barn innan det börjar betala skatt. Många barn och ungdomar 
medför att kommunens resurser ansträngs. Dessutom har Värmdö under en följd 
av år fört en lågskattepolitik. Det kan ha bidragit till att det varit attraktivt för 
höginkomsttagare att flytta till kommunen, men den andra sidan av myntet blir 
att effekterna av eftersläpningen förstärks.134 
 Försvagad kommunal ekonomi är inte ett tillfälligt problem för just Värmdö. 
Det är en del av ett allmänt problem för många kommuner. Kommunernas andel 
av landets resurser har i och för sig varit oförändrad de senaste tio åren, men 
samtidigt har anspråken på kommunerna ökat. Kommunförbundet anger den 
kommunala andelen av bruttonationalprodukten (skattekvoten) till 13 procent år 
2000, medan den totala skattekvoten var 53 procent. Samma pengar ska räcka 
till mer för kommunerna. Kommunförbundets senaste prognos beskriver en ännu 
besvärligare ekonomisk situation för kommunerna. Skatteintäkterna ökar lång-
sammare än de hittills har gjort, samtidigt som statsbidragens urholkas allt mer. 
Detta sker i ett läge då kostnadsökningarna i Sverige är högre än på länge, 
samtidigt som behoven ökar.135 
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Invandrare och svenskar 

Det finns i samhället en tendens till segregation mellan svenskar och invandrare, 
så att invandrare och deras barn hamnar i områden som betraktas som 
oattraktiva, samtidigt som de har svårare att hävda sig på arbetsmarknaden. 
Värmdö är ett exempel på denna utveckling. Andelen invandrare sjunker relativt 
sett i Värmdö. Värmdö håller på att bli allt mer svenskt på ett sätt som bygden 
inte varit tidigare. Orsaker är flera. Prislappen för att kunna flytta till Värmdö är 
hög. Snittpriset för villor är knappt två miljoner kronor, hyreslägenheter utgör i 
praktiken inget alternativ när kötiden för en hyresrätt är 8-10 år. Dessutom har 
Värmdö kommun varit negativ till att ta emot flyktingar, flyktingmottagningar 
har man helst velat slippa. Till Värmdö kommer därför endast enstaka 
flyktingar.136 
 Här har skett en stor förändring jämfört med hur invandrare tidigare togs 
emot. Engelsmän och andra värvades när porslinstillverkningen en gång startade 
under 1800-talets första hälft. Efter andra världskriget kom många olika 
nationaliteter till AB Gustavsberg. Redan 1945 fanns det bland de anställda 21 
olika nationaliteter representerade. När fabriken var som störst runt 1970-73 
trycktes kollektivavtalet en tid på fem olika språk, ett tydligt tecken på hur 
mångkulturellt Gustavsberg var (även om själva ordet mångkulturellt inte 
användes).137 
 Även i Fagersta som gammal bruksort finns en gammal tradition av att ta 
emot invandrare. Men lyckas Fagersta i sin strävan att öka inflyttningen ställs 
man även där inför risken att ökad inflyttning leder till ökad segregation mellan 
svenskar och invandrare, inom Fagersta kommun och i regionen.138 

Fagersta, i väntan på tillväxten 

Jämfört med Värmdö är utmaningen i Fagersta spegelvänd. Här gäller det att 
vända en befolkningsminskning till en befolkningsökning. 
 För kyrkoherden Henrik Rydberg är denna utmaning en viktig drivkraft till 
att låta församlingen vara aktiv i arbetet på att säkra ett gott liv åt bygden. Är 
det självklart att samhällsutvecklingen kör över orter som Fagersta, frågar sig 
Henrik Rydberg. Det tror han nu inte, och Fagersta borde vara en idealisk plats 
att påverka utvecklingen på. Det är en lagom stor kommun med god ekonomi. 
Om kyrkan lyckas bygga goda modeller kan det höja kvaliteten även hos andra. 
Så kan kvaliteten överlag höjas inom till exempel skola och omsorg, och Fagersta 
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bli en bättre plats att leva i. Och i nästa led blir det attraktivare att flytta hit och 
bosätta sig här. Ett exempel att peka på är den framgångsrika kampen för att 
bevara sjukhuset i Fagersta. Om kvaliteten på sjukhuset utvecklas, så stärker det 
bygden och kan leda till en viss inflyttning, vilket bidrar till en positiv 
utvecklingsspiral.139 
 En sådan positiv utveckling är viktig just nu. Kyrkoherden tror nämligen att 
det kommer ett viktigt tillfälle för Fagersta att säkra sin framtid. Han räknar med 
att expansionen i Mälardalsregionen tämligen snart når Fagersta. När det blir för 
dyrt att bo i Stockholm ökar trycket på bostadsmarknaden i Västerås. Då kan 
Fagersta bli ett attraktivt alternativ. En timmes pendling till Västerås är 
överkomligt – om fördelarna med Fagersta är tillräckligt stora. Hoppet ligger 
alltså i att locka boende till Fagersta, pendlare och distansarbetare, mer än att 
locka arbetstillfällen.140 
 Kyrkoherdens optimism delas av kommunalrådet. Tecknen på att det snart 
pekar uppåt är framför allt expansionen i Mälardalsregionen, vilket gör att 
tillväxten långsamt pressas utåt. I Västerås har det redan vänt, Fagersta kommer 
efter. Idag har Fagersta en nettoinpendling, det finns alltså arbetstillfällen här 
även om det kunde vara bättre. Men det finns för få Fagerstabor. Målet är att 
Fagerstaborna ska bli fler, och det ska ske genom inflyttning. Förutom goda 
kommunikationer är det viktigt att Fagersta är en attraktiv ort att bo i. Här kan 
kommunen göra en hel del. Fagerstas möjlighet ligger i att attrahera familje-
bildarna, 30-åringarna, menar kommunalrådet. Vi vet ganska bra vad som blir 
viktigt när man bildar familj, påpekar han: Bra bostad, bra barnomsorg och 
skola, trygghet på gator och torg och bra kommunikationer.141 

5.2 Nya politiska förhållanden 

De partipolitiska skiljelinjerna drogs upp när det moderna samhället växte fram. 
De blev ett svar på industrisamhällets utmaningar. Men de uttrycker inte längre 
de motsättningar som väljarna i ett efter-modernt samhälle upplever. För en 
sådan slutsats talar i vilket fall den kommunalpolitiska verkligheten både i 
Fagersta och på Värmdö. 
 Hur annorlunda tiden har blivit visar sig inom Fagerstas kommunalpolitik.142 
 Från det demokratiska genombrottet i Sverige och fram till kommunalvalet 
1998 dominerade socialdemokratin helt kommunen, med egen majoritet i 
fullmäktige. Enda undantaget var mandatperioden 1991-1994. Även då kunde 
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dock SAP bilda majoritet tillsammans med APK. Men vid valet 1998 fick 
Vänsterpartiet ensamt 45 % av rösterna, och (v) valde då att bilda en ny 
majoritet tvärs över blockgränserna tillsammans med alla de borgerliga 
partierna. Vid det senaste valet 2002 gick (v) ytterligare framåt och fick ensam 
majoritet, men fortsätter att samregera med de borgerliga partierna. 
 Efter valet 1998 inbjöd valets segrare Vänsterpartiet alla partier till 
överläggningar om att bilda en ”samlingsregering”, med motiveringen att den 
politiska situationen nu var så speciell. De borgerliga partierna var villiga att ingå 
i ett sådant samregerande. Socialdemokraterna sade nej till det – (s) ville i det 
läget endast samverka med (v), inte med de borgerliga partierna. Resultatet blev 
att majoriteten kom att formas av alla de partier som var villiga att samregera 
över blockgränserna, dvs (v), (mp), (c), (fp), (kd) och (m). 
 Kommunalrådet Stig Henriksson menar att det inte var någon plötsligt 
påkommen förändring som fick Vänsterpartiet att bli så stort. Partiet hade 
stadigt ökat i varje val sedan 1982. Under samma tid gick socialdemokraterna 
tillbaks från cirka 60 % till drygt 30 % 1998 och 26 % 2002. Även 
moderaterna, som är det klart dominerande borgerliga partiet, försvagades 1998 
och förlorade nästan hälften av sina väljare. I valet 2002 belönades dock partiet 
för sitt samregerande med (v) genom att endast minska med 4 %, alltså ett 
resultat påtagligt mycket bättre än resultatet för partiet i landet i stort. 
 
I Värmdös kommunalpolitik har de politiska förhållandena ändrats under än mer 
dramatiska former. Allt sedan storkommunen bildades 1974 har den politiskt 
dominerats av de borgerliga partierna med moderaterna som klart ledande. Runt 
1998 ägde en tydlig kursomläggning rum hos Värmdömoderaterna, från en mer 
traditionellt värdekonservativ linje till en mer nyliberal linje. Förändringen 
medförde allt större slitningar inom borgerligheten. Moderaterna började 
konsekvent privatisera så mycket av den kommunala verksamheten som möjligt. 
Den principen drevs så långt att den började stöta på patrull även från andra 
borgerliga partiers sida. Till sist kunde samarbetet inom den borgerliga 
koalitionen inte fortsätta längre. I maj 2001 – mitt under valperioden – bildades 
en ny majoritet bestående av vänster- och mittenblocken, det vill säga de fem 
partierna socialdemokraterna, vänsterpartiet, miljöpartiet, centerpartiet och 
kristdemokraterna. Utanför den nya majoriteten stod endast moderaterna och 
folkpartiet.143 
 Efter valet 2002 fortsätter samarbetet över blockgränsen. Av de fem partier 
som före valet gått i koalition fortsatte fyra partier att samverka även efter valet, 
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nämligen socialdemokraterna, miljöpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna. 
Vänsterpartiet fortsatte inte samarbetet. De samverkande partierna i den 
blocköverskridande koalitionen ”Samarbete för Värmdö” fick ändå majoritet. 
Koalitionen fortsätter den politik som formulerades redan i samband med 
maktskiftet i Värmdö kommun 2001. Det innebär bland annat satsning på den 
sociala ekonomin och samverkan med frivilligorganisationerna. En kommunal 
strategi för att stödja utvecklingen av den sociala ekonomin ska utvecklas. Mer 
om social ekonomi nedan.144 
 Både Värmdö och Fagersta är alltså kommuner där det moderna 
industrisamhällets politiska motsättningar, så som de representeras av det 
etablerade partiväsendet, inte längre verkar motsvara den politiska verkligheten 
och de aktuella motsättningarna. I båda fallen har väljarna sökt alternativ till ett 
sedan åratal dominerande parti. Sökandet efter ett trovärdigt alternativ till ett 
långvarigt maktinnehav förefaller vara den gemensamma avgörande faktorn. 
Denna gemensamma nämnare för de båda kommunerna bidrar till att förklara 
skiftet från – i Fagerstas fall – (s) till den inte helt självklara kombinationen (v) + 
(m), liksom – i Värmdös fall – majoritetsbyggandet över blockgränserna där (m) 
utesluts. 
 Det politiska landskapet i de undersökta kommunerna skiljer sig alltså 
radikalt från det politiska landskapet i riket som helhet. Värmdö och Fagersta är 
inte heller de enda kommuner där så är fallet. Som nämnts ovan kännetecknas 
fenomenet lokalismen av att grupper i lokalsamhället bildar nätverk direkt med 
varandra utan att gå via den nationella nivån. Kommunpolitiken både i Värmdö 
och Fagersta illustrerar hur lokalismen slår igenom också i de politiska partierna. 
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6. Församlingarna – del av tredje sektorn 

Den traditionella svenska folkhemsmodellen var starkt knuten till nationalstaten 
och till en expanderande offentlig sektor. Idag finns det en nivå ovanför national-
staten – EU. Och bortom EU finns en globaliserad värld. Folkhemmet var 
samtidigt hårt knutet till en tänkt homogen svensk kultur. Idag har kulturell 
mångfald avlöst den svenska enhetligheten, som präglade industrisamhället och 
det traditionella folkhemmet. Mångfalden samspelar med den tidigare beskrivna 
subsidiaritetstanken, en tanke som har förts in både på den politiska arenan, i 
den offentliga förvaltningen och i Svenska kyrkan. 
 Subsidiaritetstänkandet gör det naturligt att hävda att välfärdsarbetet inte 
ska utföras av de högre nivåerna i den offentliga sektorns hierarki, som staten 
eller landstingen. Kommunaliseringsvågen som följde på storkommunernas 
bildande går väl i linje med detta. Men också i de enskilda kommunerna sker en 
motsvarande utveckling genom att välfärdsarbetet utförs av många olika aktörer 
i en mångfald. Här finns en skillnad mot ett klassiskt folkhemstänkande, där det 
allmänna utförde välfärdsarbetet i egen regi. Folkrörelsernas roll var då att föra 
sina gruppers talan och stå för viss service åt medlemmarna, inte att vara 
utförare av själva välfärdsarbetet. Förändringen har beskrivit så att ett klassiskt 
svenskt folkrörelseperspektiv idag bryts mot ett EU-perspektiv.145 
 Men mångfald i välfärdsarbetet kan utformas på flera olika sätt och betyda 
olika saker. Hur ska då denna mångfald utformas? Om detta pågår kampen på 
den politiska arenan just nu. Hetast står striden om friskolornas villkor och om 
ägandeformer för sjukhusen, i synnerhet akutsjukhusen. 
 
Ett behov av nya former för välfärdsarbetet skapas av den traditionella folkhems-
modellens växande svårigheter i spåren av marknadens expansion på det 
politiska fältets bekostnad och den enhetliga nationalstatens uppluckring. Här 
finns en viktig förklaring till det ökade intresset inom den offentliga sektorn för 
social ekonomi som ett sätt att förnya välfärdsarbetet. I denna undersökning 
utgör fallet Värmdö ett belysande exempel på detta samspel. 
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Social ekonomi, civilsamhället, tredje sektorn 

Social ekonomi är ett övergripande begrepp för verksamhet som bedrivs av till 
exempel föreningar, kooperativ, stiftelser och som bygger på demokratiska 
värderingar. Den främsta drivkraften är nyttan för allmänheten eller 
medlemmarna – inte vinstintresset. I en utredning från Kulturdepartementet om 
social ekonomi med titeln Social ekonomi – en tredje sektor för välfärd, 
demokrati och tillväxt definieras begreppet på följande 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.146 

 
Kulturdepartementets utredning betonar värdet av det arbete som utförs inom 
den sociala ekonomin: 
 

Ur vårt perspektiv är dessa verksamhetsformers viktigaste värde att de kan 

kombinera utförande av välfärdstjänster med särskilda kvaliteter som 

kommer både deltagarna och det omgivande samhället till godo och som är 

svåra att åstadkomma i offentlig eller privat regi. De ger också människor 

möjlighet att tillgodose egna behov som annars inte skulle tillgodoses.147 

 
Verksamheter inom social ekonomi omsätter redan idag nästan lika stor andel av 
bruttonationalprodukten som vad landets kommuner gör. Den sociala ekonomin 
finns alltså, och den har en betydande omfattning. På årsbasis engagerar sig 
närmare tre miljoner människor i ideellt arbete i Sverige. Många fler deltar i en 
mångfald av aktiviteter i de svenska frivilligorganisationerna, som årligen 
omsätter i storleksordningen 60 miljarder kronor.148 
 I Sverige är begreppet social ekonomi relativt nytt och började användas 
först efter det att vi hade blivit medlemmar i Europeiska unionen. Det är alltså 
genom EU-medlemskapet som Sverige har fått en direkt koppling till social 
ekonomi som princip och praktik. Begreppet social ekonomi är väl etablerat 
inom EU. 1989 blev det en officiell EU-term, och en särskild enhet inom 
kommissionen ansvarar för frågorna. För Sveriges del har begreppet varit aktuellt 
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särskilt i samband med EU:s strukturfonder. Social ekonomi kan i ett inom-
svenskt perspektiv ses som en väg till förnyelse av folkrörelsepolitiken och att ta 
tillvara impulser från EU.149 
 Begreppet har sitt ursprung i Frankrike, där det länge använts som ett 
samlingsnamn för företag med en samhällelig funktion. I 150 år har det funnits 
ett franskt institut för social ekonomi. Under industrisamhällets genombrottstid 
på 1800-talet och in på 1900-talet fanns det på den politiska skalan dels en 
katolsk och konservativ höger, dels en socialliberal center och dels en vänster 
som vätte åt det utopistiskt socialistiska hållet. De olika riktningarna förenades 
dock på det ekonomiska området av en misstänksamhet mot staten, en 
antietatism. Samtidigt fanns krav på en grundläggande rätt till utbildning, arbete 
och socialförsäkring inom alla politiska riktningar. Dessa gemensamma 
uppfattningar uteslöt inte hårda politiska motsättningar. Men antietatismen 
tillsammans med tanken på gemensam solidaritet i någon form öppnade väg för 
den sociala ekonomin.150 
 I Sverige har vi under ett drygt årtionde haft en något rörig debatt om vad 
som omväxlande kallats civilt samhälle, social ekonomi eller ideell sektor, menar 
Filip Wijkström, forskare vid Handelshögskolan. Debatten kröntes sommaren 
2001 med en stor EU-konferens i Gävle under det svenska ordförandeskapet i 
EU, med bland andra ärkebiskop K G Hammar som medverkande. Social 
ekonomi framstår som en för regeringen acceptabel plattform för samtal om hur 
föreningar, stiftelser och kooperativ kan gå in när stat och kommun tvekar, 
vacklar eller helt enkelt inte räcker till. Så har det inte alltid varit. Redan i början 
av 90-talet tillsatte dåvarande civilministern Inger Davidsson (kd) en beredning 
för att främja den ideella sektorns utveckling. Davidssons efterträdare, Marita 
Ulvskog (s), lade snabbt ned satsningen. Det kan ha hängt ihop med att det fanns 
kopplingar till den debatt om det civila samhället, som initierades av bland andra 
Hans Zetterberg, tidigare chefredaktör för Svenska Dagbladet och chefsideolog 
hos moderaterna. Men när regeringen efter några år tog upp ”non-profit”-tråden 
skedde det med sikte på samma organisationer och med samma fokus. Det 
handlade fortfarande om idrottsrörelsen, nykooperationen, IOGT-NTO, stads-
missionerna, föräldrakooperativa daghem och de religiösa samfunden. 
Tillsammans med Röda Korset och handikapporganisationerna, 
hyresgäströrelsen och Fryshuset, bildningsförbunden och friskolorna har de alltså 
under åren stoppats in i olika lådor och sagts vara till för än det ena, än det 
andra. Det politiska syftet har skiftat. I debatten om det civila samhället i början 
av 90-talet utmålades – rätt eller fel – en minskning av den offentliga sektorn som 
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en viktig drivkraft för den borgerliga sidan. Huvudargumentet från regeringen 
idag tycks istället vara att hindra vinstintressen från att komma in i samma den 
offentliga sektorn.151 
 Men poängen med frivilligorganisationer är att de bidrar med något annat 
än vad välfärdsstat eller näringsliv gör. De bidrar med ideellt engagemang. De 
berikar mångfalden med sina olika ideologier, synsätt och religiösa eller etiska 
inriktningar. Det finns både erfarenhet och kunskap hos de ideella 
organisationerna, men detta är varken synliggjort eller allmänt spritt. Denna 
utbredda okunskap möjliggör önskedrömmen om att de på ett enkelt sätt skulle 
kunna lösa problemen som uppstår när varken ”standardmodell 1” (offentlig 
sektor) eller ”standardmodell 2” (näringsliv) räcker till, menar Wijkström.152 
 Social ekonomi har alltså använts omväxlande med begreppen civilsamhället 
och den tredje eller ideella sektorn. Det har dock hela tiden handlat om de 
verksamheter av samhällelig betydelse som varken är stat eller marknad. 
Demokratiutredningen använde begreppet civilsamhälle, kulturdepartementets 
arbetsgrupp använde begreppen social ekonomi. I båda fallen är det samma 
tredje sektor som avses, den som främst omfattar frivilligorganisationerna eller 
de idéburna organisationerna och ekonomiska föreningarna (kooperativen).153 
 I denna undersökning används huvudsakligen begreppet den tredje sektorn. 
Det kan ses som ett något öppnare begrepp och inte lika knutet till ett bestämt 
sammanhang som de båda andra. I begreppet den tredje sektorn ligger tanken att 
det också måste finnas en första och en andra sektor, nämligen den offentliga 
sektorn och den privata sektorn. Vi kan därmed teckna bilden av tre sektorer i 
samhället: 
 Stat och kommuner bildar den offentliga sektorn. Här finner vi det politiska 
systemets primära arena. 
Näringslivet bildar den privata sektorn. Här råder marknadslagarna. 
Den tredje sektorn bildas enligt ömsesidighets-principen (se ovan) av verksam-
heter som varken är offentliga eller näringsliv. 
 
