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Doktorsavhandling framlagd vid Uppsala universitet 1999 
 
 
Abstract 
Gärde, J.1999. Från invandrarkyrka till mångkulturellt samfund. En kyrkosociologisk analys av 
katolska kyrkan i Sverige från 1970-tal till 1990-tal. (From Immigration Church to a Multicultural 
Church. A Church Sociological Analysis of the Catholic Church in Sweden from the 1970’s to the 
1990’s. Written in Swedish with a summary in English). 265 pp. Uppsala. ISBN 91-628-3502-5. 
 
This dissertation is focusing upon the Catholic Church of Sweden and her transformation from a 
marginal minority church of immigrants to a multicultural congregation, which has become the 
second in size after the Lutheran State Church. The process of change is studied in relation to the 
Swedish Immigration’s Policy and the different existing cultural paradigms that have existed since 
the Second World War. The principal part of this study is to increase the sociological knowledge 
about the Catholic Church of Sweden and analyse the future crossroads the Church will be facing in 
the future and how the social-pastoral work is being effected by external and internal factors. The 
dissertation has been focussed on four levels: Society, Church, Group/community, and Individual. 
The Swedish authorities have not so far seen religion and the churches as main social actors. The 
Swedish model tends to give the State monopoly in the production, regulation and financing of 
welfare services. Through the debate about Civil Society, other social actors such as the Non 
Governmental Organisations, the private sector and family/informal social networks are slowly 
transforming the Swedish welfare state. The Catholic Church in Sweden would need entrepreneurs if 
her social role should be increased. The actual leadership of the Catholic Church of Sweden has not 
changed substantially from the 1970’s to the 1990’s. On a central level, the church has had an 
Anglo-Saxon/German leadership, which was moderate/conservative in vision and modern in 
mission. On the parish level, the Slavic influence has increased with a more explicit conservative 
and traditional view on faith. National parishes are not allowed in the Catholic Church in Sweden, as 
the bishops believe that could lead to disunion, ethnic and cultural challenges. Thus, national groups 
have been created which comprise approximately half of the registered Catholics in Sweden. The 
dissertation concludes that the Catholic Church in Sweden has a multicultural composition of her 
members, her leadership is multicultural but without a manifested multicultural vision. 
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anthropology, multiculturalism, civil society, immigration, integration, inculturation, Liberal and 
Conservative churches, secularism, church and management, strategic planning. 
 
 
Johan Gärde, Department of Theology, Uppsala University,  
P.O. Box 1604, S-751 46 Uppsala, Sweden 
 
 
 
 
 
 
© Johan Gärde, 1999 
ISBN 91-628-3502-5.  
Printed in Sweden  
Typoprint, Stockholm 1999 

 

 

 



FRÅN INVANDRARKYRKA TILL MÅNGKULTURELLT SAMFUND 

7  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Till mina föräldrar, 
Till Carole, Rafaella och Andrea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



FRÅN INVANDRARKYRKA TILL MÅNGKULTURELLT SAMFUND 

8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FRÅN INVANDRARKYRKA TILL MÅNGKULTURELLT SAMFUND 

9  

INNEHÅLL  

 
Kapitel 1 Inledning .................................................................................................................................... 17 

1.1 Syfte ............................................................................................................................................................. 23 
1.2 Ett flerdimensionellt arbetsätt ...................................................................................................................... 23 

1.3 Metod och material: några inledande synpunkter ........................................................................................ 26 

1.4 Definitioner.................................................................................................................................................. 29 
1.5 Avhandlingens uppläggning ........................................................................................................................ 29 

DEL  1 ............................................................................................................................................................. 31 
TEORETISK  RAM ...................................................................................................................................... 31 

Kapitel 2 En religionssociologisk bakgrund .............................................................................................. 33 

2.2 A. Samhällsnivå: relationen mellan kyrka/samfund och samhälle ............................................................... 34 
2.2.1 Klassiska teorier om religionens roll i samhället ............................................................................... 35 
2.2.2 Religiös och social förändring i Sverige ........................................................................................... 42 
2.2.3 Det civila samhället ........................................................................................................................... 49 

2.2.3.1 Katolska kyrkan och det civila samhället ..................................................................................... 55 
2.2.3.2  Huvudproblematiken .................................................................................................................. 57 

2.2.4 Invandrarnas samfund som sociala aktörer........................................................................................ 58 
2.2.4.1 Rollfördelning mellan den privata, frivilliga respektive offentliga sektorn.................................. 61 

a) Avantgarde ................................................................................................................................... 63 

b) Komplement................................................................................................................................. 64 

c) Alternativ ..................................................................................................................................... 64 

d) Ersättning ..................................................................................................................................... 65 

2.2.4.2 Faktisk relation ............................................................................................................................ 65 

a) Kunskap ....................................................................................................................................... 65 

b) Värdering ..................................................................................................................................... 66 

c) Samarbete .................................................................................................................................... 66 

d) Påverkan ...................................................................................................................................... 66 

e) Kontroll ........................................................................................................................................ 67 

f) Finansiering ................................................................................................................................. 68 

2.2.4.3 Samfundens välfärdsproducerande roll i välfärdssamhället ......................................................... 68 
2.2.4.4 Samfundens framtida sociala roll ................................................................................................. 70 

2.2.5 Slutsatser nivå A ............................................................................................................................... 71 

2.3 B. Samfundsnivå: kyrkobegrepp, kyrkans roll, kyrkans väsen och kyrkans organisation ............................ 73 
2.3.1 Teologisk/ecklesiologisk teoribildning ............................................................................................. 73 
2.3.2 Två typologier för ledarskap och förhållningssätt i katolska kyrkan ................................................. 77 

2.3.2.1 Rationellt, traditionellt och karismatiskt ledarskap ...................................................................... 78 
2.3.2.2 Konservativt och progressivt synsätt ........................................................................................... 80 

2.3.3 Marginalisering av den religiösa auktoriteten ................................................................................... 82 
2.3.3.1 Profetisk insikt och dynamisk vision ........................................................................................... 83 
2.3.3.2 Förutsebart agerande? .................................................................................................................. 84 

2.3.4 Religiös auktoritet  och social förändring ......................................................................................... 85 
2.3.4.1 ”Fördröjt reaktionsmönster” hos de religiösa samfunden i majoritetsställning ............................ 85 
2.3.5 Slutsatser nivå B................................................................................................................................ 87 

2.4 C. Gruppnivå: interaktion mellan grupp, kommunitet och rörelse ............................................................... 88 
2.4.1 Sociologisk teoribildning .................................................................................................................. 88 

2.4.1.2 Subkulturer och minoriteter ......................................................................................................... 94 

2.4.2 Slutsatser nivå C................................................................................................................................ 96 

2.5 D. Individnivå: individen och det religiösa engagemanget .......................................................................... 96 
2.5.1 Teologisk antropologi ....................................................................................................................... 97 

2.5.2 Sociologisk och antropologisk begreppsbildning .............................................................................. 99 
2.5.2.1 Individ och grupp......................................................................................................................... 99 

2.5.2.2 Inkulturationsbegreppet ............................................................................................................. 105 

2.5.3 Katolska individer och deras troshållning ....................................................................................... 107 
2.5.3.1 Vision och mission .................................................................................................................... 111 

2.5.4 Homo religiosus och homo saeculi ................................................................................................. 113 
2.5.5 Sekularisering och religiös förändring ............................................................................................ 115 

2.5.5.1 Religiöst engagemang ................................................................................................................ 116 

a) Trosdimensionen ........................................................................................................................ 117 

b) Beteendedimensionen ................................................................................................................ 118 

c) Erfarenhetsdimensionen ............................................................................................................. 118 

d) Kunskapsdimensionen ............................................................................................................... 119 

e) Konsekvensdimensionen ............................................................................................................ 121 
2.6 Sammanfattning kapitel 2 .......................................................................................................................... 122 



FRÅN INVANDRARKYRKA TILL MÅNGKULTURELLT SAMFUND 

10  

DEL  2 ........................................................................................................................................................... 125 
SVENSKA MYNDIGHETERS  RELIGIONSSYN  SAMT  SAMFUNDENS ROLL  I  SAMHÄLLET . 125  

Kapitel 3 Svensk invandrarpolitik och synen på religion ........................................................................ 127 
3.1 Historisk bakgrund gällande invandringen till Sverige .............................................................................. 128 

3.2 Fas 1: Kulturevolution och religiös assimilering ....................................................................................... 132 

3.3 Fas 2: Kulturrelativism och religiös valfrihet ............................................................................................ 133 

3.3.1 De svenska myndigheternas bristande intresse för religiösa frågor ................................................. 134 
3.4 Fas 3: Interreligiöst synsätt möjligt ? ......................................................................................................... 140 

3.5 Statens ekonomiska stöd till invandrarnas samfund 1975-95 .................................................................... 143 
3.5.2 Annat samarbete mellan invandrarsamfunden och svenska myndigheter ........................................ 153 

3.6 Sammanfattande slutsatser ......................................................................................................................... 154 

DEL  3 ........................................................................................................................................................... 155 
KATOLSKA  KYRKAN  I  SVERIGE ........................................................................................................ 155 

Kapitel 4 Katolska kyrkan i Sverige: medlems- och församlingstillväxt från 1970-tal till 90-tal ............ 157 
4.1 En kyrka i tillväxt ...................................................................................................................................... 158 

4.1.1 Medlemskap .................................................................................................................................... 158 

4.1.2 Katolska biskopsämbetet ................................................................................................................. 160 

4.1.3 Församlingar ................................................................................................................................... 161 

4.1.4 Svenskfödda och utländska medlemmar ......................................................................................... 165 
4.2 Katolska kyrkan, ett invandrarsamfund? .................................................................................................... 167 

4.3 Utländska präster ....................................................................................................................................... 169 
4.4 Katolska kyrkan och invandringen ............................................................................................................ 171 

4.4.1 Situationen 1970: Första gruppen invandrare/flyktingar ................................................................. 172 
4.4.2 Situationen 1980: Andra gruppen invandrare/flyktingar ................................................................. 176 
4.4.3 Situationen 1990: Tredje gruppen invandrare/flyktingar ................................................................ 178 
4.4.4 Utländska språkgrupper .................................................................................................................. 180 

4.4.5 Potentiella katoliker i Sverige ......................................................................................................... 180 

4.4.6 Totala antalet potentiella katoliker i Sverige ................................................................................... 184 
4.5 Katolska kyrkans genomslagskraft hos några nationella grupper .............................................................. 189 
4.6 Att nå ut till den nya generationen katoliker .............................................................................................. 195 

4.7 Sammanfattning av resultaten .................................................................................................................... 209 

Kapitel 5  ”Nationell katolicism” eller en pluralistisk kyrka?................................................................. 210 
5.1 Nej till nationella församlingar .................................................................................................................. 211 

5.2 Motsättningar i pastoral strategi och förhållningssätt ? ............................................................................. 213 

5.3 Kristen och katolsk identitet ...................................................................................................................... 220 

5.4 Jämlikhet, valfrihet och samverkan i Stockholms katolska stift? ............................................................... 223 
5.5 Ointresse från katolikerna eller ointresse från kyrkan ? ............................................................................. 224 

5.6 Samtal med två nationella själasörjare ....................................................................................................... 228 

5.6.1 Den etiopisk-eritreanska missionen i Stockholms katolska stift ...................................................... 229 
5.6.2 Vietnamesiska missionen i Stockholms katolska stift ..................................................................... 230 
5.6.3 Svårigheter att integrera sig ............................................................................................................. 230 

5.7 Slutsatser ................................................................................................................................................... 230 
Kapitel 6  Kyrkoorganisationen och det socialpastorala arbetet ............................................................ 232 

6.1 Kyrkoorganisationen i Stockholms katolska stift 1970 - 1990 .................................................................. 233 
6.1.1 Fas 1: 1970-talet .............................................................................................................................. 233 

6.1.1.1 Kyrkoledning och struktur ......................................................................................................... 236 

6.1.1.2 Kyrkoledning, vision och mission ............................................................................................. 237 
6.1.2 Fas 2:  1980-talet ............................................................................................................................. 239 

6.1.2.1 Kyrkoledning och struktur ......................................................................................................... 241 

6.1.2.2 Kyrkoledning, vision och mission ............................................................................................. 243 
6.1.3 Fas 3: 1990-talet .............................................................................................................................. 244 

6.1.3.1 Kyrkoledning och struktur ......................................................................................................... 248 

6.1.3.2 Kyrkoledning, vision och mission ............................................................................................. 253 
6.2 Traditionell själavård, karismatisk verksamhet och rationellt pastoralt arbete........................................... 255 
6.3 Progressivt och konservativt synsätt i stiftsledningen ................................................................................ 259 

6.3.1 Präst, byggnad och hierarki ............................................................................................................. 262 

6.3.2 Lekfolk, Gudsfolk och dynamik ...................................................................................................... 264 

6.4 Slutsatser ................................................................................................................................................... 265 
Kapitel 7  Katolska kyrkans sociallära .................................................................................................... 268 

7.1 Svensk forskning om katolska kyrkans sociallära ...................................................................................... 269 

7.2 Katolska kyrkan och samhällsfrågorna ...................................................................................................... 272 

7.3 Definitioner av socialläran ......................................................................................................................... 274 

7.3.1 Erwin Bischofberger S.J .................................................................................................................. 274 

7.3.2 Gregorio Iriarte O.M.I ..................................................................................................................... 274 

7.3.3 Johannes XXIII ............................................................................................................................... 275 



FRÅN INVANDRARKYRKA TILL MÅNGKULTURELLT SAMFUND 

11  

7.3.4 Johannes Paulus II........................................................................................................................... 276 

7.3.5 Roberto Herrera............................................................................................................................... 276 

7.3.6 José Miguel Ibañez Langlois ........................................................................................................... 277 

7.3.7 Frans J. Holin S.J. ........................................................................................................................... 277 

7.4 Socialläran, en förklarings- eller förståelsemodell ..................................................................................... 278 

7.5 Sociallärans grundprinciper ....................................................................................................................... 279 

7.6 Socialläran i ideologiskt och politiskt bakvatten ....................................................................................... 280 

7.7 Socialläran, en tredje väg mellan kapitalism och socialism? ..................................................................... 284 
7.8 Katolska kyrkans sociallära i Sverige ........................................................................................................ 286 

Kapitel 8  Katolska kyrkans sociala metodik ........................................................................................... 288 

8.1 Från teori till praktik .................................................................................................................................. 289 
8.2 Social metodik ........................................................................................................................................... 290 
8.3 Katolska sociallärans tillämpning .............................................................................................................. 291 

8.4 Förändringar i kyrkans sociala metodik ..................................................................................................... 295 

8.4.1 Prekonciliär social metodik ............................................................................................................. 295 

8.4.1.1 Prekonciliärt socialt metodexempel ........................................................................................... 297 
8.4.1.2 Prekonciliär social metodik i Stockholms katolska stift ................................................................ 300 

8.4.2 Andra Vatikankonciliet och kyrkans förändringsprocess ................................................................ 301 
8.4.3. Reforminriktad metodik .................................................................................................................. 304 

8.4.3.1 Konciliär social metodik i Stockholms katolska stift ................................................................. 307 
8.4.4 Postkonciliär social metodik ........................................................................................................... 308 

8.4.4.1 Befrielseteologi .......................................................................................................................... 309 

8.4.4.2 Medellin......................................................................................................................................... 310 
8.4.4.3 Postkonciliärt socialt metodexempel ............................................................................................. 312 

8.4.4.4 Postkonciliär social metodik i Stockholms katolska stift ............................................................... 313 
8.5 Slutsatser ................................................................................................................................................... 315 

DEL  4 ........................................................................................................................................................... 316 
EMPIRISK  ILLUSTRATION  AV  DET SOCIALPASTORALA  ARBETET 
I  KATOLSKA  KYRKAN  I  SVERIGE ...................................................................................................... 316 

Kapitel 9 Bakgrund till den empiriska illustrationen ............................................................................... 317 

9.1 Bakgrund ................................................................................................................................................... 317 
9.2 Frågeställningar ......................................................................................................................................... 318 
9.3 Metod ........................................................................................................................................................ 319 

9.3.1 Datainsamling ................................................................................................................................. 319 

9.4 Enkät A ...................................................................................................................................................... 320 
9.4.1 Urval av svarande ............................................................................................................................ 320 

9.5 Enkät B ...................................................................................................................................................... 321 
9.6 Representativitet/generalisering ................................................................................................................. 323 

9.7 Avgränsningar ........................................................................................................................................... 324 
Kapitel 10  Enhet i mångfald - ”En kyrka för alla?” .............................................................................. 325 

10.1 Bakgrund .............................................................................................................................................. 326 

10.2 Katolska kyrkans förmåga att skapa kontakt med sina medlemmar (nivåer B-C-D: samfund, grupp och 
individ) 327 

10.2.1 Första kontakten med de nyanlända ................................................................................................ 327 
10.2.2 Med vem fick man kontakt i katolska kyrkan? ................................................................................ 328 
10.2.3 Varför man tar kontakt med katolska kyrkan? ................................................................................. 329 

10.3 Hur katolikerna upplever katolska kyrkans verksamhet (nivå C-D: kommunitet och individ) ............. 330 
10.3.1 Katolska kyrkans sociala roll .......................................................................................................... 330 

10.3.2 Katolska kyrkans stöd och omsorg .................................................................................................. 331 

10.3.3 Kan katolska kyrkan ”hjälpa” flyktingar och invandrare ? .............................................................. 331 
10.3.4 Stöd till nyanlända .......................................................................................................................... 333 

10.3.5 Katolska kyrkans syn på andra samfunds sociala verksamhet ......................................................... 337 
10.3.6 Katolska kyrkan och integrationsarbetet ......................................................................................... 338 
10.3.7 Finns det speciella grupper/nationer som har svårt att integrera sig? .............................................. 341 

10.4 Lokalkyrkans  kontakt med det svenska samhället (nivå A: samfund och samhälle) ............................ 343 
10.4.1 Kunskap om svenska myndigheter .................................................................................................. 343 
10.4.2 Kontakt med svenskar ..................................................................................................................... 346 

10.5 Sammanfattande slutsatser.................................................................................................................... 346 

Kapitel 11 Caritas Sverige – karitativt arbete i en välfärdsstat i förändring .......................................... 348 
11.1 Caritas Sveriges verksamhet ................................................................................................................. 350 

11.1.1 Internationella arbetet ..................................................................................................................... 350 

11.1.2 Biståndsinriktning ........................................................................................................................... 352 

11.2 Caritas struktur ..................................................................................................................................... 354 

11.2.1 Vision och mission .......................................................................................................................... 354 

11.3 Verksamheten i Sverige ........................................................................................................................ 358 



FRÅN INVANDRARKYRKA TILL MÅNGKULTURELLT SAMFUND 

12  

DEL  5  
SLUTSATSER ............................................................................................................................................ 361 

Kapitel 12  Sammanfattande slutsatser.............................................................................................. 362 
12.1 Huvudsyfte ........................................................................................................................................... 363 

12.2 Slutsatser nivå A .......................................................................................................................................... 364 
12.3 Slutsatser nivå B ................................................................................................................................... 367 

12.4 Slutsatser nivå C ................................................................................................................................... 369 

2.5   Slutsatser nivå D .......................................................................................................................................... 371 
Summary in English ................................................................................................................................. 378 

Methodology ........................................................................................................................................................ 379 
Time-frame ............................................................................................................................................... 380 

THE STUDY ........................................................................................................................................................ 380 
Background .......................................................................................................................................................... 380 
Theoretical part .................................................................................................................................................... 380 
The Immigration Policy of Sweden ...................................................................................................................... 383 

The Catholic Church in Sweden ........................................................................................................................... 384 

Nationalistic or pluralistic approach .................................................................................................................... 385 
Church Organisation and the Socio-pastoral work ............................................................................................... 385 

The Social Teachings of the Church .................................................................................................................... 386 

The social methodology of the Catholic Church .................................................................................................. 386 

The empirical part ................................................................................................................................................ 387 
Conclusion ........................................................................................................................................................... 388 

Bilaga 1 Definition av nyckeltermer ........................................................................................................ 389 

Teologiska och religionssociologiska termer ....................................................................................................... 389 

Antropologiska termer .......................................................................................................................................... 391 
Begrepp inom migrationsforskning och invandrarpolitiken ................................................................................. 392 

Övriga termer ....................................................................................................................................................... 397 
Litteraturlista och hänvisningar .............................................................................................................. 400 