Skiljelinjen mellan den tredje sektorn och den privata sektorn är drivkraften. 
Vinsten är den viktigaste drivkraften inom den privata sektorn. Inom den tredje 
sektorn är allmännyttan eller medlemsnyttan kännetecknande. Att det sedan i 
varje verksamhet behövs en ekonomi ska inte blandas samman med 
vinstbegreppet. Med den offentliga sektorn delar den tredje sektorn en 
demokratisk ambition. Samtidigt delar den det personliga engagemanget med den 
privata sektorn. Inom den tredje sektorn kan det starka engagemang, som 
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aktörer i den privata sektorn ofta visar, utövas i kollektiva och demokratiska 
former. Tredje sektorn skapar möjligheter att slå vakt om entreprenörskap inom 
ramen för en gemenskap. De traditionella folkrörelserna, kooperationen, 
idrottsrörelsen och kyrkorna är exempel på betydelsefulla inslag i den tredje 
sektorn. Samtidigt utgör idrottsrörelsens blandning av idealism och kommersiell 
verksamhet ett slående exempel på att gränserna mellan de olika 
samhällssektorena ofta är flytande.154 
 Dåvarande ordföranden i kommundepartementets arbetsgrupp Lars 
Bryntesson pekar på att betydelsen av en stark tredje sektor blir tydlig om vi 
vidgar synfältet och ser vad som finns vid sidan av offentligt, privat och den 
tredje sektorn. Där finner vi det som har kallats den fjärde sektorn, det vill säga 
den kriminella sektorn. Han ser en satsning på social ekonomi som ett viktigt 
långsiktigt bidrag i kampen mot kriminell tillväxt. Den kriminella sektorn kan 
utgöra en stark lockelse för entreprenörer. Belöningarna kan bli snabba och 
stora. Det gäller inte bara i de välkända kriminella subkulturerna i USA, 
frestelsen finns också hos oss. Kampen mot den kriminella sektorn handlar i 
detta perspektiv om en kamp om entreprenörerna, att förhindra att den 
kriminella sektorn lockar över dem. En satsning på social ekonomi ger därför 
också ett viktigt långsiktigt bidrag i kampen mot kriminell tillväxt.155 
 Vad som kan hända när den tredje sektorn är för svag visas av utvecklingen i 
det före detta Sovjetunionen. När sovjetväldet föll samman ledde det till att den 
offentliga sektorn rustades ner och försvagades, samtidigt som den privata 
sektorn rullade in och kraftigt förstärktes. Men någon tredje sektor att tala om 
fanns inte, den hade upplösts under Sovjettiden. När inte längre den försvagade 
staten kunde erbjuda någon form av trygghet, samtidigt som den allt starkare 
privata sektorn saknade ambitioner att engagera sig socialt, saknade 
medborgarna alternativa vägar för att trygga sina liv. Normalt skulle den tredje 
sektorn kunnat tillhandahålla sådana alternativa vägar. Men den hade praktiskt 
taget utplånats under de 60 åren sovjetväldet varade. Det blev istället den fjärde, 
kriminella, sektorn som sög upp behovet av hjälp och trygghet. Det var till 
maffian som familjer och enskilda i nöd fick vända sig för att få hjälp, och 
maffian gav också hjälp. På så sätt inlemmades allt större grupper i kriminella 
system, enligt principen tjänster och gentjänster.156 
 
Bryntesson menar att det i den traditionella folkhemsmodellen fanns inbyggda 
hinder för den sociala ekonomin. Det fanns ett slags systemfel – att dela upp all 
verksamhet i endast två kategorier, privat eller offentligt. Kooperativa försök 
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misstroddes högerifrån därför att de inte var privata och vänsterifrån därför att 
de inte var offentliga. Samtidigt förmådde man högerifrån inte se poängen att 
sådana försök inte var offentliga, och vänsterifrån förmådde man inte se poängen 
att de inte var privata. Detta systemfel visar sig i lagstiftningen. Där är allt som 
inte är offentligt i princip privat. Detta har skapat problem för den tredje 
sektorn, som varken är privat eller offentlig.157 
 Som exempel nämner Bryntesson att lagstiftaren förutsätter en stark 
arbetsgivarpart. Men inom den tredje sektorn är det istället vanligt med några få 
anställda men många ideellt arbetande, i styrelsen och på andra sätt. 
Arbetsgivaren-styrelsen blir inte den resursstarka part som lagstiftaren 
förutsätter. För att den sociala ekonomin ska få goda förutsättningar fordras att 
det skapas av samhället erkända organisationsformer som passar den tredje 
sektorns behov. Någon form av nytt lagskydd för föreningar behövs därför, om 
inte annat så för att skydda styrelseledamöterna från att bli personligt ansvariga 
för föreningens eventuella ekonomiska förluster. Om en förening ska ge sig in i 
välfärdsarbetet i en större skala kan de ekonomiska riskerna för den enskilde bli 
alldeles för höga. Eventuellt skulle någon motsvarighet till formen ”registrerat 
trossamfund” kunna införas – alltså ”registrerad ideell förening”. Från fackligt 
håll har dock uttryckts farhågor för att en sådan lagstiftning riskerar att 
inskränka föreningsfriheten. Samtidigt pågår utredningsarbete om att ändra 
lagstiftningen om aktiebolag genom att införa en form för icke vinstdrivande 
aktiebolag. Tanken är att en sådan organisationsform skulle kunna underlätta 
verksamheter inom den tredje sektorn med flera anställda. 
 Politiskt har det kommit öppningar för social ekonomi under senare år. I sin 
nuvarande egenskap av socialdemokratiskt kommunalråd gläder sig Lars 
Bryntesson över att socialdemokratin rör sig i riktning mot allt större öppenhet 
för den tredje sektorns betydelse. Även inom fackföreningsrörelsen har det hänt 
mycket. Ett fackförbund som Kommunal har gått en lång väg under de senaste 
tjugo åren. Från att ha sagt nej till allt som inte var offentlig verksamhet har 
förbundet numera accepterat att verkligheten har förändrats – många av de egna 
medlemmarna är idag anställda eller engagerade i olika kooperativa 
verksamheter. 
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6.1 Samverkan 

Övergången från industrisamhället till kunskaps- och informationssamhället 
skapar behov av att finna nya vägar för att lösa gamla uppgifter. För 
församlingarna öppnar sig därigenom nya möjligheter till samarbete och 
samverkan, både med föreningslivet, med näringslivet och med kommunen. I 
anslutning till Ninni Smedberg definieras här samarbete som en informell 
individinriktad rörelse mellan likasinnade tjänstemän, medan samverkan 
definieras som en formell aktivitet, i den meningen att chefsnivån är inblandad, 
gemensamma riktlinjer finns och vid behov en gemensam budget. Under sam-
lingsbeteckningen samverkan gömmer sig många av dagens nya ansatser. Flera 
exempel på detta ges nedan.158 
 Om det finns nya möjligheter för församlingen till utökad samverkan med 
andra, borde då inte församlingen omedelbart anstränga sig för att ta alla dessa 
möjligheter till vara? Det är inte självklart. Att en möjlighet finns innebär inte att 
den bör utnyttjas. Församlingens resurser är alltid begränsade och prioritering 
måste ske. Den kritiska frågan som behöver ställas inför nya (och gamla) projekt 
är givetvis hur en utökad samverkan i varje enskilt fall förhåller sig till 
kyrkoförsamlingens uppdrag.159 
 Kommun, näringsliv, föreningsliv och kyrka har alla sina uppdrag. 
Uppdragen och uppgifterna skiljer sig från varandra, men det finns områden där 
uppdragen överlappar. Det är inom sådana överlappande områden som 
samverkan kan ske. 
 I Kyrkoordningen beskrivs församlingens uppdrag med orden gudstjänst, 
undervisning (dopundervisning), diakoni och mission. Dessa uppgifter utgör 
olika dimensioner av ett och samma uppdrag. De måste alla finnas med i 
församlingsverkligheten. Församlingens uppdrag både följer av och kan 
sammanfattas som evangeliet. Med kyrkoordningens ord: Kyrkans centrum och 
livskälla är Jesus Kristus och evangeliet om honom.160 
 Därför blir det naturligt att en församling värderar varje konkret möjlighet 
till samverkan utifrån frågan om och i så fall på vilket sätt just denna samverkan 
med just dessa människor och institutioner tjänar evangeliet. 
 Om församlingens uppdrag är evangeliet så är det uppenbart att kommunens 
uppdrag är ett annat. Men det finns områden där församlingens och kommunens 
uppdrag kan sammanfalla. Ur kommunens synvinkel kan de med kyrka och 
föreningsliv gemensamma områdena formuleras i termer av välfärdsuppdrag och 
människosyn. På motsvarande sätt är det möjligt att avgränsa områden där 



församlingens uppdrag kan sammanfalla med frivilligorganisationers eller med 
delar av näringslivet. Andra områden kan kyrka och föreningsliv ha gemensamt, 
men inte kommunen, eller kyrkan och delar av näringslivet, men inte 
föreningslivet. Det kan också finnas områden som kommun och kyrka har 
gemensamt, men inte föreningslivet i övrigt – eller kommun och delar av 
föreningsliv men inte kyrkan.161 
 Tankegången illustreras av bild 2, där de olika graderna av svärta 
representerar möjliga samverkansområden mellan två eller flera parter, medan de 
blanka områdena representerar verksamheter som är alltför specifika för varje 
part för att samverkan ska vara rimlig. 
 

 
 

Bild 2. Områden för samverkan. 
 
Inför varje förslag till konkret samverkan är det viktigt att identifiera de områden 
där det är möjligt för parterna att samverka, i trohet mot sina olika uppdrag. 
Lika viktigt är det att identifiera de områden där det inte är möjligt att samverka 
utan att svika sina respektive uppdrag. 
 Bilden ger också anledning till ytterligare en reflektion: Hur stora ska 
cirklarna vara i förhållande till varandra? Ninni Smedberg ställer den viktiga 
frågan hur samspelet och balansen mellan de tre sektorerna offentlig, privat och 
den tredje sektorn bör se ut. Vilken plats bör den kyrkliga cirkeln ha bland de 
övriga cirklarna? Hur stor bör den vara i förhållande till de andra cirklarna?162 
 Hur än de gemensamma områdena ser ut, så är en första förutsättning för 
att samverkan ska bli konstruktiv att var och en är väl förankrad i sitt eget 
uppdrag. Det är endast utifrån en klar uppfattning hos de samverkande parterna 
om vars och ens specifika uppdrag som en framgångsrik samverkan kan byggas. 
 Till detta kommer för kyrkoförsamlingarnas del överflyttningen från den 
offentliga till den tredje sektorn, från kyrkokommun till frivilligorganisation. 
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Denna nya situation skapar behov av reflektion över hur församlingarnas 
förändrade status påverkar möjligheterna till samverkan. 
 
Samverkan bygger på behovet av att bättre lösa konkreta frågor. Men förståelsen 
av den vidare betydelsehorisonten för respektive samarbetspartners uppdrag är 
viktig. I det uppdraget ingår inte endast konkreta uppgifter utan även funktioner 
på ett symboliskt plan. Svenska kyrkans symboliska funktion är en viktig del av 
kyrkans betydelse för människor. I en tid av snabb förändring blir själva 
konstansen en tillgång – kyrkan ligger där den ”alltid” har legat och 
representerar därmed något förblivande mitt i alla förändringar. Även 
kommunen är symbolbärande, inte minst av det goda välfärdssamhället, av 
värden som tidigare förkroppsligades i t ex brukets omsorger och i folkhemmet. 
På liknande sätt har även andra organisationer viktiga symboliska funktioner.163 
 Både för kyrkan och för kommunen gäller att människor är beredda att 
betala en hel del för detta symbolvärde. Även den som inte upplever sig behöva 
kyrkans utbud betalar sin kyrkoavgift, på det att kyrkan må finnas där som en 
del av livsmiljön. Här finner vi ett tydligt exempel på hur den efter-moderna 
tiden ger ett traditionellt element – kyrkobyggnaderna – en ökad betydelse. Detta 
återspeglas i den höga anslutningsgraden till Svenska kyrkan, trots de tillhörigas 
låga aktivitetsgrad. Samtidigt påverkar församlingarnas nya ställning 
betalningsviljan. Att kyrkoavgiftens storlek i och med relationsförändringen 
gjorts synlig på skattsedeln har medfört att människor lämnar Svenska kyrkan. 
Kommunalskatten är visserligen inte frivillig som kyrkoavgiften, men även här 
spelar utan tvekan kommunens roll som bärare av välfärds-värden en viktig roll 
för betalningsviljan. Om människor upplevde att kommunen svek sitt 
välfärdsuppdrag skulle detta få betydande konsekvenser. En sådan utveckling är 
inte utesluten, viljan att betala skatt varierar mellan olika länder med olika 
välfärdssystem. Därför är det viktigt för kommunen att finna nya vägar i en 
förändrad situation att leva upp till sitt uppdrag. Samverkan med föreningsliv 
och kyrka i nya former kan vara en sådan väg.164 

Den privata sektorn – Näringsliv 

Arvet från berslagstraditionen är levande i dagens Fagersta, stålindustrin 
dominerar fortfarande och investeringar görs. De största företagen med export 
över hela världen är Fagersta Stainless (rostfri tråd), Seco Tools (hård-
metallverktyg), Uniroc (bergborrar) och Avesta Sandvik Tube (svetsade rostfria 
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rör). Men dessa företag representerar ändå en ny epok genom att ingenting 
längre tvingar dem att vara kvar i Fagersta. Att vi ser en ny tid markeras också 
genom att Fagerstaborna med varandra talar om det gamla bruket och den 
annorlunda tid som då var men icke mer är. Ett tecken på att Fagersta är en del 
av en transnationell ekonomi är det ökade utländska ägandet. Bake Off AB är 
hollandsägt, ABB delvis schweiziskt, Fagersta Stainless till hälften finländskt, 
Avesta Sandvik Tube övervägande finländskt. Idag är endast Atlas Copco och 
Seco Tools fortfarande helt svenskägda.165 
 Intressant nog har de större företagen i dessa yttersta dagar börjat visa 
tecken på att åter vilja ta på sig samhällsuppgifter. Ett bra exempel är att företag 
har köpt fler tjänster av kommunens räddningstjänst på konsultbasis, för att den 
vägen bidra till att nivån på räddningstjänsten generellt höjs utöver vad 
kommunen ensam anser sig kunna bekosta. Ett annat intressant exempel är att 
Seco Tools har köpt bostadshus för att kunna erbjuda bostad när företaget 
rekryterar personal. I en allt mer kunskapskrävande produktion blir en kunnig 
arbetskraft nyckeln till framgång. Att rekrytera personal, få den att trivas och att 
stanna kvar och utvecklas blir en viktig uppgift för företagen. Det kan innebära 
att på nytt engagera sig i samhället utanför företaget.166 
 Därmed är vi på sätt och vis tillbaks på ruta ett. Fagersta bebyggdes en gång 
med brukets bostäder. Samtidigt representerar dessa husinköp något nytt. De 
motiveras med den postmoderna rörligheten och instabiliteten. Människor som 
tänker sig att slå rot i Fagersta för resten av livet skaffar sig nog en egen bostad. 
För den gruppen är tiden för företagsägda bostäder över. Men idag finns det en 
växande lättrörlig grupp människor, där det blir normalt att karriären kantas av 
byte av både arbetsplats och bostadsort. För denna grupp är det inte realistiskt 
att bygga sig ett hus i Fagersta för att ha något att bo i under några få år, i 
synnerhet som ett sådant husbygge riskerar att bli en ren förlustaffär. Företagens 
nya samhällsengagemang liknar alltså till synes det gamla brukets patriarkala 
omsorg, men representerar i själva verket en ny tid. Både det gamla bruket och 
det efterföljande folkhemmet åtog sig husfaderlig omsorg för medborgarna, en 
omsorg som i hög utsträckning utfördes av kvinnor inom vård, skola och 
omsorg. Men företagens patriarkala omsorger utgör ett passerat stadium. Istället 
förstås de ny-gamla företagssatsningar bäst utifrån den efter-moderna fragmeti-
seringen av tidigare trögrörligare samhällsordningar. 
 
En motsvarande rörlighet finns i Västanfors-Västervåla pastorat. Där ser man 
inte längre kyrkoavgiften som den enda intäktskällan. Många av församlingens 



Diakonivetenskapliga institutet. Rapport nr 5. 75 

nya verksamheter kan ses som konsultinsatser åt det allmänna eller åt företag, 
konsultinsatser som inte självklart hör hemma inom den verksamhet som 
kyrkoavgifterna ska finansiera. Det blir då rimligt att istället ta betalt för dem. 
Det är enligt kyrkoherdens bedömning dock svårt att tänka sig att ta betalt för 
prästers och diakoners arbete. Samma sak gäller för församlingsarbete som redan 
är etablerat. Men nya yrkesgrupper och nya verksamheter är det inte några större 
problem med att ta betalt för. Ett exempel är att förhandlingar pågår med 
Försäkringskassan om musikterapi med en musikpedagog för 
långtidssjukskrivna. I ett sådant fall är det både en ny verksamhet, ny yrkesgrupp 
och ett arbete som faller inom försäkringskassans ansvarsområde. Ett annat 
exempel är en av församlingen anställd drogterapeut, som kan göra jobb åt 
industrin, socialvården och andra. Aktiv samverkan med näringslivet har också 
skett i samband med att Fagersta bruk lade ner järnverket på 1980-talet. Man 
arbetade då mycket ute på arbetsplatserna under den svåra omställningstiden. 
Och när tjänstemän och arbetsledare för första gången varslades om uppsägning 
i större omfattning 1992 fick de disponera lokal i församlingsgården. Präst och 
diakon kunde omedelbart avdelas för att gå in och stötta. Detta kunde göras utan 
att det ordinarie arbetet blev lidande, tack vare att marginalen för extrainsatser 
fanns.167 
 Insatserna var ett led i ett medvetet arbete med att söka upp människor på 
deras hemmaplan, således även på arbetsplatserna. Sammantaget finns det i 
Västanfors-Västervåla en för Svenska kyrkan ovanligt breda 
näringslivserfarenheter, både i diakonal anda och som form för pastoratets eget 
arbete.168 
 
Värmdö är idag en kommun med en handfull större arbetsgivare och många små-
företag. De tre största arbetsgivarna inom kommunen är Värmdö kommun, AB 
Gustavsberg och Konsum. Kommunens näringsliv präglas av många småföretag. 
Det finns ett företag på var tionde invånare. Av företagen är ungefär 75 procent 
enmansföretag. Många är små bygg- och el-företag, som arbetar med om-
byggnader av fritidshus, men även med nybyggnationer. Det är alltså främst de 
många fritidshusen som har genererat dessa arbetstillfällen. Handel och 
kommunikation stod 1998 för över 20 procent av arbetstillfällena i kommunen. 
Fler människor arbetar med handel och kommunikation än inom vård och 
omsorg. En viktig orsak till att handelssektorn är så stor är sommargästerna. 
Värmdös befolkning överstiger 100.000 personer på sommaren. Proportionellt 
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sett har Värmdö kanske mer turism än någon annan kommun i Sverige, tack vare 
sommargästerna.169 
 Kommunen har blivit mer uppmärksam även på de många små företagens 
behov. Det ses som viktigt att värna om de små företagen och få dem att bli fler. 
Framtiden handlar mycket om att skapa en miljö där unga och välutbildade 
människor vill bosätta sig i Värmdö. Företagen kommer att etablera sig där 
människorna med de rätta kunskaperna finns. För kommunen blir därför en väg 
till ett blomstrande näringsliv i framtiden att få unga och välutbildade människor 
att bosätta sig i Värmdö, samt att försöka erbjuda nya företag goda för-
utsättningar.170 
 Det finns en tydlig genusaspekt på näringslivet i Värmdö, en aspekt som 
färgar näringslivets relation till församlingarna. Inom vård, skola och omsorg, 
dvs den kommunalt finansierade sektorn, dominerar kvinnorna stort. Lika tydligt 
dominerar männen på fabriken och bland småföretagarna. Av tradition finns det 
band mellan församlingarna och arbetet med vård, skola och omsorg, band som 
idag manifesteras i form av skolarbete och i form av andakter och besök på vård-
inrättningar. I detta avseende liknar Gustavsberg-Ingarö många andra 
kyrkoförsamlingar. Här rör sig församlingarna på områden där kvinnor 
dominerar. På fabriken och bland hantverkarna, alltså där männen dominerar, 
finns däremot inga traditioner av församlingsnärvaro på arbetsplatserna. 
Företagareföreningen, där hantverkarna är största gruppen, har till exempel 
ingen kontakt med församlingarna. Attityden i den gruppen kan formuleras 
ungefär så: Kyrkan hör till fritiden och det får frugan sköta. En sådan attityd 
förklarar samtidigt varför till exempel Vuxendialogen, som Gustavsberg-Ingarö 
församlingar driver, mest samlar kvinnor. Liksom kulturlivet domineras försam-
lingslivet av kvinnor, männen överlåter sådana verksamheter till kvinnorna. 
Kanske är det så att om församlingarna vill nå männen måste nya väger prövas, 
till exempel genom att försöka etablera en församlingsnärvaro också på de 
manligt dominerade arbetsplatserna.171 
 Intressant i detta sammanhang är den lokala idrottsrörelsens erfarenhet av 
att det är lättare att behålla folk i lagsporterna än i de individuella sporterna, och 
då främst de manliga deltagarna. I lagsporterna fortsätter killarna att vara aktiva 
upp till 30-årsåldern, tjejerna däremot slutar ofta redan vid 14-årsåldern. Den 
avgörande faktorn som får killarna att stanna kvar verkar vara den tillhörighet 
och sociala gemenskap som laget erbjuder. Det innebär att de aktiva männen i 
idrottsrörelsen inte försvinner, så som de tenderar att göra både i kyrkan och i 
politiken. Uppenbarligen lyckas idrottsrörelsen erbjuda män i yngre medelåldern 
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något som gör att de stannar kvar, denna grupp som för organisationssverige i 
övrigt är ytterst svårnådd. Gemenskapen i laget gör att man stannar kvar. Kan 
församlingarna tillgodogöra sig den erfarenheten?172 

Den offentliga sektorn – Kommunen 

När det gäller kyrkans relation till det offentliga Sverige i allmänhet och 
församlingarnas relation till kommunen i synnerhet samspelar och förstärker 
olika processer varandra. Redan nämnda är förändringen av välfärdssystemet så 
att nya aktörer släppts in, den transnationella globaliseringen, inte minst 
påverkan från utvecklingen inom EU, samt Svenska kyrkans församlingars nya 
ställning som frivilligorganisationer. Det handlar alltså både om nationella och 
om internationella processer. 
 Förändringar i välfärdssystemet innebär sammanfattningsvis att den 
klassiska nordiska folkhemsmodellen, med sina rötter i det kristna 
enhetssamhället, inte längre på den politiska arenan anses vara möjlig att 
upprätthålla. 
 I det traditionella samhället var det kyrkan som hade ansvar för det vi idag 
kallar välfärdssystemen – vård, skola, omsorg – även om utförandet till stor del 
låg på samhällets dåvarande basenhet, hushållen. Men från 1862, då 
församlingarna delades i en kyrklig och en borgerlig kommun, och fram till och 
med 1970-talet innebar utvecklingen att välfärdsarbetet förstatligades eller 
kommunaliserades. Under tiden före och efter det senaste sekelskiftet har dock 
utvecklingen åter tagit en annan riktning. Istället för att ständigt addera ny 
verksamhet börjar stat och kommun att avhända sig uppgifter och föra över dem 
till andra aktörer. De ökade kostnaderna för den offentliga välfärden skapar 
samtidigt ett behov av rationaliseringar. Detta har bidragit till att vård, skola och 
omsorg har blivit områden dit nya aktörer bjudits in. Ett ökat intresse har riktats 
mot det privata näringslivet som välfärdsaktör, men ett intresse från politiskt håll 
har också visats icke vinstdrivande frivilligorganisationer som kooperativ, 
idéburna och religiösa organisationer.173 
 Det finns ett samband mellan övergivandet av folkhemsmodellen, som var 
baserad på nationalstaten, och den transnationella globaliseringen. Ett exempel 
är hur subsidiaritetsprincipen genom EU får direkt betydelse för svenska 
förhållanden. Under dessa nya betingelser förefaller den klassiska 
folkhemsmodellen inte längre vara möjlig att upprätthålla.174
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 Vilket sambandet är mellan nationalstaten Sveriges förändrade ställning och 
de förändrade relationerna mellan Svenska kyrkan och den svenska staten år 
2000 har ännu inte undersökts. Vad denna relationsförändring egentligen 
innebar är dessutom fortfarande föremål för debatt. Svenska kyrkans relation till 
staten efter år 2000 är inte entydig och självklar. I anslutning till Thomas 
Ekstrands undersökning kan det hävdas att relationsförändringen mer bör ses 
som en delegering av beslut från statens sida till lägre nivåer, på liknande sätt 
som skett på det kommunala området. Detta innebär inte att staten har avhänt 
sig möjligheten att vid behov gripa in i Svenska kyrkans inre liv. Det låter sig 
göras nog så lätt genom att ändra i Lagen om Svenska kyrkan, som riksdagen 
ensam beslutar om.175 
 På lokalplanet är det enklare. Det är ett otvetydigt faktum att Svenska 
kyrkans församlingar inte längre är kommuner. Den kyrkokommunala 
parentesen i Svenska kyrkans historia är avslutad. Församlingarna har lämnat 
den offentliga sfären (även om ett fåtal myndighetsfunktioner finns kvar). De är 
idag varken delar av den offentliga eller av den privata sektorn, utan de har blivit 
en del av den tredje sektorn. Därmed har församlingarnas handlingsutrymme 
blivit väsentligt mycket större. Rent praktiskt innebär det bland annat att kyrko-
avgiften kan disponeras betydligt friare av församlingen än vad den tidigare 
kyrkoskatten kunde. Användningen av kyrkoskatten var hårt reglerad och 
begränsad. Sannolikt är av-kommunaliseringen av församlingarna den största 
och på sikt mest djupgående förändringen som inträffade den 1 januari 2000. 
 
I Västanfors-Västervåla pastorat finns sedan länge en utvecklad samverkan med 
kommunen på flera områden. Ett familjecentrum drivs tillsammans med 
kommun och landsting. Ett annat tydligt exempel är skolarbetet, med en flerårig 
närvaro och aktiv medverkan på skolorna. Kanske bör församlingens sex- och 
samlevnadsundervisning i skolorna ses som en sådan konsulttjänst som nämnts 
ovan. Församlingen går i det fallet in och utför ett arbete som det egentligen 
åligger kommunen att utföra. I vilket fall är både pastorat och kommun villiga 
att diskutera frågan om församlingen ska kunna fakturera kommunen för sådana 
delar av sitt skolarbete.176 
 Även i Gustavsberg-Ingarö sker samverkan med kommunen i många former. 
Det finns en väntjänst tillsammans med bl a pensionärsorganisationer och 
kommunen, där en diakon fungerar som samordnare och där församlingsgården 
Kyrk-ettan används som möteslokal. När det gäller skolan genomförs temadagar 
i årskurserna 6-9 om livskunskap i församlingens lokaler 2-3 gånger per läsår. 
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Krishanteringen fungerar, trots att en permanent formell organisation saknas. 
Men i samband med en tragisk händelse nyligen visade det sig att kanalerna 
mellan församlingen och samhällets olika organ ändå fanns och fungerade. Detta 
kan ses som en bekräftelse på att samverkan med kommunen fungerar väl.177 

Samverkan med tredje sektorn 

I Gustavsberg-Ingarö finns en samverkan med musikföreningar (blåsorkester och 
körer). De framträder ofta i kyrkan, samverkansintresset från föreningarnas sida 
ligger i att använda kyrkans lokaler och evenemang för framträdanden. Det 
lokala Röda korset utgör en personalunion med syföreningen. Till samverkan 
inom den tredje sektorn hör även ekumeniken. Någon kontinuerlig, intensiv 
ekumenisk verksamhet kan man visserligen inte tala om i Värmdö, men det 
ekumeniska klimatet är gott, man vet om varandra, respekterar varandra och 
träffar varandra.178 
 I Västanfors-Västervåla är, liksom i Gustavsberg-Ingarö, samverkan med 
föreningslivet betydligt mindre utvecklat än samverkan med kommunen. För 
flera föreningskontakter, exempelvis Anonyma alkoholister, gäller att de ingår i 
ett samarbete där även kommunen finns med.179 
 Spelar det kommunalkyrkliga arvet in här? Gör arvet från 
myndighetskyrkan det lättare och naturligare att samverka med kommunen än 
med tredje sektorn? 
 Kommunalrådet i Värmdö Lars Bryntesson framhåller, att den kommunala 
förvaltningstraditionen tenderar att antingen leda till upphandlingar efter lägsta-
pris-principen, eller till att kommunen driver verksamheten i egen regi. Av det 
skälet krävs det en medveten politiskt satsning för att bryta den traditionella 
kommunala förvaltningstraditionen, när nu kommunen vill skapa ett större 
utrymme för den tredje sektorn inom välfärdsarbetet.180 
 Den kommunala förvaltningstraditionen finns också i kyrkoförsamlingarna 
som ett arv från den kommunalkyrkliga epoken. Vad detta konkret har inneburit 
för utformningen av församlingsarbetet belyses nedan. Men redan här bör 
påpekas, att det faktum att församlingarnas samverkan i så hög grad är inriktad 
på den borgerliga kommunen kan tolkas som en påverkan från detta kommunala 
myndighetsarv. Även när det gäller väl etablerade rutiner för upphandlingar efter 
lägsta-pris-principen återspeglas en kommunal förvaltningstradition. Arvet från 
myndighetskyrkan kan förklara varför samverkan med den tredje sektorn är 
relativt sett mindre utvecklat. 
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6.2 Svenska kyrkans församlingar som 
frivilligorganisationer 

Vad innebär det att Svenska kyrkans församlingar lämnat sin ställning som 
kommuner bakom sig och blivit frivilligorganisationer? En förståelse av den nya 
situationen förutsätter inledningsvis en förståelse av vad begreppet ”frivillig” kan 
innebära. Ordet frivillig används nämligen i många olika betydelser. 
 Ibland används det som en beteckning på någon som arbetar av fri vilja utan 
att få ekonomisk ersättning för sitt arbete. Spontant förknippar nog många 
frivillighet just med arbete som inte ger pengar som ersättning. Till frivillighet i 
denna första betydelse kopplas därför ofta förhoppningar om att kunna driva 
verksamhet till lägre kostnader. Sådana förhoppningar krossas dock ofta i 
konfrontation med verkligheten. Mer om detta nedan. 
 Ibland betyder ”frivillig” någon som visserligen får ekonomisk ersättning av 
något slag, men som inte är anställd. Förtroendevalda hör som regel till denna 
grupp. Summan av ersättningarna för flera förtroendeuppdrag kan rent av bli så 
stor att det motsvarar en lön, men eftersom det fortfarande inte handlar om 
anställning används ordet frivillig ändå. Förtroendevalda utgör sammantaget den 
största frivillig-gruppen i kyrkoförsamlingarna. ”Frivillig” i denna andra 
betydelse -- icke anställd men väl arvoderad -- kan ofta vara den normala formen 
för frivilligt engagemang i en kyrkoförsamling. I vissa fall kan det vara så gott 
som omöjligt att engagera sig utan att ett arvode blir följden. Det kan då gälla 
inte endast förtroendevalda och kyrkvärdar, utan även medhjälpare i olika 
grupper. 
 Ibland betyder ”frivilligt” verksamhet som helt eller delvis drivs av anställda, 
men där verksamheten varken är offentlig eller privat utan den hör till den tredje 
sektorn. Det betyder inte att frivilligt arbete i denna tredje betydelse saknar 
koppling till de två andra sektorerna. Statliga och kommunala bidrag bildar en 
oundgänglig ekonomisk grund för mycket av frivilligorganisationernas 
verksamhet. Näringsverksamhet som utgivningen av tidskrifter och böcker, 
kaféer, kursgårdar och fastighetsförvaltning är vanliga inslag i frivillig-
organisationernas arbete, så också i Svenska kyrkan. 
 När Svenska kyrkans församlingar kallas frivilligorganisationer är det den 
tredje betydelse av ordet som avses. Kyrkoförsamlingarna är inte längre 
kommuner, samtidigt är de inte heller privata vinstdrivande företag. De hör 
istället till den tredje sektorn, tillsammans med andra frivilligorganisationer som 
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idrottsrörelsen, Röda korset fackföreningsrörelsen, de politiska partierna och 
många andra. 
 Att vara en frivilligorganisation behöver alltså inte betyda att verksamheten 
bärs upp av ”frivilliga”, av människor som inte är anställda. Ännu mindre 
behöver det betyda att arbetet bedrivs på ideell bas utan ersättning. Att vara 
frivilligorganisation betyder inte heller att målet är frivilligt, det vill säga att 
valfrihet skulle råda när det gäller verksamhetens inriktning. Tvärtom är 
frivilligorganisationernas arbete i högsta grad ett idébaserat arbete. 
 Att vara frivilligorganisation innebär istället att ingå i den tredje sektorn, 
mellan offentligt och privat. En frivilligorganisation kan engagera många 
frivilliga medarbetare i betydelsen ej anställda, eventuellt också i betydelsen 
frivilliga utan ekonomisk ersättning. Men så är inte nödvändigtvis fallet. Även i 
en frivilligorganisation är löneanställda vanliga, och hela verksamheten kan i 
vissa fall bygga på de anställdas arbete. 
 
Hur är det ställt med frivilliga medarbetare i frivilligorganisationen Svenska 
kyrkan? Det talas idag ofta om behovet av fler frivilliga i församlingsarbetet, i 
betydelsen icke anställda och ideellt arbetande människor. Denna diskussion 
pekar på att det i frivilligorganisationen Svenska kyrkan finns en brist på 
frivilliga. Frivillighet efterfrågas. En stor grupp frivilliga finns i församlingens 
styrande organ, de förtroendevalda. En annan viktig grupp finns i syföreningarna 
och motsvarande. Församlingarnas musikliv samlar ytterligare grupper. Själva 
verksamheten bärs dock i stor utsträckning upp av anställda.181

 

 Förhållandet har för Gustavsberg-Ingarös del från ekumeniskt håll beskrivits 
så, att pastoratet bedriver en omfattande och bra verksamhet. Känslan är dock 
att det i mycket är de anställdas församling. Frivilliga, ej anställda medarbetare 
finns i verksamheten, men inte i särskilt stor utsträckning. Detta påpekande är 
viktigt. Kyrkan som de anställdas kyrka är inget speciellt för Gustavsberg-Ingarö, 
samma förhållande återfinner vi i Västanfors-Västervåla och många andra 
församlingar.182 
 Eva Jeppsson Grassman bekräftar detta i en undersökning. Hon fann att 
Svenska kyrkan har betydligt färre frivilliga medarbetare än andra kyrkor och 
samfund i sådana verksamheter som hon undersökte. Det visade sig också att ju 
fler anställda församlingarna har desto mer av professionella insatser görs, som 
rådgivning, samtalsgrupper och ekonomiskt bistånd. Med fler frivilliga blir 
verksamhet istället mer folkrörelselik med till exempel studiecirklar, 
hobbyverksamhet och lägerverksamhet. Arbetet förändras alltså av att många 
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frivilliga är med. Ett arbete som bygger på de anställda innebär ett mer 
professionellt arbetssätt. Ett arbete som bygger på frivilliga medarbetare får 
istället mer av folkrörelsekaratär.183 
 Att det finns relativt sett färre frivilliga medarbetare i kyrkoförsamlingarna 
påverkar alltså verksamhetens utformning. Med färre frivilliga blir verksamheten 
mer professionell och myndighetsmässig, med fler frivilliga blir verksamheten 
mer folkrörelselik. Eller är det tvärtom? Är det en myndighetsmässig 
förvaltningstradition som gör verksamheten mer professionell och mindre 
folkrörelselik? Är det med andra ord arvet från den gamla myndighetskyrkan 
som gör att antalet frivilliga medarbetare är relativt färre i kyrkoförsamlingarna? 
En historisk analys visar att mycket talar för att så är fallet.184 
 I vilket fall finns det ett tydligt samband mellan det kommunalkyrkliga 
myndighetsarvet, professionalitet contra folkrörelseinriktning och antalet 
frivilliga medarbetare. 
 
Slutligen får vi inte glömma att ordet frivillighet har haft en alldeles speciell 
betydelse i Svenska kyrkan. Fram till relationsförändringen 1 januari 2000 fanns 
det i alla församlingar det som kallades frivilligt församlingsarbete, till skillnad 
från det församlingsarbete som inte var frivilligt, nämligen det i lag reglerade 
arbetet. 
 I den gamla socknen, med alla dess fel och förtjänster, var människans 
andliga, själsliga och lekamliga väl i högsta grad församlingens angelägenheter, ja 
bygdens väl var en fråga som hörde hemma på sockenstämman. Efter det att 
socknen 1862 delades i en kyrklig och en borgerlig kommun har fler och fler av 
de frågor som handlar om människors själsliga och lekamliga väl förts bort från 
kyrkoförsamlingen. Så fördes fattigvården över redan 1863, folkskolan fördes 
successivt över mellan 1903 och 1958, 1924 följde allmänna barnavården och 
1930 de sista missbruks- och familjeärendena. I långa stycken har denna 
utveckling välkomnats av kyrkan. Så hälsades till exempel kommunaliseringen av 
folkskoleväsendet med tillfredsställelse – så länge kristendomsundervisningen fick 
vara kvar. Att den borgerliga kommunen tog över folkskolan frigjorde välkomna 
resurser för församlingsarbetet.185 
 Samtidigt så innebar en överföring av uppgifter att den kyrkliga kommunen 
berövades arbetsmöjligheter. De uppgifter som den borgerliga kommunen skulle 
sköta var den kyrkliga kommunen uttryckligen förbjuden att ägna sig åt. Detta 
var inga döda bestämmelser. 
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 När församlingarna började anställa diakonissor hade fattigvården redan 
förts över till den borgerliga kommunen. Därför fick inte diakonissorna anställas 
för att arbeta med fattigvården. Det hände att församlingar ändå försökte, 
eftersom behoven var stora. Men de blev tillrättavisade av domstol. Om 
församlingarna ville arbeta diakonalt med social inriktning så fick det ske så att 
säga utanför budget, eftersom inga medlemsavgifter fick användas för sådant 
arbete. Diakonissor och diakoner fick därför länge anställas för socialt inriktat 
arbete endast om det fanns insamlade medel, donationer eller andra 
finansieringskällor än kyrkoskatten. De diakonissor som anställdes med 
kyrkoskattemedel fick inrikta sig på besökstjänst, gemenskapsskapande träffar 
och annat som kunde räknas till själavårdsområdet. På detta sätt påverkades den 
klassiska diakonissrollens utformning i hög grad av bestämmelserna i kommunal-
lagarna. Så bidrog lagstiftningen till att forma diakonissans yrkesroll – fattigvård 
(socialvård) fick de inte ägna sig åt, men väl att besöka ensamma, gamla och 
sjuka. Lagen talade här mäktigare än teologin när det kom till utformningen av 
diakonissornas arbete.186 
 En annan begränsning med betydelse för församlingens grundläggande 
uppdrag, var att medlemsavgifterna inte fick användas för arbete utanför 
församlingens territoriella gränser. Därmed bortföll missionen från den reguljära 
budgeten, liksom många gemensamma satsningar över församlingsgränserna för 
att möta särskilda problem eller nya behov. Både missionen och de nyskapande 
satsningarna fick lösas med insamlade medel. 
 På motsvarande sätt var det förbjudet för församlingarna att driva skolor 
när väl den borgerliga kommunen tagit över folkskolorna. Därför finns det heller 
inga kyrkliga friskolor som grundades under den kyrkokommunala parentesens 
tid. De två första kyrkliga friskolorna öppnade höstterminen 2002, båda i 
Västerås stift, den ena i Västanfors och den andra i Grytnäs. 
 Det område där förutsättningarna har påverkats minst är gudstjänstlivet, 
vilket hänger samman med att regelverket på detta område inte var kommunalt 
utan statligt (Kyrkolagen). Till gudstjänstlivet var kopplat ett annat kärnområde i 
församlingens arbete, nämligen själavården. Också själavården reglerades i 
kyrkolagen. Men till skillnad från gudstjänstlivet så fördes inte detta område över 
till den nya Kyrkoordningen, som istället utformades med det kommunala 
regelverket som utgångspunkt.187 
 Genom många små steg avlövades på detta sätt församlingens direkta 
ansvarstagande för det som hörde vardagslivet till. Den rest som blev kvar i den 
kyrkliga kommunens vård dominerades av det som hörde gudstjänstlivet till, inte 
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minst de kyrkliga handlingarna som markerade de stora övergångarna i livet – 
dop, konfirmation, vigsel och begravning. Kyrka, kyrkogård och prästgård samt 
lön till prästen och musikern och, i förekommande fall, klockaren hörde dit. 
Dessa uppgifter reglerades i lag, de hörde till den så kallade legala delen av 
församlingens verksamhet. Den legala sektorn blev med tiden allt mer en helg-
sektor. Vardagsarbetet försvann efterhand i allt större utsträckning till den 
borgerliga kommunen. 
 Som ersättning för det församlingarna förlorade växte det som gick under 
namnet frivilligt församlingsarbete fram. Dit hörde bland annat den moderna 
diakonin, missionsarbetet, barn- och ungdomsarbetet. Med andra ord en 
imponerande del av församlingarnas verksamhet. Dessa verksamheter byggdes 
upp enligt folkrörelsemodellen. 
 Att detta arbete inte var legalt reglerat utan hörde till den frivilliga sektorn 
medförde högst påtagliga skillnader. Endast den legalt reglerade sektorn hade 
obetingad rätt till finansiering via kyrkoskatten och var ofrånkomligen en del av 
kyrkorådets arbete. Det frivilliga arbetet var frivilligt just i den betydelsen att 
församlingen inte måste bedriva det, och att det antingen inte behövde eller inte 
fick finansieras via kyrkoskatten. 
 De nya arbetsformerna inom det frivilliga församlingsarbetet utgjorde ett 
försök att fylla det tomrum som uppstod när församlingarna inte längre kunde 
använda de tidigare sätten att uttrycka tron i vardagen. En kristen kyrka som 
accepterar att reduceras till en producent av högtidligheter blir en kyrka som 
sviker sitt uppdrag. Därför blev det nödvändigt att söka nya vägar att fullgöra 
också de delar av uppdraget som hade med vardagen att göra och inte nöja sig 
med att vara en helgkyrka. 
 Samtidigt fastnade kyrkoförsamlingarna i en situation där den legalt 
reglerade kommunkyrkan genom sin blotta tyngd skapade en skarp betoning på 
högtidlighetsfirandet på bekostnad av uppdragets övriga dimensioner. Det 
folkrörelseliknande arbetet hade svårt att hävda sig när både lagen och 
kyrkoskatten var inriktade på den legala sektorn med dess myndighetskultur. 
Både undervisning och diakoni tappade, relativt sett, i betydelse under 1900-
talet. Det frivilliga församlingsarbetet förmådde till dels, men inte helt, att 
kompensera för denna obalans. 
 Denna klyfta mellan det legalt reglerade arbetet och det frivilliga 
församlingsarbetet påverkade all verksamhet i kyrkoförsamlingarna. Klyftan 
impregnerade den kyrkliga kulturen med en åtskillnad mellan myndighetskyrka 
och folkrörelsekyrka, mellan högtidskyrka och vardagskyrka. Ytterst hotade 
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denna klyfta att leda till en dualism mellan ande och kropp på ett sätt som strider 
mot inkarnationstanken. Att kyrkoförsamlingarna inte längre är 
kyrkokommuner skapar nya förutsättningar för att överbrygga denna hotande 
dualism. 

Social ekonomi på Värmdö 

Utvecklingen i Värmdö kommun ger ett tydligt exempel på de politiska 
partiernas ökade intresse för den tredje sektorn. När den mångåriga 
moderatdominerade borgerliga koalitionen under dramatiska former bröts upp i 
maj 2001 så gick den nya majoriteten (v + s + mp + c + kd) omedelbart ut och 
deklarerade att kommunen ville se mer av social ekonomi. Den beskrevs som en 
tredje väg mellan privat och offentlig verksamhet. Satsningen på tredje sektorn 
proklamerades i klar motsättning till Värmdömoderaternas privatiseringslinje. I 
den nya majoritetens politiska plattform Samarbete för Värmdö heter det: 
 

Det s k privatiseringsprogrammet där omfattande kommunal verksamhet förs 

över till privat regi enbart av ideologiska skäl ska inte genomföras. Vi vill 

istället uppmuntra en utveckling av alternativa driftformer som bygger på att 

brukare och/eller personal gemensamt och på demokratisk grund vill driva 

och ansvara för olika verksamheter. Vid val av driftform ska ledstjärnan vara 

att verksamhetens kvalitet och effektivitet sätts i centrum.188 

 
Den nya majoriteten gick snabbt från ord till handling. Redan några månader 
efter maktskiftet bjöd Värmdö kommun tillsammans med Länsstyrelsen in 
frivilligorganisationerna till en stor konferens om social ekonomi. 
 230 deltagare representerande många olika organisationer. Spännvidden var 
stor, här fanns hela den sociala ekonomins breda spektrum: Föräldraföreningar, 
studieförbund, civilförsvar, folkhögskolor, församlingar, idrottsföreningar och 
många fler. Särskilt stort intresse på konferensen väckte frågor inom 
äldreverksamhet, ungdomars fritid och förskolor. Från kommunens sida 
utlovades att konferenser om social ekonomi ska bli en återkommande aktivitet. 
Kommunens företrädare framhöll att den tredje sektorn eller den sociala 
ekonomin blir en allt viktigare verklighet i såväl Sverige som i EU och övriga 
Europa. Kommunen såg många möjligheter till utökad samverkan med den tredje 
sektorn på Värmdö.189
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 Detta initiativ är intressant i ett regionalpolitiskt perspektiv. På landsbygden 
är den sociala ekonomin väletablerad. Där kan starka lokala nätverk vara 
nödvändiga för bygdens överlevnad. Värmdö kommun och Länsstyrelsen i 
Stockholms län vill ge social ekonomi en lika viktig roll i storstaden, vilket den 
inte har idag. Lyckas initiativet så öppnas ett nytt stort fält för den sociala 
ekonomin – storstäderna med sina många förorter.190 
 Den nya majoriteten ville i vilket fall inte återvända till en situation där 
kommunen själv var utförare av det mesta av kommunal verksamhet. Att försöka 
rekonstruera den klassiska folkhemsmodellen var inte ett alternativ. Istället ville 
den nya majoriteten satsa på den tredje sektorn, som ett alternativ till 
vinstdrivande företag som utförare av kommunal verksamhet. Hellre social 
ekonomi än privatiseringar – så kan grunden för den nya blocköverskridande 
majoriteten i Värmdö sammanfattas. 
 Vilken skillnad satsningen på social ekonomi kan göra i praktiken tydliggörs 
vid kommunens upphandlingar av verksamhet.191 I en vanlig upphandling av 
entreprenader vinner lägst pris. En upphandling efter sådana principer fungerar 
väl när det är sophanteringen eller andra tekniska tjänster som ska upphandlas. I 
sådana fall råder det inte någon oenighet mellan majoritet och opposition på 
Värmdö. Men när det gäller verksamheter som barnomsorg och skola kommer 
skillnaderna i dagen. Den styrande majoriteten ”Samarbete för Värmdö” anser 
att upphandling enligt lägsta-pris-principen inte kan användas inom välfärds-
arbetet, det vill säga vård-skola-omsorg. Konkurrens genom lägsta pris är inte ett 
bra grepp i välfärdsarbetet. Vinstdrivande skolor är tvärtom ett hot mot 
kvaliteten i skolarbetet, hävdar kommunalrådet Bryntesson. Det blir alltför lätt 
att kortsiktigt sätta vinsten före kvaliteten. Men en kortsiktig vinstmaximering 
urholkar snart kvaliteten. Den sociala ekonomin kan dessutom inte förbli social i 
ordets egentliga bemärkelse om den ska styras av ekonomisk vinstmaximering, 
eftersom de ekonomiska målen då blivit viktigare än de sociala. 
 Intressant nog framhåller Bryntesson att detta gäller både om 
vinstmaximeringen sker direkt hos entreprenören, eller om vinstmaximeringen 
sker indirekt genom att kommunen till varje pris vill minimera sina utgifter. 
Därmed knyts begreppet vinstmaximering inte endast till näringslivet, utan även 
till den offentliga förvaltningens agerande. I båda fallen blir resultatet negativt 
för kvaliteten i välfärdsarbetet, menar han. En privat vinstmaximering är varken 
bättre eller sämre än en offentlig, båda hotar kvaliteten i arbetet med människor. 
 Kommuner är inte självklart av sig själva disponerade att stödja social 
ekonomi. Den kommunala förvaltningstraditionen utgör här ett hinder, menar 
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kommunalrådet, när Värmdö kommun går in för att stödja den sociala 
ekonomin. Därför krävs det en politiskt medveten satsning om den kommunala 
förvaltningstraditionen ska kunna brytas. Det är nödvändigt för att skapa 
utrymme för social ekonomi inom kommunens ansvarsområden. 
 Den kommunala förvaltningslogiken gynnar upphandlingar efter lägsta-pris-
principen, eller att kommunen driver verksamheten i egen regi. Om det ska gå att 
bryta denna tradition behöver kommunpolitikerna se sig själva på ett nytt sätt 
som medborgarnas representanter och inte som förvaltningens företrädare. Då 
kan kommunen skapa utrymme för den sociala ekonomin inom välfärdsområdet. 
Bryntesson menar att det kan ske genom att kommunen börjar se det som sin 
uppgift att vara den som godkänner olika aktörers verksamhet och sedan 
finansierar den. Kommunen får då rollen att legitimera de utförare, som uppfyller 
kommunens kvalitetskrav. Dessa utförare får sedan ersättning med fasta belopp 
för faktiskt utfört arbete, utan att utförarna behöver bjuda under varandra. 
Valfriheten och mångfalden ökar därmed, utan att kvaliteten i verksamheten 
behöver hotas. 
 