 
Tabellförteckning 
Tabell 1 Statliga bidrag till religiösa samfund 1975-95 ....................................................................................... 145 
Tabell 2 Fördelning statliga bidrag till svenska samfund och invandrarsamfund 1974-1994 .............................. 146 
Tabell 3 Erhållna statliga medel per medlem/betjänade ...................................................................................... 150 
Tabell 4 Jämförelse av statsbidragsutbetalningar till svenska samfund och invandrarsamfund ........................... 151 
Tabell 5 Utbetalda medel korrigerade för inflation 1975-95 ............................................................................... 152 
Tabell 6: Antalet registrerade medlemmar 1940-1995 i katolska kyrkan i Sverige ............................................. 159 
Tabell 7 Antalet nybildade församlingar i Stockholms katolska stift 1945 - 1995  ............................................. 162 
Tabell 8 Svenskfödda samt utländska katolska medlemmar i Stockholms katolska stift ..................................... 167 
Tabell 9 Skattat antal katoliker av germansk/anglosaxisk, slavisk, latinsk och övrig bakgrund 1970 ................. 174 
Tabell 10 Skattat antal katoliker av germansk/anglosaxisk, slavisk, latinsk och övrig bakgrund 1980 ............... 177 
Tabell 11 Skattat antal katoliker av germansk/anglosaxisk, slavisk, latinsk och övrig bakgrund 1990 ............... 179 
Tabell 12 Översiktstabell över utländska språkgrupper i katolska kyrkan i Sverige 1970-90 ............................. 180 
Tabell 13 Översiktstabell: Proportion icke-europeiska katoliker 1970-90 .......................................................... 180 
Tabell 14 Beräknat antal utländska katoliker i Sverige 1970-90  ........................................................................ 182 
Tabell 15 Personer med utländsk bakgrund i Sverige 31 december 1994, antalet katoliker i procent samt antalet 

potentiella katoliker i Sverige per land  ..................................................................................................... 185 
Tabell 16: Medlemskap i nationella grupper (1991)  .................................................................................... 190 
Tabell 17  Andel registrerade katoliker per land eller nationell grupp i procent av antalet potentiella katoliker 192 
Tabell 18 Antalet döpta katolska barn 1975-95 ................................................................................................... 196 
Tabell 19 Antalet konfirmerade katoliker 1975-95 ............................................................................................. 197 
Tabell 20 Antalet katolska vigslar 1975-95 ......................................................................................................... 197 
Tabell 21 Blandäktenskap (med en katolsk part) 1994 ........................................................................................ 199 
Tabell 22 Antalet dop och dopfrekvens i några stift/länder ................................................................................. 200 
Tabell 23  Jämförande statistisk mellan Svenska kyrkan och katolska kyrkan i Sverige 1991  ........................... 204 
Tabell 24 Dopfrekvens och jämförande statistik bland ett antal länder ............................................................... 206 
Tabell 25 Antalet svarande på enkät A ................................................................................................................ 320 
Tabell 26 Fördelning av nationaliteter på de svarande katolska kyrkoherdarna (1994): ..................................... 322 
Tabell 27 Caritas Sveriges verksamhet 1988-97 ................................................................................................. 350 
  
 



FRÅN INVANDRARKYRKA TILL MÅNGKULTURELLT SAMFUND 

13  

Figurförteckning 
Figur 1 Teoribildning om samfund och samhälle .................................................................................................. 25 
Figur 2 Martins typologi om religionens roll i samhället ....................................................................................... 46 
Figur 3  Välfärdstjänstproducerande aktörer enligt Habermann och Lorentzen .................................................... 59 
Figur 4 Genomförandeorganisationen av det sociala arbetet  ................................................................................ 62 
Figur 5  Samfundens marginella roll som välfärdsproducent ................................................................................ 68 
Figur 6 Typologi över rationellt, traditionellt och karismatiskt ledarskap i katolska kyrkan ................................. 79 
Figur 7 Descouvemonts typologi om konservativt och progressivt synsätt ........................................................... 82 
Figur 8  ”Fördröjt reaktionsmönster” hos religiösa samfund ................................................................................. 86 
Figur 9 Religiös identitet ....................................................................................................................................... 93 
Figur 10 Typologi om individcentrerad respektive gruppcentrerad kyrka ........................................................... 101 
Figur 11 Stechers typologi om traditionalisten och progressisten ....................................................................... 110 
Figur 12 Vision och mission ................................................................................................................................ 112 
Figur 13 Församlingstillväxten i Stockholms katolska stift 1784 - 1996 ............................................................. 164 
Figur 14 Kyrkoledning och kultur 1970 .............................................................................................................. 235 
Figur 15 Kyrkoledning och struktur 1970 ........................................................................................................... 237 
Figur 16 Kyrkoledning, vision och mission 1970 ................................................................................................ 239 
Figur 17 Kyrkoledning och kultur 1980 .............................................................................................................. 241 
Figur 18 Kyrkoledning och struktur 1980 ........................................................................................................... 243 
Figur 19 Kyrkoledning, vision och mission 1980 ................................................................................................ 244 
Figur 20 Kyrkoledning och kultur 1990 .............................................................................................................. 247 
Figur 21 Kyrkoledning och struktur 1990 ........................................................................................................... 250 
Figur 22 Kyrkoledning, mission och vision 1990 ................................................................................................ 255 
Figur 23 Sociallärans grundprinciper  ................................................................................................................. 280 
Bilaga 6 Figur 24 Förteckning över lokala caritasgrupper och deras verksamhet 1993 ...................................... 429 
 
Bilagor 
Bilaga 1 Definition av nyckeltermer .......................................................................................389 
Bilaga 2 Statliga utredningar och betänkanden .......................................................................411 
Bilaga 3 Sammanställning över påvliga rundskrivelser och socialencyklikor ........................412 
Bilaga 4 Enkät till invandrare och flyktingar om katolska kyrkans social pastorala arbete 

(Enkät A) .........................................................................................................................413 
Bilaga 5  Enkät  om katolska kyrkans social-pastorala arbete (Enkät B) ................................422 
Bilaga 6 Figur 24 Förteckning över lokala caritasgrupper och deras verksamhet 1993 .........429 
 
 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FRÅN INVANDRARKYRKA TILL MÅNGKULTURELLT SAMFUND 

15  

 
 
Förord 
 
 
 
Jag har alltid drömt om att få kombinera praktiskt socialt arbete med sociologisk 
teoribildning och analys. I grund och botten handlar det om att ständigt kunna förbättra sina 
verktyg, att få möjlighet att använda sig av de erfarenheter och lärdomar man bärd med sig 
genom livet, genom arbeten och studier. 
      Jag vill först och främst tacka min handledare, professor Thorleif Pettersson, som har 
givit mig möjlighet att förverkliga den drömmen. Det hat inte varit en lätt uppgift att 
förvalta. Sedan 1993 är jag bosatt och verksam i Beirut, Libanon. Jag är ständigt på resande 
fot genom mitt arbete som regionalsekreterare för Caritas Internationalis i Mellanöstern och 
Nordafrika. Under avhandlingsperioden har jag fått två barn och väntar ett tredje. Jag har 
dock blivit uppmuntrad och påhejad av familj, kollegor och vänner. Det har varit en oerhört 
stimulerande och spännande period i mitt liv. 
      Jag vill också tacka mina arbetsgivare Caritas Sverige och Caritas Internationalis för att 
ha givit mig flexibilitet och stöd. Biskop William Kenney har alltid ställt upp med 
konstruktiva synpunkter, även när jag har varit rak på sak och vass i min argumentation. 
Min biträdande handledare, docent Sven-Erik Pernler har bl.a. lärt mig hur viktigt det är att 
vara precis i sina formuleringar (han är dock oskyldig till alla eventuella otydligheterna i 
denna avhandling!). Professor Hilal Khashan, amerikansk sunnimuslim och palestinier från 
American University of Beirut har visat mig hur viktigt det är att våga vara sig själv och att 
ha humor, trots en kaotisk omgivning och högt ställda krav. 
      Karl-Erik Svartberg och Kaj Engelhart har hjälpt mig med korrektur och kommit med 
värdefulla synpunkter. Martin McDermott och Jean Kors har språkgranskat den engelska 
sammanfattningen. Allt detta har skett någonstans mellan Sävedalen och Bikfaya. 
      Denna bok tillägnas mina föräldrar, min fru Carole, mina barn Rafaella och Andrea. Utan 
min mors orubblighet och ståndaktighet vad gäller kyrka och tro, så skulle aldrig mitt 
intresse ha väckts för ämnet till denna avhandling. Hon kom till Sverige i början av 1960-
talet som invandrare och katolik, och hennes tro snarare stärktes än försvagades i den 
ifrågasättande sekulära miljön. Genom henne kom jag i kontakt med katolska kyrkan i olika 
länder. Av henne har jag lärt mig vad ”mångkulturell” innebär i praktiken. 
Ett av de första orden Carole lärde sig på svenska vad ”avhandling”. Min äldsta dotter 
Rafaella, som nu är fyra år, kommer säkert snart att lära sig säga ”disputation”. Jag hade satt 
som mål att klara disputationen innan Andrea föddes. Nu blev det i alla fall innan Andreas 
lilla syskon ska födas. Det har inte alltid varit lätt, men det är underbart…. 
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Kapitel 1 Inledning 
 
 
 
 
 
Det finns samhällen som inte har några katolska kyrkor…Dessa samhällen finns i det 
lutherska Skandinavien och i de ortodoxa länderna i östra Europa.1 
 
Min utgångspunkt är att religion är den viktigaste, och historiskt den främsta, förmedlaren av 
mening i mänskliga samhällen.2 
 
 
 
 
 

atolska kyrkan i Sverige och hennes sociala och pastorala verksamhet är ett område 
som är förhållandevis outforskat i Sverige. De allra flesta invandrarsamfunden i 
Sverige delar samma öde. Göran Gustafsson menar att ”Sverige under en trettio- 

fyrtioårsperiod blivit ett land som i mycket liten utsträckning utnyttjar religionen och ett land 
som i mycket liten utsträckning skyddar religionen eller ens tar hänsyn till religionen och till 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  Religionssociologen David Martin om katolska kyrkan i Norden, Martin 1978, s. 22. 
2 Robertson (Ed.) 1978, s. 14. 

K
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de önskemål som reses från religiöst håll”.3 Invandrarnas religioner, som förut ansågs som 
något näst intill exotiskt, främmande och i Sverige enbart begränsade till den privata sfären, 
står plötsligt i centrum i debatten om det mångkulturella samhället med dess utmaningar och 
begränsningar. Den religiösa fundamentalismen, som ofta likställs med fanatism, anses av 
många som det största hotet mot det demokratiska samhället. Det som islam och de 
muslimska samfunden på 1990-talet får utstå, i form av intolerans, fördomar och 
diskriminering, har tidigare judendomen, katolicismen och Österns ortodoxa kyrkor fått (och 
får i vissa fall fortfarande) genomgå. Vad som däremot inte är så känt, eller i alla fall 
undervärderats, är invandrarsamfundens bidrag till att bygga upp och vidareutveckla det 
mångkulturella samhället.  
De insatser som många av dessa samfund och enskilda organisationer gjort under de senaste 
tre decennierna inom den sociala sektorn, med små eller begränsade bidrag från stat eller 
kommun, är betydande.4 
 Invandrarsamfunden kan inte likställas och studeras som ett enhetligt fenomen och 
begreppet invandrarsamfund är svårt att definiera.5 Invandrarnas samfund i Sverige utgör en 
mängd, förhållandevis små sociala agglomerat som binds ihop av homogenitet, kultur, 
blodsband, etnisk/nationell samhörighet och tradition. Att medlemmarna i dessa samfund 
ökat kraftigt sedan andra världskriget, medan flertalet övriga kristna samfund (förutom 
Svenska kyrkan) haft en kraftig tillbakagång, är inget nytt.6 För flera av invandrarsamfunden 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3  Gustafsson 1993, s. 29. 
4 Cf. SOU 1993:082, s. 71-72. 
5 Cf. kapitel 4. 
6 Cf. Halvardson 1991, s. 14. 
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har tillväxten varit stor, medan inflytandet i samhället är fortsatt marginellt. Det var först 
Kungl. Maj:ts skrivelse från 1974 som öppnade vägen för ytterligare fyra samfund, andra än 
de s.k. ”vissa trossamfunden”, att erhålla statsbidrag. Dessa fyra samfund var estniska 
evangelisk-lutherska kyrkan, ungerska protestantiska församlingen i Sverige, katolska kyrkan 
i Sverige och de mosaiska församlingarna i Sverige.7 De fyra samfunden representerades av 
en delegation som var knuten till Sveriges frikyrkoråds samarbetsnämnd, som i sin tur bestod 
av 13 frikyrkosamfund. Från början bestämdes att invandrarsamfunden skulle erhålla 15% av 
det totala statsbidraget.8 Detta ansågs som en rimlig andel med hänsyn till olika faktorer, 
bl.a. samfundens storlek, mängden av aktiviteter, kostnader och önskan att stödja 
invandrare.9 Tjugo år senare finns det 23 invandrarsamfund, med fler än 3000 medlemmar 
vardera, och därigenom med rätten att erhålla statliga medel för sin verksamhet. Alla kristna 
(protestantiska, katolska och ortodoxa) och muslimska samfund, samt de judiska 
församlingarna, finns representerade. Sammanlagt hade 1995 dessa samfund 348.718 
registrerade medlemmar, vilket omfattar 41% av alla religiösa samfunds medlemmar utanför 
Svenska kyrkan.10 Invandrarsamfunden utgör m.a.o. en betydande del av de fria samfunden. 

Före reformationen var katolska kyrkan i Sverige i allra högsta grad svensk. Katolska 
kyrkan i Sverige har, sedan 1783 då den åter fått verka efter reformationen, betraktats som ett 
invandrarsamfund, som något utländskt, främmande och sydländskt. Detta är också riktigt 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 Kungörelsen 1974:404, senare Förordning 1989:271. Cf. Sveriges frikyrkoråds samarbetsnämnd 

1975c, s. 65. 
8 Sveriges frikyrkoråds samarbetsnämnd 1975c, s. 66 
9 Uppgifterna kommer från Jan-Erik Levy, generalsekreterare på Samarbetsnämnden för statsbidrag till 

trossamfund (SST). 
10 Cf. Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund, Årsbok 1995, s. 26-27 
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om man utgår från att Sverige är ett homogent land med nästan 100% protestanter och bara 
obetydliga religiösa minoriteter, som ’knappast förtjänade uppmärksamhet ända fram till 
1970-talet”.11 Katolska kyrkan i Sverige har förändrats, från i mitten av 1940-talet med ca 
50% svenskar som medlemmar, till ett samfund med stor majoritet invandrare och flyktingar 
i mitten av 1990-talet. Sedan den stora medlemstillväxten i början av 1950-talet har katolska 
kyrkan i Sverige bedrivit socialt och pastoralt arbete med flyktingar och invandrare. Detta 
arbete har utvecklats utifrån de konkreta behov som invandringen skapat. Från 1970-talet och 
framåt har katolska kyrkan i Sverige fått allt fler medlemmar från länder utanför Europa.  

Min tes är att katolska kyrkan i Sverige utvecklats från i första hand en svensk katolsk 
kyrka, till en invandrarkyrka och att hon p.g.a. 1970-talets utomeuropeiska invandring och  
förändringarna i svensk invandrarpolitik, är på väg att bli ett mångkulturellt katolskt 
samfund.  

Det finns en klar skillnad mellan ”invandrarkyrka” och ”mångkulturellt samfund”, 
även om man skulle kunna hävda att ett ”mångkulturellt samfund” på samma gång kan vara 
en ”invandrarkyrka”. ”Invandrare”, som ännu inte blivit svenska medborgare, har inte samma 
fulla rättigheter som ”svenskar”.  Många (dock långt ifrån alla) invandrare lever isolerade 
från svenskar. Att vara invandrare innebär att man tillhör en minoritet och ofta lever i 
segregation, trots att man kanske har blivit svensk medborgare och har samma juridiska 
status som infödda svenskar. ”Mångkulturell” bygger på ömsesidig respekt. Ett 
mångkulturellt sammanhang präglas av många livsstilar, språk och erfarenheter. Ett 
mångkulturellt samfund har samma fulla rättigheter och skyldigheter som svenska samfund. 
Ett mångkulturellt samfund främjar och värnar också den mångfald som finns p.g.a. en 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11  Cf. Martin 1978, s. 22, s. 33, s. 73. 
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heterogen medlemssammansättning. Två aspekter bör undersökas: dels samfundets situation, 
d.v.s. medlemssammansättning, ledningens vision och synsätt vad gäller samspelet mellan 
medlemmar från olika etniska och kulturella bakgrunder, samt situationen i samhället. Det 
politiska klimatet och den allmänna opinionen kan präglas av tolerans, välvilja och öppenhet, 
men i situationer av ökad arbetslöshet och nedskärningar kan pendeln svänga mot 
främlingsfientlighet och I värsta fall rasism. 

Majoriteten medlemmar av katolska kyrkan i Sverige (efter 1950), hennes ledning, 
biskopar, präster och systrar är invandrare. Katolska kyrkan i Sverige lever inte längre i en 
isolerad gettotillvaro.12 Är Stockholms katolska stift13 ett mångkulturellt samfund? Enligt 
vissa bedömare är katolska kyrkan i Sverige en viktig integrationsfaktor i det svenska 
samhället och en modell för mångkulturell samvaro.14 Vad innebär det konkret att vara ett 
mångkulturellt samfund? Mångkulturell tar inte bara fasta på den etniska identiteten. 
Begreppet omfattar fler dimensioner än den etniska. Ett synsätt handlar om att beskriva ett 
mångkulturellt samhälle som en nation med ett antal distinkta grupper med olika språk och 
kulturer. Statliga utredningar i Sverige har ofta hävdat att något sådant knappast kan bli 
aktuellt i Sverige. För detta krävs att grupperna blir tillräckligt stora och att de fylls på 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12  Domprost Lars Cavallin menar att katolska kyrkan i Sverige levde en gettotillvaro fram till 1920-talet. 

”Utbrytningen ur gettot” skedde enligt honom redan under mellankrigstiden 1923 – 1943, cf. Åberg, 
Lindquist & Cavallin 1983, s. 33. Katolska kyrkan i Sverige har dock fört en förhållandevis anonym 
tillvaro ända fram till mitten av 1970-talet. Det var först då katolska kyrkan i Sverige fick samma 
ekonomiska rättigheter gentemot Staten som andra svenska frikyrkosamfund. Först då kan man i 
egentlig mening tala om ett genombrott för Stockholms katolska stift. 

13  Omfattar hela Sverige. 
14 Nyman 1995. Cf. de Paillerets 1988. 
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genom nyinvandring och att man i stor utsträckning gifter sig inom den egna gruppen.15 
Mångkulturell används ofta i betydelsen valfrihet, ett av huvudmålen i den svenska 
invandrarpolitiken. Valfriheten begränsas när det råder ojämlika levnadsförhållanden, 
diskriminering, fördomar och missnöje med att inte få ett tillräckligt erkännande och stöd för 
den egna etniska gruppen.16 Ett kulturpluralistiskt samhälle har ett antal distinkta grupper 
med olika språk, religioner och kulturer. Dessa har garanterade rättigheter att fritt få utöva 
sin specifika kultur.17 Mångkulturellt är det sammanhang som är heterogent och består av 
personer från olika religiös, etnisk och/eller lingvistisk bakgrund. En genuin mångkulturell 
miljö gynnar och främjar mångfald och samverkan mellan olika subkulturer.18 Subkulturer är 
de värderingar och normer som skiljer sig från den rådande majoriteten i ett samhälle.19 
Invandrarsamfunden i Sverige omfattas enligt denna breda definition av olika subkulturer. 
Enligt det tidigare beskrivna mångkulturella synsätt klingar emellertid ”subkultur” negativt 
och står i motsats till de allmänt rådande värderingarna i Sverige. Att omfattas av katolska 
eller islamiska värderingar och normer skulle i detta fall vara en subkultur i relation till det 
evangelisk-lutherska synsättet. Det finns också olika subkulturer – inte alltid sanktionerade 
och/eller formaliserade – inom varje samfund.20 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 SOU 1996:055, s. 71. 
16 A.a., s. 70. 
17 A.a., s.88. 
18 Cf. Giddens 1992, s. 271. 
19 A.a., s.750. 
20  ”Polsk eller chilensk katolicism” i Sverige är två exempel på subkulturer inom Stockholms       

katolska stift. 
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Katolska kyrkans situation i Sverige har ändrats drastiskt sedan religionssociologen 
David Martin i slutet av 1970-talet konstaterade att det råder religiös homogenitet i det 
lutherska Skandinavien. Katolska kyrkan i Sverige är i mitten av 1990-talet det största 
kristna samfundet näst efter Svenska kyrkan.  