Ytligt sett kanske Värmdös initiativ inte ser så annorlunda ut än andra initiativ 
till samverkan i olika frågor mellan kommun och frivilligorganisationerna. 
Sådana initiativ har det funnits flera av genom åren och några har också lett till 
konkreta resultat. Men initiativet hör hemma i det större sammanhang som 
skissats ovan. Det handlar om ingenting mindre än att en helt ny spelplan öppnar 
sig för frivilligorganisationer som Svenska kyrkan. Nu inbjuder kommunen bland 
andra församlingarna till ett öppet samtal, där frågan ställs på vilket sätt 
frivilligorganisationerna är beredda att gå in som utförare i kommunal 
verksamhet, finansierade av kommunala medel. 
 Samtidigt går det inte att komma ifrån att ivern att finna nya 
samverkansformer har ett samband med kommunens brydsamma ekonomiska 
situation. Det finns ett tryck på besparingar i all kommunal verksamhet. Det 
färgar av sig även på samverkan med tredje sektorn.192 

Västanfors-Västervåla förbereds för de nya möjligheterna 

I Västanfors har det varit vanligt att prästerna stannade länge i församlingen. Ola 
Söderberg kom som präst till Västanfors-Västervåla 1973 och flyttade först efter 
28 år till Västerås för att bli stiftsadjunkt. Under sin tid i Västanfors hann han 
vara kyrkoherde i 14 år. När Ola Söderberg kom till Västanfors-Västervåla fanns 
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kyrkan vid sidan av det dagliga livet. Vid de stora högtiderna i en människas liv 
och vid de stora helgerna hade dock kyrkan en roll att spela. Det kyrkopolitiska 
arbetet var inriktat på att se till att inga onödiga utgifter drabbade skatte-
betalarna, det handlade mycket om att spara pengar. Bakom detta låg en misstro 
mot att kyrkligt arbete kunde vara av betydelse för vanligt folk. Kyrkan hade 
stämpeln att vara en överhetskyrka, en kyrka för bourgeoisien. Det största 
kyrkopolitiska engagemanget fanns i frågor som rörde begravningsplatserna. Att 
de var välskötta var viktigt, och det fick också kosta. Församlingsverksamheten 
däremot levde under ganska påvra förhållanden.193 
 Församlingshemmet Lindgården invigdes 1977 efter ett engagerat arbete 
under ledning av dåvarande kyrkoherden Stig Barsegård. Det bygget visade sig 
bli något av en vändpunkt. Invigningen av Lindgården blev inledningen till ett 
expansivt och utåtriktat skede i församlingens liv. Nya grupper inom till exempel 
barnarbetet kunde startas, vuxenarbetet intensifierades. En av nyckelpersonerna i 
församlingens nya expansiva skede blev Ola Söderberg. Redan under sin tid som 
komminister rörde han sig mycket ute i samhället och blev en person som alla 
kände till. Han tillträdde som kyrkoherde 1986. Som kyrkoherde utnyttjade han 
förutsättningar för ett expansivt förnyelsearbete till fullo. Inriktningen på 
förnyelse och utåtriktad expansion hade grundlagts redan av Ola Söderbergs 
företrädare, och nu fortsätter den under nuvarande kyrkoherden Henrik 
Rydberg. 
 Som kyrkoherde satte Ola Söderberg upp målet att skapa förtroende för 
kyrkan i vardagen, i det dagliga livet. Kyrkan skulle inte längre vara avsides-
tagen, inte leva sitt liv vid sidan av det omgivande samhällets och 
församlingsbornas vardag. Kyrkan skulle inte nöja sig att möta församlingsborna 
bara vid de högtidliga tillfällena. Skolkontakter, sjukhuskyrka, 
arbetsplatskontakter – att söka upp människor på deras hemmaplan var 
intentionen. 
 En vanlig orsak till att församlingsarbetet går i baklås är låsta positioner 
mellan arbetslaget och kyrkopolitikerna. Därför såg Ola Söderberg det som 
viktigt att arbeta aktivt och nära med kyrkopolitikerna. Han ville se dem som 
medarbetare i ett gemensamt arbete. Utan förtroende mellan kyrkoherde och 
kyrkoråd kan en församling inte bryta ny mark. En viktig del i detta arbete var 
att skapa en klar och tydlig organisation. Ola Söderberg lyckades undvika att 
församlingen skaffade sig en kanslichef eller en kamrer. Ekonomifunktionen 
köptes istället in från kommunen, vilket i sig medförde att öppenheten och 
kommunikationen med kommunen förbättrades. Men framförallt slapp 
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Västanfors det dubbelkommando och den otydlighet i ledningsfunktionen som 
kan bli fallet i församlingar med en stark ekonomiförvaltning. Dessutom 
integrerades kyrkogårdsnämnden och kyrkogårdsförvaltningen i den övriga 
församlingsorganisationen. Detta skedde inte utan stridigheter, som på sin tid 
uppmärksammades i media. Men resultatet blev att kyrkoherden är den enda 
arbetsledande chefen i församlingen. Den sortens dubbelkommando som alltför 
ofta bildar grogrund för oklarheter och slitningar i arbetet undveks på detta 
sätt.194 
 Ett ömsesidigt förtroende tar lång tid att bygga upp. Det gäller både i 
relationen kyrkoherde-kyrkoråd och än mer i relationen kyrka-samhälle. 
Uthålligheten och långsiktigheten är en nyckelfaktor. Det är lätt att ordna jippon, 
men att bygga ett förtroende kan bara ske på lång sikt, menar Ola Söderberg.195 
 Det är tänkvärt att Ola Söderberg själv har bott 28 år i Västanfors. En 
generation brukar ibland definieras som 30 år. Ola Söderbergs verksamma tid 
omfattar alltså praktiskt taget en generation i Västanfors liv. Uthållighetens och 
långsiktighetens betydelse var alltså ord som blivit konkret handling i hans liv. 
 För Ola Söderberg var det viktigt att allt arbete i församlingen relaterade till 
kärnan, till kyrkans uppdrag, till evangeliet. När verksamheten efter hand 
byggdes ut och förnyades på olika sätt var det samtidigt viktigt att kvantitet och 
kvalitet gick hand i hand. Kvaliteten i kyrkans arbete består i att kärnan finns 
med hela tiden, att den är integrerad i all verksamhet. Därför är det nödvändigt 
med medarbetare som har integrerat det som är kyrkans kärna och lever i den. 
Rekryteringen av medarbetare är en nyckelfråga, menar Ola Söderberg. Att 
förändra attityder och bygga förtroende kräver uthållighet, engagemang och 
kunskap. Det ställer krav på personalen. 
 Av samma skäl var arbetet med att förnya gudstjänstlivet ett viktigt led i Ola 
Söderbergs vision. Samtidigt var det inte nog att verksamheten hade en hög 
kvalitet, om den inte förmådde att uppnå tillräcklig kvantitet. Det räcker inte 
med att fira aldrig så utsökta gudstjänster om de inte når människor. Lika väl 
som kyrkans uppdrag kan svikas genom att kärnan, evangeliet, tunnas ut och 
upplöses så kan uppdraget svikas genom att evangeliet hålls inlåst i ett slutet rum 
dit ingen kommer. Därför är det en skyldighet för församlingen att finna nya 
vägar att nå ut, samtidigt som medvetenheten om vad man ska nå ut med måste 
vara glasklar, sammanfattar Söderberg. 
 Kort sagt: Det är kyrkans uppdrag som ska styra arbetet, ingenting annat. 
Att komma dithän var viktigt både i relation till förtroendevalda, till 
medarbetarna och till församlingsborna. Från ett läge där kyrkans arbete för 
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många hade marginaliserats utvecklades ett förhållningssätt där innehållet styrde 
allt. Kärnverksamheten blev huvudsaken. Ola Söderberg pekar här på exemplet 
med Brukskyrkan mitt i Fagersta centrum. Den hade varit tagen ur bruk i 16 år 
när den återinvigdes. Kyrkan kunde tas i bruk igen mycket tack vare ett folkligt 
stöd. Det gjordes till och med ett upprop med namninsamling, som drev 
kommunen till att upplåta kyrkan åt församlingen. Brukskyrkan gav nya 
möjligheter både till diakonala möten och till gudstjänstförnyelse. Efter några år 
skänkte också kommunen fastigheten till församlingen.196 
 Det var en bred vision som styrde arbetet under Ola Söderbergs tid. Mottot 
var att ”vi ska inte välja utan vi ska göra allt”. 90-talet kan sammanfattas som en 
kraftig satsning på många händer. Den långsiktiga och breda förnyelsen av 
församlingsarbetet kostade. Inställningen var att resurserna fanns, det gällde bara 
att få dem tagna i bruk. Och mycket riktigt, resurserna kom. Det goda 
samarbetet med förtroendevalda var här en nyckelfaktor. Allt fler tjänster för 
präster, musiker, församlingsassistenter, diakoner och hushållspersonal 
inrättades. Inklusive praktikant fanns det ofta sju präster i tjänst i ett pastorat 
med cirka 15.000 invånare. Tre diakoner anställdes under Ola Söderbergs tid. 
Som komplement inrättades projekttjänster för särskilda behov, exempelvis för 
arbete med flyktingar när flyktingförläggningar öppnades i kommunen. En stor 
satsning på församlingstidningen ”Mitt i Livet” gjordes. Läsarundersökningar 
visade att tidningen fick ett högt läsvärde. Den lästes av församlingsborna och 
blev på så sätt en länk till församlingen. 
 Goda resurser har också skapat de marginaler som krävs för att ha en 
flexibilitet när det gällde att möta nya behov. När många i Fagersta varslades om 
uppsägning 1992 fanns det marginaler för att ställa upp med både personal och 
lokaler till det varslades stöd -- utan att det ordinarie arbetet blev lidande. Likaså 
kunde församlingen ställa upp när en flyktingförläggning öppnade. Och när 
sjukhuset hotades hade församlingen möjlighet att gå in aktivt i kampen för att 
rädda det kvar. 
 Exemplet Västanfors påminner om att det tar tid att bygga förtroende och 
skapa nya relationer till församlingsborna. Ett rimligt tidsperspektiv är att räkna 
i generationer. Den långsiktigheten krävs, inte minst därför att det osynliga men 
nödvändiga förberedelsearbetet tar sin tid. I fallet Västanfors var byggandet av 
ett ömsesidigt förtroende mellan arbetslag och kyrkopolitiker ett exempel på 
sådant nödvändigt förberedelsearbete. Ett sådant medvetet förtroendeskapande 
arbete kan i Västanfors-Västervåla beläggas åtminstone sedan 1975.197 
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 Mycket av det som startade som nya arbetsformer finns kvar. En del har 
försvunnit men annat har kommit till istället. 90-talets arbete innebar ett starkt 
fokus på barn och ungdomar. Idag finns en barnverksamhet där ca 200 barn i 
veckan deltar i olika fasta och öppna grupper från tre till tretton års ålder. Ett 
familjecentrum för nyblivna föräldrar har utvecklats i samverkan kommun och 
landsting. Ungdomsarbetet bedrivs genom Svenska kyrkans unga. Givetvis finns 
både körer, syföreningar och samtalsgrupper. Den diakonala verksamheten 
bedrivs som kaféverksamhet, i olika grupper, på äldreboenden och som 
sjukhuskyrka. Kontakterna med arbetslivet sköttes av präst och diakon. Arbetet 
på skolorna har byggts ut rejält. Den avoghet som till en början fanns på 
skolorna gentemot församlingen har försvunnit. Ett målmedvetet arbete på att få 
församlingen miljödiplomerad ingick också i det breda förankringsarbetet. 
Arbetet ledde till att Västanfors som första och enda församling blev 
miljödiplomerat på nivå 2.198 
 De många åren av hårt arbete gav resultat. Inför prästmötet i Västerås 1998 
gjordes en sociologisk undersökning bland annat av Västanfors pastorat. Där 
beskriver församlingsborna sin församling som glad, varm och öppen. 
Förtroendet för kyrkan i Västanfors var unikt stort. Det upplevdes som positivt 
att församlingen syntes, hördes och tog ställning. En övervägande majoritet av de 
som svarat menar att kyrkan genomgått en positiv utveckling, att den kommit 
närmare ortsborna och att den är en kyrka med i tiden. Den verksamhet som fick 
mest beröm var ungdomsverksamheten. Undersökningen gav svart på vitt en 
bekräftelse på att det går att bygga ett förtroende.199 
 Kyrkoförsamlingarnas nya situation efter 1 januari 2000 ser Ola Söderberg 
främst som en möjlighet för församlingen att vara friare i sitt arbete. Han ser det 
behandlingshem församlingen startat och den framgångsrika kampen för att 
rädda sjukhuset som goda exempel på detta. Risken i den nya situationen menar 
Ola Söderberg främst ligger i att kärnan kan urvattnas, att arbetet förlorar sin 
relation till centrum genom att man inte orkar hålla tydligheten och kärnan 
samman med de nya verksamheterna. 
 Det Söderberg pekar på som en framtida risk är redan på andra håll i 
Europa en högst aktuell diskussion. Så är fallet i till exempel de tyska 
protestantiska kyrkorna. Västanfors kan bli den första församlingen i Svenska 
kyrkan som kommer in i en situation som liknar de tyska landskyrkornas. 
 I den tyska välfärdsmodellen utför frivilligorganisationerna stora delar av 
välfärdsarbetet, med offentlig finansiering och tillsyn. Bakgrunden till denna 
modell finns bland annat i de avskräckande tyska erfarenheterna av vad en stark 
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stat kan användas till. Genom att låta frivilligorganisationer sköta välfärdsarbetet 
blir de samtidigt en motvikt mot en alltför stark stat. Till de allra största 
välfärdsaktörerna hör protestantiska och katolska diakonala organisationer. 
Dessa organisationer finansieras huvudsakligen av offentliga medel och kan 
därför verka oberoende av den vanliga kyrkliga organisationen. Därmed blir 
frågan om relationen mellan en omfattande verksamhet inom välfärdssektorn och 
församlingens centrum ständigt aktuell. Ett sådant läge väcker för Svenska 
kyrkan nya frågor, och de väcks först i Västanfors-Västervåla. 
 
Tre strukturella faktorer har alltså gynnat utbyggnaden av ett starkt och 
utåtriktat församlingsarbete. 
 1) Den första omständigheten är att pastorat och kommun sammanfaller. 
Fagersta blev stad 1944 men har sedan dess inte varit med om någon kommun-
sammanslagning. 1970-talets våg av sammanslagningar till storkommuner gick 
Fagersta förbi. Pastoratet omfattar en naturlig politisk och ekonomisk enhet. 
Territorialförsamlingen kan därför fungera utifrån sina egna förutsättningar på 
ett helt annat sätt än där bildandet av storkommuner slog sönder sambandet 
mellan församlingen som enhet och den politiskt-ekonomiska omgivande 
enheten.200 
 2) Den andra omständigheten är att Västanfors-Västervåla fick en tydlig -
organisation för styrning och ledning. Kyrkoherden är chef för både den 
”andliga” och den ”världsliga” verksamheten, det finns ingen kanslichef och 
ingen dubblering av ledningsorganisationen. Kyrkoherden leder i stor 
utsträckning genom delegation, men genom att det bara finns en chef motverkas 
den i andra församlingar så vanliga dualismen i verksamheten. 
 Förutom att organisation och beslutsvägar blir klara och tydliga – en 
bristvara i kyrkoförsamlingarna, vilket ofta påpekas i arbetsmiljöutredningar – 
medförde integrationen av kyrkogårdsnämnd och kyrkogårdsförvaltning att den 
gamla tendensen till att begravningsplatserna var den prioriterade kyrkopolitiska 
frågan bröts. Alla kyrkopolitiker arbetar nu med hela församlingens frågor, det 
finns ingen grupp som bara arbetar med kyrkogården. 
 3) För att församlingen skulle kunna bli en viktig del av församlingsbornas 
vanliga liv krävdes det resurser. Det krävdes att det fanns personal som var ute i 
samhället och mötte människor. Det krävdes lokaler och mötesplatser. Det 
krävdes information och kommunikation. En stor och engagerad 
medarbetarskara, goda lokaler och andra kostnadskrävande resurser var en 
förutsättning för att förnyelsearbetet skulle bli framgångsrikt. 
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Västanfors-Västervåla blir aktör i tredje sektorn 

Västanfors-Västervåla är alltså ett pastorat med en verksamhet som byggts upp 
under många år och som har nått ut och skapat förtroende i lokalsamhället. På 
det sättet är situationen likartad i Västanfors-Västervåla och i Gustavsberg-
Ingarö. Den mest påtagliga skillnad mellan de båda pastoraten är hur mycket 
större resurser som församlingsarbetet förfogar över i Västanfors-Västervåla, 
både när det gäller personal och lokaler. Här återspeglas klyftan i Svenska 
kyrkan mellan å ena sidan storstädernas förortsförsamlingar, med fler 
församlingsbor men sämre resurser, och å andra sidan de bättre resurser som är 
möjlig att anskaffa på mindre och mellanstora orter som Fagersta. 
 Det som gör Västanfors-Västervåla särskilt intressant för denna 
undersökning är emellertid inte den omfattande församlingsverksamheten, utan 
det faktum att pastoratet mer än något annat pastorat i Svenska kyrkan har 
använt sig av de nya möjlighet som öppnar sig när kommunallagarna nu inte 
längre gäller för kyrkoförsamlingarna. 
 Initiativ har tagits till att rädda Fagerstas sjukhus, till att starta 
behandlingshem, enskild förskola, friskola och äldreboende. Hela 
välfärdssektorn, med både vård, skola och omsorg har på det sättet täckts in av 
församlingens initiativ. 
 Några motsvarande initiativ har inte tagits i Gustavsberg eller Ingarö. I det 
avseendet är Gustavsberg-Ingarö mer representativt för kyrkoförsamlingarna. 
Det är inte på många ställen som de nya möjligheterna har medfört initiativ till 
nya verksamheter. Där initiativ ändå har tagits är det begränsat till ett område. 
Friskolor diskuteras exempelvis i flera kyrkoförsamlingar, även äldreboende eller 
andra verksamheter diskuteras på sina håll. Men där sådana diskussioner över-
huvudtaget förs handlar det om någon enstaka ny verksamhet, inte hela skalan 
vård-skola-omsorg som i Västanfors-Västervåla. 
 
När Henrik Rydberg tillträdde som kyrkoherde 2000, till en början som 
tillförordnad, sammanföll det med att den kyrkokommunala parentesen 
avslutades.201 Hans vision var att satsa på det som var viktigt för folk – vård, 
skola och omsorg. På så sätt kan församlingen finnas med som en del av 
människors liv även i framtiden. Människors behov och önskemål måste försam-
lingen ta på allvar. Uppgiften är att lindra den nöd och möta de behov som 
faktiskt finns, inte gå efter några i förväg uttänkta måttstockar. Det är inte 
rimligt att lägga ner mycket resurser på att övertyga folk om att de behöver gå i 
högmässan när de nu uppenbarligen inte vill det, menar han. Jesus frågade inte 
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först vad folk trodde innan han hjälpte dem. Han hjälpte först, han var inte ute 
efter att sälja en övertygelse till folk. Kunde han agera på det sättet, så kan vi det 
också. 
 Henrik Rydberg vägrar tro att församlingens kärnverksamhet skulle bestå i 
att hålla sig till kyrkohandboken. Han är kritisk till tendensen i prästkretsar att 
uppfatta sitt uppdrag så snävt att det bara skulle gälla sakramentsförvaltning, 
medan resten överlåts åt diakoner och andra. Istället ska församlingen arbeta 
över ett brett spektrum. Fokus får inte ligga orimligt mycket på gudstjänsten. 
Istället hamnar diakonin i fokus med detta synsätt. Bekräftelsen på att 
församlingen lyckas är om Västanfors församling blir mer och mer betydelsefull 
för folk, om församlingen har ett brett utbud där de flesta kan finna något som 
blir viktigt för dem. På så sätt kan kyrkan också vara med om att bidra till en 
positiv utveckling för bygden som helhet. 
 Henrik Rydberg vill alltså – utifrån vår tids förutsättningar – återupprätta 
den gamla socknen, med dess bredd och ansvarstagande för den lokala helheten. 
Under lång tid har ett sådant program inte varit möjligt, men efter att 
församlingarna förlorat sin kommunstatus är det åter tänkbart. 
 För kyrkoherden är en viktig drivkraft att låta kyrkan vara en aktiv del i att 
säkra ett gott liv åt bygden. Är det självklart att samhällsutvecklingen kör över 
orter som Fagersta, frågar han. Det tror han nu inte, och Fagersta borde vara en 
idealisk plats att påverka utvecklingen på. Det är en lagom stor kommun med 
god ekonomi. Kyrkans uppgift i förhållande till bygden är att vara modell-
byggare. Om kyrkan lyckas bygga goda modeller kan det höja kvaliteten även 
hos andra. Så kan kvalitén överlag höjas inom till exempel skola och omsorg, och 
Fagersta bli en bättre plats att leva i. Och i nästa led blir det attraktivare att flytta 
hit och bosätta sig här. 
 För att kunna driva en så bred och flexibel verksamhet som Västanfors gör 
krävs fortsatt stora resurser. Vi står inför en situation med minskande 
kyrkoavgifter, menar kyrkoherden. Därför gäller det att skaffa intäkter från 
andra källor. Annars går det inte att upprätthålla en bred och öppen verksamhet. 
Kyrkoavgifterna kommer inte att räcka till. Och att vidmakthålla en öppen och 
uppsökande verksamhet är viktigt. Genom att starta verksamheter som är 
ekonomiskt självbärande, kanske till och med ger ett överskott, kan bredden i 
församlingsarbetet fortsätta att vara stor, även när kyrkoavgifterna minskar. 
Alternativet är att spara och skära ner. I så fall raseras på sikt de goda 
relationerna mellan församlingen och det omgivande samhället, befarar han. 
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 Däremot är det viktigt att vara vaksam, så att församlingen inte blir den som 
utan ersättning städar upp när samhället inte tar sitt ansvar längre. Men 
församlingen kan gärna bli som en städfirma, som mot skälig ersättning utför ett 
professionellt arbete. Föutsättningen är två: dels att det finns tillräckliga motiv 
för församlingen att gå in i ett sådant åtagande och dels att det är ekonomiskt 
hållbart på sikt. 
 Om ett sådant arbete utförs som entreprenad är långsiktigheten viktig. En 
avtalstid på fem år ser Henrik Rydberg som minimum, åtminstone när det gäller 
att driva förskola. Men många tjänster kan också utföras som begränsade 
insatser som sedan faktureras. Särskilt visar det sig vara möjligt för nya 
verksamheter med nya yrkesgrupper. Exempel på detta har getts ovan. 
 Det är viktigt att ha en genomtänkt ordning för finansieringen av varje 
verksamhet. Det innebär att noggranna avvägningar måste göras mellan vad 
kyrkoavgiftsmedel ska användas till och vad som ska finansieras på annat sätt. 
En förskola kan till exempel ses som ett rent entreprenad. I så fall ska inga 
kyrkoavgiftsmedel tillskjutas, varken direkt till löner och drift eller indirekt i 
form av lokaler och administrativ service. Men samma förskola kan också ses 
som en del av församlingens egen barnverksamhet. I så fall blir det rimligt att 
använda kyrkoavgiftsmedel för att till exempel låta präster och kyrkomusiker 
och andra medverka på förskolan. Sådana insatser höjer kvaliten och stärker 
kopplingen till församlingen. Men även om det finns kopplingar till övrig 
församlingsverksamhet måste de ekonomiska rågångarna vara tydliga och klara. 

Västanfors-Västervåla nya initiativ 

Kyrkoherdeskiftet i början på 00-talet innebar att inriktningen på att skapa nya 
arbetsformer och kontaktytor fortsatte. För Henrik Rydberg handlar det mycket 
om att församlingen kan vara ett medel för att påverka bygden i en positiv 
riktning och bidra till att rädda en hotad bygd. Man kan kalla den sortens 
inriktning bygdediakonal, med bygdens väl som mål. Visionen av en kyrka som 
är angelägen för människor, tillsammans med behovet av att vidga församlingens 
ekonomiska bas, har inneburit att församlingen engagerar sig i flera nya projekt. 
 