1.1 Syfte 
Syftet är att göra en kyrkosociologisk analys av katolska kyrkan i Sverige. Genom denna 
studie har jag för avsikt  

att undersöka huruvida katolska kyrkan i Sverige förändrats från att ha varit ett 
begränsat invandrarsamfund till att bli en av Sveriges största mångkulturella organisationer. 
Denna förändringsprocess ställs i relation till den svenska invandrarpolitiken och de 
skiftande synsätt på religion som rått från 1970-tal till 90-tal.  

att öka den sociologiska kunskapen om hur organisationen katolska kyrkan i Sverige 
är uppbyggd och vilka tendenser och vägval kyrkan står inför. 

att fokusera frågan hur externa och interna förhållanden påverkar de sociala och 
pastorala sidorna av katolska kyrkans arbete. I detta sammanhang är det viktigt att undersöka 
vilka sociala roller ett religiöst samfund kan spela i ett välfärdssamhälle. Vilka svårigheter, 
möjligheter och eventuella hinder uppkommer i sådana hänseenden när en invandrarkyrka 
utvecklas till ett mångkulturellt samfund i det svenska välfärdssamhället?  

att diskutera det civila samhällets möjligheter och begränsningar för religiösa 
samfund i allmänhet och katolska kyrkan i synnerhet, samt vilken funktion dessa samfund 
kan ha i ett sådant samhälle.  

1.2 Ett flerdimensionellt arbetsätt 
När man vill undersöka ett samfund som katolska kyrkan kan man utgå ifrån flera 
vetenskapliga discipliner. Jag väljer i första hand ett kyrkosociologiskt perspektiv med en 
eklektisk ansats. När man ska beskriva och analysera religiösa samfund i allmänhet och 
katolska kyrkan i synnerhet, kommer man förr eller senare att inse att detta är en ytterst 
komplex och mångfacetterad uppgift. Förutom teologiska och sociologiska ansatser finns det 
också bl.a. antropologiska, psykologiska, statsvetenskapliga, juridiska och ekonomiska 
aspekter att beakta. Jag har valt att inrikta mig på följande fyra områden: 
 
• Samhällsnivå: relationen mellan kyrka/samfund och samhälle 
• Samfundsnivå: kyrkobegrepp, kyrkans roll, väsen och organisation 
• Gruppnivå: interaktion mellan grupp, kommunitet och rörelse inom kyrkan 
• Individnivå: individen i kyrkan 
 
Inom varje ovan nämnt område har jag använt mig av teologisk, sociologisk, antropologisk 
och/eller statsvetenskaplig teoribildning. När jag började min undersökning av kyrkan, 
hennes organisation, roll och väsen, fann jag att teologin länge haft monopol och 
tolkningsföreträde. Sociologin har också utvecklat en mängd teorier om religionens roll i 
samhället. Jag tar upp några av de klassiska religionssociologiska modellerna. Ett tredje 
synsätt som jag väljer att arbeta med är antropologins bidrag till diskussionen kring kyrka 
och kultur. Jag inkluderar här dessutom vissa religionspsykologiska teorier. Det fjärde fältet 
handlar om kyrkans roll i samhället och hennes relation till de styrande myndigheterna. Här 
kommer företrädesvis statsvetenskapliga teorier i förgrunden. Kyrkans relation till makten 
och styrande myndigheter är här centrala temata. Sammantaget kommer jag alltså beakta 
teologiska/ecklesiologiska, sociologiska, antropologiska och statsvetenskapliga perspektiv 
för att kunna få en helhetsbild av katolska kyrkan och hennes roll i samhället. I figur 1 anges 
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på vilka nivåer man kan studera ett samfund i allmänhet och katolska kyrkan i synnerhet. 
Figuren anger också vilken teoribildning och vilket material som avhandlingen aktualiserar. 
Att jag just använt mig av nedanstående teoretiker innebär inte nödvändigtvis att det inte 
finns andra, och för sig, lika tillämpliga teologiska, sociologiska och samhällsvetenskapliga 
teorier som också skulle kunnat vara till användning. Viss teoribildning kan också användas 
på flera nivåer. En del av de nedanstående teoretikerna uppvisar inte heller konsensus i sina 
teoretiska resonemang. Min huvudtanke med figuren är att visa att min studie av katolska 
kyrkan utgår från en eklektisk och tvärvetenskaplig forskningsmetodik som också öppnar för 
nya infallsvinklar. Det säger sig själv att jag inom ramen för denna avhandling inte kan ge en 
heltäckande analys av alla dessa olika infallsvinklar. 
 
 
 
Nivå och syfte Exempel på teoribildning och material 
A. Samhällsnivå: relationen mellan 
kyrka/samfund och samhälle  
Syfte:  
• Att klarlägga katolska kyrkans syn på 

samhälle, politik och socialt engagemang. 

Teologi:  
A1:  Katolska kyrkans sociallära21 
 

• Att beskriva i vilken samhällskontext katolska 
kyrkan i Sverige agerar.  

• Att förklara vilka typer av strategier katolska 

Sociologi:  
A2: Webers tes om relationen mellan religion och 
social förändring.  
A3:Durkheim om religion som en stabiliserande 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 Cf. kapitel 7 och kapitel 8.  
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kyrkan i Sverige har i relationen till 
myndigheter. 

 

faktor.  
A4: Parsons funktionalistiska teorier om 
religionens roll i samhället. 
A5: Martins sekulariseringsteori. 

• Att undersöka de former för samverkan som 
existerar mellan olika sociala aktörer i det 
civila samhället.  

• Att analysera kyrkans roll i det civila 
samhället. 

• Att undersöka  huruvida välfärdssamhället 
begränsar samfundens sociala roll. 

 

Statsvetenskap:  
A6: Kyrkans centrala roll i det civila samhället.  
A7:Kyrkans marginella roll i välfärdssamhället. 
A8:Burns’ tes om en ”devalverad” katolsk 
sociallära. 

• Att beskriva individernas religiositet som ett 
samhällsfenomen. 

Antropologi:  
A9: Teorier om det mångkulturella samhället. 

B.  Samfundsnivå: kyrkobegrepp, kyrkans roll, 
kyrkans väsen och kyrkans organisation 

Syfte: 
• Att klarlägga hur katolska kyrkan ser på sig 

själv, sin organisation och sitt ledarskap. 
• Att undersöka alternativa ecklesiologiska 

modeller som inte alltid överensstämmer med 
katolska kyrkans officiella hållning. 

Teologi:  
B1: Lumen Gentium, Om Kyrkan.  
B2: Rahners ecklesiologiska teorier.  
B3: Boffs teser om katolska kyrkans   
organisation. 

• Att undersöka vilka olika typer av auktoritet 
och ledarskap som finns i katolska kyrkan. 

• Att analysera hur olika ideologiska synsätt 
påverkar katolska kyrkans organisation. 

Sociologi/antropologi:  
B4: Parsons teori om religion och kultur.  
B5: Webers teorier om religiös auktoritet. 
B6: Descouvemonts typologi om konservativt och 
progressivt synsätt 

C.  Gruppnivå: interaktion mellan grupp, 
kommunitet och rörelse 

Syfte: 
• Att granska hur religiös identitet manifesteras i 

lokalkyrkan. 

Teologi/sociologi:  
C1: van der Vens teorier om religiös identitet på 
mikronivå. 
C2: Sickings teorier om minoritetsreligionernas 
samhällsroll.  

• Att diskutera hur en minoritet organiserar sin 
religiositet. 

• Att undersöka hur spänningar kan uppkomma 
mellan olika grupper i katolska kyrkan och hur 
kyrkans ledning hanterar dessa konflikter. 

 

D. Individnivå: kyrkan och individen 
 
Syfte: 

Teologi/sociologi:  
D1: Stechers idéer om ”traditionalisten” och 
”progressisten”. 

• Att undersöka hur katolska individer uttrycker 
sin tro. 

• Att granska på vilket sätt katolska kyrkan. 
försöker förmedla tron i olika kulturella 
miljöer. 

Teologi/antropologi:  
D2: Carriers, Roest Crollius’, Calvez’ och 
Peelmans teorier om inkulturation. 
D3: Sjögrens syn på personbegreppet (individ och 
grupp) 

• Att klarlägga hur katolikernas tro förändras i 
samband med migration och nya kulturmöten. 

• Att undersöka hur katolikerna i Sverige 
uppfattar katolska kyrkans verksamhet 

Sociologi:  
D4: Teorin om ”religiöst humankapital”.  
D5: Glocks & Starks teori om religiöst 
engagemang och dess fem olika dimensioner 

Figur 1 Teoribildning om samfund och samhälle 
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1.3 Metod och material: några inledande synpunkter 
Datainsamling har skett genom arkiv- och litteraturstudier, enkäter, intervjuer och fältstudier. 
Jag har använt mig av både kvalitativa och kvantitativa metoder. Den norske sociologen Pål 
Repstad menar att ”kombinera olika metoder ger ett bredare dataunderlag och en säkrare 
grund för tolkning”.22 Viktigt är att utgå från de problem och frågeställningar som ska 
penetreras, och att sedan anpassa metoden efter dessa. För mig har det inneburit en process 
som krävt stort tålamod, flexibilitet och lyhördhet. 
 I teoridelen utgår jag från några av de klassiska teorierna om religionens roll i 
samhället. Detta är viktigt för att bättre förstå de sociala och politiska sammanhangen samt 
de värderingsmönster som länge varit rådande i det svenska samhället. Detta är dock inte 
huvudsyftet med min avhandling. Snarare är denna inledning ett sätt att ange position, en 
utgångspunkt till mera praktiska och uppdaterade teorier om den interna kommunikationen i 
katolska kyrkan, om inställningen till förändring, om kyrkans ledarskap m.m. Personbegrepp 
som individ och grupp, samt termen inkulturation analyserar jag med hjälp av 
kulturantropologiska teorier. Andra motsatspar är rationellt och traditionellt där jag 
använder Webers modeller om ledarskap. Det svenska välfärdssamhället och teorier om 
sociala aktörer i det civila samhället går jag igenom i ett deskriptivt avsnitt med betoning på 
vilken roll samfunden och de enskilda organisationerna kan spela i samhället. En typologi 
om katolska kyrkans vision och mission presenteras. En modell om progressivt - 
konservativt, respektive traditionellt-modernt leder in på olika förhållningssätt till tro som 
existerar i katolska kyrkan. Att skriva ett teoriavsnitt i religionssociologi utan en diskussion 
kring sekularisering/religiös förändring, vore i princip en omöjlighet. Jag använder mig av 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22  Repstad 1988, s.15. 
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David Martin General Theory om sekularisering, samt Charles Glocks & Rodney Starks teori 
om religiöst engagemang och applicerar de olika trosdimensionerna på katolska kyrkan.  
 Jag har försökt att utveckla en flexibel metod.23 Jag har en viktig personlig erfarenhet 
att bygga på genom mitt arbete i katolska kyrkan. Detta har också hjälpt mig i den empiriska 
illustrationen. Givetvis kan denna insikt och ”insider-kunskap” vara både en för- och 
nackdel. Jag är inte neutral vad gäller mitt studieobjekt. En annan svårighet är att det ofta kan 
vara svårt att belägga tendenser och skeenden på ett påtagligt sätt än att enbart känna till 
personliga erfarenheter. För en utomstående forskare kan det vara näst intill omöjligt att 
penetrera och få tillgång till tillförlitligt material och data som beskriver de inre skeenden 
som sker i religiösa och politiska organisationer. För mig är problemet snarare det motsatta, 
jag har inte distans till mitt studieobjekt. Mina erfarenheter och kunskaper om katolska 
kyrkan i Sverige har emellertid varit till stor hjälp för att kunna analysera och systematisera 
den data som samlats in för denna studie.  

För att få ett bättre underlag för min studie har jag funnit det nödvändigt att 
genomföra två enkäter samt en studie av Caritas Sverige, katolska kyrkans 
biståndsorganisation. Jag har valt att koncentrera mig på katolska kyrkans socialpastorala 
arbete i Stockholms katolska stift. Enkäterna presenteras i kapitel 9. I enkät A vänder jag mig 
till katolska invandrare och flyktingar från fyra olika nationella/kulturella grupper: Här följer 
endast en sammanfattning av frågeställningarna: 
 
Effekter och genomslagskraft: har de katolska flyktingarnas och invandrarnas integration i 
det svenska samhället underlättats genom katolska kyrkans sociala och pastorala arbete? 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23  Cf. Repstad 1988, s.45-46. 
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Sociala, ekonomiska, och psykologiska dimensioner: hur betydelsefull upplevs katolska 
kyrkans sociala verksamhet vara, utöver de strikt religiösa och pastorala aspekterna? 
 
I enkät B vänder jag mig till de katolska församlingarna, ordnarna och kongregationerna, de 
nationella själasörjarna samt de katolska organisationerna. Följande frågeställningar är 
centrala: 
 
Samverkan med det omgivande samhället: hur samverkar katolska kyrkans representanter på 
lokal nivå med de svenska myndigheterna? 
 
Mångkulturellt samfund: finns det en utarbetad metodik i Stockholms katolska stift om hur 
kyrkan ska hantera sin mångkulturella, mångnationella och mångetniska situation? 
 
De metod- och materialproblem som jag här har berört på ett mycket allmänt sätt kommer 
jag att diskutera mer ingående i kapitel 9-10.   

I första hand är det katolska kyrkan i Sverige och hennes sociala roll i samhället, som 
behandlas i denna avhandling. Tidsmässigt spänner studien från 1970-tal till 90-tal. I mitten 
av 70-talet förändrades Sveriges invandrarpolitik avsevärt genom riksdagens fastställande av 
jämlikhet, valfrihet och samverkan som de nya huvudmålen. Det ter sig därför naturligt att 
göra en uppföljning av denna nya politik och  undersöka huruvida den skiljer sig från den 
assimileringsmodell som tidigare varit rådande. 
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Jag har gjort en samtidsstudie. Ur explorativ synvinkel ger jag ibland siffermaterial 
som sträcker sig längre tillbaka i tiden. Jag skulle också ha kunnat lägga ett bredare historiskt 
perspektiv. Denna avhandling har emellertid inte haft som målsättning att skriva katolska 
kyrkans moderna historia i Sverige. Jag har bara övergripande beskrivit 1950- till 60-talen 
och det ökade antalet arbetskraftsinvandrare som kom från Italien, Jugoslavien, Spanien och 
Portugal under den perioden. Inga studier finns gjorda i Sverige om arbetskraftsinvandrarnas 
religiositet och hur deras religiositet har förändrats och förändrat katolska kyrkan i Sverige.  

1.4 Definitioner  
Det är ett faktum att det saknas en enhetlig begreppsapparat när det gäller att definiera, 
klassificera och benämna nyckeltermer inom humanvetenskaperna. Inom forskningen om 
etniska relationer och invandrarfrågor råder en begreppsmässig och metodmässig splittring.24 
Givetvis blir inte saken enklare när jag lägger fram en avhandling som rör sig i ett 
tvärvetenskapligt fält mellan sociologi, statsvetenskap, antropologi och teologi. Jag har 
försökt vara så klar, pedagogisk och koncis som möjligt. Ofta har jag utgått från officiella 
definitioner, d.v.s. hur de berörda svenska myndigheterna definierar vissa benämningar. I 
mitt analysspråk har jag sedan utgått ifrån dessa, jämfört med vad olika forskare kommit 
fram till, för att sedan försöka definiera var jag själv står. I bilaga 1 finns en översikt hur jag 
definierat olika nyckeltermer.  

1.5 Avhandlingens uppläggning 
Uppläggningen av avhandlingen har skett enligt följande: 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 Cf. Lange 1992, s. 1-3 om nödvändigheten av ett stabilt kunskapsunderlag. 
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• En allmän religions- och kyrkosociologisk bakgrund ( kapitlen 1-2). 
 
• En diskussion om svensk invandrarpolitik och syn på religion och samfund, inklusive 

fördelning av statsbidrag (kapitel 3). 
 
• En faktadel om katolska kyrkan i Sverige med aktuell statistik om medlemskap, nationella 

grupper och församlingar (kapitel 4). 
 
• En analysdel om katolska kyrkans i Sverige och hennes strategier, struktur, och 

organisationsuppbyggnad (kapitlen 5-6). 
 
• En del som diskuterar  katolsk sociallära och sociala metodik (kapitlen 7-8). 
 
• En avslutande del som är en empirisk illustration av det socialpastorala arbetet i katolska 

kyrkan i Sverige (kapitlen 9-10).  
 
• En analys av Caritas Sveriges organisation och verksamhet (kapitel 11) 
 
• En sammanfattande diskussion med slutsatser (kapitel 12). 
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Kapitel 2 En religionssociologisk bakgrund 
 
 
 
Det intressanta är att den religiösa omedvetenheten i Sverige närmast verkar vara kopplad till 
en viss välvilja. 1 
 
En gång befolkades hela världen av en art som nu är på utdöende: Homo religiosus.2 
 
 
2.1 Presentation av kapitlet 

I detta kapitel går jag igenom den allmänna bakgrunden till min studie som presenterades i 
föregående kapitel. Schemat i kapitel 1, figur 1, kan vara till hjälp när man i allmänhet vill 
undersöka ett samfunds relation till samhället. Jag använder det här som en bakgrund för att 
senare specifikt undersöka katolska kyrkan i Sverige. Schemat är uppdelat på fyra nivåer (D): 
Samhälle, samfund, grupp och individ. På varje nivå använder jag mig av 
religionssociologisk, teologisk, antropologisk och/eller statsvetenskaplig teoribildning.3  

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  Gustafsson 1995, s. 80. 
2  Geels & Wikström, 1993, s. 317. 
3  Katolska kyrkans sociallära analyseras i kapitel 7. 
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2.2 A. Samhällsnivå: relationen mellan kyrka/samfund och samhälle 
Generellt skulle man kunna säga att två fenomen är i centrum för mitt intresse på denna nivå: 
samhälle och samfund. Specifikt handlar det om det svenska samhället samt katolska kyrkan 
i Sverige. Den allmänt rådande uppfattningen bland de flesta forskare, myndigheter och 
intellektuella under större delen av 1900-talet har varit att religionen är ett fenomen som 
minskar i betydelse i takt med att samhället utvecklas och blir modernt.4 I detta sammanhang 
gör jag därför en genomgång av Comtes positivistiska synsätt. Jag tar också upp Durkheims 
och Webers klassiska religionssociologiska teorier om religiös och social förändring.  
 För att granska i vilken samhällskontext ett samfund som katolska kyrkan verkar, går 
jag vidare igenom den debatt som varit under 1980- och 1990-talen om det civila samhället 
och välfärdsstaten. Jag vill med denna genomgång presentera olika synsätt på huruvida 
välfärdssamhället begränsar samfundens sociala roll, samt analysera kyrkans roll i det civila 
samhället.5 

Jag gör sedan en deskriptiv analys av invandrarnas samfund som sociala aktörer och 
rollfördelningen mellan offentlig och privat sektor, samt de enskilda organisationerna och de 
informella nätverken. Genomförandeorganisationen för samfundens sociala arbete analyseras 
liksom samfundens roll som välfärdsproducenter. Därefter presenterar jag en kort 
sammanfattning med några preliminära slutsatser gällande nivå A. 

 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4  Cf. Werner 1996, s. 19-24. 
5  Cf. figur 1 i kapitel 1. 