Gudstjänstprojekt: Västanfors-Västervåla har en tjänst med inriktning på 
gudstjänstarbetet. Den innehas av komminister Unni Wiig Sandberg, som har 
mångårig erfarenhet av arbete med temagudstjänster och regelbundna 
ungdomsgudstjänster. Hennes uppgift är att finna relevanta former för 
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gudstjänstlivet, i en situation när det traditionella gudstjänstlivet, med sitt 
centrum i en för församlingen gemensam söndaglig gudstjänst, samlar allt färre. 
Den situationen är aktuell i betydligt fler församlingar än Västanfors-Västervåla. 
Erfarenheterna från arbetet med gudstjänstförnyelse har därför relevans långt 
utanför denna församlings gränser.202 
 Gudstjänstprojektets utgångspunkt kan beskrivas så: Det kyrkliga beteendet 
är på väg att dö ut. Ännu är det svårt att veta vad som behövs. Wiig Sandberg 
beskriver situationen som ett slags väntan, inte minst när det gäller 
gudstjänstlivets villkor. Därför gäller det att vara öppen och våga pröva nya 
vägar. 
 Hennes slutsats blir att kyrkan behöver arbeta efter två olika linjer 
samtidigt. Det som fungerar ska förvaltas väl och utföras det med hög kvalitet – 
dop, begravningar, skolavslutningar. Men samtidigt befinner sig kyrkan i en slags 
missionssituation. Det blir då viktigt att arbeta med anknytningen, 
inkulturationen. Det kyrkan har som något givet, evangeliet, var länge också 
givet och primärt i folks liv. Så är inte längre fallet. Istället får församlingen 
försöka anknyta evangeliet till det som idag är givet och primärt i folks liv. 
 Dessa båda perspektiv behöver förenas, men det är inte alltid lätt. Det finns 
en spänning mellan dem. Den blir tydlig i samband med den vanliga högmässan. 
Ska den fungera för de gudstjänstvana, den trogna skaran av regelbundna 
besökare? Eller ska den fungera för ovana och nya gudstjänstdeltagare? Valet 
mellan de två perspektiven ger olika prägel åt högmässan. Det är inte möjligt att 
ge allt åt alla, konstaterar Unni Wiig Sandberg. 
 Den missionsliknande situationen nödgar församlingen att gruppera efter 
generation – barn, ungdom, äldre. Skillnaderna mellan generationerna har blivit 
för stora för att samma gudstjänst ska fungera för alla generationer, menar Wiig 
Sandberg. Behovet av generationsanpassade gudstjänster visas av att barn- och 
ungdomsgudstjänster blivit ett självklart inslag i många församlingar. Högmässan 
tenderar då att bli de äldres gudstjänst. Temagudstjänster kan också de ses i ett 
missionsperspektiv. Gudstjänsten anknyts till ett tema som av något annat skäl 
än kyrkans eget budskap antas vara intressant för folk. Det kan röra sig om 
tidens gång, såsom vid midsommar, skolavslutningar eller jul. Det kan också 
vara någon aktuell händelse som berör människor eller någon existentiell fråga 
av allmänt intresse. När anknytningen lyckas kommer folk, säger Unni Wiig 
Sandberg. Vid julens midnattsmässa och vid skolavslutningarna är kyrkan propp-
full. 
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 I de reguljära gudstjänsterna står budskapet i centrum på ett tydligt sätt. När 
det gäller gudstjänster för bestämda åldersgrupper och temagudstjänster står 
däremot besökaren i centrum på ett annat sätt, menar hon. Vad som kan 
förväntas attrahera människor att komma blir därmed mer styrande för 
gudstjänstarbetet än tidigare. Både åldersanpassade gudstjänster och 
temagudstjänster medför på så sätt en öppning mot kundorientering eller 
marknadsorientering. Sökandet efter relevans för folket i folkkyrkan leder lätt till 
detta slags marknadsorientering. Detta kanske är nödvändigt i den situation vi 
står inför idag, men det är definitivt inte problemfritt, konstaterar Wiig 
Sandberg. 
 Tematisering och anpassning av gudstjänsterna till olika grupper hamnar i 
konflikt med territorialförsamlingsprincipen. Det hänger samman med att 
gudstjänsterna marknadsförs aktivt till allmänheten (som en del av marknads-
orienteringen). Följden blir att folk kan åka långa väger när intresset är tillräcklig 
stort, och korsa både en och flera församlingsgränser. Marknadsorientering är 
till sin natur raka motsatsen till territorialförsamlingsprincipen. I Västanfors-
Västervåla är detta fenomen dock mindre påtagligt än på andra håll. Det hänger 
samman med att pastoratet sammanfaller med Fagersta kommun, som i sin tur 
omfattar en relativt väl sammanhållen bygd. Det är till stor fördel för 
församlingens strävan att på olika sätt göra kyrkan relevant i människornas liv, 
avslutar Wiig Sandberg.203 
 Erfarenheterna från arbetet med gudstjänstförnyelsen pekar på ett 
strukturellt problem i Svenska kyrkan generellt. I Västanfors befinner sig sedan 
länge det som kan kallas diakoni i vid mening i en expansiv fas. Gudstjänstlivet 
däremot kämpar med en långsamt nedåtgående utveckling. Vad händer om olika 
dimensionerna i församlingens uppdrag – gudstjänsten, undervisningen, diakonin 
och missionen – utvecklas mycket olika? Vad händer om någon eller några av 
delarna får en mycket större tyngd än de andra? Hur påverkas helheten på sikt 
av en sådan obalans? 
 
Sjukhuset rond 1: På ett protestmöte i församlingshemmet Lindgården den 28 
augusti 2000 utsågs en grupp med uppgift att samordna förslag på 
protestaktioner och andra arrangemang för att hindra att Bergslagssjukhuset i 
Fagersta lades ner. Församlingen engagerade sig i kampen för sjukhuset genom 
att upplåta lokaler och genom att församlingsanställda och förtroendevalda 
deltog i samordningsgruppen. Intressant är att kyrkofullmäktige lät inrätta ett 
konto för ”Rädda Bergslagssjukhuset”, att användas för opinionsbildande arbete. 
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Kyrkoförvaltningen administrerade därmed i realiteten kampen för sjukhuset. Ett 
viktigt bidrag till kampen för sjukhuset var att pastoratet kunde meddela lands-
tinget att ”vi går in som huvudman i sjukhuset tillsammans med andra 
intressenter om ni lägger ner”. Före den 1 januari 2000 hade ett sådant ”hot” 
varit direkt lagstridigt. Efter den 1 januari 2000 var det faktiskt möjligt för 
församlingen att ta över och driva ett sjukhus, i egen regi eller tillsammans med 
andra. Kampen gav resultat. Landstinget överförde sjukhuset till ett nytt 
landstingsägt bolag, Bergslagssjukvården AB, och i styrelsen för det nya bolaget 
fick samordningsgruppen in ett par personer som ”folkets representanter”.204 
 Sjukhuskampen kan ses som en samhällsdiakonal insats från församlingens 
sida för hela bygden. 
 
Sjukhuset rond 2: När denna rapport färdigställs har den stora banderollen med 
”Rädda bergslagssjukhuset” plockats fram igen. Vid hembygdsgården är 
banderollen uppsatt på gärdsgården mot riksvägen. Banderollen har stått 
undanställd sedan förra gången lasarettet var hotat. Den hann aldrig bli någon 
dammsamlare. I hela norra delen av Västerås län rustar man sig för ännu en 
lasarettsstrid, efter det att en konsultrapport på nytt föreslår att sjukhuset ska 
läggas ner. Knappt har färgen torkat på väggarna och bläcket torkat på det nya 
landstingsägda sjukhusbolagets första bokslut, som dessutom visade ett 
överskott, så föreslås att allt ska bort. ”Så här gör man bara inte” säger 
kommunalrådet Stig Henriksson.205 
 Om landstinget inte vill driva sjukhuset vidare kan andra intressenter gå in i 
sjukhusbolaget. Kyrkoherde Henrik Rydberg har än en gång förklarat, att 
församlingen är beredd att gå in som en av ägarna av Bergslagssjukhuset. Han 
ser inget märkligt i det. Över hela världen är det normalt att kyrkor driver 
sjukhus, det är bara i Norden som det inte är så.206 
 Kampen för sjukhuset går alltså vidare. Kyrkoherdens påpekande om att det 
är en normal verksamhet för kyrkor världen över att driva sjukhus är belysande. 
Det återspeglar att den traditionella folkhemsmodellen, med den offentliga 
sektorn som självklar utförare, inte längre är så självklar. Det visar också att 
församlingarna nu har ett handlingsutrymme som tidigare saknades. 
 
Behandlingshem: Västanfors församling startade under 2002 ett behandlingshem 
tillsammans med Västerås stift. Behandlingshemmet ligger i Malingsbo gamla 
herrgård, som ägaren Fastighetsverket har rustat upp och nu hyr ut för 
ändamålet. Den riktar sig till personer med missbruksproblem och utgår från 12-
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stegsfilosofin. Individuella behandlingsplaner i nära kontakt med arbetsgivaren är 
en grundsten i modellen. Målet är att behandlingen ska sättas in tidigt och på ett 
sätt som inte alltid behöver vara så dramatiskt. Det är lättare att få en person att 
åka ”på kurs” två dagar i veckan under en längre tid, än att vara borta på 
behandling fem veckor i sträck. Dessutom ökar chansen att bli frisk om inte allt 
det viktiga i livet redan är bortsupet.207 
 Malingsbo är ett exempel på en ny, självfinansierande verksamhet som ökar 
pastoratets kontaktytor mot det omgivande samhället. Behandlingshemmet är 
intressant, inte minst därför att behandlingshemmet organiseras som ett aktie-
bolag, en omöjlighet så länge församlingarna löd under kommunallagarna. 
Församlingens insats i består i att tillsammans med andre ägaren, stiftet, tillskjuta 
kapital. Detta innebär att församlingens risktagande aldrig behöver bli högre än 
det satsade kapitalet, men också att behandlingshemmets verksamhet och den 
vanliga kyrkoavgiftsfinansierade verksamheten kan hållas åtskilda. Aktiebolags-
formen ger samtidigt församlingen som en huvudägare insyn och inflytande över 
verksamheten på behandlingshemmet. 
Den första tiden har inte varit utan rejäla ekonomiska bekymmer för 
behandlingshemmet, vilket gör det tydligt hur viktigt det är att ha en rågång 
mellan församlingens kyrkoavgiftsfinansierade verksamhet och extern-
finansierade verksamheter. 
 
Äldreboende: I pastoratets mindre församling Västervåla arbetar 
församlingskyrkorådet för att skapa ett äldreboende. Liksom när det gällde 
behandlingshemmet är också i detta fall det diakonala motivet uttalat. Frågan är 
under utredning. I Västervåla församling bor ca 400 personer varav ett 100-tal 
personer är över 65 år. Hösten 2001 genomfördes en attitydundersökning 
angående äldre församlingsbors önskemål om sitt framtida boende och 
omvårdnad. Resultatet av undersökningen visar att fagerstabor i de här ålders-
grupperna har ett mycket stort förtroende för kyrkans arbete, och att de allra 
flesta vill kunna påverka sitt boende och sina vardagsrutiner. Kommunen menar 
dock att de först måste genomföra sitt eget förändringsarbete för att först 
därefter börja tala om eventuella entreprenader inom äldreboendet. Ett problem 
ur kommunens synpunkt är det stora överskott av lokaler för äldreboende som 
finns.208 
 
Förskola: Västanfors församling för en diskussion med Fagersta kommun om att 
i församlingens regi öppna en egen förskola för barn i åldern 0-5 år. Dagiset är 
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tänkt att få särskilt låga trösklar för ensamstående mödrar med socialt utsatta 
levnadsvillkor. Det diakonala motivet finns alltså där, medan kopplingen till 
uppdraget att bedriva dopundervisning saknas. Kommunen ställde sig länge 
tveksam till behovet av ytterligare en förskola, men efter det att denna 
undersökning slutförts har förskolan fått kommunalt klartecken.209 
 
Lindgårdsskolan: I augusti 2002 öppnades för första gången två friskolor med 
kyrkoförsamlingar som huvudmän. Under namnet Lindgårdsskolan invigdes 
Västanfors-Västervåla församlingars friskola söndagen den 25 augusti av biskop 
Claes-Bertil Ytterberg. Fullt utbyggd kommer Lindgårdsskolan att omfatta 
förskoleklass för 6-åringar och årskurserna 1 till 6. Samma helg invigde biskopen 
också den kyrkliga friskolan i Grytnäs. De båda första kyrkliga friskolorna finns 
alltså båda i Västerås stift.210 
 Med skolverkets tillstånd var det möjligt att öppna skolorna, trots att 
kommunen i båda fallen avstyrkte att tillstånd skulle ges. I Fagerstaposten hade 
debatten rasat, tidningen tog ställning för Lindgårdsskolan medan kommunens 
företrädare ställde sig avvisande. I Avesta påverkade sannolikt debatten om 
Grytnäs friskola utgången i kommunalvalet, (s) och (v) hade varit emot friskolan 
och förlorade sin majoritsställning.211 
 Bakgrunden till friskolornas tillkomst skiljer sig. I Grytnäs är det fråga om 
en nedlagd byskola som församlingen räddar genom att starta en friskola. För 
Lindgårdsskolans del handlar om en nysatsning. Friskolorna blir kostnadsfria för 
eleverna och kostnadsneutrala för församlingarna, eftersom skolan bekostas av 
skolpengen. Det finns dock en skillnad mellan Grytnäs och Lindgårdsskolan 
också när det gäller ekonomin. I båda fallen utgör skolpengen grunden för 
ekonomin. I Grytnäs tillskjuter inte församlingen några extra medel. Västanfors 
däremot har valt att garantera ekonomin under de tre första åren, vilket gör att 
Lindgårdsskolan i startskedet kan satsa på materiell och personell uppbyggnad 
utan rädsla för budgetunderskott. Det ekonomiska tillskottet sker i form av lån, 
som återbetalas när verksamheten har stabiliserat sig. Denna ekonomiska garanti 
är betydelsefull för att säkra goda resurser redan under uppbyggnadsskedet.212 
 
Västanfors-Västervåla framhåller att friskolan blir ett komplement till den skol-
verksamhet församlingen redan har. Det finns ingen motsättning mellan att ha ett 
väl utvecklat skolarbete i den vanliga kommunala skolan och att starta en egen 
friskola. Församlingen vill göra båda sakerna. En egen skola kan fungera som ett 
pedagogiskt resurscentrum. Där kan pedagogiska modeller byggas, modeller som 
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kan ge ett bidrag till skolarbetet i hela kommunen. Även Grytnäs församling har 
länge varit engagerad i skolarbete på de kommunala skolorna. Tillkomsten av 
friskolan innebär inte att man lämnar de kommunala skolorna. Tvärtom är det 
viktigt för församlingen att fortsätta att medvetet satsa på den kommunala 
skolan i minst lika stor utsträckning som tidigare.213

 

 Båda kyrkoförsamlingar som nu har startat friskolor har ett uthålligt och 
gediget arbete i de kommunala skolorna. Båda församlingarna betonar att det är 
viktigt för dem att behålla det skolarbetet. Ibland har det i debatten målats upp 
en motsättning mellan att satsa på egen friskola eller att satsa på skolarbete i de 
kommunala skolorna. I båda församlingar som faktiskt har startat friskolor är 
alltså förhållandet det motsatta. Friskolesatsningen har föregåtts av ett mångårigt 
medvetet arbete i de kommunala skolorna. Antingen– eller visar sig vara både–
och. 
 
 Den pedagogiska visionen är Lindgårdsskolans drivkraft. Rektorn vill ge 
eleverna mer tid, skoltiden är 4,5 timmar längre i veckan än i den vanliga skolan. 
Det ger möjlighet till ett lugnare arbetssätt. Läsåret delas upp i temaperioder. 
Arbetet med de olika ämnena följer på ett flexibelt sätt periodens tema. Skolan 
satsar också på kontakten med föräldrarna. Förutom sedvanliga utvecklings-
samtal inbjuds föräldrarna till ett skolkafé vid varje temaperiods slut, där en 
redovisning av periodens arbete görs.214 
 Personalresurserna vid Lindgårdsskolan är likvärdiga med den kommunala 
skolan, 8,4 lärare på 100 elever eller 1 lärare på 15 elever. I dagens 
uppbyggnadsskede finns det 4 vuxna samt rektor på halvtid på 22 elever. Den 
kommunala skolan i Fagersta har valt att disponera resurserna så att grupperna 
görs större, för att göra det möjligt att ha extraresurser av olika slag. Lindgårds-
skolan väljer istället att satsa på små grupper, på bekostnad av extraresurserna. 
På sikt räknar rektorn Lars Frösell med att Lindgårdsskolan kan ha en billigare 
administration än den kommunala skolan, vilket frigör resurser för det direkta 
skolarbetet.215 
 Västanfors-Västervålas övriga initiativ inom den tredje sektorn hade 
urskiljbara diakonala dimensioner. Något sådant finns inte uttalat för 
Lindgårdsskolans del. Men det finns inte heller någon uttalad koppling till 
församlingens uppdrag att bedriva undervisning. Istället betonar församlingen 
den pedagogiska profileringen. Skolans profilering är musik tillsammans med 
bild, idrott och andra estetiska ämnen. Skolan ska dessutom arbeta utifrån en 
miljöprofil. Men det ingår inte i profileringen att vara en kristen skola. Redan 
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när Skolverkets tillstånd kom poängterade kyrkoherde Henrik Rydberg att 
friskolan inte skulle bli religiös i annan bemärkelse än att den utgår från 
grundläggande värderingar om människors lika värde och den gyllene regeln. 216 
Ett sådant förhållningssätt innebär givetvis inte någon speciell profilering alls, det 
är svårt att tänka sig någon kommunal skola som är mot människors lika värde 
eller mot att vara mot andra som man vill att andra ska vara mot mig. 
 Rektorn på Lindgårdsskolan Lars Frösell tar bestämt avstånd från varje 
tanke på Lindgårdsskolan som en konfessionell skola. Med en konfessionell skola 
menar han helt enkelt en kristen skola. Det skulle betyda att skolan förkunnade 
evangelium på skoltid, menar han. I en sådan skola skulle han själv ha svårt att 
arbeta. Han har också tankar om att en skola med till exempel morgonbön skulle 
göra det svårt för frikyrkliga eller muslimer att skicka sina barn till skolan. 217 
Detta är dock mer en allmän farhåga, eller fördom om man så vill, några 
erfarenheter av att så skulle vara fallet har han inte. 
 Grundläggande för rektors inställning till en kristen profilering är att 
moment som bön eller komplettering av den vanliga religionskunskapen med 
kristendomsundervisning skulle göra det svårt eller omöjligt för rektor och delar 
av personalen att arbeta på skolan. Däremot har det sagts att skolan ska präglas 
av den kristna etiken, dock utan att vara konfessionell, konstaterar rektor. Den 
kristna etiken sammanfattas i den gyllene regeln, men det är en svår sak att 
precisera vad det innebär. Rektor ser det så att det får ske i en process efterhand, 
där kyrkoherden har en nyckelroll när det gäller att uttolka vad en kristen etik 
innebär. Lars Frösell har heller ingen uppfattning om Lindgårdsskolans relation 
till kyrkans undervisningsuppdrag. Även detta hör till kyrkoherdens område att 
reda ut, menar han.218 
 Om Lindgårdsskolans koppling till församlingens uppdrag blivit en 
kyrkoherdefråga blir det viktigt hur kyrkoherden ser på saken. Skolan drar folk 
närmare kärnan, menar kyrkoherden Henrik Rydberg. Församlingen vill 
använda en lågtröskel-modell. Till kärnan hör det öppna välkomnandet. I 
kontakten med församlingens anställda förmedlas sedan budskapet utan att det 
behövs så många ord. Kärnan syns och märks, utan att den behöver uttryckas i 
ord eller i traditionella former, menar han. För Lindgårdsskolans del har en mer 
regelrätt (dop)undervisning sin plats efter skoltiden, för dem som vill ha det. Den 
äger i så fall inte rum i skolan, utan på fritidshemmet eller i den öppna verk-
samheten.219 Det innebär att den inte vänder sig speciellt till just Lindgårdsskolans 
elever, utan till alla barn i församlingen. Den enda skillnaden blir att 
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Lindgårdsskolans elever får närmare dit. Denna mer regelrätta (dop)undervisning 
utgår alltså inte en del av Lindgårdsskolans verksamhet. 
 Kyrkoherden ser Lindgårdsskolan som ett nytt sätt för församlingen att bli 
relevant för församlingsborna. I och med att kyrkoavgiftens storlek blev synlig på 
skattsedeln blir det viktigare att på många olika sätt visa att församlingen är 
relevant för församlingsborna. Den nya skolan är ett av flera sätt som 
församlingen använder sig av för att nå detta mål.220 
 Liksom hos rektorn så återspeglas också hos kyrkoherden den klassiska 
folkkyrkomodellens beroende av prästerna, dock här utvidgad till att gälla 
församlingens anställda. (Diakoner och kyrkomusiker till exempel. Det gäller 
dock ej alla anställda, skolans anställda förväntas inte relatera till församlingens 
uppdrag.) Det är i människors möte med de anställda som det kyrkoherden 
kallar kärnan gestaltas. Kyrkan är i den bemärkelsen de anställdas kyrka. Låga 
trösklar, ett öppet och välkomnande möte blir nyckelord. Med en sådan 
arbetsmodell blir det avgörande att det finns tillräckligt många anställda, 
eftersom det är i församlingsbornas möte med de anställda som ett budskap kan 
förmedlas. 
 Att på olika sätt göra församlingen relevant för församlingsborna tjänar i det 
perspektivet dubbla syften. Det uppstår fler möten mellan anställda och 
församlingsbor om församlingen upplevs som relevant. Men framför allt kan en 
församling som upplevs som relevant räkna med att fler betalar sina 
kyrkoavgifter. Den ekonomiska basen för att kunna ha många anställda blir 
därmed stabilare. 
 
Tanken på en kyrklig friskola har väckt kraftigt motstånd från Fagersta 
kommuns sida. Här finns det en klart uttalad politisk motvilja mot att släppa in 
alternativ till det enhetliga skolsystemet. Kommunalrådet Stig Henriksson ser ett 
stort värde i ett enhetligt skolsystem som ett sammanhållande kitt i samhället. 
Han uttrycker en misstänksamhet mot att låta en så viktig verksamhet som 
barnens undervisning och fostran styras på religiös grund. En sammanhållen 
gemensam skola för alla är bra för sammanhållningen i samhället, menar han. En 
liknande motvilja var, som vi sett, tydlig i Avesta kommun inför öppnandet av 
friskolan i Grytnäs. Det går även att spåra en motsvarande motvilja mot friskolor 
med kristen eller annan religiös profil på det politiska fältet överhuvudtaget.221 
 Det argument som kommunalrådet här använder var en gång ett av de 
viktigaste argumenten för att bygga ut en folkskola för alla. Men då, när 
folkskolan byggdes upp, var det självklart att detta gemensamma samman-
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hållande band hade en kristen karaktär. Det var så självklart att statsmakten i det 
längsta – längre än kyrkan – tvekade att i religionsfrihetens namn tillåta 
människor att fritt lämna Svenska kyrkan. Rädslan fanns att en sådan 
religionsfrihet skulle hota sammanhållningen i riket. Först flera decennier efter 
att kyrkomötet hade gått in för det fria utträdet fattade riksdagen beslut om en 
ny religionsfrihetslag 1951.222 
 Det var alltså en given sak att anförtro kyrkan uppgiften att bygga upp den 
gemensamma folkskolan från 1840-talet och framåt, en uppgift som Svenska 
kyrkan lämnade helt först 1958. Idag används istället argumentet om enhetlig 
skola mot tanken på skolor i kyrklig regi. Det är givetvis inte en slump. Något 
har hänt med synen på kyrkans roll i samhället. Samma kyrka som tidigare 
allmänt och självklart betraktades som en viktig sammanhållande faktorn i 
samhället börjar istället ses som en splittrande faktor. Den utveckling som har 
förorsakat en så fullständig omkastning i synen på vad som håller samman och 
vad som splittrar samhället kan bäst karaktäriseras som ett livsåskådnings-
mässigt jordskred. 