FRÅN INVANDRARKYRKA TILL MÅNGKULTURELLT SAMFUND 

35  

2.2.1 Klassiska teorier om religionens roll i samhället 

Många av de resonemang och teser som lades fram av Weber, Durkheim, Tönnies m.fl. är 
ytterst aktuella än idag. Klassisk sociologisk teoribildning är viktig som utgångspunkt när 
man ska undersöka olika hypoteser om kyrka och samhälle. Sambanden mellan religion och 
social förändring (både negativa och positiva korrelationer) är alltmer komplexa och svåra att 
penetrera. Historikern Yvonne Maria Werner menar i sin avhandling Världsvid men 
främmande - katolska kyrkan i Sverige 1873-1929, att kyrkliga och religiösa frågor intog en 
undanskymd plats inom den historiska forskningen ända fram till 1980-talet. Hon hävdar att 
historikerna ansåg att den kristna religionen saknade betydelse för den moderna 
utvecklingen, och att vänstervågen på 1960- och 1970-talen behandlade religionen som ett 
arkaiskt element som förhindrade framsteg och utveckling.6  

Detta synsätt om religionens minskade roll i det moderna och utvecklade samhället 
går tillbaka till Auguste Comte (1789-1857), som införde begreppet ”sociologi” 1839. Han 
lade fram sin berömda teori om hur människans historia var en utveckling i tre stadier, 
nämligen teologisk, metafysisk och positivistisk. S.k. primitiva kulturer präglades enligt 
Comtes synsätt av prelogiskt tänkande. Detta har även genomsyrat forskares syn på hur 
religionen manifesteras i andra "mindre utvecklade" kulturer. Många sociologer och 
samhällsvetare har sedan Comte sett religionen som ett fenomen vars betydelse kommer att 
minska i takt med att samhället blir mer modernt och industrialiserat. Olika modeller lyftes 
fram som visade hur en primitiv kommunitet skulle utvecklas till ett mer högtstående 
samhälle där metafysik, religion och det heliga bara var delar av det förgångna.7 Allt 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6  Werner 1996, s. 19-20. 
7 Robertson (Ed.) 1978, s. 11. 
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tänkande, såväl inom en individ som inom hela släktet antogs passera dessa tre stadier. Det 
teologiska är enligt Comte bara något provisoriskt och förberedande; han delade f.ö. in denna 
första fas i tre delar:  fetischim, vilken är den mest uttalade och omedelbara formen (för 
Comte var fetischmen det allra mest primitiva, jämförbart med djurens mentala tillstånd). I 
den andra huvudfasen, polyteismen, domineras den teologiska tanken av spekulation istället 
för tidigare instinkten och känslan. Osynliga och fiktiva föremål står i centrum för tankens 
intresse istället för som tidigare, materiella ting. Comte ansåg att, vad han i mitten av 1800-
talet kallade ”de svartas elit, den mindre utvecklade delen av den vita rasen, samt den mest 
talrika av de tre mänskliga raserna”, fortfarande befann sig i denna andra huvudfas. I den 
tredje teologiska huvudfasen, monoteismen ersätter delvis förnuftet den spekulativa tanken 
och banar väg för den ursprungliga filosofins undergång.8 Comte trodde på en förutsebar 
regelbundenhet i det han kallade lagen om de tre stadierna. Fenomen som inte kunde 
observeras, såsom gudar, andar och icke mätbara naturliga skeenden hörde till de förgångna 
och lägre stadierna. Bara ett sant positivistiskt synsätt kunde etablera universella lagar som 
ändrar och ingriper i människans historia. Sociologens och samhällsvetarens viktigaste 
uppgift är därför att lära känna dessa sociala lagar för att därmed kunna få kontroll över 
samhället, precis som den mer utvecklade naturvetenskapen tidigare gjort genom sin kunskap 
om naturlagarna.9 

Emile Durkheim (1858-1917), hade en mer analytisk inställning till religion. Han var 
pionjär när det gällde att systematiskt granska religionens roll i både primitiva och moderna 
samhällen. I  The Elementary Forms of  the Religious Life tog han upp det han kallar de 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 Comte (1844) 1979, s. 9-10. 
9  Rhoads 1991, s. 9-13.  



FRÅN INVANDRARKYRKA TILL MÅNGKULTURELLT SAMFUND 

37  

profana och heliga "sfärerna" i samhället. Ritualer, symboler och ceremonier som bedömdes 
vara heliga är något som går utöver det rutinmässiga och vardagliga. Det är ett djupt 
mänskligt behov i alla civilisationer.10 För Durkheim handlade religion inte bara om 
individuell tro, utan också om social organisation, att samlas i samband med livskriser och 
viktiga händelser i livet, såsom födelse, äktenskap och död. Dessa kollektiva och 
ceremoniella ritualer stärker gruppgemenskapen (gruppsolidaritet) i stunder då människan 
behöver stöd och uppmuntran.11 Religion var för Durkheim en viktig kraft i samhället, det 
finns ingen falsk religion.12 Durkheim betonade de sociala dimensionerna av religion: 
”Religiösa representationer är kollektiva representationer vilka uttrycker kollektiva 
realiteter…religion är något alldeles särskilt socialt.”13 Durkheim ansåg att i tider av 
samhällsförändringar behövs religiösa institutioner som kan upprätthålla samhällsordningen 
och hjälpa människorna genom kris och svårigheter: ”Lagen, moralen och religionen är de tre 
reglerande funktionerna i samhället. Religionen är därför inte bara en begränsad händelse i 
det individuella medvetandet.”14  

Durkheim menade att det är viktigt att analysera och undersöka sociala fenomen som 
ting. Sociologin är inte en filosofi. Den ska ha en objektiv metod och inte stödja sig på andra 
system, som t.ex. det positivistiska.15 Ett socialt fenomen kan bara förklaras genom ett annat 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Durkheim (1912) 1965, s. 52-56. 
11  Cf. Durkheims begrepp om piacular rites och positive rites of mourning, a.a., s. 434-448. 
12  A.a., s. 15. 
13  A.a., s. 22. 
14 Durkheim 1886 (min översättning). Cf. Pickering 1975. 
15  Durkheim (1895) 1978, s. 111. 
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socialt faktum. En sådan förklaring är möjlig genom att ”ange den huvudsakliga drivkraften 
hos den kollektiva utvecklingen i den sociala miljön”.16 Durkheim uppställde klara kriterier 
för hur man ska närma sig sociala fakta: ”Den tillräckliga orsaken till ett socialt faktum bör 
sökas bland föregående sociala fakta och inte hos det individuella medvetandets tillstånd. 
Durkheim menade också att funktionen hos ett socialt faktum bör sökas i dess relation till 
något socialt mål.”17 

Utifrån Durkheim kan följande frågeställningar formuleras, som också kan vara 
vägledande när man vill undersöka religionens roll i det svenska samhället: 
 
• Vilka är de kollektiva manifestationerna i ett givet samhälle?  
• Vilka sociala faktorer har bidragit till att de uttrycks på ett visst sätt? 
• Vilka ändamål gynnas av uppkomsten av dessa fenomen? 18 
 
1887 gav Ferdinand Tönnies ut Gemeinschaft und Gesellschaft. Tönnies var negativt inställd 
till det moderna samhället, i vilket han hävdade att de traditionella familjebanden 
försvagades. Det nya urbana samhället (Gesellschaft) var i Tönnies ögon ytligt och 
opersonligt, en plats för ökad individualitet och anonymitet. Tönnies lyfte hellre fram den 
gamla och småskaliga bygemenskapen med sin intimitet, sociala och personliga samhörighet 
(Gemeinschaft). 19 Durkheim opponerade sig mot detta synsätt. För honom fanns det ingen 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16  A.a., s. 113. 
17  A.a., s. 91. 
18 A.a., s. 94. 
19 Tönnies 1963, s. 33. 
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motsättning mellan stora och små sociala agglomerat. De är bara två olika variationer av 
samma slag.20 Det industrialiserade samhället behöver därför inte vara anonymt och 
mekaniskt, utan kan istället bli en grogrund för ett ömsesidigt beroendeförhållande vilket 
Durkheim kallar organisk solidaritet. Vad som förenar människorna i en urban miljö är mer 
deras olikheter än likheterna. Den gamla invanda mekaniska solidariteten, som bands ihop av 
homogenitet, kultur och vana ersätts av någonting nytt som inte fungerar automatiskt liksom 
en maskin.21 
 Den polsk-brittiske antropologen Bronislaw Malinowski (1884-1942) såg religionen 
ur ett funktionalistiskt perspektiv. Religion är inte en primitiv form av kunskap utan ett 
komplement till vetenskapen. Religionen svarar i första hand mot ett psykologiskt behov. 
Den kommer till hjälp i samband med kriser eftersom den kan ge svar och vägledning när 
mänskliga planer inte räcker till. Malinowski ansåg att religionen har sin utgångspunkt i den 
individuella erfarenheten, även om den uttrycks kollektivt genom olika former av ritualer 
som ett tecken på sammanhållning i en grupp. Människans rädsla inför döden och livets olika 
kriser gör att även den ”värsta formen av religion” fyller en viktig funktion i människans liv 
och som en sammanhållande kraft i samhället.22 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 Durkheim 1972, s. 146-147. Larson 1986, s. 60. 
21 Larson 1986, s. 61-62. 
22 Malinowski 1974. Cf. Mella 1994, s. 9-11. 
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 Den amerikanske sociologen Talcott Parsons (1902-79) menade liksom Malinowski 
att religionen har en viktig funktion för att få samhället att fungera som ett system.23 Detta 
gäller även för ett sekulariserat samhälle: 
 

Även i ett sekulariserat samhälle måste någon form av system existera för att kunna 
integrera livets yttersta frågor, för deras rituella uttrycksformer, samt för livskriserna 
(emotional adjustments) orsakade av besvikelser, död och katastrof. 24 
 

Durkheims centrala tes var att religionen spelar en viktig och central roll för att stärka den 
sociala organisationen. I tider av social och religiös förändring finner även det moderna 
samhället nya ritualer och symboler som upplevs som relevanta och som ersätter de gamla. 
Det finns ett direkt samband mellan religionen och den sociala sammanhållningen i varje 
samhälle.25 Just den sammanhållningen på gruppnivå kan säkert också förklara splittring, 
konflikter och spänningar mellan olika religiösa grupper/kommuniteter och kanske försvåra 
upprätthållande av social stabilitet på samhällsnivå.26  

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 Chilensk-svenske religionssociologen Orlando Mella skriver att Parsons glömmer vad som händer när 

religionen inte enar men istället splittrar ett samhälle. En del värderingar omfattas ju inte av hela 
samhället och kan därför leda till konflikt. För en flykting och en nyinvandrad person är oftast inte 
religionen ett medel för assimilering och social ordning. För vissa grupper, som Mella kallar 
fundamentalistiska, kan även religionen bli till ett verktyg för att konfrontera de rådande värderingarna 
i det nya landet, cf. Mella 1994, s. 12. 

24 Parsons (1937) 1961. Cf. Mella 1994, s. 12. 
25 Giddens 1992, s. 457-460. 
26 A.a., s. 462. 
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Max Weber intresserade sig mer för relationen mellan religionen och de sociala 
förändringarna än hur religionen kan utgöra en stabiliserande faktor för samhällsordningen. I 
polemik med Marx hävdade han att religionen inte nödvändigtvis behöver vara en 
konservativ och bakåtsträvande kraft i samhället. Dramatiska sociala förändringar kan ha sitt 
ursprung i religiösa rörelser. Hela västerlandets industriella och kapitalistiska utveckling 
vilade enligt Weber på den protestantiska etiken i allmänhet och puritanismen i synnerhet.27 
Anledningen var den nya rationella etiken och framväxandet av ett ekonomiskt synsätt som 
ersätter det rituella och magiska tänkandet.28  
           Emile Durkheim och Max Weber avfärdade Comtes negativa syn på religionen som 
ett marginellt fenomen i det moderna samhället.  
 Weber och Durkheim såg religion som ett universellt fenomen och oroade sig därför 
för hur samhällen kunde hantera religionens minskade roll.29 Webers tes var att det inte 
funnits något samhälle eller någon civilisation som inte haft vad man skulle kunna 
klassificera som religion. Parsons betonar samma sak i sin inledning till Webers Sociology of 
Religion: 
 

Varje samhälle har föreställningar om en övernaturlig ordning, om andar, gudar eller 
andra oförklarliga krafter som är annorlunda, och i viss mån står över det som man 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 Weber (1904-5) 1978. Cf. Giddens 1992, s. 460-463. 
28 Denna nya rationalitet med sina opersonliga relationer anser Mella starkt ha påverkat framväxten av 

det svenska samhället. Den försvårar enligt honom för invandrare och flyktingar från exempelvis det 
katolska Chile att anpassa sig till det protestantiska Sverige, Mella 1994, s. 12-14. 

29 Robertson (Ed.)1978, s. 12. 
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uppfattar som naturliga fenomen, och vilkas krafter kan ge mening åt det ovanliga 
och svårförklarliga, åt de erfarenheter som inte rationellt kan genomträngas. 30 

 
Avslutningsvis kan alltså sägas att Comtes sociala ”utvecklingslära” inte fick total 
genomslagskraft hos senare sociologer och antropologer. Frågan är huruvida den positiviskt 
präglade religionssynen fortfarande präglar de svenska myndigheterna? Ser man fortfarande 
religionen som något primitivt och tillhörande det förgångna, eller har det skett ett 
paradigmskifte vad gäller synen på religionens och samfundens roll i det svenska samhället? 
I följande stycke presenterar jag en analys av religiös och social förändring i Sverige.  
 

2.2.2 Religiös och social förändring i Sverige 

Min avsikt i detta avsnitt om religiös och social förändring i Sverige är inte att gå in på en 
djup diskussion kring sekularisering, andra har redan gjort det på ett ingående sätt.31 Jag vill 
dock sammanfatta det som jag finner nödvändigt att ha i åtanke när det gäller vilka faktorer 
som påverkar synen på religion och samfundens sociala roll i Sverige.  

David Martin beskriver fyra olika komponenter som väsentliga när man vill 
undersöka religiös förändring i ett samhälle. Dessa komponenter, om man överför dem till 
den svenska kontexten, är följande: 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 Weber 1963, s. xxvii-xxviii. 
31  För en generell diskussion kring sekularisering och religiös förändring, cf. Berger 1967, Luckmann 

1967, Wilson 1976, Martin 1978, Dobbelaere 1981. Om religiös förändring i Sverige, cf. Gustafsson 
(Red.) 1985. Hamberg 1991.  
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Komponent A: De avgörande (historiska) händelserna: I Sveriges fall skulle reformationen 
och den politiska ”icke-revolutionen”  vara de två mest viktiga händelserna.32  
 
Komponent B: Resulterande kategorier:  Som ett resultat av reformationen har Sverige 
präglats av det lutherska arvet.33  De religiösa modellerna har olika förhållningssätt gentemot 
sociala fenomen som individualism, pluralism och kalvinistiskt inflytande. Den lutherska 
modellen ligger som en mellangrupp i sitt förhållningssätt till dessa sociala fenomen.34 
 
Komponent C: Inflytande från kalvinism35 eller upplysningstiden: Det pietistiska inflytandet 
i Sverige finns närvarande genom det förhållandevis starka inflytande frikyrkorna haft i 
Sverige sedan mitten av 1800-talet. Sverige är huvudsakligen ett rationellt och modernt 
präglat samhälle, inspirerat av arvet från upplysningstiden. 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32  Martin 1978, s. 5. 
33  A.a., s. 7. 
34  De övriga kategorierna (patterns) är den amerikanska, den brittiska, den franska (latinska), det 

latinamerikanska (utvidgade latinska), det ryska och det kalvinistiska. Den amerikanska kategorin 
utmärker sig för sin individualism, men med ett lägre kalvinistiskt inflytande. 

35  Martin delar in kalvinism i två kategorier: de protestantiska pietistiska religiösa rörelserna eller den 
renläriga kalvinismen. I komponent C handlar det om vad man skulle kunna kalla det puritana eller 
pietistiska inflytandet i samhället. 
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Komponent D: Religionens syn på den växande nationalismen och kulturell identitet: I 
Sverige har inte religionen spelat en avgörande roll (negativt eller positivt) i stärkandet av 
den svenska kulturella identiteten.36 
 
Martin menar att ett etablerat samfund försvagas i samhällen som: industrialiseras (speciellt 
där befolkningen är homogen arbetarklass), urbaniseras (speciellt där befolkningen är 
homogen arbetarklass), samt går igenom social och geografisk mobilitet.37  Sverige är ett 
samhälle som präglats av alla dessa tre sociala fenomen.  

Martin gör  fyra kategoriseringar när det gäller samfundens roll: Samhällen med en 
monopolsituation, samhällen med en duopolsituation (ofta två stora samfund med en 60:40 
proportion), pluralistiska samhällen och sammansatta  samhällen.38 De finns tre olika typer 
av samhällen med en monopolsituation: de protestantiska, de katolska och de ortodoxa. I 
flera ”protestantiska länder” finns det en stor katolsk minoritet, men aldrig ”katolska länder” 
med en stor protestantisk minoritet.39  Sverige är ett land där protestantismen har en 
monopolsituation.  

Martin tar också upp andra viktiga religiösa och sociala faktorer som han placerar i 
en typologi med olika kulturella kategorier. Nedan använder jag mig av denna typologi för 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36  Jag gör detta påstående utifrån Martins kategori D. Svenska kyrkan har dock haft en viktig betydelse 

för förståelsen av svensk identitet. Som exempel på där en nation förknippar religionen med en extern 
kolonial makt,  nämner Martin Kuba. Det motsatta, d.v.s. där religionen stärker den egna nationella och 
kulturella identiteten, Polen. 

37  Martin 1978, s.83 ff. 
38  För en genomgång av Martins mycket intressanta resonemang, cf. a.a., s.18 ff.  
39  A.a., s.19. 
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att göra en jämförelse mellan Sverige (genom den skandinaviska modellen), samt de 
sammansatta, latinska och nationalistiska modellerna. De tre sistnämnda har nämligen 
präglat katolska kyrkan i Sverige genom att Stockholms katolska stifts ledning under många 
år kom från Tyskland (ett sammansatt 60:40-samhälle enligt Martin), ett stort latinskt 
inflytande genom invandring från Latinamerika och andra länder i Sydeuropa (latinska 
modellen), samt influenser från Polen och Kroatien (nationalistiska modellen). 

 
 Sverige Tyskland Latinska länder Nationalistiska 
Religiös pluralism Låg Hög (duopol) Mycket låg Mycket låg 
Anti klerikalism Relativt låg, medel Relativt låg Mycket hög Mycket låg 
Klerikal status Relativt hög Relativt hög Hög/låg Hög 
Gudstjänstdeltagande Mycket lågt Högt Högt/lågt Högt 
Intern religiös konservatism Relativt hög Hög/låg Hög/låg Hög 
Intellektualism i religion Hög Hög inom eliten Hög Hög och låg 
Demokratisk stabilitet Hög Hög Låg Varierande 
Kommunistiskt inflytande Lågt-medium Lågt Högt Lågt 
Katolskt politiskt 
inflytande 

Inget Center-vänster Höger, senare 
center 

Mestadels höger 

Civil religion Mestadels sekulär Religiöst präglad Absorberar 
religion 

Pro-religiös 

Kyrka-stat relation Bibehållen Bibehållen Bibehållen Intim 
Skolsystem Sekulärt med 

marginellt religiöst 
Blandat Religiöst Starkt religiöst 

inflytande 
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inflytande  
Intelligentia Sekulär Relativt religiös Mindre religiös Starkt religiöst 

inflytande 
Religiösa partier Mycket marginella Inflytelserika Utbredda Inflytelserika 

Figur 2 Martins typologi om religionens roll i samhället40 

 
Denna typologi uppvisar vissa svagheter. För det första är den gjord på 1970-talet, vissa 
aspekter är inaktuella eller har förändrats, som t.ex. relationen mellan stat och kyrka. I de 
flesta latinska länder har en separation redan skett, i Sverige är det på väg att bli 
förändringar, även om det inte innebär en total separation. Situationen i Östeuropa och 
Balkan är totalt annorlunda nu jämfört med 20 år sedan. Kommunismen är inte längre en 
central faktor som under det kalla kriget. Nya religiösa och sociala fenomen på framväxt 
under 1980-talen är, enligt Peter Berger den konservativa protestantismen och konservativ 
islam.41 Man skulle kunna tillägga att samma tendenser finns i den världsvida katolska 
kyrkan under Johannes Paulus II: en konservativ och mer dogmatiskt präglad kyrka än under 
1960- och 70-talen som präglades av förnyelse och reformer genom Andra 
Vatikankonciliet.42 Martins typologi talar vidare om ”katolskt” politiskt inflytande. Vad 
gäller politiskt inflytande sker detta självklart inte alltid genom katolska partier. I Sverige 
kom KDS (senare kristdemokraterna) in i Riksdagen efter det att Martin publicerat sin bok. 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40  Martin 1978, s. 59.  
41  Martin 1990, s. vii. 
42 Cf. om katolska kyrkan och den liberala världen: Burns 1994, om katolska kyrkan och världspolitiken: 

Hanson 1987, om katolska kyrkan och konservativa religiösa rörelser (Opus Dei):  Walsh 1995.  
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Kristdemokraterna i Sverige är snarare ett ”protestantiskt” präglat kulturkonservativt parti i 
motsats till sin ”katolska” kusin från Tyskland, som är ett center-höger parti. Det faller dock 
utanför ramen för denna avhandling att beskriva kristdemokratiska partier och andra 
”katolska” partier i olika latinska länder, deras historia, ideologi och var de befinner sig på 
vänster-högerskalan. 
 Martin har under senare år reviderat sina generella sekulariseringsteorier: det finns 
inte längre typiska protestantiska sekulariseringsexempel (som Sverige) eller katolskt 
(Frankrike) ur vilka man kan dra generella slutsatser för andra kultursfärer.43 I grund och 
botten följer han dock sina tidigare presenterade teorier om ”Protestant and Catholic 
patterns”.44 
 Utifrån Martin och annan tillgänglig forskning och undersökningar som gjorts om 
religion i Sverige kan man konstatera att Sverige i jämförelse med många andra 
utomnordiska  länder är 
 
P1: ett homogent land. 
P2: ett sekulariserat land. 
P3: ett stabilt land. 
P4: ett rationellt land. 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43  Martin 1990, s. 4. 
44  A.a., s. 14-26. 
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Avslutningsvis vill jag utifrån Martins typologi göra en sammanfattande analys av katolska 
kyrkan i Sverige. I avsaknad av ett empiriskt material vill jag ändå föreslå att katolska kyrkan 
i Sverige sedan 1970-talet präglats av följande fyra faktorer:  
 
• Ledarskap på stiftsnivå som till stor del kommit från germansk bakgrund/den 
sammansatta modellen. 
• Ledarskap på församlingsnivå som huvudsakligen kommer från slavisk bakgrund/den 
nationalistiska modellen. 
• Den katolska intelligentian som huvudsakligen är av svensk bakgrund/den skandinaviska 
modellen. 
• Den stora invandringen från Latinamerika/latinska modellen och två slaviska 
länder/nationalistiska modellen. 
 
Om katolska kyrkan i Sverige kan man alltså konstatera att hon är heterogen. Hennes 
ledarskap kommer från samhällen där katolska kyrkan har ett starkt politiskt inflytande, där 
kyrkan får statliga medel för att driva sociala institutioner, där det finns en religiös pluralism, 
en ganska låg antiklerikalism och ett högt gudstjänstfirande. Ledarskapet på församlingsnivå 
är dock präglat av en ”nationalistisk” katolicism där den religiösa pluralismen är låg 
(katolska kyrkan är i stor majoritet), den klerikala statusen och gudstjänstfirandet är högt, 
den interna religiösa konservatismen är hög och det katolska politiska inflytandet kommer 
från höger. Katolikerna med denna bakgrund har präglats av kampen mot totalitära regimer 
med ideologier som aktivt motarbetade katolska kyrkan. Den katolska intelligentian i Sverige 
består till stor del av konverterade svenskar. De omfattas av en sekulär inställning (de är 
svenskar), men under religiöst inflytande (de är katoliker). De är antagligen inte intresserade 
av att katolska kyrkan stödjer det ena eller det andra politiska partiet. Kyrkans medlemmar 
kommer i stor utsträckning från en slavisk/nationalistisk eller latinsk bakgrund. Majoriteten i 
den förstnämnda gruppen kommer från Polen och Kroatien. Deltagandet i gudstjänstfirande i 
denna grupp är högt. Att vara kroat innebär automatiskt att man är katolik. Nation och 
religiös tro hänger ihop, något som är en del av det polska och kroatiska arvet. Detta 
förändras inte för den stora majoriteten av denna kategori när man ska praktisera sin katolska 
tro i Sverige. Speciella mötesplatser för polska och kroatiska katoliker organiseras. 
Katolikerna av latinsk bakgrund kan delas in i två kategorier: européer och latinamerikaner. 
Den förstnämnda gruppen har redan varit i Sverige sedan slutet av 1940-talet. Majoriteten 
kom som specialiserade arbetare. De är välintegrerade i det svenska samhället och kommer 
från en bakgrund där katolska kyrkan fanns närvarande på alla nivåer i samhället, religiöst, 
politiskt, ekonomiskt och socialt. Första generationen fortsätter att praktisera sin katolska tro 
i Sverige, så länge man kan göra det med andra landsmän.  Den andra gruppen  består till stor 
del av politiska och humanitära flyktingar. De har ofta (men inte alltid) en proletär bakgrund, 
kommer från marginaliserade områden, där katolska kyrkan visserligen finns närvarande, 
men där det råder stor prästbrist, få katolska församlingar, svårigheter att nå ut till alla 
behövande, med ekonomiska, sociala och politiska motsättningar. Gudstjänstdeltagandet 
liksom den klerikala statusen är därför högt/lågt. Vissa latinamerikaner kommer från en stark 
antiklerikal tradition: de anser att katolska kyrkan genom århundraden lierat sig med den 
styrande eliten.  

Många av medlemmarna i katolska kyrkan i Sverige, speciellt den andra 
generationen, är i hög grad präglade av de sekulära värderingar som finns i det svenska 
samhället.  
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2.2.3 Det civila samhället 

I vilken samhällskontext fungerar katolska kyrkan i Sverige? Finns det utrymme för kyrkan 
att utveckla sitt sociala och pastorala arbete? Ett begrepp som på senare tid vuxit fram som 
centralt i debatten om välfärdsstaten är det civila samhället. I den svenska debatten har detta 
begrepp ofta använts som ett slagord, i polemik mot den offentliga sektorn. Förlaget Timbro 
och närstående nyliberala och konservativa krafter har varit pådrivande i denna 
opinionsbildning för det civila samhället mot välfärdssamhället.45 Inom FN, i diskussionerna 
kring det internationella samfundet och good government, har man däremot i t.ex. 
biståndssammanhang lyft fram det civila samhället som en vision av ett bättre, mer 
demokratiskt samhälle, med utrymme för privata initiativ, en viktig social sektor, ett 
utvecklat trygghetssystem och sunda makroekonomiska förhållanden.  
 Tidigare värdekonservativa inlägg om det goda samhället, som ett försök att lansera 
ett konservativt alternativ till ”folkhemmet”, blev aldrig mer än isolerade initiativ kring 
debattföreningen Konservativt idéforum i början av 1970-talet.46 Kanske är det just därför att 
några av dem som då var aktiva, exempelvis Timbro-redaktören Carl Johan Ljungberg, 
fortsättningsvis istället koncentrerade sig på att lansera begreppet det civila samhället.47 Efter 
1980-talets debatt om avreglering, decentralisering och marknadsstyrning av den offentliga 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45  Lennart Berntsson 1990, s. 45-50. Forskare är t.o.m. rädda att använda begreppet, cf. SOU 1993:082, 

s. 59.  
46  Cf. Pettersson & Geyer 1992, s. 29-30 som beskriver svårigheterna att precisera hur en önskvärd 

utformning av ”det goda samhället” skulle kunna se ut. 
47  Det finns inte mycket material på svenska om ”det goda samhället”. Ett undantag är Ljungberg & 

Saxlund (Red.) 1979. Ljungberg har senare varit verksam kring Timbro i debatten om det civila 
samhället. 
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verksamheten började allt fler politiker, forskare och kritiker ifrågasätta det svenska 
välfärdssamhället. Man ville försöka lansera en alternativ vision av samhället. 
Sociologiprofessorn Hans L. Zetterberg menade att det civila samhället närmast försvann ut 
ur svensk forsknings- och samhällsdebatt under den andra hälften av 1900-talet. Flera av 
förespråkarna för det civila samhället försökte hitta en idéhistorisk bakgrund och denna fann 
man hos Aristoteles, Cicero och Tomas ab Aquino. Aristoteles klassiska idéer om den 
gemenskap som har som huvuduppgift att säkra människors överlevnad passade in, liksom 
Ciceros latinska term societas civilis. Enligt Lennart Berntsson, verksam vid universitet i 
Roskilde, står det ”civila” här för en folkgemenskap, en sammanslutning av medborgare med 
samma rättsliga ställning.48  Berntsson ger också en historisk bakgrund till individens roll i 
detta civila samhälle och hur senare renässansen och reformationen banade väg för den 
liberala naturrättsuppfattningen om människan som en fri och rationell individ.49 Begreppet 
societas civilis betecknade ända in på 1800-talet i första hand det politiska samhället. Hegel 
utvecklade dock teorin om det civila samhället som står för individernas strävan att 
tillfredsställa sina materiella behov. Denna del av samhället, d.v.s. den privata sektorn, är en 
splittrande faktor i samhället genom att den består av konkurrerande kapitalintressen och 
människor från olika sociala klasser. Hegel ansåg att staten och dess ämbetsmannakår var 
garant för samhällsutvecklingen.50 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48  Arvidsson et al. 1990, s. 29-33. 
49  A.a., s. 33-36. 
50  För en idéhistorisk bakgrund kring begreppet societas civilis, civil society, cf. Arvidsson 1990, s. 51-

76. Aronsson 1995, s. 35-61.  
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 Det finns ingen samsyn vad gäller definitionen av det civila samhället. Vissa 
statsvetare tycker t.o.m. att det är onödigt att använda begreppet. Det tillför inte något nytt, 
menar t.ex. Mats Dahlkvist eller Bo Rothstein, båda verksamma vid statsvetenskapliga 
institutionen vid Göteborgs universitet. Detta är den vanliga synen hos majoriteten av dem 
som vill försvara den generella välfärden där stat och kommun spelar en central roll.51 Hur 
definierar man då det civila samhället? Inte heller här finns det en enhetlig syn. Det finns de 
som talar om en, två eller tre sektorer.  
 Enligt detta första synsätt består samhället av två sfärer, en statlig och en civil. Det 
civila samhället definieras som ”den icke-politiska delen av samhället: familje-, umgänges-, 
förenings-, gudstjänst- och fritt kulturliv”.52 Att indela samhället i två sfärer, stat och civilt 
samhälle lanserades i flera debattinlägg, artiklar och böcker under 1980-talets avregleringar 
och kritik mot den offentliga sektorns ineffektivitet.53  Det civila samhället är, enligt 
historikern Håkan Arvidsson, ”det som ligger utanför statens administration och som inte är 
inordnat i dess institutionella nätverk. Här råder i stället en spontan och självgrodd mångfald 
av organisationer, som kan röra alla verksamheter - från familjelivet till ekonomins 
uppbyggnad.”54 Arvidsson menar att ett samhälle kan vara övervägande civilt eller statligt. 
Det finns inget renodlat civilt samhälle. Det är endast en idealtyp som kan göras till 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51  Cf. Rothstein 1995, s. 94-152.  Den kanske mest genomarbetade kritiska analysen gjord av begreppet 

civilsamhälle i svensk kontext. 
52          Trädgårdh et al. 1995, s. 69. 
53  Cf. Arvidsson et al. 1990. Wisaeus 1993. Micheletti 1994. Trädgårdh et al. 1995. Busch Zetterberg 

1996.  
54  Arvidsson et al. 1990, s. 51. 
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utgångspunkt för sociologisk eller politisk reflektion.55 Ljungberg menar att en av 
anledningarna till det stora intresset för denna civila sfär, ”som inte regleras av stat och 
politik.., är bristerna i den offentliga servicen som märks tydligare och grymmare än 
någonsin”56 Ljungberg är ytterst kritisk till socialstaten, som trängt undan det civila 
samhället. ”Det är åter dags att återupprätta de goda nätverken,… mot alla dem som har nytta 
av statssubventioner och privilegier.”57 För att förtydliga skulle man kunna säga att 
ovanstående välfärdskritiker säger nej till förmyndarstat, folkhem, välfärdssystem och 
offentlig sektor samt ja till individuella initiativ, privata lösningar, entreprenörsanda och det 
civila samhället. 
 Det andra synsättet är en slags enhetssyn där hela samhället i egentlig mening är 
civilt. Eller med Dahlkvists ord: ”Det betecknar hela samhället.” Han argumenterar för detta 
i en begreppskritisk analys.58 Dahlkvist är ytterst kritisk till att se det civila samhälle som en 
enskild sfär som står i motsättning till staten. Han motsätter sig detta synsätt på två 
motstående sfärer, där förespråkarna för det civila samhället ofta använder motpoler som 
civil - statlig, civil - politisk, eller gemensamt - enskilt, kollektivt - enskilt, offentligt - privat 
etc.59 Statligt står för ”det reglerande, dirigerade, övervakande, överordnande och ibland 
maktfullkomliga” medan ”civil är de spontana ordningarnas sfär, den icke-politiskt styrda 
sfären, den frihetliga sfären där människor själv bestämmer. Civil står för hövlig och ger 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55  A.a., s. 52. 
56  A.a., s. 8. 
57  A.a., s. 8-9. 
58  Dahlkvist 1995, s. 155.  
59  Cf. Arvidsson 1990, s. 29-50.  
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språkliga associationer till civiliserad och icke-militariserad.”60 Vad ligger egentligen utanför 
statens auktoritära makt?, frågar sig Dahlkvist. Svaret är: ”bortom rättsstaten - där börjar 
laglösheten. Vi hamnar utanför det civila tillståndet, med Hobbes ord: i naturtillståndets 
råhet och otrygghet.” 61  
 Dahlkvist tillhör välfärdssamhällets förespråkare och han kritiserar synsättet att man 
bör skilja på ”stat” och ”samhälle”. Han ironiserar över vad han kallar ”invandrade 
kulturdebattörers” kritik över att man i Sverige kallar staten eller den offentliga sektorn för 
”samhället”. Han nämner dock ingen sådan invandrare vid namn, utan citerar istället Carl 
Bildts regeringsförklaring från 1991 som framhöll att: ”Allt för ofta har staten eller den 
offentliga makten betraktats som detsamma som samhället.” 62  Även Zetterberg hävdar 
detsamma i moderaternas idéprogram från 1991: 
 

När socialdemokraterna talar om samhället menar de statsmakterna eller den 
offentliga sektorn. Det är nästan totalitär språkvana att sätta likhetstecken mellan stat 
och samhälle. Utländska liberaler blir bestörta när de hör detta och suckar ”Stackars 
svenskar”.63 

 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60  Trädgårdh et al. 1995, s. 155, s. 163. 
61  A.a., s. 200-201. 
62  Trädgårdh et al. 1995, s. 161. För flera exempel, cf. statsvetaren Olof Peterson m.fl. som framlägger 

samma kritik, a.a., s.161-162. 
63  Ibid., s.161-162 
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Bland dem som inte håller med i ovanstående synsätt finns Dahlkvist. Han menar att det just 
är i sann liberal anda som man bör sätta likhetstecken mellan stat och samhälle. Han menar 
att man ända från John Locke och John Stuart Mill gjort denna sammanblandning, att även 
moderna liberaler som fokpartiledaren Bertil Ohlin ofta talade om samhällets förpliktelser 
och menade staten.64 För Dahlkvist existerar det överhuvudtaget ingen separat civil sfär 
bortom politikernas kontroll och reglering. Dahlkvist nämner också sociologen Edward Shils 
föreläsning på det fjärde Castelgandolfo-symposiet på påvens sommarresidens år 1989. Även 
Shils menar att det civila samhället består i ”att de enskilda komponenterna var för sig är 
anknutna genom kollektivmedvetandet till ett gemensamt ansvar i samhället.”65 
 Det tredje synsättet är att göra civilsamhället till en slags grupp mellan marknad och 
stat. Samhället skulle därmed delas in i tre sfärer. Många av dem som förde debatten om det 
civila samhället ändrade sitt synsätt i svallvågorna efter att marknaden tilldelats en för central 
position på bekostnad av andra samhällsaktörer. Zetterberg gör en elegant helomvändning, 
från sin ursprungliga tes om två sfärer och lägger helt enkelt till en tredje. Samhället står nu 
enligt Zetterberg på tre ben: staten, näringslivet och civilsamhället. Zetterberg förklarar också 
hur samhällskunskapens tre grenar ska förhålla sig till varandra: ”statskunskapen ska studera 
statskonsten, nationalekonomin ska studera näringslivet, och sociologin ska ta sig an 
civilsamhället.” 66 
 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
64  A.a., s. 196-200. 
65  A.a., s.161 
66  Zetterberg 1995, s. 73.  
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2.2.3.1 Katolska kyrkan och det civila samhället 

Jesuitpatern Erwin Bischofberger skriver i boken Arbete före kapital att ”det är viktigt att 
hålla isär begreppen ’stat’ och ’samhälle’, två begrepp vilkas innebörd man ofta, inte minst i 
Sverige, blandar ihop. Man säger ’samhälle’ och menar ’stat’.”  67 ”Staten” kallades för 
”samhället” och ”samhället” bestod i sin tur bara av stat och marknad.68 Även andra katolska 
debattörer och intellektuella i Sverige framlade ungefär samma tes i början av 1980-talet.  
Sociologen Lennart Ejerfeldt skrev också artiklar om välfärdsstatens utbyggnad, som han 
menade fått ske på bekostnad av frivilligorganisationernas vitalitet: 
 

Det allmänna har kommit att äta ut frivilligorganisationerna och spontaninitiativen i 
det civila samhället, inte minst genom en skatte-, avdrags- och bidragspolitik, som i 
allt större utsträckning gjort fria sammanslutningar direkt beroende av allmänna 
medel.69 

 
Detta synsätt finns på sina håll i katolska kretsar i Sverige. Vissa av dessa debattörer är djupt 
kritiska till hur det svenska välfärdssamhället förändrat familjestrukturen. Eller som 
historikern Lars Trädgårdh hävdar: 
 

Den svenska välfärdsstaten och dess familjepolitik kan sägas vara ”antifamiljär” på 
två olika sätt. För det första har staten tagit över funktioner som tidigare tillhört 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
67  Bischofberger & Zaremba 1985, s.17-18. 
68  En mycket läsvärd artikel är Zetterberg 1995, s. 62-93.. 
69  Ejerfeldt 1983, s.129. Bischofberger & Zaremba 1985. 



FRÅN INVANDRARKYRKA TILL MÅNGKULTURELLT SAMFUND 

56  

familjens ansvarsområde. Vi talar här framför allt om barnomsorg, äldrevård, 
kostnader för ungdomars utbildning, kostnader för allas sjukvård. För det andra är det 
individen, inte familjen, som utgör kontraktspartner med staten.70 

 
Det finns ingen samsyn i katolska kyrkan vad gäller synen på det civila samhället eller hur 
omsorgen ska organiseras i Sverige. Ett exempel på detta kan man se inför förberedelserna 
till den katolska stiftssynoden i Vadstena år 1995. I det första utkastet om katolska kyrkans 
sociala ansvar stod följande: 
 

I det moderna samhället har vi blivit vana vid att stat och kommun tar ansvar för 
välfärden. Men i en ekonomisk kris kan detta snart förändras. Kyrkan och andra 
frivilliga organisationer kan komma att få ökad betydelse. Hur förbereder vi oss på 
detta, med början i den egna ”familjen”?…I vårt svenska välfärdssamhälle har vi 
sedan länge varit vana vid att bli omhändertagna från vaggan till graven. Har detta 
gjort oss passiva? 71 

 
För att övertyga, försöker författaren ta till en teologisk argumentation: ”Har vi glömt bort att 
vi som Kristi efterföljare har ett eget ansvar för vår nästa?” Detta föll inte i god jord. I 
kommentarerna till utkastet kunde man bl.a. läsa: 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70  Trädgårdh et al. 1995, s. 22. 
71  Katolska biskopsämbetet 1993, s. 42. 
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Att som i utkastet till stiftssynoden beskriva det sociala skyddsnät som byggts upp 
som ”omhändertagande från vaggan till graven” är okunnigt, slappt och skadligt. För 
det första är det först så att de enda som blivit omhändertagna är personer med grava 
sjukdomar, som inte kunnat ta hand om sig själva. För det andra finns det stora brister 
i detta omhändertagande. För det tredje är det först under de senaste åren som 
villkoren för t. ex. psykiskt sjuka eller gravt handikappade blivit något så när 
människovärdiga.72 

 
Detta stycke togs bort i senare versioner av synodsdokumenten p.g.a. den framförda kritiken. 

2.2.3.2  Huvudproblematiken 

Huvudproblemet när man ska försöka definiera och analysera det civila samhället är inte hur 
många sfärer som finns utan istället vilket rollfördelning som finns mellan de olika 
aktörerna, hur generösa stat, kommun och landsting är med skattemedel till de sociala 
sektorerna och vilken fullmakt dessa olika aktörer ska ha. I allmän debatt kan man konstatera 
att civilsamhället idag representeras av de enskilda organisationerna. Civilsamhället har 
blivit en slags tredje sfär utanför de privata och offentliga sektorerna. I Sverige har debatten 
sedan mitten av 1990-talet tagit en ny vändning i och med att den socialdemokratiska 
regeringen åter valt att förstärka den offentliga sektorn sedan man blivit kritiserad för stora 
nedskärningar inom vård och omsorg. De enskilda organisationerna har också i stor 
utsträckning valt att stå bakom tanken om ”det starka samhället”. Detta betyder konkret att 
man kritiserar nedskärningarna inom den offentliga sektorn, att föreningar, stiftelser och 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
72  Katolska biskopsämbetet 1994, s. 61-62. 
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samfund blir ett komplement, ofta finansierat med offentliga medel. De enskilda 
organisationerna verkar inte riktigt ha mod att protestera när deras egen roll marginaliseras. 
Det finns exempel på kommuner som först gav möjligheten till de enskilda organisationerna 
att delta i genomförandet av invandrarpolitiken, men sedan valde att ta tillbaka 
huvudansvaret. Detta var fallet med Stockholms stads invandrarförvaltning som 1993 lät 
Caritas, Sociala missionen, Röda korset m. fl. organisationer vara med i det speciella 
program man hade för att ta emot nyanlända flyktingar som kommunplacerats i Stockholms 
stad. Varje organisation fick ansvar för ett visst antal flyktingar. Ansvaret att ordna 
hemspråksundervisning, social service, familjestöd m.m. togs över av organisationerna, som 
dock arbetade i nära kontakt med de sociala myndigheterna. Organisationerna fick ersättning 
per individ.73 Detta experiment fortsatte fram till slutet av 1995, då kommunen åter tog över 
huvudansvaret. 