De nya initiativen – motiv och hinder 

Bakom Västanfors-Västervålas nya initiativ efter 1 januari 2002 kan tre huvud-
motiv urskiljas: 
 1) Det är viktigt för en folkkyrka att ha stor volym på verksamheten, annars 
finns inte underlag för den mängd anställda som en folkkyrklig arbetsmodell 
traditionellt förutsätter. Det måste därför vara påtagligt att det är bra att vara 
med i kyrkan, det måste göra skillnad för människor om de är med eller inte. Om 
inte de flesta människor upplever att det är bra att vara med kommer det att 
märkas på minskande kyrkoavgifter. 
 2) Inför hotet om successivt minskande kyrkoavgifter blir det viktigt att 
finna nya finansieringskällor. Kyrkoavgiften kommer i framtiden inte att räcka 
som ekonomisk bas för en verksamhet med många anställda, det är 
bedömningen. Genom verksamheter som finansieras av skolpeng eller 
förskolebidrag eller behandlingsavgifter från företag och försäkringskassa skapas 
nya möjligheter. Församlingen kan här få underlag för fler anställda, trots 
minskande kyrkoavgifter. 
 3) Ansvarstagande för bygden är ett viktigt motiv, en bygdediakonal 
dimension. Det faktum att församling och kommun sammanfaller spelar stor roll 
för en sådan inriktning på verksamheten. 
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Det finns hinder mot och risker med de nya initiativen. Församlingens inträde på 
tidigare helt kommunala områden som vård, skola och omsorg har väckt 
motstånd. Trots att samarbetet mellan kommun och församling i många frågor 
löper smidigt, så är det annorlunda när det gäller de nya initiativen som 
beskrivits ovan. Här har en kommunal konservatism visat sig vara stark. En 
mäktig drivkraft i det motståndet är rädslan för att kommunens ekonomi ska 
påverkas negativt. Som tidigare konstaterats färgar de ständiga besparings-
kraven, som kommunerna lever med, allt förändringsarbete inom den offentliga 
sektorn. Inget av de senaste projekten har gått igenom hos kommunen. 
(Undantaget ser friförskolan ut att kunna bli.) Segern i sjukhusfrågan var en 
seger gentemot landstinget. Missbruksvården möjliggjordes av att Västerås stift 
gick in som huvudman tillsammans med församlingen. Friskolan kunde öppna 
tack vara Skolverkets beslut, trots kommunens motstånd. De projekt som berör 
kommunen – förskola, skola och äldreboende – har alla stött på patrull. 
 På längre sikt är bygdens utveckling avgörande för de nya initiativens 
framgång. Församlingen skaffar sig en allt större kostym, dels som ett sätt att få 
volym på verksamheten och så bli relevant för församlingsborna, och dels som 
ett sätt att bidra till en positiv utveckling för bygden. Hoppet finns att Fagersta 
kommer att få uppleva en ökad inflyttning. Men om så inte blir fallet kan 
kostymen visa sig vara alltför stor. 
 En annan risk kommer inifrån. Det ligger en stor utmaning i hur en 
expanderande verksamhet ska kunna bibehålla kopplingen till och förankringen i 
församlingens uppdrag, i evangeliet. Räcker den klassiska folkkyrkomodellens 
prästcentrering till när många nya verksamhetsformer tillkommer? 
 En omfattande församlingsverksamhet med många anställda gör det möjligt 
för församlingen att relatera till församlingsborna på klassiskt folkkyrkovis. Till 
bilden hör då att evangeliet i stor utsträckning blir ett ansvar för vissa grupper 
bland de anställda. Genom de nya initiativen tillkommer nya grupper anställda, 
som inte har till uppgift att relatera direkt till församlingens uppdrag. Då uppstår 
risken att kopplingen till evangeliet försvagas. 

Värmdö bjuder in församlingarna 

Hösten 2001 bjöd Värmdö kommun, tillsammans med Länsstyrelsen i 
Stockholms län, in frivilligorganisationerna i kommunen till en konferens om 
social ekonomi. 
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 Kommunen såg stora möjligheter till mer samverkan med 
frivilligorganisationerna på Värmdö. Service och tjänster inom främst välfärds-
området kan skötas av ideella föreningar och organisationer, i samråd med eller 
på uppdrag av kommunen eller landstinget. Daghem och fritidshem kan drivas 
som personal- eller föräldrakooperativ, idrottsanläggningar kan skötas av 
idrottsföreningar och entreprenadföretag inom vård och omsorg kan drivas av 
ideella stiftelser eller föreningar. Kulturhus liksom musik-, teater- och dans-
verksamhet kan skötas av kulturföreningar. Det som kommunen pekade på som 
fördelar med föreningsdrift var att det kan ge extra välfärdsservice med 
engagemang, närhet, person- och lokalkännedom. Föreningsdrift förenar en 
demokratisk ambition med engagemang och entreprenörskap, framhöll 
kommunen. Det har ett värde i sig, det kompletterar marknaden där den inte 
räcker till och det utvecklar den offentliga sektorn. I sådan samverkan med tredje 
sektorn var församlingarna fullt medtänkta från början från kommunens sida.223 
 Företrädare för kyrkor och samfund upplevde initiativet positivt. När 
liknande tankar tidigare framförts på riksplanet kunde det kännas som om 
föreningslivet ombads att ta över sådana verksamheter som kommunerna själva 
kände att de inte klarade längre. Denna gång var det mycket mer av ömsesidigt 
givande och tagande. Om föreningar går in och utför kommunala uppgifter så 
verkade kommunen vara beredd att gå in och stötta på ett annat sätt än det var 
tal om tidigare.224 
 Trots en positiv inställning till initiativet konstaterar Gustavsberg-Ingarö att 
förutsättningarna för att kunna gå in i samverkan av detta slag inte finns. Det är 
uppenbart att det finns ett välvilligt intresse från kommunens sida för vad kyrkan 
kan ha att erbjuda. Det är inte heller så att resursbrist skulle göra det omöjligt att 
ta upp ny verksamhet. Hindret ligger på ett annat plan. Det handlar om 
församlingens förankring i sitt eget uppdrag. Kyrkoherde Arved Arvedsons 
reflektion blir, att församlingen måste sörja för att det någonstans finns ett djup. 
Gudstjänstdeltagandet är svagt, det är ett memento inför nya satsningar. 
Någonstans måste möjligheten finnas att komma och finna tro och börja en 
förnyad relation till Gud, om det är det man vill. Det måste vi sörja för, mitt i allt 
framgångsrikt utåtriktat arbete som finns och som skapar goodwill och 
kontakter, menar han.225 
 Möjligheterna till samverkan och nya verksamheter är större än vad de 
personella resurserna räcker till för. Det hänger inte minst samman med den 
klassiska folkkyrkomodellen med dess tendens att bli de anställdas kyrka. 
Människor som inte är anställda men som är villiga att gå in i en verksamhet på 
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församlingens uppdrag saknas i stor utsträckning, konstaterar kyrkoherden. Att 
utöka mängden verksamhet är i sig ingen svårighet. Ekonomin är relativt god och 
möjligheterna erbjuds församlingarna. Men att expandera verksamheten utan att 
kvaliten säkras kan inte vara uppgiften. Vad som saknas är fler människor som 
bär upp arbetet, bär i tro. Det är först när det finns fler människor som är villiga 
att gå in under församlingens uppdrag – anställda och frivilliga – som en 
utökning av verksamheten blir meningsfull, menar han.226 
 Kyrkoherden i Gustavsberg-Ingarö betonar alltså betydelsen av att det finns 
en balans i församlingens arbete mellan uppdragets olika delar. På det i vid 
mening diakonala området är möjligheterna många till samverkan med kommun 
och andra. Men så länge andra sidor av uppdraget, som gudstjänsten, inte 
fungerar lika väl, så medför en ensidig satsning på en enda av uppdragets 
dimensioner att helheten och kvaliteten går förlorad. Församlingen saknar 
människor som kan bära nya samverkansprojekt i tro. 

Spänningen i den klassiska folkkyrkomodellen 

Både Gustavsberg-Ingarö och Västanfors-Västervåla framstår som församlingar 
präglade av en folkkyrklig tradition. Men i den klassiska folkkyrkomodellen 
finns inbyggda spänningar mellan viljan att nå alla – att vara folkomspännande – 
och viljan att nå människor med evangeliet. Om viljan att vara folkomspännande 
överbetonas riskerar folkkyrkan att bli mer folk än kyrka. Om betoningen istället 
läggs ensidigt på att få ett ogrumlat budskap framfört riskerar folkkyrkan att bli 
en kyrka utan kontakt med de många människorna. 
 Ett ständigt förnyat sökande efter god balans mellan dessa båda inriktningar 
är en karaktäristisk del av det klassiska folkkyrkliga pastorala arbetet. Budskapet 
ska inkarneras i ett bestämt sammanhang, i en bestämd kontext. Eftersom 
människors livsvillkor ständigt förändras behöver evangeliet ständigt 
förkroppsligas på nytt. Einar Billing talade om det värdefulla i folkkyrkans 
extensiva, folkomspännande organisation. Det skapade möjligheter att nå ut med 
evangeliet. Det extensiva draget fick dock inte gå ut över kyrkans karaktär av 
kristen kyrka, kyrkans intensitet. Om så hotade att bli fallet, var valet givet. 
 

Men väl kan kyrkan nödgas köpa sin religiösa karaktär, liksom sin religiösa 

frihet, på bekostnad av ett uppgivande av möjligheten att på samma sätt och i 

samma grad som nu även extensivt förverkliga denna sin idé.227 
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I Gustavsberg-Ingarö-fallet blir omsorgen om kvaliteten viktig. Att nå ut, skapa 
goodwill och kontakter har inte mött några större svårigheter. Möjligheterna att 
samverka med andra är tvärtom större än vad församlingen klarar med 
bibehållen kvalitet. Det handlar mer om hur goodwillen och kontakterna ska 
hanteras. Nyckelfrågan inför eventuell ny samverkan blir om det finns människor 
som kan bära en verksamhet i tro, anställda eller frivilliga. Gustavsberg-Ingarö 
ser alltså längre än till den klassiska folkkyrkomodellens prästcentrering. 
Frivilliga medarbetare ses som viktiga, men alltför sällsynta, resurser. 
 I Västanfors-Västervåla-fallet är en bred och omfattande verksamhet ett 
prioriterat mål. Ambitionen att bevara och bygga ut en extensivt omfattande 
organisation är påtaglig. Organisationen kan till väsentliga delar bemannas med 
människor, som inte behöver vara villiga att gå in under församlingens uppdrag, 
utan att detta uppfattas som något problem. Prästcentreringen från den klassiska 
folkkyrkomodellen bibehålls därmed i hög utsträckning, kompletterad med 
diakoner, kyrkomusiker och andra anställda. 
 Spänningen i den klassiska folkkyrkomodellen mellan extensitet och 
intensitet, folkomspännande och evangeliebärande har alltså på inget sätt 
försvunnit. Tvärtom ser det ut som om spänningen växer. Det extensiva, 
folkomspännande draget urholkas genom att allt fler människor står utanför 
Svenska kyrkan. Det intensiva, evangeliebärande draget tunnas ut genom att 
människors kontakter med evangeliets berättelser och bilder efterhand blir färre. 
I båda riktningar undermineras på så sätt grunden för den klassiska folkkyrko-
modellen. Hur långt kan den fortsätta att urholkas utan att modellen spricker? 
 Både i Fagersta och Värmdö är gudstjänstdeltagandet bekymmersamt svagt, 
medan andra delar av församlingsarbetet blomstrar. I Västanfors-Västervåla är 
de många diakonala initiativen iögonfallande och i Gustavsberg-Ingarö har barn- 
och ungdomsarbetet fått stort gensvar. Men på båda orterna är det alltså svårt 
att få ett levande gudstjänstliv att fungera. I Västanfors minskar antalet 
människor som regelbundet firar gudstjänst. I Gustavsberg minskar visserligen 
inte antalet. Antalet besökare i huvudgudstjänster har varit i stort sett oförändrad 
under åtminstone de senaste tjugo åren (med 2000 som ett positivt undantag). 
Oförändrat gudstjänstdeltagande innebär dock, när befolkningen samtidigt ökar 
så kraftigt som den gör på Värmdö, att församlingens gudstjänstdeltagande i 
realiteten sjunker.228 
 
Många livaktiga verksamheter på de båda orterna samlar alltså människor. Den 
vanliga gudstjänsten gör det inte. Det finns en kraftig obalans till gudstjänst-
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firandets nackdel. Hur stor kan obalansen vara mellan väl fungerande delar av 
uppdraget och mindre väl fungerande delar innan församlingen slits sönder 
inifrån? 
 Församlingens grundläggande uppgift, att fira gudstjänst, bedriva 
undervisning, utöva diakoni och mission, bildar en helhet där delarna relaterar 
till varandra. Det diakonala arbetet måste samtidigt relatera till gudstjänsten, 
undervisningen och missionen. På motsvarande sätt behöver till exempel 
gudstjänsten relatera till det diakonala arbetet. Erfarenheter därifrån måste få 
sätta sina avtryck i gudstjänsten, och gudstjänsten måste få sätta sina avtryck på 
det diakonala arbetet. 
 Vad händer då med det diakonala arbetet på längre sikt om gudstjänstlivet 
tynar bort? Carl-Axel Aurelius menar, att: 

 
Vår nutida utsatthet sammanhänger nog till dels med att det teologiska 

språket kommit att distansera sig från såväl vardagslivet som gudstjänsten. 

Den kristna livstydningen riskerar därmed att förvandlas till en information 

om kristendomen som ett teoretiskt lärosystem. Det är en utveckling, vars 

begynnelse ligger långt tillbaka i tiden. Om man nu vill överbrygga avståndet 

och åter binda samman teologi och liturgi, liksom tolkning och handling, bör 

man kanske just försöka utforma en ”lokal teologi”. Jag föreställer mig, att 

det helt enkelt inte går att bortse från vare sig vardagsliv eller gudstjänstliv, 

när teologin formas i en bestämd kontext. På det lokala planet hänger mycket 

naturligt samman, som på andra plan lätt faller isär och behandlas var för 

sig.229 
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7. Den nya situationens utmaningar 

I detta kapitel ska ett försök göras att formulera och sammanfatta några av de 
utmaningar inför framtiden som blivit tydliga under undersökningens gång. 

Ansvaret för nästa generation 

Svenska kyrkan når inte längre de flesta ungdomar i konfirmationsåldern. Så är 
fallet både i Västanfors-Västervåla och Gustavsberg-Ingarö och i Svenska kyrkan 
generellt. Trots ett ambitiöst arbete har konfirmationsfrekvensen sjunkit. När ett 
barn döps tar kyrkan på sig ett ansvar för att det barnet också ska få lära sig 
varför detta skett. Döp och lär, det var uppdraget Jesus gav. Det ansvaret har 
Svenska kyrkan svårt att leva upp till idag.230

 

 Den kristna traditionen förs idag endast delvis vidare till kommande 
generationer. Det är allvarligt. Barnen är framtiden. Utmaningen som ligger i 
detta formulerade Ingmar Ström redan 1966 på följande sätt: 
 

Baptisterna… döper endast vuxna, som själva tagit ställning och bekänt sin 

tro. Så gör också vår kyrka på missionsfälten. Där döper man naturligtvis inte 

barn till icke-kristna föräldrar, eller barn som man inte tror ska få någon 

kristen fostran och kunskap. 

 Om kristendomsundervisningen försvinner från våra skolor, så att barn 

får växa upp utan någon kristen kunskap, kan inte heller vår kyrka fortsätta 

att döpa barn utan vidare. De som döps som barn måste kunna få kristen 

undervisning senare. Konfirmandläsningen är kyrkans dopundervisning. Den 

som inte är barndöpt får naturligtvis gärna gå och läsa som de andra, men 

lästiden behöver då inte sluta med konfirmation utan med vuxendop. Den 

ordningen var den vanliga i urkyrkan, är det alltjämt i missionsländerna, och 

blir det kanske snart hos oss.231 

 
Bakgrunden till att Ingmar Ström fann det viktigt att påminna om kopplingen 
mellan barndop och en fungerande dopundervisning var att kristendoms-
undervisningen vid den tidpunkten var på väg att försvinna från det allmänna 
skolväsendet. 
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 Idag kan vi konstatera att kyrkan inte har lyckats åstadkomma någon annan 
form av dopundervisning som ens närmar sig den räckvidd och det omfång som 
kristendomsundervisningen hade. Och konfirmandläsningen, som Ström 
framhåller som kyrkans dopundervisning, når idag en minoritet av ungdomarna, 
en krympande minoritet. Fler och fler barn döps därför utan att någonsin få höra 
något närmare om den i vars namn de döpts och vad dopets gåva innehåller. 
Utifrån dopbefallningens två led – döp och lär – kan det därför sägas att Svenska 
kyrkan fortfarande är bra på att döpa, men samtidigt allt sämre på att lära. 
 Vi som nu är vuxna har redan förlorat många av de mönster (berättelser, 
heliga handlingar och symboler), som hjälpte tidigare generationer att tyda livet, 
både i glädje och i sorg. De gemensamma mönster, som gjorde livet förståeligt 
och tydningsbart, blir idag okända för allt fler. Det mänskliga behovet av 
sammanhang får istället tillfredsställas på annat sätt. Den ton, det ord och de 
bilder som uttryckt livets djup och höjd, glädje och smärta utgör inte längre en 
gemensam erfarenhet, kunskap och referensram. Samtidens andliga sökande har 
en viktig grund i denna brist. 
 Vår tids stora kunskapsförlust gäller rent konkret inte minst böner och 
psalmer, menar Aurelius & Almén. Böner och psalmer fungerar som redskap 
med vilkas hjälp en människa kan tyda livet, både i glädje och i sorg. Människan 
står därför idag mera naken och försvarslös i svåra situationer, eftersom hon ofta 
saknar mönster för tolkning och ord för sin ångest. Något av människans 
vilsenhet idag hänger samman med denna kunskapsförlust.232 
 Mönster och ord för att tyda livet kan inte läras genom lektioner, läromedel 
och skrivningar. De kan bara läras genom att användas, tillsammans med andra, 
om och om igen. Dopbefallningens ”lär” bör förstås i det sammanhanget. 
Lektioner och läromedel kan aldrig bli annat än komplement till att tillsammans 
använda de livstydande orden och handlingarna. Det handlar om trons språk. 
 Det är genom bönerna, berättelserna, symbolerna och bilderna som trons 
språk kan växa fram, det språk som kan uttrycka både tro och tvivel, både 
förtvivlan och tillit. Utan det språket uppstår stumhet och tystnad. Det goda 
samtalet förutsätter ett språk för att kommunikation ska kunna ske. När språket 
finns kan kommunikation uppstå och samtal och dialog bli verklighet. Men före 
samtalet, före dialogen måste ett gemensamt språk finnas. Före alla diskussioner, 
före all teologi, före alla ställningstaganden om trons mening, betydelse och 
konsekvenser måste ett trons språk finnas som gör samtalet möjligt. Trons språk 
är därför dopundervisningens första och oundgängliga uppgift. 
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 Innebörden av detta blir att församlingens uppdrag att föra evangeliet vidare 
till kommande generationer och att finna nya former för detta har fått en större 
tyngd, dels genom att läget är så allvarligt, dels genom församlingens större 
ansvar i Kyrkoordningen. Konkret handlar det om konfirmandarbetet, barn- och 
ungdomsarbetet, skolarbetet och studieverksamhet för vuxna. 

Befolkningsutvecklingen utmanar 

I Fagersta består utmaningen i att vända en befolkningsminskning till en 
befolkningsökning. Fagerstaborna är för få, de behöver bli fler, och det ska ske 
genom inflyttning. Det handlar om att skapa och utveckla bra bostäder, bra 
barnomsorg och skola, trygghet på gator och torg och bra kommunikationer. I 
det perspektivet vill församlingen göra det som här kallats en bygdediakonal 
insats. Utgångsläget är gott, med en resursuppbyggnad som pågått under lång tid. 
 
I Värmdö ligger utmaningen istället i en stor befolkningsökning. De lokala 
förhållandena är alltså i detta avseende rakt motsatta i Fagersta och Värmdö. För 
pastoratet innebär den snabba och långvariga ökningen av befolkningen en 
utmaning på flera sätt. Den medför större krav på pastoratets resurser. Om 
tillväxten fortsätter i tjugo-trettio år till, vilket kommunen tror, innebär det att 
församlingen under en hel generation framöver kommer att leva med ständig 
befolkningsökning. Att långsiktigt lägga in en resursökning som håller jämna steg 
med befolkningsökningen utan att riskera pastoratets ekonomi innebär en svår 
balansgång. 
 Utmaningen kan konkretiseras: Sedan Värmdö kommun bildades 1974 och 
fram till idag har befolkningen mer än fördubblats. Om tillväxten fortsätter 
planenligt har det skett ytterligare en fördubbling om trettio år. Har antalet 
anställda i församlingarna blivit dubbelt så många under tiden sedan 1974? Finns 
beredskap för att anställa ytterligare dubbelt så många under de kommande 
decennierna? Lokalerna för verksamhet har utökats (Kyrk-ettan). Finns 
beredskap för en fortsatt kraftig utökning av lokalerna? 