2.2.4 Invandrarnas samfund som sociala aktörer 

Det är inte bara samfunden som spelat en närmast perifer roll vad gäller att utforma den 
svenska välfärdspolitiken, utan detta är snarast ett symtom på hela den s.k. frivilligsektorn. 
74Det är egentligen först i slutet av 1980-talet som frivilligt socialt arbete blivit efterfrågat av 
politikerna.75 Man börjar också i allt större utsträckning uppmärksamma att det inte bara är 
stat och kommun som bedriver socialt arbete, utan att det även finns andra aktörer. 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
73  Cf. Ahlberg & Diaz 1996. 
74  Cf. de statliga utredningarna om föreningar som entreprenör, Ds 1994:102, samt lokalt utvecklings- 

och frivillig arbete, Ds 1994:102. 
75 För en närmare kartläggning av de enskilda organisationernas roll, cf. SOU 1993:082. 
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Habermann och Lorentzen har forskat kring detta och beskriver det i termer av fyra 
huvudproducenter av välfärdstjänster. Dessa är offentlig sektor/myndigheter, privat 
sektor/företag, familj/informellt socialt nätverk, samt frivilligorganisationer.76 Den största 
delen av sociala insatser sker inom ramen för familjen och det informella sociala nätverket, 
något som sällan uppmärksammas av de sociala myndigheterna. 77  
 
 
 Offentlig sektor/       Privat sektor/företag 
 myndigheter 
 
   
 
 
 
 
 
 
 Familj/ informellt      Frivilligorganisationer  
 socialt nätverk 
 

Figur 3  Välfärdstjänstproducerande aktörer enligt Habermann och Lorentzen 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
76 A.a., cf. Lorentzen 1990, samt Habermann 1993. Cf. SOU 1993:082. 
77  SOU 1993:082, s. 34  
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Frivilligsektorn, där de enskilda organisationerna verkar, brukar benämnas tredje sektorn. 
Den första sektorn är staten/myndigheterna (offentliga sektorn), den andra marknaden 
(privata sektorn).78 På engelska talar man om Non-Governmental Organisations (NGOs), 
International Non-Governmental Organisations (INGOs), Non-Profit Organisations, Private 
Voluntary Organisations (PVOs) etc.79 En känd definition av begreppet voluntary 
organisations kommer från sociologen Sills: ”En frivillig sammanslutning består av en grupp 
människor som har organiserat sig för att tillvarata några gemensamma intressen, där 
medlemskapet är frivilligt i den meningen att det varken kan erhållas som mandat eller gå i 
arv och organisationen existerar oberoende av staten.” 80  Att verka helt oberoende av staten 
är emellertid närmast omöjligt. Jag ansluter mig därför till den definition som framkommer i 
SOU 1993:082 om att socialt inriktade frivilligorganisationer ”baseras på frivillig anslutning 
och ett personligt medlemskap i någon form, inte syftar till privatekonomisk vinst och kunna 
upplösas utan tillstånd från någon myndighet.” 81  Jag kommer framöver att använda mig av 
termerna ”frivilligorganisationer” eller ”enskilda organisationer”.  

I länder som Tyskland, Storbritannien och USA spelar de enskilda organisationerna 
en nyckelroll i utformandet av välfärdssamhället.82 Rollfördelningen ter sig olika beroende 
på vilket statsskick och vilken politisk struktur landet i fråga har, vilka politiska partier som 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
78  A.a., s. 56  
79  För språkbruk och ordval av enskilda organisationer, frivilligt socialt arbete och den tredje sektorn, cf. 

a.a., s. 55-63. 
80  Sills 1968, s. 362-363.  
81  SOU 1993:082, s.102. 
82  Caritas Tyskland har t.ex. 440.000 anställda. Med detta är man en av Tysklands största arbetsgivare. 
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varit rådande, vilken historisk roll kyrkan haft, vilka ideologier som dominerat, samt vilka 
intressegrupper, när det gäller NGO:s roll som välfärdsproducent, som haft förmågan att 
spela en central roll. Kunskapen om invandrarsamfundens sociala verksamhet har 
förmodligen hos flera av de svenska myndigheterna varit avsevärt begränsad. Hur man sedan 
värderar deras insatser kan variera från kommun till kommun.  
 

2.2.4.1 Rollfördelning mellan den privata, frivilliga respektive offentliga sektorn 

Även begreppet välfärdssamhälle har i vissa länder, kanske främst USA, en negativ klang.83 
Här ser man välfärdsstaten med en byråkrati och socialpolitik som begränsar de enskilda 
individerna och gör dem till  ett bidragsberoende klientel, som passivt bara tar emot 
förmåner. Att gå på welfare är något man bör skämmas över. Jag har valt att använda båda 
begreppen, ”civilsamhälle” och ”välfärdssamhälle”, trots ovanstående begränsningar. I 
Norden i allmänhet och Sverige i synnerhet spelar den offentliga sektorn en nyckelroll både 
socialpolitiskt, d.v.s. för att skapa förutsättningarna för välfärd samt för att genomföra denna 
politik. Kommunerna har närmast ett monopol på att genomföra den sociala service som 
befolkningen har rätt att erhålla. Statsvetaren Bo Rothstein har forskat om 
marknadslösningar, politisk styrning, konkurrens, ansvar och effektivitet. Han fokuserar 
dock huvudsakligen på uppdelningen stat och marknad. Hans huvudtes lyder: 

 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
83  För en kritisk granskning av svensk välfärdspolitik, cf. Isaksson 1994.  Cf. Isaksson 1996, s. 172-192 

om folkhemmets födelse. 



FRÅN INVANDRARKYRKA TILL MÅNGKULTURELLT SAMFUND 

62  

Organisationer som inte får ett slags signal när de gör något rätt, och en annan sorts 
signal när de gör något fel, kommer i längden att göra mer fel än rätt.84 
 

Rothsteins viktigaste poäng är att man måste utveckla korrekta styrsystem för den 
genomförande organisationen i den sociala sektorn  för att serviceproduktionen ska bli 
effektiv och godtagbar för kunderna, d.v.s. medborgarna. Den demokratiska insynen och 
kontrollen är en nyckelfunktion, enligt Rothstein. Problemet är dock hur man ”via den 
parlamentariska-demokratiska styrningskedjan konstruerar fungerande signalsystem”.85 Han 
argumenterar för att även marknadskrafterna måste regleras för att motverka 
kartellbildningar, korruption och andra former av organiserad kriminalitet. Olika former av 
regleringar måste till. Bilden är därför inte svart-vit, d.v.s. stat eller marknadslösning. Ofta 
blir det ett antal blandformer vad gäller produktion (d.v.s. vem som ska utföra den sociala 
tjänsten), reglering (bestämmelser, terms of reference på vad som ska utföras) och 
finansiering (till vilken kostnad och vem som ska betala): 
 
Produktion Privat Offentligt 
Reglering Privat Offentligt Privat Offentligt 
Finansiering Privat Offentl. Privat Offentl. Privat Offentl. Privat Offentl. 

Figur 4 Genomförandeorganisationen av det sociala arbetet 86 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
84  Rothstein 1995, s. 127.  
85  A.a., s. 128. 
86  Figur 4 är tagen från a.a., s.128. 
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I ett civilt samhälle har fortfarande myndigheterna en viktig policy-roll, en kontrollfunktion, 
samt ansvar att se till att den sociala lagstiftningen efterlevs. Genomförandet är pluralistiskt, 
valfriheten ett nyckelbegrepp. De enskilda organisationerna kan spela en nyckelroll i 
produktionen av det sociala arbetet. Det finns dock enligt Rothsteins modell en klar 
uppdelning på myndighets- respektive utföranderollen. I den svenska modellen har 
myndigheterna reglerat, finansierat och producerat välfärdstjänster. Förespråkarna för det 
civila samhället i Sverige betonade länge nyckelord som avregleringar och privatisering. Min 
uppfattning är att de flesta enskilda organisationer i Sverige skulle ha svårt att acceptera ett 
samhälle där ytterligheterna i Rothsteins figur fick dominera alltför mycket. Att bara låta den 
privata sektorn helt dominera och ta över produktion, reglering och finansiering är helt 
oacceptabelt. Då ifrågasätter man det allra heligaste i den svenska modellen, d.v.s. att ha ett 
starkt samhälle (vilket innebär en utvecklad offentlig sektor). Den andra extremen, som länge 
varit rådande, där den offentliga sektorn gör allt, d.v.s. reglerar, finansierar och producerar, 
börjar också ifrågasättas. De enskilda organisationerna hamnade till viss del vid sidan av 
debatten. De vill värna välfärdssamhället och vill inte bli förespråkare för privatisering (som 
ofta betyder nedskärningar).  
 Rollfördelningen i det civila samhället, när det finns en pluralism i 
genomförandeledet (produktion enligt Rothsteins modell), kan se ut enligt följande fyra 
alternativ: 87 

a) Avantgarde 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
87  SOU 1993:082, s. 43-47. Hela detta avsnitt t.o.m. ”faktiskt relation” bygger på utredning som 

genomförts av en forskargrupp på Sköndalsinstitutet under ledning av Lars Svedberg. 
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En enskild organisation, ett invandrarsamfund eller en grupp individer, har kanske en idé 
som de vill förverkliga genom ett pilotprojekt. Man vill uppvisa brister som finns inom ett 
visst område, och organisationen vill att myndigheterna på sikt stiger in och tar sitt ansvar. 
Man utvecklar en ny social  metodik med speciellt utsatta grupper, samt bedriver också 
advocacy (opinionsbildning och lobbying). Organisationen vill väcka det sociala samvetet, 
men vill inte ha en monopolställning.  

b) Komplement 

Ett invandrarsamfund kan, som komplement, bedriva social verksamhet dels som en parallell 
resurs eller som extra välfärdsförstärkare. I det förstnämnda fallet anser t.ex. kyrkan att staten 
inte klarar av att uppfylla alla de behov man anser vara viktiga. Man bedriver samma typ av 
verksamhet som kommunen, men man erbjuder andra trygghetsförmåner. I de länder som 
inte kan finansiera detta skattevägen, tar man ut avgifter, vilka många gånger omöjliggör för 
många människor att få vård av god kvalitet. I andra sammanhang har medborgarna rättighet 
att välja de komplement som står till förfogande. Kyrkan kan också vilja vara en 
välfärdsförstärkare i den betydelse att man ser till hela människan, och därigenom också kan 
ge själavård eller andligt stöd för människor i livets slutskede (hospits-verksamhet). 

c) Alternativ  

Eftersom det finns olika värderingar i ett samhälle, krävs det också att det finns alternativ 
inom vård och social omsorg. Invandrarsamfunden kan uppfatta sin verksamhet som extra 
nödvändig, och många medlemmar vill t.ex. sätta sina ungdomar i en katolsk skola och 
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barnen i katolska daghem. Värdepluralism istället för värdeneutralitet dominerar i så fall den 
sociala sektorn (jfr. komplement ovan). 

d) Ersättning 

Få enskilda organisationer tror att de kan ersätta myndigheternas och den offentliga sektorns 
viktiga roll. Vissa företagare och entreprenörer vill dock privatisera och ta över social 
verksamhet. Man producerar då sociala tjänster till kunder. Anbudsgivning kan i dessa 
sammanhang skapa problem för enskilda organisationer, som plötsligt måste konkurrera med 
företag och ta kommersiella hänsyn. 

2.2.4.2 Faktisk relation 

Den ovan beskrivna rollfördelningen präglas av den faktiska relationen mellan myndigheter 
och de enskilda organisationerna. Sköndalsinstitutets forskargrupp88 beskriver i utredningen 
Frivilligt socialt arbete hur den faktiska relationen mellan sociala frivilligorganisationer och 
den offentliga sektorn kan beskrivas utifrån sex olika aspekter eller områden: kunskap, 
värdering, samarbete, påverkan, kontroll och finansiering. Nedan följer en genomgång av 
dessa sex aspekter: 

a) Kunskap 

Vilken typ av kännedom har de olika sociala aktörerna (myndigheter och 
frivilligorganisationer) om varandra? Känner frivilligorganisationerna till hur 
myndigheternas regelverk ser ut inom olika sociala områden?  Har kommunens socialtjänst 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
88  Lars Svedberg, Erik Blennberger, Kerstin Isaksson, Eva Jeppsson Grassman och Roger Qvarsell. 
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kompetens och intresse för hur t.ex. samfunden organiserar sitt sociala arbete? Känner man 
till de speciella nischer som vissa organisationer har? 

b) Värdering 

Förfogar myndigheterna över rätt kunskap när det gäller att stödja vissa organisationer och 
deras verksamhet, eller bottnar de inarbetade kontakterna i gammal kunskap, som kanske 
inte längre är relevant? Hur värderar man de fakta som man förfogar över? Vilken roll spelar 
vissa ideologiska och politiska aspekter när man värderar en frivilligorganisation och dess 
verksamhet? Samma sak kan gälla för ett invandrarsamfund som inte vill kontakta en 
kommunledning som styrs av ett visst politiskt parti. Det finns ibland vissa förutfattade 
meningar om vilka man ska kunna samarbeta med. 

c) Samarbete 

För att ett samarbete ska kunna ske, måste man också vilja bygga upp ett samförstånd. Hur 
man ska genomföra Socialtjänstlagens intentioner om samarbete mellan socialtjänsten (d.v.s. 
kommunen) och frivilligorganisationerna kan te sig väldigt olika beroende på de ovan redan 
nämnda aspekterna. 

 

d) Påverkan 

Lorentzen menar att det finns tre olika sätt för en myndighet att påverka 
frivilligorganisationernas inriktning: ekonomisk integration, regelintegration och facklig 



FRÅN INVANDRARKYRKA TILL MÅNGKULTURELLT SAMFUND 

67  

(professionell) integration. Frivilligorganisationerna kan givetvis också påverka 
myndigheterna: lobbying och advocacy är begrepp som blir allt viktigare.  Det gäller att 
påverka myndigheter i en eller annan riktning. Det kan handla om metoder och 
organisationsformer, men också om vilken policy man ska ha inom ett visst område, hur man 
ska satsa på vissa utsatta sektorer, som kanske inte i tillräckligt hög grad blivit 
uppmärksammade. En alltför stor offentlig sektor kan i vissa fall ”äta upp” eller ”kväva” de 
enskilda initiativen som vuxit fram. Erik Blennberger, en av forskarna i Sköndalsinstitutet, 
anser inte att en stark offentlig sektor automatiskt medför en svag frivilligsektor eller vice 
versa, d.v.s. att en stark frivilligsektor automatiskt ersätter en svag offentlig sektor.89 Denna 
generella hypotes, där man uppfattar den offentliga sektorn och frivilligorganisationerna som 
korresponderande kärl (om insatserna ökar inom den ena kategorin minskar den i den andra), 
är allt mer ifrågasatt av flera forskare, enligt Blennberger. Flera förespråkare för det civila 
samhället menar dock envist motsatsen, d.v.s. att den expanderande välfärdsstaten gjort att 
frivilligorganisationerna fört en alltmer tynande tillvaro.  

e) Kontroll 

Myndigheterna har ansvar att kontrollera och styra den sociala verksamheten. 
Gränsdragningar kan ibland vara svåra mellan myndigheternas kontrollfunktion, hur de 
använder denna och frivilligorganisationernas möjligheter till självbestämmande. Genom de 
olika bidragssystem som existerar i det genomreglerade välfärdssamhället, blir det lätt så att 
frivilligorganisationerna startar eller bedriver verksamhet där man kan få finansiering av stat, 
kommun eller landsting. Detta kan minska de innovativa och kreativa aspekterna som bör 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
89 SOU 1993:082, s. 47-48. 
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vara en naturlig del i varje verksamhet. Viktiga sociala reformer som beslutas av 
myndigheterna kan också verka i en positiv riktning som påskyndare och förnyare på alla 
aktörer i samhället. 

f) Finansiering 

De ekonomiska aspekterna spelar en central roll i relationerna mellan offentlig sektor och 
frivilligorganisationerna. Ofta bedrivs verksamhet i projektform. Att formulera en 
målbeskrivning, göra upp en budget och uppfylla alla de krav som myndigheterna ställer upp, 
är inte alltid en lätt uppgift för frivilligorganisationerna. Om man därtill inte har det rätta, 
inarbetade kontaktnätet, kan det i princip vara omöjligt att få stöd. För organisationer och 
föreningar som däremot inarbetat goda kontakter med myndigheter på olika nivåer, kan 
belöningen vara stor i form av finansiering av viktiga sociala projekt och ömsesidigt 
samarbete inom olika områden. Vägen dit kan vara lång.  

2.2.4.3 Samfundens välfärdsproducerande roll i välfärdssamhället 

Om man använder sig av Habermanns och Lorentzens modell om fyra välfärdsproducerande 
aktörer och applicerar den på samfunden och deras sociala roll i det svenska 
välfärdssamhället, skulle man kunna åskådliggöra relationerna mellan de olika 
samhällsaktörerna enligt nedanstående figur: 
 
 
 
 
 Offentlig sektor/                                   Privat sektor/företag 
 Myndigheter 
  
Familj/ informellt            Frivilligorganisationer  
 socialt nätverk 

 

 

 

 

 

Figur 5  Samfundens marginella roll som välfärdsproducent 
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Figur 5 ser man att stat, kommun och landsting spelar en central roll (i jämförelse med Figur 
4 där ansvaret att producera välfärd är jämnt fördelat bland de fyra aktörerna). Jag har här 
utgått ifrån på vilket sätt den rådande makten ideologiskt och finansiellt prioriterar den 
offentliga sektorn. Även om vissa forskare lyfter fram familjen och de informella sociala 
nätverken, spelar dessa ur ideologisk synvinkel en ganska undanskymd roll. Samma sak 
gäller frivilligorganisationerna eller folkrörelserna. Visst är det flera politiker, debattörer och 
förespråkare för välfärdssamhället som poängterat folkrörelsernas betydelse för den svenska 
modellens framväxt. Erlander hävdade bl. a. att ”vi ska vara djupt tacksamma för att vi har 
en rad folkrörelser som har varit med att bygga upp vår demokrati och som alltjämt har 
mycket att ge.” 90 Tage Erlander var i början av 1980-talet orolig att folkrörelserna inte 
längre spelade en central roll i det svenska samhället. Han ansåg att de inte längre kunde 
engagera folk: 

”Vad som är oroande för närvarande är att folkrörelserna har förlorat en del av 
förmågan att hugga tag i människorna och få dem att lära sig en del saker men också 
att kritiskt tänka själva.” 91 

 
Erlander anser att man åter borde ge folkrörelserna en ny chans i välfärdssamhället: ”…om 
det finns något som är viktigt för närvarande, om man vill vitalisera demokratin, så är det att 
på nytt ge folkrörelserna den ställning de hade tidigare.” 92 Att denna svenska 
folkrörelsemodell är något unikt, påpekar Erlander ett flertal gånger i sina memoarer: 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
90  Cf. Erlander 1982, s. 263-264. 
91  A.a., s. 263. 
92  A.a., s. 263-264 
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”Jag tror att vare sig man engagerar sig för socialistiska idéer, religiösa idéer…är det 
inte det som är det viktiga utan att man lär sig att samarbeta med människor. Vi har i 
Sverige en folkrörelsetradition som vi verkligen ska vara aktsamma om.” 93 
 

Att de idéburna folkrörelserna har haft svårt att förvalta detta arv har fastslagits i flera 
statliga utredningar på 1980- och 90-talen. Detta gäller även för de svenska frikyrkorna, som 
länge spelade en central roll inom folkrörelserna. I sin avhandling om Svenska 
Missionsförbundet beskriver Sven Halvardson hur frikyrkan i Sverige sedan länge befunnit 
sig i en utförsbacke och inte längre framstår som en bland flera folkrörelser som är med och 
förändrar Sverige och bygger upp demokratin.94  

2.2.4.4 Samfundens framtida sociala roll 

Detta leder mig in på nya frågor som inte omedelbart kan besvaras: Kommer 
invandrarsamfunden att kunna ta över den viktiga roll de svenska frikyrkorna spelade när det 
gällde att bygga upp det svenska välfärdssystemet? Har invandrarsamfunden en vision om 
vilken social roll man bör spela? Har man kompetens att kunna utgöra ett avantgarde eller ett 
komplement till den offentliga sektorn? Kommer de svenska frikyrkorna att klara av den 
nyorientering som är nödvändig för att kunna svara mot framtidens utmaningar och krav? 
Hur kommer man att hantera det vikande medlemsunderlaget? Har samfunden i Sverige varit 
alltför slätstrukna och lojala mot myndigheterna och den offentliga sektorn i rädsla för att 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
93  A.a., s. 264. 
94  Halvardson 1991, s. 14. 
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förlora inflytande och möjliga finansieringskällor? Mina försiktiga slutsatser är att de 
enskilda organisationerna i Sverige, samfunden och andra sociala aktörer tagit för givet att 
man alltid ska kunna erhålla finansiering genom den offentliga sektorn, och att man faktiskt i 
princip har rätt när man tänker i de banorna. Det finns stora samarbetsmöjligheter i den 
svenska modellen. Det saknas dock sociala entreprenörer bland invandrarsamfunden, med 
den speciella kompetens som behövs för att kunna förhandla med och påverka de svenska 
myndigheterna. Detta gör att exempelvis de svenska frikyrkorna har lättare att få bidrag för 
att arbeta med invandrare. Dessa samfund har redan inarbetade kontakter med stat, kommun, 
landsting och berörda myndigheter. De har tillgång till riksdagsmän och nyckelpersoner med 
bakgrund inom frikyrkosamfunden. Invandrarna och deras samfund eller organisationer har 
svårigheter att formulera sina sociala behov.  