Kyrkoavgiften utmanar 

Satsningar på ökade resurser ger resultat. Gustavsbergs och Ingarös satsning på 
personal och lokaler har lett till en positiv utveckling av barn- och 
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ungdomsarbetet. Västanfors-Västervålas långvariga satsning på att bli en kyrka 
mitt i livet har skapat ett påtagligt ökat förtroende för församlingen. Vad innebär 
det inför framtiden? Kanske blir slutsatsen att sådana satsningar är nödvändiga 
för att uppnå bredd och omfattning i församlingens liv. Det kostar att nå 
resultat! 
 Erfarenheterna från Värmdö och Fagersta kan få korrigera den dröm som 
ibland gör sig påmind: Drömmen om att kunna utveckla ett rikt församlingsliv 
utan att först tillskapa ökade resurser. Tvärtom pekar allt på att den pastorala 
modell som förknippas med begreppet folkkyrka inte är möjlig att upprätthålla 
utan tillräckligt många anställda och tillräckliga lokaler. Här finns ett växande 
problem. Inkomsterna från kyrkoavgifterna kan minska så mycket, att den 
nuvarande församlingsverksamheten inte går att upprätthålla. En fattigare kyrka 
förblir en kristen kyrka, men den kan inte fortsätta att arbeta som en folkkyrka i 
klassisk mening. I det läget finns två alternativ: 
 Den ena vägen är att aktivt söka tillskapa nya resurser genom att söka nya 
inkomster. Då ökar möjligheterna för att kunna upprätthålla den klassiska 
folkkyrkomodellen. Den vägen har Västanfors-Västervåla valt. Den andra vägen 
skulle vara att söka nya arbetsformer, kanske mer folkrörelselika eller mer 
nätverksbaserade, som inte förutsätter att församlingen förfogar över lika stora 
resurser som i den klassiska folkkyrkomodellen. Det kyrkokommunala arvet 
lägger hinder i vägen för en sådan utveckling. Därför är det inte förvånande att 
det är svårt att hitta församlingar som genomfört en sådan omprövning av sitt 
arbetssätt. 
 Ytterligare ett alternativ finns, nämligen att försöka upprätthålla en klassisk 
folkkyrkomodell trots krympande resurser. Även om ingen av de undersökta 
församlingarna slagit in på den vägen så saknas inte röster som förespråkar en 
sådan lösning. När inkomsterna tryter och utgifterna stiger finner uppenbarligen 
många kyrkoråd ingen annan utväg än att lappa och laga på den klassiska 
folkkyrkomodellen. Hur snabbt modellen kollapsar på den vägen går givetvis inte 
att ange, men utan tillräckliga resurser kommer folkkyrkomodellen inte att gå att 
upprätthålla annat än i en yttre, formell mening. 
 Till försvar för drömmen om utveckling utan resurser anges ibland att 
förhållandena är så olika på olika platser. Vikten av att ta hänsyn till de lokala 
förhållandena betonas ofta även i andra sammanhang. Ett memento är här 
Charlotte Engels avhandling. Hon visar att församlingarna gärna talar om 
betydelsen av att lära känna de lokala förhållandena och ta hänsyn till dem. Men 
hon kunde konstatera att det inte märks i församlingens arbete att man som 
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församling skulle ha skaffat sig denna kännedom, än mindre låtit sig påverkas av 
den. Talet om de lokala förhållandenas betydelse kan med andra ord tjäna andra 
syften än att utveckla arbetet med hjälp av förutsättningarna i den lokala 
verkligheten. Det kan bli till tom retorik, som kan tjäna till att motverka 
påverkan utifrån. Att säga att ”våra förhållanden är så speciella”, blir då ett sätt 
att slippa förändras.233 

Territorialförsamlingen utmanad 

Territorialförsamlingen har under större delen av Svenska kyrkans historia varit 
den självklara normen för hur en församling ska organiseras. Idag utmanas 
territorialförsamlingen som aldrig tidigare. 
 En viktig orsak till att arbetet som bedrivits i Västanfors-Västervåla har varit 
framgångsrikt på olika sätt är utan tvivel att territorialförsamlingsprincipen här 
motsvarar en social och politisk verklighet. Bygd och församling sammanfaller 
fortfarande. Kommun och pastorat är geografiskt identiska. 
 Ända fram till 1950-talet sammanföll församling och kommun också på 
Värmdö. Men sedan 1974 sammanfaller inte längre pastorat och kommun där. 
Här är Värmdö typiskt för utvecklingen i landet. I samband med att 
storkommunerna infördes bröts det territoriella sambandet mellan församling 
(eller åtminstone pastorat) och kommun. Det är en förändring som pekar på att 
våra territorialförsamlingar inte längre motsvarar en självklar gemenskap. Det är 
därför inte förvånande att församlingsmedvetenheten försvagas i de yngre 
generationerna. Det är fortfarande viktigt att det finns en kyrka och att den är 
tillgänglig när den efterfrågas. Men församlingsgränser upplevs kanske lika ofta 
som onödiga byråkratiska hinder än som betydelsebärande indelningar. Detta 
kan bland annat hänga samman med att territorialförsamlingen inte motsvarar 
de efter-moderna attityderna, där det långsiktiga förpliktande engagemanget 
ersätts med provisoriska nätverk. 
 Kan denna utmaning på kort sikt mötas med mer nätverksliknande arbete 
och mer samverkan över territorialgränserna? Vad skulle det i sin tur betyda för 
församlingens form och innehåll på lång sikt? 
 Numera finns ett clearingsystem i Svenska kyrkan. Det innebär att 
kyrkotillhöriga har rätt till dop, konfirmation, vigsel och begravning i valfri 
kyrka, oavsett om den finns i den egna territorialförsamlingen eller någon annan 
stans. Kostnaden för dessa kyrkliga handlingar clearas sedan församlingarna 
emellan. 
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 Clearingsystemet utgör ett slags marknadslösning på 
territorialförsamlingssystemets svårigheter. Genom clearingsystemet får 
”kunden” rätt att fritt välja var tjänsten ska utföras. Efterfrågan får styra, 
oberoende av församlingsgränser. En växande grupp människor berörs av 
clearingsystemet. Det finns församlingar där vecka efter vecka de flesta barn som 
döps inte kommer från den egna församlingen. I synnerhet lämpligt belägna äldre 
kyrkor förefaller att attrahera människor. Dragningen till de gamla kyrkorna kan 
förstås som ett av tecknen på att banden till den egna territorialförsamlingen ofta 
är svaga eller obefintliga. Församlingsgemenskapen, de levande stenarnas 
gemenskap, väger fjäderlätt inför de döda stenarna, om de är tillräckligt gamla. 
 Den församlingsgemenskap som församlingskyrkan byggdes för att betjäna 
följer allt oftare inte längre i territorialförsamlingens gränser. Människor rör sig 
fritt över församlingsgränserna för att fira gudstjänst. Det gäller både dem som 
deltar i söndagens gudstjänst och dem som nöjer sig med att fira dop, 
konfirmation, vigsel eller begravning. 
 Den grupp människor som blir en gudstjänstfirande församling vid dop, 
vigsel, konfirmation och begravning, men sällan annars, utgör den största 
gruppen kyrkotillhöriga. Den skulle kunna kallas förrättningsförsamlingen. 
Förrättningsförsamlingen har genom clearingsystemet frigjorts från 
territorialförsamlingen. Vad händer med det pastorala ansvaret och det 
långsiktiga pastorala arbetet när marknadstänkandet getts denna styrfunktion 
över de kyrkliga handlingarna? Har inte clearingsystemet i realiteten tömt 
territorialförsamlingen på pastoralt innehåll? Vad återstår i så fall av 
territorialförsamlingsprincipen? 
 Samtidigt ger den nya Kyrkoordningen församlingarna en helt ny frihet att 
möta de begränsningar som territorialförsamlingsprincipen ger. Så länge 
församlingarna var kyrkliga kommuner utgjorde samfälligheter den enda 
möjligheten som stod till buds för att bygga gemensamt arbete med gemensamt 
ansvar. Samfälligheter, i synnerhet stora samfälligheter, kritiseras ofta som svår-
manövrerade inrättningar. Men nu, i den nya Kyrkoordningens tid, öppnar sig 
helt andra möjligheter. Församlingarna är fria att bilda ideella eller ekonomiska 
föreningar eller bolag, ensamma eller tillsammans med andra församlingar och 
med andra intressenter. Gemensamma uppgifter går numera att lösa på många 
olika sätt. Det finns en flexibilitet som tidigare saknades. 
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Vilket folk i folkkyrkan? 

Det finns i Svenska kyrkan en tradition av att samverka med de vid varje tid 
härskande grupperna i samhället. En sådan samverkan kan givetvis användas för 
att nå goda resultat, vilket också har skett. Men samtidigt visar kyrkans historia, 
att när samverkan med väletablerade grupper blir alltför tät, då riskerar kyrkan 
att missköta sitt ansvar för de svagaste grupperna. Den risken är inte övervunnen 
idag. Kanske är den större än någonsin därför att utsattheten i vårt samhälle 
riskerar att göras lika osynlig som döden. 
 Eva Jeppsson Grassman pekar på en spänning mellan det utåtriktade arbetet 
med att möta och sörja för människor i utsatta livssituationer och ett annat, 
inåtriktat och gemenskapsbyggande arbete, där de utsatta livssituationerna har 
svårt att få plats. På samma linje visar Charlotte Engel att de anställda i försam-
lingarna gärna söker sina likar och undviker de nedersta, de mest utslagna. Detta 
är en viktig aspekt av frågan om vilket folk som är välkommet i folkkyrkan – är 
det i praktiken främst en välutbildad medelklass som kan verbalisera ”normala” 
livskriser? I så fall riskerar kyrkan att tappa evangeliets nerifrånperspektiv.234 
 Den risken motverkas om församlingarna medvetet ser och lyssnar till de 
nedersta. Det gäller ständigt samma grupper, dem som redan profeterna beskrev. 
Det gäller änkorna och de faderlösa, det vill säga de barn och unga som far illa, 
de ensamstående föräldrar som lider betryck, de gamla. Det gäller de fattiga och 
främlingarna. 
 Det finns också i kyrkan en tendens till marknadsorientering, som 
återspeglar marknadens växande betydelse i det efter-moderna samhället. Risken 
med marknadsorientering och marknadslösningar är att det kan skymma 
evangeliets nerifrånperspektiv. Änkorna, de faderlösa, de fattiga och 
främlingarna utgör inte någon lönsam marknad. En marknadsorientering 
riskerar att göra dem osynliga. 
 
Segregationen och klyftorna i samhället tenderar att öka. Segregationen sker idag 
inte bara efter sociala linjer utan också efter etniska. De nya svenskarna hamnar 
alltför lätt på den förlorande sidan. De sociala problemen får därmed en etnisk 
dimension. Sociala problem riskerar att ta sig uttryck som etniska konflikter 
mellan gamla och nya svenskar. 
 Vi såg i senaste kyrkovalet hur ett främlingsfientligt parti valde Svenska 
kyrkan som lämplig plattform att etablera sig på. Sverigedemokraternas 
framgångar i valet är en tydlig varningssignal. Det finns uppenbarligen något i 
Svenska kyrkan som gör att hon riskerar att utnyttjas i främlingsfientliga syften. 
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Sådana försök kommer att göras igen, både av medvetet främlingsfientliga 
grupper och av ”vanliga” människor som vill se Svenska kyrkan som ett reservat 
för etniska svenskar. 
 För en kyrka som vilar på tron på en uppståndelse som spränger alla 
gränser, vare sig de är etniska, nationella, sociala eller könsmässiga, är ett sådant 
missbruk av kyrkan allvarligt. Speciellt farligt i detta sammanhang är ungdomars 
utsatta situation, som kan skapa grogrund för främlingsfientlighet. Här 
aktualiseras kyrkans diakonala uppdrag, inte minst samhällsdiakonin. 
 Men också missionsuppdraget aktualiseras. Den kristna kyrkan är på en 
gång lokal och global. I trosbekännelsen uttrycks det med att kyrkan är 
allmännelig eller katolsk. I varje gudstjänst samlas den lokala församlingen till 
lovsång, samtidigt som lovsången på varje enskild ort utgör en del av hela den 
kristna kyrkans lovsång. 
 Missionsuppdraget handlar bland annat om att aktualisera den världsvida 
kristna kyrkans liv i den egna församlingen. Sätten är många – vänförsamlingar, 
stöd till kyrkans mission, internationellt solidaritetsarbete med mera. 
Opinionsbildningsabetet är en viktig del både av missionsuppdraget och av det 
diakonala uppdraget. Förutsättningarna för att tänka nytt kring missionsupp-
draget är goda. Genom relationsförändringen stat-kyrka är det idag fritt fram att 
ta in missionsarbetet i bred mening i församlingens ordinarie budget och använda 
kyrkoavgiften även till sådant arbete. 
 Betydelsen av att ta missionsuppdraget på allvar ligger på många plan. Att 
föra in den världsvida kyrkans erfarenheter i vår situation av ökande segregation 
och främlingsfientlighet är en sida av det uppdraget. Den världsvida kyrkans 
erfarenheter är också en viktig resurs när församlingarna har att orientera sig i 
ett förändrat religiöst landskap. Medeltiden har definierats som den tid då 
Europa var kristet. Så är det inte längre. Kristendomen är inte längre den allt 
dominerande livsåskådningen, varken i Sverige eller Europa. Kristendomen är 
idag en av många livsåskådningar. 
 Uppenbart är att alla de stora historiska religionerna har kommit hit för att 
stanna. Lika uppenbart är att det ofta omtalade andliga intresset till största delen 
går kyrkan förbi. Istället kan vi återfinna tydliga andliga dimensioner i mycket av 
den verksamhet som går under rubriker som hälsa, välbefinnande och personlig 
utveckling. Nyandlighet i vid mening har växt fram som ett slags religions-
ersättning för många. Men frågan är om inte den vanligaste livsåskådningen med 
religiös färgning är det som ibland kallas för civilreligion – ”jag tror på mitt eget 
sätt”. 
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 Dessa förändringar av det religiösa landskapet gör att mission inte längre 
bara är något som händer långt borta. Mission är ett uppdrag som har blivit 
lokalt igen, precis som det en gång var när kristendomen kom till Sverige. Den 
nya situationen gör religionsdialogen högst aktuell för det lokala arbetet, inte 
minst religionsdialogen med ”alldeles vanliga svenskar” som tror på sitt eget sätt. 
Religionsdialogen förlorar sitt värde om det reduceras till ett möte mellan etniska 
svenskar och invandrare. Många, rentav de flesta, invandrare har en betydligt 
gedignare kristen bakgrund än vad de flesta medelålders och yngre svenskar har. 
Samtidigt sluter sig allt fler svenskar till de andra stora religionerna som nu finns 
i Sverige. 

Tvåregementsläran: nytänkande efterlyses 

När den kyrkokommunala parentesen inleddes 1862 väckte det inga protester 
från kyrkligt håll att församlingarna berövades vissa av sina basfunktioner. 
Varför? Därför att samhället sågs som ett kristet samhälle. Även den borgerliga 
kommunen kunde ses som ett utflöde av den kristnes ansvar för sin nästa. Det 
hade då bara gått två år sedan den första dissenterlagen tillkom. Den tillät 
svenska medborgare att byta från Svenska kyrkan till annat samfund. Det rörde 
sig om en ren undantagslagstiftning, vilket tydligt markerades av att alla icke 
svenskkyrkliga betecknades som främmande trosbekännare. 
 1862 kunde alltså den lutherska tvåregementsläran tillämpas på 
arbetsfördelningen mellan borgerlig och kyrklig kommun. Den kristliga 
överheten och den kristna kyrkan fördelade arbetet mellan sig så att det löpte på 
bästa sätt, människorna till gagn. Men när vi kommer fram till mellankrigstiden 
hade något hänt. Det blev alltmer uppenbart att överheten inte längre såg sig som 
en kristen överhet, ställd under Guds ord. 
 I det läget konstaterade Einar Billing, i ett tal vid kyrkomötet 1932, att två-
regementsläran inte längre gick att tillämpa. I debatten om de kyrkliga 
egendomarnas förvaltning hade dåvarande redaktören, blivande 
ecklesiastikministern Arthur Engberg anklagat Billing för att inte låta 
egendomarna höra hemma där de borde höra hemma, nämligen hos det 
världsliga regementet, hos staten. Billing såg sig därför föranlåten att reda ut 
begreppen andligt och världsligt regemente. Han konstaterade, att Luther 
egentligen ingenting annat lärde, än vad han själv hävdade, nämligen att allt 
skulle tjäna evangelium och att de lösningar var att föredra som bäst tjänade 
detta syfte. Det gällde även egendomarna. För Luther existerade knappast 
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begreppen stat och kyrka, utan han talade om det världsliga och andliga 
regementet. De två begreppsparen är inte identiska: 
 

Om vi nu utgå från Luthers samhällsbild och frågar, under vilket regemente 

de frågor vi i dag [här på kyrkomötet] behandla höra, så är det klart, att det 

är det världsliga regementet. Men då är det att märka, att det världsliga 

regementet, lika visst som det andliga regementet, var instiftat av Gud och 

hade till uppgift att tjäna och befrämja Guds ords förkunnelse. Men vi ha 
numera icke något sådant världsligt regemente och skola väl aldrig få det 
igen. Det skulle då vara, om herr Engberg satte in sin kraft för att förverkliga 

det och vi så kunde få ett världsligt regemente, som kände sig omedelbart av 

Gud insatt med religiös helgd och med det religiösa som plikt. Men vi ha icke
heller något andligt regemente, ty ordet når icke till alla längre. Vi har ju t ex 

genomfört frihetsprincipen på ett sätt, som Luther icke hade tänkt sig och 

som är främmande för Luther, och vi ha till och med rätt till utträde ur 

kyrkan, fast visserligen herr Engberg betraktar detta som en oförklarlig 

lapsus. Om vi därför här skulle säga, att vi giva åt staten samma uppdrag som 

Luther åt vad han kallade det världsliga regementet, så skulle det bliva en 

avvikelse från Luther. Utan vi få fundera över, huru vi på bästa sätt skola 

kunna förverkliga den samverkan mellan olika faktorer, som Luther ville 

vinna.235 

 
För Billing gick det alltså inte längre att tala om något världsligt regemente, och 
inte heller om något andligt regemente. 
 Nu har den gamla arbetsfördelningen mellan kyrklig och borgerlig kommun 
upphävts, den som en gång passade så väl in i tvåregementsläran. Utmaningen 
från Einar Billing blir därför än viktigare att reflektera över. Tvåregementsläran 
gav ett grundmönster för relationen mellan kyrkan och det allmänna, ett 
grundmönster som djupt har präglat Svenska kyrkan. Men kan vi 
överhuvudtaget tala om ett världsligt regemente längre? Billings svar var redan 
1932 att det kan vi inte. Hade han rätt? I så fall får det stora följder för hur vi 
ska se på kyrkoförsamlingarnas relation till det allmänna och till samhället i 
stort. Om det gamla grundmönstret inte längre håller, vad ska det då ersättas 
med? 
 Har Billing rätt i att det inte heller finns ett andligt regemente? Den frågan är 
i högsta grad kopplad till frågan om hur vi sköter undervisningen, den del av 
uppdraget som hänger samman med att döpa och lära. 
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7.1 De tre frågorna 

Hela välfärdssektorn har sitt ursprung i kyrkan. Men efterhand som allt fler 
uppgifter fördes över från den kyrkliga till den borgerliga kommunen förlorade 
också församlingarna rätten att ägna sig åt dessa uppgifter. När denna 
begränsning från och med 1 januari 2000 inte längre finns, så har tendenser till 
att kyrkan går in som aktiv aktör börjat visa sig på flera håll. Här är Västanfors-
Västervåla det tydligaste exemplet. De nya möjligheterna som den förlorade 
kommunstatusen skapat sammanfaller dessutom i tiden med att kommunerna 
öppnar upp för att släppa in andra aktörer som utförare av kommunal 
verksamhet. I Värmdö är detta extra tydligt. 
 Svenska kyrkan bär på ett påtagligt kommunalkyrkligt arv, som bland annat 
visar sig i att verksamheten bygger på anställda. Den visar sig också i det folk-
rörelseliknande arbetets svaga ställning. Som vi sett ovan hänger dessa två 
förhållanden samman. Myndighetsarvet uppmuntrar till ett professionellt 
arbetssätt och hindrar ett folkrörelselikt arbete från att utvecklas. Men när 
frivilligorganisationer efterfrågas är det inte minst de frivilligt engagerade 
människor som ses som en tillgång och en kvalitetshöjande resurs. Denna resurs 
är relativit sällsynt i Svenska kyrkan. 
 Myndighetskulturen lever helt naturligt fortfarande kvar hos 
kyrkoförsamlingarna, fast de efter den 1 januari 2000 inte längre är myndigheter. 
Att så är fallet framgår av att det är kommuner som kyrkoförsamlingarna finner 
det naturligt att samverka med. Däremot är det inte lika självklart att samverka 
med näringslivet eller med andra frivilligorganisationer. 
 
Det går att skissa några grundläggande frågor för församlingar som funderar på 
hur de nya möjligheterna bäst ska tas tillvara. Inte minst gäller det 
församlingarnas nya möjligheter som välfärdsaktörer inom den tredje sektorn, 
vare sig det gäller vård, skola eller omsorg. En god utgångspunkt för reflektion 
kan den enkla tesen vara, att en stabil bas är nödvändig för att åtaganden ska 
fungera. Det leder till frågan hur en stabil idébas, en stabil ekonomisk bas och en 
stabil strukturell bas ska se ut. 
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Idé 

Hur relaterar den nya uppgiften som församlingen funderar att ta på sig till 
kyrkans uppdrag, till gudstjänsten, undervisningen, diakonin, missionen – det vill 
säga till evangeliet? 
 Här finns två tydliga diken. Det ena diket är att inför de nya möjligheterna 
automatiskt reagera avvisande. En sådan inställning leder ofrånkomligen till att 
församlingen sviker sin uppdragsgivare, han som gör allting nytt. 
 Det andra diket är att bli okritiskt entusiastisk över alla nya möjligheter och 
erbjudanden. Vad härligt att vara efterfrågad! Inte kan församlingen säga nej när 
någon vill ha med oss att göra? Jo, det både kan och bör den församling lära sig 
som vill vara sitt uppdrag troget. Annars väntar den utbrändhet som följer av en 
gränslös öppenhet för allt och alla. Eller, på sitt sätt ännu värre, församlingen 
kan hamna i lag med dem som skriker högst och har bäst resurser – på 
bekostnad av de som inte kan eller törs häva upp sin röst och kräva 
uppmärksamhet. 
 Den församling som vet vad uppdraget betyder för dem själva i den egna 
församlingen, blir fri att säga ja och säga nej. Som utgångspunkt och slagruta 
räcker det enkla kriterium som Kyrkoordningen anger i inledningen till Andra 
avdelningen om församlingarna: 
 

Församlingens grundläggade uppgift är att fira gudstjänst, bedriva 

undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor skall 

komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och 

fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som 

församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande 

uppgift. 

 
Så enkelt, och så svårt är det. Allt relateras till uppdraget. Det betyder att andra 
sköter äldreboendet bättre än församlingen, om församlingens enda bidrag blir 
att sköta budgetarbete, personaladministration och fastighetsskötsel. För i så fall 
saknas kopplingen till uppdraget. Att en verksamhet efterfrågas är inte ensamt 
skäl nog för en församling att engagera sig i den. En verksamhet som 
församlingen tar på sig för bygdens skull eller för efterfrågans skull men inte för 
uppdragets skull, har inte särskilt goda förutsättningar att bli en långsiktigt god 
satsning. Om däremot församlingen startar en ny verksamhet utifrån en direkt 
koppling till kyrkans uppdrag, då finns det en idébas som kan vara långsiktigt 
hållbar. 
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En viktig aspekt är balansen mellan uppdragets olika delar. Både i Västanfors-
Västervåla och i Värmdö har församlingarna byggt upp nya verksamheter som 
samlar nya grupper av människor. Samtidigt lyckas församlingarna på båda 
orterna bättre med vissa sidor av uppdraget, exempelvis den diakonala 
dimensionen i Västanfors-Västervåla och den undervisande dimensionen i 
Gustavsberg-Ingarö. 
 Detta är en typisk situation i Svenska kyrkan idag. En obalans råder mellan 
de olika dimensionerna i församlingens uppdrag. Men gudstjänsten, 
undervisningen, diakonin och missionen bildar en helhet. De behöver relatera till 
varandra. Det diakonala arbetet skadas om det inte märks i gudstjänsten, och 
gudstjänsten i sin tur behöver märkas i det diakonala arbetet. Samma förhållande 
gäller undervisning och mission, också här behövs en ömsesidig påverkan med 
gudstjänst och diakoni. Därför är det låga gudstjänstdeltagandet en allvarlig 
varningssignal, lika allvarlig som (dop)undervisningens kris och oklarheterna om 
vad missionsuppdraget egentligen innebär för en folkkyrka. 
 Hur länge kan det diakonala arbetet fortsätta att fungera om gudstjänstlivet 
i praktiken slutar att fungera? Hur länge går det att hoppas på någon form av 
levande gudstjänstliv om undervisningen upphört att fungera? Hur länge kan 
undervisningen vara meningsfull om missionsuppdraget förloras i ett töcken av 
oklarheter? Hur länge kan mission sägas existera om inte diakonin fungerar? 
 Sådana frågor aktualiserar spänningen mellan extensitet och intensitet, 
mellan kyrkans folkomspännande drag och kyrkan som innerlig trosgemenskap. 
En överbetoning av kyrkans extensivitet riskerar att späda ut evangeliet till allt 
verkningslösare doser. En överbetoning av intensiteten riskerar å andra sidan att 
föra in kyrkan i världsfrånvändhet. I båda fallen hotas inkarnationen av Ordet, 
om än av motsatta skäl. Extensitetens risk är att evangeliet tunnas ut, 
intensitetens risk är att människors verklighet tappas ur sikte. Att hitta rätt kurs 
mellan dessa bägge blindskär är nödvändigt om folkkyrkan ska ha en framtid. 

Struktur 

Hur ska de nya uppgifterna organiseras? Initiativ som välfärdsaktör inom den 
tredje sektorn behöver egna strukturer, som inte blandas ihop med den vanliga 
församlingsstrukturen. Det betyder som regel: Egen budget, egen styrelse, egna 
intäkter. 
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 Nya former för verksamheten blir ofrånkomliga. Fyra alternativ finns: 
Stiftelse, ideell förening, ekonomisk förening (kooperativ) och aktiebolag. Var 
och en har sina fördelar och nackdelar. För stiftelseformen överväger dock i de 
flesta fall nackdelarna. Ideell förening har nackdelen att det kan bli fråga om ett 
personligt ekonomiskt ansvar. Därför lämpar sig föreningsformen bäst när det 
inte handlar om affärsmässig verksamhet. 
 Kungsvägen för affärsmässig verksamhet sägs ofta vara aktiebolaget. 
Utredning pågår om att införa en ny form av aktiebolag, nämligen icke vinst-
drivande. En sådan konstruktion skulle undanröja en del av de nackdelar i aktie-
bolagsformen som finns i ett församlingsperspektiv. Aktiebolagsformen bygger 
på en affärslogik som ligger långt från den vanliga församlingsverkligheten, vilket 
i längden kan göra den svår att hantera. Avskräckande exempel från den 
offentliga sektorn, som delar samma problem, saknas inte. Båda i stat och 
kommun har svårigheterna med att på ett ansvarsfullt sätt hantera aktiebolag 
varit stora, vilket har gett stoff till åtskilliga tidningsskriverier. 
 Den ekonomiska föreningen har mycket som talar för sig. Det finns i den 
kooperativa tanken många grundläggande drag som kan kännas igen i den 
kristna församlingstanken. Den ekonomiska föreningen delar dessutom – till 
skillnad från aktiebolag – ekonomisk logik (ömsesidighetsprincipen) med 
församlingarna som frivilligorganisationer. 
 
Det ligger också en utmaning i att söka samverkan på det friare sätt som är 
möjligt för en frivilligorganisation jämfört med en kommun. Den kommunala 
förvaltningstraditionen passar för samverkan med (andra) myndigheter eller med 
privata företag som anlitas som entreprenörer. Som frivilligorganisationer har nu 
kyrkoförsamlingarna nya och bättre förutsättningar för samverkan på jämställd 
fot också med andra aktörer inom tredje sektorn – fackföreningsrörelsen, 
idrottsrörelsen och de mest naturliga samverkanspartners av alla: andra 
kyrkoförsamlingar och andra kristna kyrkor och samfund. 

Ekonomi 

Hur ser den långsiktiga ekonomiska grunden ut för verksamheten? Utmaningen 
här ligger i att församlingen på de nya verksamhetsfälten som öppnar sig, möter 
en ekonomisk verklighet som den inte har erfarenhet av. Och det är en kärv 
ekonomisk verklighet med ständiga besparingskrav. Risken finns att 
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församlingen med tiden upptäcker att den får betala ganska mycket för nöjet att 
utföra de nya arbetsuppgifterna. 
 En enkel jämförelse av priset på kyrkkaffet och priset på ett närbeläget 
konditori illustrerar hur speciellt den ekonomiska verkligheten hanteras i 
församlingen. Det fungerar så länge församlingen håller sig till sin ”egen” 
verksamhet, men om verksamheten utförs i samverkan med kommunen och med 
kommunala medel eller tillsammans med andra frivilligorganisationer eller med 
företag, då blir situationen en annan. 
 I Västanfors tvingades man omstrukturera sin framgångsrika caféverksamhet 
när det närbelägna konditoriet hotade med att lägga ner på grund av vad de 
uppfattade som illojal konkurrens. Orsak: skattemedel subventionerade priserna 
i församlingens café. På caféet arbetade nämligen två ALU-are, vilket onekligen 
innebär en rejäl statlig subvention av deras lön. Lösningen fick i det här fallet bli 
att församlingen anställde dem för egna medel.236 
 
Den nya mångfalden gör att det alltid finns alternativ. Därmed finns det också 
konkurrens, vilket ofta betonas som en av poängerna med mångfalden. Därför 
blir församlingens vilja till investeringar för att nå en tillräckligt hög kvalitet i 
verksamheten avgörande för att den ska kunna stå sig i konkurrensen. 
Erfarenheten av hur kyrkan generellt lönesätter till exempel socionomer med 
specialistutbildning (diakonutbildning) är här inte uppmuntrande. Att skaffa sig 
den kyrkliga påbyggnadsutbildningen ger inte högre lön, tvärtom ligger löneläget 
generellt lägre för diakoner i församlingar än för socionomer i kommunerna. 
 Samtidigt visar både exemplet Västanfors-Västervåla och exemplet 
Gustavsberg-Ingarö att när en församling satsar tillräckligt mycket resurser för 
att en verksamhet ska få hög kvalitet så ger det resultat. Mot den bakgrunden 
blir minskande kyrkoavgifter en allvarlig utmaning till församlingarna att söka 
andra inkomstkällor, inkomster som möjliggör fortsatt hög kvalitet i 
verksamheten. 
 
Bland olika kristna organisationerna finns en lång erfarenhet av att agera som 
frivilligorganisationer. Här finns en kunskap som församlingarna nu har behov 
av. Organisationen Hela människan är ett exempel bland många.237 
 Hela Människan är en ekumenisk organisation som driver ett omfattande 
socialt arbete bland mycket utsatta människor. Ekonomiskt bygger den lokala 
verksamheten på kommunala anslag eller bidrag eller avtal med kommunen, 
kompletterat med anslag och kollekter från församlingarna. Hela Människan har 
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märkt att kommunernas bidrag generellt har minskat väsentligt. I stället handlar 
det idag om att få ett avtal med kommunen om en särskild del av verksamheten. 
Det handlar om ett paradigmskifte; från kommunala anslag till entreprenörskap 
genom kommunal upphandling. 
 Det finns en stor risk, menar Hela Människan, att anbudsförfarande och 
upphandling kan bli för omfattande för en liten lokal organisation, när den 
genomförs fullt ut och i konkurrens med privata företag. En genuin kompetens i 
en liten organisation att arbeta med utsatta människor kan på denna punkt 
komma till korta, trots att man tidigare gjort och skulle kunna fortsätta att göra 
goda samhällsinsatser. 
 Trots sådana risker kan det vara bra och ibland nödvändigt med kontrakt 
med kommunen för en viss verksamhet. Det skulle vara fel om en förening eller 
en församling för egna medel startar en verksamhet som egentligen hör hemma 
inom kommunens ansvar, framhåller Hela Människan. Då blir det välgörenhet, 
och kommunerna kan dra ner på sitt ansvar. Möjligen kan en verksamhet startas 
med helt egna medel när människor faktiskt står helt utanför de stödåtgärder 
som finns hos kommunen. Men då ska verksamheten också handla om att skapa 
opinion med sikte på att kommunen ska ta sitt ansvar. 
 Ett avtal med kommunen måste föregås av en ideologisk reflektion, betonar 
Hela Människan. Om det finns risk att bli kringskuren, så att den egna 
idégrunden inte blir synlig, så avstår hellre Hela Människan från ett avtal. 
Frestelsen finns att i glädjen över att få ett avtal i hamn tappa ideologin. Den 
risken vill Hela människan motverka genom en fortgående ideologisk reflektion. 
 Hela människans erfarenhet är att det krävs en hel del för att kunna delta i 
en upphandling. Man måste binda upp personal och lokaler, utan att veta om 
verksamheten kan fortsätta längre än ett par- tre år, då nästa upphandling sker. 
Eftersom systemet med upphandling styckar upp arbetet på några få år i taget 
blir ett långsiktigt arbete omöjligt. Det blir därför svårt att bygga upp ett arbete 
med god kvalitet. Det blir också svårt att föra en god personalpolitik. Personalen 
kan bara anställas för några få år åt gången. Och för en mindre organisation som 
Hela människan blir det påfrestande att gång på gång ge sig in i 
kostnadskrävande upphandlingar och sedan gång på gång anpassa verksamheten 
efter hur upphandlingen gick. 



7.2 Den ständiga utmaningen: Uttydningen av evangeliet 

Kyrkans uppdrag behöver i varje tid uttydas på nytt, utifrån de människor och 
den plats i tid och rum som utgör kyrkoförsamlingens sammanhang. Ett 
medvetet församlingsarbete behöver därför alltid två hörnpelare. 
Omvärldskunskap behövs, förståelse av och kännedom om det sammanhang som 
församlingen finns i här och nu. Likaså behövs en förståelse av och kännedom 
om evangeliet, uppdraget. Bekantskapen med och lidelsen för både människorna 
och för Gud kommer sedan till uttryck i församlingens pastorala handlande. 
 Det är människors olikartade livsbetingelser och omvärldens ständigt 
ändrade beskaffenhet som gör uttydningen av evangeliet till en uppgift för varje 
ny tid. Teologiskt arbete behöver vara en fortgående process, där uttydningen av 
uppdraget och förståelsen av omvärlden sker parallellt, så att de båda leden får 
befrukta varandra ömsesidigt. Vi kan tänka oss en ellips med två brännpunkter. 
(Se bild 3.) I den ena brännpunkten finns sammanhanget, omvärlden, kontexten. 
I den andra brännpunkten finns evangeliet, uppdraget, kerygmat. Båda 
brännpunkterna behövs i den teologiska reflektionen.238 
 

 
Bild 3. En helhet med två brännpunkter 

 
Under allt som kyrkoförsamlingen gör finns uppdraget som ges i evangeliet, ett 
uppdrag att vara kyrka för hela livet, både för vardagslivet och livets högtider 
och kriser. Men sedan ett och ett halvt århundrade ungefär är tendensen den 
motsatta. Kyrkan har i ökad utsträckning marginaliserats från att vara en kyrka 
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för hela livet till en kyrka för de särskilda situationerna – en kyrka huvudsakligen 
för livets början och slut och för de exceptionella kriserna. 
 Idag har kyrkoförsamlingarna friare spelregler än tidigare. Den nya friheten 
tillåter dem att anta utmaningen att finna en ny balans mellan uppdragets olika 
dimensioner. Helg och söcken, altare och vardagsliv, liturgi och diakoni kan nu 
knytas samman på nya sätt. Det har blivit möjligt att pröva nya vägar att bli en 
kyrka för hela livet, både för det vanliga livet och för livets stora och svåra 
stunder. Det handlar om att söka den goda balansen mellan gudstjänst, diakoni, 
undervisning och mission. 

Samverkan möjlig på ett nytt sätt 

På vad sätt har församlingarnas relation till omvärlden förändrats? Det nya ligger 
inte minst i att församlingarna dels är efterfrågade som samverkanspartners på 
ett nytt sätt, dels är betydligt friare att möta denna nya efterfrågan. Eller 
annorlunda uttryckt: 
 För första gången sedan missionstiden har kyrkoförsamlingarna idag 
möjlighet att fritt samverka med andra aktörer i samhället. 
 Satsen kan behöva utvecklas. I det traditionella samhället var gränserna 
flytande mellan församlingen och samhället i övrigt. I en grundläggande mening 
var församlingen samhället. Samverkan stod därför inte på dagordningen. Ett 
samhälle samverkar inte med sig självt, det krävs flera tydligt åtskilda parter för 
att vi ska kunna tala om samverkan. Men även i det moderna samhället utgjorde 
Svenska kyrkan som stats- och kommunalkyrka en del av en sammanhållen 
samhällelig arena. Kyrkan var som myndighetskyrka bunden i sitt agerande, 
bunden av myndighetsansvaret och av de maktmedel som följer med ett sådant 
ansvar. En myndighet är helt enkelt inte fri att samverka på jämbördig fot med 
andra aktörer. Myndighetsansvaret och maktmedlen gör relationen ojämlik. 
 Myndighetsansvaret kunde vara en nog så tung börda för prästerna. I en 
riksdagsdebatt om kyrkoherdens självskrivenhet som skolrådets ordförande 
vittnade prästen Jöran Grapenson från Norrbottens län om att ordförandesysslan 
många gånger var allt annat än angenämt. En by kanske ville få en egen skola. 
Förslaget var kanske omoget och omöjligt, men ställde sig prästen avvisande 
kunde han få hela den byn emot sig, kanske också de kringliggande byarna. När 
det gällde att få skolkande barn till skolan möttes inte ordföranden alltid av 
vänliga ord och blickar. Allt detta och mera därtill gjorde att många präster med 
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glädje såg fram emot den dag, då de skulle befrias från uppdraget som skolrådets 
ordförande.239 
 En viktig del av den moderna sekulariseringsprocessen var att medvetet 
tränga ut kyrkan från den traditionella sammanhållna samhälleliga arena, att 
upprätta en skiljelinje mellan kyrka och samhälle. Istället tilldelades kyrkan vissa 
specialiserade funktioner. De viktigaste blev att vara spridare av god etik och att 
anordna högtidligheter vid de stora skiftena i livet. Relationsförändringen 2000 
kan ses som ett symboliskt slutförande av denna process. Församlingarna är 
sedan dess inte del av den offentliga sektorn (med vissa undantag), de är frivillig-
organisationer. Samtidigt är kyrkan sedan länge inte ensam på den samhälleliga 
arenan. Det finns andra aktörer att samverka med, vilket är en förutsättning för 
samverkan. På den gemensamma samhälleliga arenan kan därför församlingen 
nu för första gången uppträda som en av många aktörer. 
 Banden till den tid då det lokala samhälleliga livet helt låg i kyrkans händer 
är avklippta, liksom myndighetsansvarets begränsningar av rörelsefriheten. För 
första gången sedan missionstiden har därför kyrkoförsamlingarna idag 
möjlighet att fritt samverka med andra aktörer i samhället. 
 I en folkkyrka är relationen mellan folk och kyrka av avgörande betydelse. 
Kärnan i den förändring vi nu upplever kan sägas vara: Relationen mellan folk 
och kyrka förändras. Svenska kyrkan möter inte längre folket som bärare av 
samhällets gemensamma grund, inte heller som myndighet. Svenska kyrkan 
möter nu folket som en del av den tredje sektorn, det civila samhället. Kyrko-
församlingarna har blivit aktörer bland andra aktörer. För församlingarna består 
uppgiften i att gestalta sitt uppdrag på bästa sätt i den nya situationen. 
 Förändringen kan också beskrivas som ett skifte av auktoritet och 
”myndighet” i det efter-moderna samhället, ett skifte från institutionen till den 
enskilda människan. Myndighetskyrkan har haft sin tid, men mentaliteter och 
rutiner lever fortfarande kvar. Utmaningen för kyrkoförsamlingarna ligger i att 
sluta tänka och handla som myndigheter, för att i stället seriöst förhålla sig till 
den myndiga människan. 
 Situationen inbjuder till att reflektera över vad det är att vara folkkyrka 
idag. När begreppet introducerades vid 1800-talets slut var det som ett svar på 
industrisamhällets utmaningar. Det är ett tag sedan dess, tiden är annorlunda nu. 
Så vad menas med ”folkkyrka” i dag? En inspiration för en sådan reflektion kan 
vara Einar Billings ord om folkkyrkan: 
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Men glädjeämnet, det måste starkt betonas, är ju icke, får icke vara detta, att 

kyrkan på något sätt får vara med, utan att den får vara med där med sitt 

stora glädjebudskap.240 
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8. Noter 

 
 

1 När begreppen kyrkoförsamling och församling används, så avses, om inte annat anges, 

församlingar i den del av den kristna kyrkan som i svensk lagstiftning allt sedan 1860 bär namnet 

Svenska kyrkan. 

2 Florén & Ågren 1998. 

3 Den samtidshistoriska inriktningen företräds i Sverige främst av Samtidshistoriska institutet vid 

Södertörns högskola. En översiktlig presentation av vad samtidshistorisk forskning innebär finns på 

institutets hemsida www.sh.se/shi. Begreppet används här i anslutning till Samtidshistoriska 

institutets beskrivning av inriktningen. 

4 Se Gordon 1978. 

5 Sedan 1997 har Kungliga lagrat ögonblicksbilder av alla webbsidor med svenska ägare två gånger 

årligen med hjälp av en sökrobot. Sökningen omfattar alla sidor från .se-domänen, de flesta .nu-sidor 

och ett antal .com- .net- och .org-sidor. Detta görs inom ramen för Kulturarw3-projektet. 

Heltäckande i samma utsträckning som Kungliga bibliotekets samling av tryckt material kan en 

sådan arkivering dock inte bli. Det finns ingen garanti för att hemsidor med svenska ägare utanför 

.se-domänen täcks in. Dessutom har hemsidor ett genomsnittligt liv som är betydligt kortare än sex 

månader. Det rör sig om dagar snarare än månader. 

6 Församlingsinstruktion Västanfors 2001, V-Va; Västanfors-Västervåla pastorat 2002a. 

7 Kommunalrådet Stig Henriksson 18/1 2002, Hf; Kommunsekreteraren Karin Wikström 18/1 2002, 

Hf; Fagersta kommun 2002a. 

8 Fagersta kommun 2001. 

9 Ekomuseum Bergslagen 2002; Fagersta kommun 2002b. 

10 Fakta om Värmdö kommun 2001, Vka; Förslag till översiktsplan för Värmdö kommun 2001, 

Vka; Värmdö kommun 2001b. 

11 Kommunsekreteraren Per Fogelström 20/9 2001, Hf; Fakta om Värmdö kommun 2001, Vka; 

Värmdö kommun 2001b; 2001c; Nacka Värmdö Posten nr 38 18/9 2001, sid 37. 

12 Aurelius 1998, sid 12. 

13 Fd kommundirektören Torbjörn Andersson 20/9 2001, Hf. 

14 Fakta om Värmdö kommun 2001, Vka; Värmdö kommun 2001c. 

15 Personalgruppen i Gustavsberg och Ingarö församlingar 10/4 2001, Hf. 

16 Kyrkoherden Lars Frisk 30/9 2002, Hf; Kyrkoherden Eva-Britt Löf Hansson 23/10 2002, Hf. 
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17 Verksamhetsberättelse år 2000 för Gustavsbergs och Ingarö församlingars pastorat, G-Ia. 

18 Se Burke 1992. 

19 Kommunalrådet Stig Henriksson 18/1 2002, Hf. 

20 Bergsingenjören Gunnar Stenås 17/12 2001, Hf; Ekomuseum Bergslagen 2002; Magnusson 1996, 

sid 42f. 

21 Församlingsbladet [Gustavsberg-Ingarö] 1996:1, G-Ia; Arvidsson m fl 1997; Värmdö kommun 

2001a, 2001c. 

22 Magnusson 1996, sid 43ff; Värmdö kommun 2001a. 

23 Den grundläggande forskningsinsatsen om hustavlan har utförts av Hilding Pleijel. Se t ex Pleijel 

1951. 

24 För en översikt över aktuell diskussion om hustavlans över tid förändrade förutsättningar, se 

Jarlert 1997, sid 31f. Pleijel undersöker hustavlan som samhällsideologi inom en luthersk diskurs. 

Han undersöker inte patriarkalism som allmänbegrepp, frikopplad från sin kontext. Den 

distinktionen saknas hos Magnusson 1996, sid 63f, vilket har sin grund i att Magnusson inte beaktar 

den lutherska diskurs som präglade det Fagersta han undersöker. Pleijels perspektiv blir därmed 

behandlat på ett alltför snävt sätt. 

25 Magnusson 1996, sid 66. 

26 Ekman 1946, sid 9f. 

27 Thidevall 2000, sid 81. 

28 Personalgruppen i Gustavsberg-Ingarö 10/4 2001, Hf; Fd kommundirektören Torbjörn Andersson 

20/9 2001, Hf; Kyrkoherden Henrik Rydberg 17/12 2001, 18/1 2002, Hf; Bergsingenjören Gunnar 

Stenås 17/12 2001, Hf; Stiftsadjunkten Ola Söderberg 7/2 2002, Hf; Ordföranden i samfällda 

kyrkofullmäktige Gun Wahlström 20/9 2001, Hf; Fackklubbordförande Benny Ögren 24/10 2001, 

Hf; Ingarö kyrka 1792-1992, 1992. 
29 Personalgruppen i Gustavsberg-Ingarö 10/4 2001, Hf; Fd kommundirektören Torbjörn Andersson 

20/9 2001, Hf; Kyrkoherden Henrik Rydberg 17/12 2001, 18/1 2002, Hf; Bergsingenjören Gunnar 

Stenås 17/12 2001, Hf; Stiftsadjunkten Ola Söderberg 7/2 2002, Hf; Ordföranden i samfällda 

kyrkofullmäktige Gun Wahlström 20/9 2001, Hf; Fackklubbordförande Benny Ögren 24/10 2001, 

Hf; Ingarö kyrka 1792-1992, 1992. 

30 Jarlert 1997, sid 31f. 

31 Magnusson 1996, sid 31. 

32 Tegborg 1994. 

33 Eckerdal 1988, sid 95-97. 

34 Kalm 1967, sid 14, 17f; Tegborg 1994. 

35 Eckerdal 1981, sid 349. 

36 Martling 1961, sid 10ff; Jarlert 1997, sid 27. 
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37 Arvidsson m fl 1997; Värmdö kommun 2001a. 

38 Värmdö tidning nr 4 2000, sid 34. 

39 Värmdö kommun 2001a. 

40 Det har inte ens förts några officiella diskussioner om att slå samman de tre grannkommunerna 

Skinnskatteberg, Norberg och Fagersta, även om det har talats om saken med tanke på att alla tre 

kommuner är ganska små. Den indelningsförändring som har ägt rum är att Västervåla församling 

fördes till Fagersta kommun 1967. Det hängde det inte ihop med någon kommunsammanslagning, 

utan det var en ren överföring från Surahammars kommun till Fagersta kommun. Samtidigt bildade 

Västervåla församling ett pastorat tillsammans med Västanfors församling. Det territoriella 

sambandet mellan kyrklig och borgerlig enhet bibehölls därmed även efter överföringen av Västervåla 

till Fagersta/Västanfors. Kommunsekreterare Karin Wikström 18/1 2002, Hf. 

41 Se Asplund 1991; Tergel 1981, sid 196ff. 

42 Thorkildsen 1998 ger en sammanfattning av den moderna nationalism-forskningen. 

43 Thorkildsen 1998, sid 27-32; Smith 1998, sid 189f. 

44 Hobsbawm 1994, sid 90-96, 113. 

45 Schüllerqvist 1992, sid 75-102, 119ff, 139. 

46 Hirdman 1989. 

47 Magnusson 1996. 

48 Kommunalrådet Stig Henriksson 18/1 2002, Hf; Hadenius m fl 1993. 

49 Framställningen av industripatriarkalismen bygger på Magnusson 1996. 

50 Magnusson 1996, sid 66, lägger till: ”För övrigt var vid denna tid de kommunala organen inte 

skyldiga att ansvara för i stort sett annat än fattigvård och ordningens upprätthållande.” Magnusson 

glömmer då att kommunen var mer än den borgerliga kommunen, och att den kyrkliga kommunen 

också hade skyldigheter. Dit hörde viktiga områden som folkskolan, den allmänna barnavården och 

missbruks- och familjeproblematiken. De kommunala ansvarsområdena, sammantaget för borgerlig 

och kyrklig kommun, skilde sig därför inte särskilt mycket från dagens situation. De största 

förändringarna har mer legat i att de gamla ansvarsområdena har expanderat än i att nya 

ansvarsområden har tillkommit. 

51 Magnusson 1996, sid 67f. 

52 Magnusson 1996, sid 70; Odelberg 1986, sid 58. 

53 Magnusson 1996, sid 69. 

54 Bergsingenjören Gunnar Stenås 17/12 2001, Hf; Magnusson 1996, sid 41. 

55 Elfström 1976; Metall avd 132 [1981]. 

56 Magnusson 1996, sid 43ff; Metall avd 132 [1981]. 

57 Magnusson 1996, sid 70. 

58 Bergsingenjören Gunnar Stenås 17/12 2001, Hf; Elfström 1976; metall avd 132 [1981]. 
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59 Kyrkoherden Henrik Rydberg 17/12 2001, 18/1 2002, Hf. 

60 Stiftsadjunkten Ola Söderberg 7/2 2002, Hf; Montgomery 1982, sid 210ff. 

61 Bergsingenjören Gunnar Stenås 17/12 2001, Hf; Metall avd 132 [1981]. 
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