2.2.5 Slutsatser nivå A 

Inledningsvis belyste jag de klassiska sociologiska teorierna om religionens roll i samhället. 
De teologiska och metafysiska stadierna tillhörde, enligt Comte en förgången epok. En ny 
rationell logik, präglad av en värdeneutral och objektiv hållning, kategoriserade religion som 
något primitivt och arkaiskt. Durkheim ansåg däremot att religionen hade en roll att spela 
även i det moderna samhället. Liksom moralen och lagen har den en reglerande funktion. 
Religionen hjälper till att upprätthålla moral och samhällsordning. Det ömsesidiga 
beroendeförhållandet i det nya urbana samhället var för Durkheim något positivt (”den 
organiska solidariteten”), i motsats till den ”den mekaniska solidariteten”, i den gamla 
bygemenskapen. Parsons menade att religionen fyller en central funktion för att få samhället 
att fungera. Även ett sekulariserat samhälle behöver någon form av system som hanterar 
livets yttersta frågor. Weber hävdade att religionen inte bara var en bakåtsträvande kraft i 
samhället, att sociala reformer kan ha sitt ursprung i religiösa rörelser. Weber avfärdade 
Comtes negativa inställning till religion. 

För att undersöka religionen och samfundens roll i Sverige, använder jag mig av 
Martins fyra komponenter: komponent A tar upp de avgörande historiska händelserna vilket i 
Sveriges fall skulle vara reformationen och den politiska ”icke-revolutionen”. Komponent B 
behandlar de resulterande kategorierna: som ett resultat av reformationen har Sverige 
präglats av det lutherska arvet. Komponent C beskriver huruvida ett samhälle är präglat av 
upplysningstiden eller av pietistisk/puritanskt inflytande. Sverige är i huvudsak ett rationellt 
och modernt samhälle, präglat av tankarna från upplysningtiden. Komponent D handlar om 
religionen som en nationalistisk faktor och som ett medel för att stärka den kulturella 
identiteten: religionen har inte fyllt den funktionen i Sverige. Sverige är ett land med en 
religiös monopolsituation. Som sådan uppvisar den enligt Martin en låg religiös pluralism. 
Den svenska modellen (eller den skandinaviska) uppvisar betydande skillnader vad gäller 
religionens roll i samhället jämfört med de sammansatta (germansk och anglosaxiskt), 
latinska och nationalistiska modellerna. Sverige utmärker sig för ett mycket lågt deltagande i 
gudstjänstfirande, inget katolskt politiskt inflytande, en sekulärt präglad civil religion, ett 
sekulärt skolsystem med marginellt religiöst inflytande, en sekulär intelligentia och marginell 
roll för de religiöst präglade politiska partierna. Katolska kyrkan i Sverige har en ledning 
som är präglad av den sammansatta modellen, ett stort latinskt inflytande genom de 
invandrare som kommit från södra Europa och Latinamerika, samt slaviska influenser från 
framför allt Polen och Kroatien (nationalistiska modellen). 

Jag har inte funnit en samsyn kring definitionen av det civila samhället. Därför har 
det inte heller varit meningsfullt att sätta det civila samhället i motsatsställning till 
välfärdssamhället. Det vore t.ex. fel att hävda att de enskilda organisationerna och 
samfunden skulle spela en mindre roll i välfärdssamhället än i det civila samhället. Det 
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centrala är istället rollfördelningen mellan offentlig sektor, privat sektor, 
frivilligorganisationerna och de informella sociala nätverken. En annan central fråga är hur 
generösa stat, kommun och landsting är med skattemedel till de olika sociala aktörerna, och 
vilken fullmakt dessa ska ha. Rollfördelningen består av ett antal blandformer vad gäller 
produktion, reglering och finansiering av  välfärdstjänster. De enskilda organisationerna och 
samfunden kan utgöra ett avantgarde, komplement, alternativ och/eller ersättning till den 
offentliga sektorn i produktionen av välfärdstjänster. För detta krävs dock kunskap om vilka 
möjligheter och begränsningar den offentliga sektorn respektive de enskilda organisationerna 
förfogar över. Frågan är också hur myndigheterna värderar ett eventuellt samarbete med de 
enskilda organisationerna? Vill man samarbeta, eller finns det politiska och ideologiska 
hinder? Innebär ett ”starkt samhälle”, d.v.s. ett välfärdssamhälle som det svenska där den 
offentliga sektorn spelar en central roll, att frivilligorganisationerna därmed hamnar i 
periferin? Min slutsats är att myndigheterna i Sverige traditionellt lyft fram 
folkrörelsetraditionen som något centralt i den svenska modellen, men att 
frivilligorganisationernas roll som välfärdsproducenter har varit begränsad. Det finns 
samarbetsmöjligheter t.ex. mellan kommunen och de enskilda organisationerna, vilket också 
är formulerat i Socialtjänstlagen. För att invandrarsamfunden ska kunna spela en större social 
roll krävs sociala entreprenörer. Genom advocacy och lobbying skulle man kunna påverka 
och förhandla med de svenska myndigheterna. Om invandrarsamfunden lyckas med detta är 
min slutsats att de kommer att fylla en viktig social och religiös funktion. De svenska 
myndigheterna kommer att bli tvingade att beakta religion som ett viktigt samhällsfenomen. 
Durkheim skulle kanske ha frågat: ”vilka sociala faktorer kommer att bidra till att detta 
kommer att ske?” Anledningen är i första hand att det svenska samhället inte längre är 
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homogent: de nya svenskarna tillför nya värderingsmönster och ett annorlunda sätt att 
praktisera religion.  

2.3 B. Samfundsnivå: kyrkobegrepp, kyrkans roll, kyrkans väsen och kyrkans 
organisation 

På denna nivå kommer jag att ta upp hur ”katolska kyrkan ser på sig själv, sin organisation 
och sitt ledarskap”.95 Först går jag igenom olika ecklesiologiska definitioner. Jag tar också 
några alternativa kritiska hållningar till hur katolska kyrkan använder sin auktoritet. Jag 
använder mig sedan av Webers teori om traditionellt, karismatiskt och rationellt ledarskap 
och applicerar den på katolska kyrkan i Sverige. Jag beskriver också olika synsätt på tro som 
finns i katolska kyrkan. Jag presenterar en typologi om konservativt och progressivt synsätt. 
Mitt syfte här är ”att undersöka hur olika ideologiska synsätt påverkar katolska kyrkans 
organisation”.  

2.3.1 Teologisk/ecklesiologisk teoribildning 

Om man gör en sökning på internet om katolska kyrkan kommer man att få över 250 000 
uppslag.”Katolska kyrkan” i Sverige” ger ca 200 träffar. För den söker på nyckelbegrepp som 
”ecklesiologi” eller ”inkulturation” ger det första begreppet ca 1 000 träffar och det andra 
bara strax över 100. Begreppet ”inkulturation” finns inte ens upptaget i 
Nationalencyklopedin. De bästa sökmaskinerna som finns tillgängliga i mitten av 1990-talet 
ger bara åtta träffar på ecklesiologi på svenska. I Sverige finner man bara begreppet hos 
några teologiska institutioner, i ett eller annat kyrkodokument och kanske i någon 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
95  Cf. figur 1, kapitel 1, nivå B. 
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avhandling. Utanför dessa akademiska kretsar är denna term förmodligen totalt okänd.  
Ecklesiologi är ett ämne som i första hand varit centralt inom de katolska och ortodoxa 
kyrkorna. Det verkar dock finnas ett ökat intresse även inom de protestantiska kyrkorna.96 
Inom de teologiska institutionerna ligger ofta ecklesiologin som ett ämne inom 
kristendomens historia eller kyrko- och samfundsvetenskap. Även 
religionsbeteendevetenskaperna, som religionssociologin, intresserar sig för att utveckla en 
systematiserad teoribildning kring ecklesiologi i Sverige.  

Katolska kyrkan beskriver sig själv i flera av Andra Vatikankonciliets dokument. Det 
viktigaste heter Lumen Gentium, Andra Vatikankonciliets dogmatiska konstitution om 
Kyrkan, som publicerades 1964. Jesuiten Herman Seiler skriver i inledningen till den 
svenska utgåvan att den grundläggande frågan som konciliet tog upp i Lumen Gentium var: 
”Kyrka, vad säger du om dig själv?” 97 Kyrkan och ecklesiologin stod i centrum för detta 
koncilium. Lumen Gentium tar i sitt första kapitel upp flera av de bibliska bilderna av 
kyrkan. Kyrkan kan beskrivas som ”ett fårahus, vars enda och nödvändiga dörr är Kristus” 
(Joh 10:1-10). ”Fastän hennes får styrs av mänskliga herdar, leds och närs de ständigt av 
Kristus själv”. Kyrkan är en plantering, en ”Guds åker” (1 Kor 3:9). Kyrkan kan även vara 
en Guds byggnad: ”På denna grund byggs kyrkan upp alltifrån apostlarna” (1 Kor 3:11). 
”Denna byggnad bär många namn: Guds hus ” (1 Tim 3:15) där hans familj  bor...Kyrkan är 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
96  Ett forskningsprojekt om luthersk ecklesiologi pågår på Pacific Lutheran Theological Seminary i USA. 

Kyrkornas världsråd har också flera projekt på gång om ecklesiologi och kyrkans roll i samhället. Även 
vid Teologiska institutionen vid Uppsala universitet är ecklesiologiska frågor på väg att bli centrala 
inom ämnet kyrkovetenskap. 

97  Från inledningen till den svenska upplagan av Andra Vatikankoncilitets dogmatiska konstitution om 
Kyrkan  (1964) 1988, s. 10. 
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ett tempel. Kyrkan beskrivs som Kristi brud  (Upp 19:7, 21:2, 9, 22:17). ”Han har förenat 
henne med sig själv i ett oupplösligt förbund, ger henne näring och sköter ständigt om 
henne” (Ef 5:25f). Kyrkan liknas med Kristi mystiska kropp .98 Kyrkan är en communio, en 
gemenskap av troende.99 Den utger sig för att vara ett redskap: ”frälsningens universella 
sakrament och redskap”.100 

Jesuiten Karl Rahner (1904-84) är en av vår tids största teologer. Han hävdar att 
kyrkan visserligen är ”sakramentet för världens frälsning”, men att nåden också kan finnas 
utanför kyrkan. Rahner menar att ”Guds nåd har en dynamisk tendens att anta konkret form i 
kyrkan”. Nåden kan dock  vara ”närvarande och verksam i världen och i dess historia utan att 
överallt i historien finna ett påtagligt socialt uttryck i kyrkan”.101 Att se kyrkan som den 
exklusiva förmedlaren av Guds nåd och frälsning är något som katolska kyrkans ledning 
hävdat ända fram till Andra Vatikankonciliet. De ekumeniska strävandena var länge något 
som katolska kyrkan inte accepterade, eftersom uppfattningen i Rom var att Kristi kyrka är 
den Romersk-katolska kyrkan och att därmed alla de andra kristna måste omvända sig till 
den enda, sanna tron. I Lumen Gentium kan man läsa att drag av helighet och sanning också 
finns utanför kyrkans struktur. Icke katolska kyrkor och samfund har - i olika grad - del i 
Kristi instiftelse. Som man kan ana i Herman Seilers introduktion till den svenska utgåvan av 
Lumen Gentium var det en komplicerad uppgift för konciliefäderna att å ena sidan hävda att 
katolska kyrkan är den enda sanna och att Kristi kyrka existerar historiskt konkret, men att 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
98  Andra Vatikankonciliets dogmatiska konstitution om Kyrkan (1964) 1988, nr. 6, s.25. 
99  A.a., s.18 
100  A.a., nr. 1, 9, 48. Cf. s. 14. 
101  A.a, s. 15. 
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katolska kyrkans ledning samtidigt vill vara öppen för dialog och samverkan med andra 
kristna kyrkor och samfund. Detta var en ecklesiologisk helomvändning och förändrade 
katolska kyrkans sätt att se på sig själv och sin roll i världen.102 Fortfarande menar de 
katolska teologerna att den Romersk-katolska kyrkan ”är en komplex verklighet där ett 
gudomligt och mänskligt element växer samman”.103 Seiler försökte försiktigt och 
diplomatiskt hävda att Lumen Gentium inte sökte efter att finna slutgiltiga formuleringar. 
Man ville inte uppnå en ny dogmatisering. Ändå är Lumen Gentium klassificerat av kyrkan 
som en dogmatisk konstitution. Även titeln är klar på den punkten: Andra Vatikankonciliets 
dogmatiska konstitution om kyrkan. Ytterligare tre dokument av Andra Vatikankonciliets 
totalt 16 dokument innehar samma status. Av de övriga finns det tio dekret, vilka ger 
praktiska anvisningar, och två deklarationer (principiella utlåtanden).104  
 Befrielseteologerna utvecklade efter Andra Vatikankoncilitet en alternativ 
ecklesiologi som kännetecknades av en marxistisk begreppsapparat i sin teologiska och 
sociologiska analys. Därför hamnade flera av de latinamerikanska befrielseteologer på 
kollisionskurs med Vatikanen. Johannes Paulus II, samt kardinal Ratzinger från 
Troskongregationen kritiserade Leonardo Boff och andra förespråkare för befrielseteologin 
under 1980-talet för att blanda ihop marxistiska och teologiska ståndpunkter, som enligt 
Vatikanen var oförenliga.105 Boff avstängdes senare från sin tjänst vid det Katolska 
universitet i São Paulo, Brasilien och belades med munkavle. I Roms ögon var hans största 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
102  Andra Vatikankonciliets dekretet om ekumeniken (1964) 1967, nr. 3. Cf. a.a., s. 15-16.   
103  A.a., s. 14, samt nr. 8 som tar upp kyrkans andliga och synliga dimensioner. 
104  Cf. Broomé 1993, s.292. 
105 Troskongregationen 1984, Troskongregationen (1986) 1987. 



FRÅN INVANDRARKYRKA TILL MÅNGKULTURELLT SAMFUND 

77  

misstag publiceringen av Church; Charisma and Power där han kritiserade maktmissbruk 
inom kyrkan genom historien. Boffs bok är direkt inspirerad av Webers teser om traditionell 
och karismatisk auktoritet. Boff analyserar kyrkans byråkratiska och hierarkiska strukturer 
och dess traditionella styre. Han kallar detta för den ”romersk-katolska patologin”:  

 
Dogm är en sak, en annan sak är dogmatism; en sak är lagen, en annan sak är 
legalism; en sak är auktoritet, en annan sak är att vara auktoritär. 106 

 
Boff anser att katolska kyrkan borde vara mer traditionell och mindre traditionalistisk.107 
Han rekommenderar att kyrkans ledning omorganiseras och att ett mer karismatiskt styre 
behövs.    

2.3.2 Två typologier för ledarskap och förhållningssätt i katolska kyrkan 

Syftet med att presentera de följande två typologierna är ”att diskutera vilka olika typer av 
auktoritet och ledarskap som finns i katolska kyrkan”.108 Min utgångspunkt är att det rent 
sociologiskt är personer som styr katolska kyrkan. Genom detta vill jag klarlägga hur 
katolska kyrkan ser på sig själv, sin organisation och sitt ledarskap.109 Hur ledarna i katolska 
kyrkan styr, och vilken organisation som växer fram p.g.a. deras ledarskap, kan variera 
beroende på olika interna och externa faktorer. Det är speciellt dessa organisatoriska faktorer 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
106 Boff 1982, s. 125-164. 
107 A.a., s. 164. 
108  Cf. figur 1, nivå B i kapitel 1. 
109  Ibid. 



FRÅN INVANDRARKYRKA TILL MÅNGKULTURELLT SAMFUND 

78  

som jag intresserar mig för nedan. De två typologierna kommer sedan att användas i kapitel 6 
om kyrkoorganisation och socialpastoralt arbete. 
 

2.3.2.1 Rationellt, traditionellt och karismatiskt ledarskap 

Max Weber har beskrivit hur olika ledartyper vuxit fram i olika typer av samhällen, 
rationellt-legala, traditionella och karismatiska.110 Weber ansåg att den rationellt-legala 
auktoriteten grundades på fastställda och klara regler och rätten för dem, som enligt samma 
regler kunnat komma i ledning, att utfärda föreskrifter och direktiv. Ledningen är formell, 
objektiv och neutral, inte beroende av person utan grundad på de legala befogenheter som 
föreskrifterna givit. Den traditionella makten innehas av en person, vars anspråk vilar på 
uråldriga och heliga sedvänjor. Bundsförvanterna följer sin patriark eller klanledare. Det är 
dock inte personen i sig som är central och viktig, utan positionen i sig. I den karismatiska 
auktoriteten är det däremot personen i sig som är viktig. Genom sin heroism och sina 
personliga egenskaper styr han/hon på individuella grunder.111 Nedan presenterar jag en 
utveckling av Webers idealtyper. Jag använder mig här av dessa idealtyper i en typologi över 
rationellt, traditionellt och karismatiskt ledarskap i katolska kyrkan: 
 
Område Traditionell modell Karismatisk Rationell modell 
Prästens roll Dominerande Ledande Delegerande – 

professionell 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
110 Cf. Weber 1978, s. 212-216. Lemert (Ed.) 1993, s. 122-125. Cf. svensk översättning Weber 1987. 
111 Ibid. 
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Lekfolkets roll Perifer Framträdande Central 
Verksamhet Betoning på 

pastoral/sakramentsförvaltning 
Betoning på pastoral 
(andlig)  

Betoning på sociala 
dimensionen 

Kultur Homogen Homogen/heterogen Heterogen 
Organisation Informell Informell/formell Formell 

Figur 6 Typologi över rationellt, traditionellt och karismatiskt ledarskap i katolska 
kyrkan 

 
Utgångspunkten för ovanstående typologi är det ledarskap som utövas av den lokale 
biskopen och kyrkoherden. Detta präglar i sin tur den lokala kyrkostrukturen, kyrkans 
organisation samt vilken roll lekfolket spelar. Den lokale biskopen sätter ofta sin prägel på 
”sitt” stift. Detta kan man tydligt konstatera i samband med biskopstillsättningar, där den nye 
biskopen ibland står för en helt annan linje än sin föregångare. Ovanstående typologi är i viss 
mån en karikatyr över ledarskap och renodlar drag som ofta finns blandade. I den 
traditionella typen spelar prästen en central roll. Han är församlingens ledare. Den 
karismatiske ledaren är också framträdande, men öppen för samarbete med lekfolket. I den 
rationella ledningen finns en klar delegationsordning. Fackfrågor, ekonomi och 
administration sköts av professionella anställda. Även i församlingen spelar lekfolket en 
framträdande roll. Verksamheten är i den traditionella modellen inriktad på 
sakramentsförvaltning. I den rationella modellen lyfter man fram även de sociala 
dimensionerna av det pastorala arbetet. Den karismatiska modellen betonar det andliga. I den 
traditionella modellen dominerar synsättet att Kristi kyrka är mer romersk än katolsk. Denna 
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romersk-katolska kultur ska förmedlas i ren form, oavsett lokal kontext. I den rationella 
modellen råder ett pluralistiskt kulturbegrepp, där kyrkan bör införlivas i den lokala 
kontexten. Samma sak gäller i princip för den karismatiska modellen. I vissa fall skapas det 
dock nya, homogena kulturer i de internationella, katolska rörelserna. Trots sin 
internationella och mångkulturella status präglas de ofta av en rådande enhetskultur som alla 
medlemmar bör anpassa sig till. I den traditionella modellen är det en informell 
organisationsstruktur: alla känner alla, och det finns oftast muntliga överenskommelser som 
reglerar hur det praktiska arbetet ska skötas. I den rationella modellen är det formella 
beslutsordningar, de anställda har arbetsbeskrivningar, det finns inte alltid utrymme till 
improvisation och kreativitet, vilka är de rådande ingredienserna i den karismatiska 
modellen.  

I kapitel 6 appliceras den presenterade typologin om traditionellt, karismatiskt och 
rationellt ledarskap på katolska kyrkan i Sverige. 

2.3.2.2 Konservativt och progressivt synsätt 

Den katolska teologen Abbé Pierre Descouvemont har i sin bok Guide till trosproblem i den 
katolska tron 112 beskrivit hur konservativa respektive progressiva katoliker ser på mission, 
församling, socialt och pastoralt arbete, katekes, kyrkans relation till samhället m.m. Figur 7 
visar en bearbetad beskrivning av Descouvemonts typologi: 113 
 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
112 Descouvemont 1989, s. 623-630. 
113 Cf. Rigal 1983, s. 192. 
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Konservativt synsätt Progressivt synsätt 
  

Människosyn 
Människor är lika oavsett lokal kontext, 
samma principer gäller för alla. 

Människor är olika: man bör anpassa 
principerna utifrån den lokala kontexten. 

Mogen karaktär, ofta pessimistisk. Ung karaktär, ofta optimistisk. 
Trosmänniska med stabil övertygelse. Dialogmänniska med flexibel 

personlighet. 
Akta sig för att vara annorlunda. Anpassa sig till den värld man lever i. 
Rotad och traditionsbunden. Nomadiserande och öppen för nya 

horisonter. 
Relation Gud - människa 

Kristus har kommit, den bestående 
ordningen är ett uttryck för Guds vilja. 

Kristus ska komma, Guds rike är på väg. 

Kristus är vägen till Fadern; en vertikal 
trosdimension av det kristna livet. 

Kristus är vägen till våra bröder och 
systrar; en horisontell trosdimension 
genom Guds närvaro i världen. 

Världen/Samhället 
Världen är full av synd och i behov av 
helandet genom Kristus. 

Världen är skapad av Gud och därmed i 
grund och botten god. 

Satsa på samhällets ledarskikt och elit. Satsa på människorna i samhällets utkant, 
akta sig för elitism. 

Inte vara i världen... Vara i världen... 
Satsa på katolska institutioner (katolska 
skolor, katolsk press, katolska 
fackförbund etc.). 

Satsa på kristna människor som verkar 
genom och i samhällets institutioner. 

Kyrkan 
Kyrkans tradition i centrum. Kyrkans framtid i centrum. 
Biskoparnas auktoritet i centrum. Biskoparnas kollegialitet i centrum. 
Betoning av kyrkans hierarkiska struktur 
som en garant för enheten. 

Betoning av karismerna och mångfalden 
hos Guds folk. 

Bilden av kyrkan som en institution och 
byggnad. 

Bilden av kyrkan som Guds folk på 
vandring. 

Uppdrag och mission 
Att i första hand sprida Guds Ord. Att förbereda terrängen innan man sprider 

Guds Ord. 
Att med fasthet visa på evangeliets 
oförgänglighet. 

Att finna nya vägar för att sprida Guds 
ord. 
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Pastoralt går före socialt. Socialt går före pastoralt. 
Faror 

Nostalgi över kyrkans centrala position 
under medeltiden. 

Anpassning till den sekulariserade 
världen. 

Rigiditet, oförsonlighet, integrism. Slapphet, relativism, polarisering. 

Figur 7 Descouvemonts typologi om konservativt och progressivt synsätt 

 
 
 
Descouvemonts typologi handlar i första hand om synsätt i katolska kyrkan. Den skulle 
också kunna användas för att analysera organisationstyper inom katolska kyrkan, må de vara 
mer hierarkiskt uppbyggda enligt traditionell modell, eller som en ”platt organisation” hos 
vissa kongregationer och ordnar. Om man har ett traditionellt eller progressivt 
förhållningssätt beror enligt Descouvemont på olika faktorer som personlighet 
(temperament), vilka troserfarenheter den enskilde bär med sig, vilken typ av spiritualitet 
katolikerna omfattas av, var i kyrkan man är engagerad samt betoning på olika aspekter av 
evangeliet.114 För en applicering av Descouvemonts typologi om konservativt och 
progressivt synsätt i svensk kontext, cf. Kapitel 6  Kyrkoorganisationen och det 
socialpastorala arbetet. 

2.3.3 Marginalisering av den religiösa auktoriteten 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
114  Descouvemont 1989, s.624. 
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I följande stycke kommer visar jag en modell för att analysera hur katolska kyrkan kan agera 
i en situation av social och religiös förändring.  

Under 1900-talet har katolska kyrkans politiska och civila makt begränsats avsevärt i 
de flesta länder i väst. Den makt som tidigare grundats på tradition är inte längre relevant. 
Enligt den amerikanske sociologen Ronald Glassman kan samfundsledarna sammantaget 
agera på två olika sätt i ett samhälle som genomgår stark förändring. Man kan agera 
traditionellt eller modernt. Karisma eller nådegåvor kan också röra sig mot demokratisk eller 
despotisk riktning.115 De samfundsledare som väljer att hålla kvar sitt traditionella sätt att 
styra kyrkan i ett samhälle, som blivit modernt och som ständigt står under förändring, 
kommer i den nya situationen antagligen att marginaliseras. Man skulle kunna tänka sig 
följande scenario: De traditionella samfundsledarna är inte längre inflytelserika och har inte 
samma typ av makt som förr. Deras ekonomiska situation förvärras. De klarar inte längre av 
driftskostnader och alla utgifter som inte längre kan täckas av en allt mer krympande 
medlemsskara. Antalet präster, systrar och ordensfolk minskar också. Kyrkorna är tomma 
och ingen verkar längre vara intresserad av religion. Inte bara de civila ledarna visar 
ointresse; också media och den folkliga opinionen är emot. Kyrkan har inte längre en roll att 
spela. Kyrkans ledning har hamnat i djup kris. Kyrkans ledning försöker hålla kvar vid det 
gamla, traditionella och invanda trots alla de sociala förändringar som samhället gått igenom. 
Sekularisering och förändring uppfattas därför som ett externt hot mot kyrkan. Detta hot 
måste bekämpas med ökat mässfirande och mer rosenkransbön.  

2.3.3.1 Profetisk insikt och dynamisk vision 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
115  Etzkowitz & Glassman (Eds.) 1991,s. 125-139. 
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För de samfundsledare som istället intar en mer dynamisk och flexibel hållning  gentemot de 
sociala och religiösa förändringarna blir dessa en positiv utmaning för kyrkan. Något som 
kyrkans ledning måste ta tag i och ett tecken som visar att kyrkan måste förändra sin tidigare 
privilegierade ställning i samhället. Från att ha varit i centrum för samhällsintresset och den 
offentliga opinionen hamnar kyrkan i periferin. Från att ha haft majoriteten av befolkningen 
med sig, blir man istället en minoritet. Kyrkans ledning förändras. Lekmännen får mer att 
säga till om. Kyrkan kan få en karismatisk röst om man är beredd att tyda tidens tecken. Då 
blir kyrkans ledare mer utåtriktade. De är mer profeter än domare. Kyrkans ledare kommer i 
större utsträckning att uttala sig i miljöfrågor, om oreglerad kapitalism, och även delta i 
manifestationer för fred och rättvisa. Ibland kommer deras tempel och kyrkobyggnader inte 
att vara lika fulla som tidigare, men samfundsledarna kommer närmare några av sina 
medlemmar, kanske de som är mest utsatta och marginaliserade. Andra medlemmar kommer 
att kritisera sina samfundsledare för att glömma bort de andliga frågorna. Vissa tycker dock 
att det är bra med engagerade och dynamiska ledare som kan upprätthålla en aktiv dialog 
med samhällets olika företrädare. 

2.3.3.2 Förutsebart agerande? 

Kan man förutsäga hur ett religiöst ledarskap kommer att agera i olika situationer, i ett 
samhälle av stark förändring? Marx menade att religionen var en reaktionär kraft i samhället, 
medan Weber istället såg att sociala förändringar kan ha sitt ursprung i religiösa rörelser.116 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
116  Weber (1904-5) 1976. Cf. Giddens 1992, s. 460-463. 
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Kommer ett modernt, post-industrialiserat samhälle automatiskt att generera en viss typ av 
religiöst ledarskap? Kan vi förvänta oss att biskopar, patriarker, och påvar agerar på ett visst 
sätt om deras existens sätts på spel? Skulle man kunna generalisera och fråga sig samma sak 
för muftier och imamer? Kan man förutse hur religionens företrädare kommer att handla på 
ett viss sätt i en given social situation? Det är också ett faktum att de religiösa ledarna inte i 
längden kan negligera de sociala och ekonomiska förändringarna som sker i deras 
omgivning, även om de anser att dessa nya strukturer är fulla av synd och står emot Guds 
ordning. Katolska kyrkan har drastiskt ändrat sin hållning sedan Andra Vatikankonciliet. 
Med Webers terminologi kan man bara konstatera att den traditionella auktoriteten i mångt 
och mycket byts ut mot ett rationellt-legalt ledarskap. 

2.3.4 Religiös auktoritet  och social förändring 

2.3.4.1 ”Fördröjt reaktionsmönster” hos de religiösa samfunden i majoritetsställning 

I väst är det inte längre de religiösa ledarna som bestämmer dagordningen vad gäller centrala 
politiska, ekonomiska och sociala frågor. I själva verket är det de sociala förändringarna som 
får de religiösa ledarna att agera eller rättare sagt reagera.  När dessa väl reagerat, sker detta 
oftast efter moget övervägande. Detta tar tid och kan bidra till ett fördröjt reaktionsmönster 
hos de religiösa samfunden. Många samfund försöker idag att engagera sig för att främja 
mänskliga rättigheter, man vill lyfta fram vissa etiska och moraliska frågor, man kämpar för 
fred och rättvisa. Detta sker genom olika typer av uttalanden, uppvaktningar, pastorala brev 
och i en fortlöpande dialog med de civila myndigheterna. Kyrkans företrädare ligger dock 
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ganska sällan ett steg före när det gäller att uppmärksamma sociala problem. Detta är främst 
kännetecknande för de samfund som befinner sig i en majoritetsställning (cf. Martins modell 
om religiöst monopol) och som fortfarande har ett visst politiskt och socialt inflytande. Man 
ligger snarare ett steg efter, det sker m.a.o. en viss fördröjning innan dessa samfund reagerar. 
Detta kan åskådliggöras genom följande figur: 
 
Fas Samhälle Religiös auktoritet 
Fas 1: T T 
Fas 2: TM T 
Fas 3: M TM 
Fas 4: MT M 
Fas 5: T MT 
T=Traditionell M=Modern  

Figur 8  ”Fördröjt reaktionsmönster” hos religiösa samfund 

 
När det gäller ovanstående figur kan det vara på sin plats att komma med några förklaringar 
och förtydliganden. Jag har inte en evolutionistisk syn på social förändring i bemärkelsen att 
jag tror på mekaniska förändringar som automatiskt gör att ett samhälle kommer att röra sig i 
en bestämd riktning. Figuren vill dock visa hur ett samhälle i en bestämd fråga innehar olika 
normer, policy eller paradigm, som sedan förändras och utvecklas. Detta sker i olika faser, ett 
samhälle kan inta en traditionell position (T), precis som samfunden.  Man kan ta 
homosexualitet som ett exempel: 
 
Fas 1: Den religiösa auktoriteten har bestämmanderätt och monopol på hur man ska 
upprätthålla den moraliska ordningen i samhället. Homosexualitet anses vara en patologisk 
och abnorm manifestation som under inga omständigheter kan tolereras. Lagen förbjuder 
homosexuell aktivitet och de homosexuella stigmatiseras och bedöms vara syndiga och 
mindre värda samhällsmedborgare med begränsade rättigheter.  
 
Fas 2: Det sker vissa sociala förändringar i samhället. En viss pluralism uppstår och man 
tolererar ett annorlunda, avvikande och ibland extravagant beteende som vissa artister, 
konstnärer och inflytelserika personligheter uppvisar. Detta beteende kan inkludera bi- eller 
homosexuell läggning. Vissa homosexuella börjar agera för sina rättigheter. Ett visst 
accepterande uppstår hos vissa partier, även om dessa inte är i majoritet. Lagen är fortfarande 
densamma som tidigare, men inga direkta straff utmäts. Praxis förändras och blir mer 
generös. Kyrkan intar dock samma position som tidigare. Man kritiserar de liberala 
strömningarna.  
 
Fas 3: Det rådande paradigmet i samhället är nu tolerans och pluralism. De homosexuellas 
rättigheter erkänns och man kan inte längre straffas för vilken sexuell läggning man har. Den 
offentliga opinionen är inte längre emot de homosexuella, även om många fortfarande höjer 
på ögonbrynen när de ser två människor av samma kön vara ihop och leva som ett par. I 
kyrkan börjar man utveckla en ny pastoral strategi gentemot de homosexuella. Man kan inte 
längre bara fördöma som man gjort tidigare. Många aktiva församlingsmedlemmar börjar 
öppet erkänna att de är homosexuella. Denna nya pastorala hållning erkänns dock inte av de 
kyrkliga auktoriteterna, som inte anser sig kunna ändra sin grundläggande dogmatiska 
hållning. Kyrkan anses därför i mångt och mycket vara en bromskloss, diskriminerande i sin 
hållning och dubbelmoralisk. 
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Fas 4: En ny vändning sker i samhället i och med att man upptäcker HIV-viruset. De första 
symtomen upptäcks hos homosexuella. Dessa blir åter föremål för diskriminering. Samhället 
vet inte hur man ska hantera den nya situationen. Vissa partier föreslår långtgående åtgärder 
som kommer att inskränka de homosexuellas rättigheter. Kyrkan börjar att försvara de sjuka, 
en del biskopar börjar öppet att ta ställning för de homosexuella. Man utvecklar en pastoral 
strategi där helhetssynen står i centrum. Människovärdet står i centrum oavsett kön eller 
sexuell läggning. Kyrkan startar nya sociala institutioner, kurser och seminarier för 
förebyggande verksamhet, man satsar alla krafter för att öka medvetandenivån kring 
sexualitet. Det finns dock fortfarande starka spänningar inom kyrkans ledning om hur man 
ska hantera dessa frågor, hur man ska kunna få ihop sina doktrinära och pastorala synsätt. 
 
Fas 5: En ny typ av homofobi växer fram i samhället. Diskrimineringen är mer subtil än 
tidigare, det handlar inte om de legala aspekterna, utan om ökade friktioner på arbetsplatser 
och i bostadskvarter. Grannar klagar när kyrkan vill öppna ett hospits för människor som är 
döende i aids. Kyrkans högsta ledning vet inte hur man ska hantera liberala och progressiva 
biskopar som vågar ta ställning för de homosexuella. Ibland blir de avstängda från sin tjänst 
om de uttalat sig för klart i vissa frågor. De homosexuella accepteras i vissa församlingar, 
men inte i andra. En mer doktrinär hållning återinförs gradvis i kyrkan. Kyrkan fortsätter 
dock sitt sociala och pastorala arbete genom sina kongregationer och ordnar. Man ger 
utrymme åt organisationer som Caritas. 
 
Ovanstående modell illustrerar hur samfundsledarna kan tänkas hantera ett socialt fenomen. 
Jag tog homosexualitet enbart som ett exempel, och inte för att visa hur samfunden i 
allmänhet och katolska kyrkan i synnerhet hanterat just denna fråga. Huvudtanken är att det 
existerar vad man skulle kunna kalla ”ett fördröjt reaktionsmönster” hos de flesta religiösa 
auktoriteter. Man reagerar istället för agerar. Man ligger hela tiden några steg efter i 
samhällsförändringarna. Man tar tid på sig att förändra policy och att utarbeta en ståndpunkt i 
en given fråga. När man till slut väljer att agera har den sociala omgivningen redan 
förändrats. Man är fortfarande inte i fas. Det blir därför aktuellt att ompröva de nyintagna 
positionerna. Man försöker dock bara klara av de dagsaktuella frågorna, eller det som i alla 
fall verkar vara mest akut. Hur man än reagerar kommer man dock sällan i kapp.  

Det vore enkelriktat att hävda att alla religiösa samfund i majoritetsställning (religiöst 
monopol) automatiskt intar ett fördröjt reaktionsmönster i samband med sociala 
förändringar. Lika lite kan man argumentera för att samfund i minoritetsställning blir mer 
progressiva och proactive istället för reactive. Både majoritets- och minoritetssamfund kan 
utgöra en progressiv och modern kraft i samhället.  Kyrkans verksamhet kan i detta fall bestå 
i att medvetandegöra och utbilda befolkningen. Samfunden kan bedriva advocacy och 
lobbying som ändrar attityder i samhället. Enligt denna bild utgör i så fall religiösa samfund 
en progressiv och modern kraft i en traditionell omgivning. Kyrkans hållning påverkar på 
sikt och förändrar samhället från att ha intagit en traditionell position till att istället ha en 
modern ståndpunkt.  

 

2.3.5 Slutsatser nivå B 

Sedan Andra Vatikankonciliet har katolska kyrkan förändrat sin syn på sig själv som 
exklusiv förmedlare av Guds nåd och frälsning. Katolska kyrkans mer dynamiska och 
pragmatiska hållning har öppnat för dialog och samverkan med andra samfund. Den lokala 
kyrkostrukturen präglas speciellt av det ledarskap som utövas av stiftsbiskopen och 
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kyrkoherdarna. Det finns ett spänningsfält mellan i första hand ett konservativt och 
progressivt ledarskap. Även karismatiska ledare har ett visst inflytande, speciellt genom de 
katolska rörelserna, som har ökat lekfolkets inflytande sedan Andra Vatikankonciliet. De 
interna spänningarna skapar konflikter och fraktioner i kyrkan. Detta tar jag närmare upp i 
nästa avsnitt om interaktion mellan grupp, kommunitet och rörelse. 
 

2.4 C. Gruppnivå: interaktion mellan grupp, kommunitet och rörelse 
Det som intresserar mig på denna nivå är interaktionen mellan olika grupper inom katolska 
kyrkan. I grund och botten handlar det om katolska kyrkans interna kommunikation, 
spänningar som kan uppstå p.g.a. av olika trossyn, samt hur kyrkans ledning hanterar dessa 
konflikter. Religiös och kulturell identitet analyseras på fyra olika nivåer. Till hjälp för denna 
analys har jag använt mig av en systemteoretisk begreppsapparat som jag applicerar på 
lokalkyrkans organisation. Huvudsyftet, som anknyter till figur 1 i kapitel 1, är ”att 
undersöka hur spänningar kan uppkomma mellan olika grupper i katolska kyrkan och hur 
kyrkans ledning hanterar dessa konflikter”. Jag behandlar inte på denna nivå a priori de 
enskilda medlemmarnas religiösa och kulturella identitet. Jag intresserar mig här främst för 
lokalkyrkan (församlingsnivå),  och hur kyrkan utgör ett socialt system, vilken roll religionen 
har inom olika sub-kulturer och hos olika minoriteter inom katolska kyrkan. 

2.4.1 Sociologisk teoribildning 

Parsons’ teori om religion och kultur har använts av flera pastoralteologer för att analysera 
hur lokalkyrkan och dess medlemmars religiösa identitet kan hamna på kollisionskurs. 
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Religiös och kulturell identitet kan beskrivas på fyra olika nivåer: mänskliga livets yttersta 
verklighet, den yttersta ordningen, livssfärer och aktiviteter.117 Om man applicerar Parsons’ 
teori på lokalkyrkan och dess medlemmar kan man finna stora systemskillnader vad gäller 
den religiösa identiteten och hur den utformas.  

Mänskliga livets yttersta verklighet besvarar frågor som handlar om den djupaste 
verklighet människan lever i. I kulturella termer kan det handla om ett folk, språk eller en 
nation. För religionen är det transcendensen och för den kristna religionen Gud som 
manifesterat sig själv i Jesus. Om man gör en enkät i några församlingar kommer man snart 
att finna att svaren skiftar angående tron på en personlig Gud, om denna bild stämmer 
överens med den officiella läran etc. Samma sak gäller i synen på Jesus. Pastoralteologen 
Johannes A van den Ven har givit intressanta exempel på hur en kristologi ovanifrån kan 
hamna i konflikt med en som är formulerad underifrån.118  

  Frågor angående den yttersta ordningen besvarar om den bestående sociala 
ordningen bör bevaras eller förändras utifrån människors tro. Eller som van der Ven 
uttrycker det: ”Liknar man den nuvarande situationen med kosmos som behöver konsolideras 
eller med ett kaos som behöver omformas?” 119 Tron kan både uppmuntra individer att 
ifrågasätta den sociala och ekonomiska (o)ordningen eller se den som ett uttryck för Guds 
vilja. I vissa situationer kan kyrkan bli ett verktyg för social förändring, som i Sydafrika, 
Chile och Polen. Man kan dock också hämta exempel på motsatsen från samma länder. 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
117  Parsons 1965, s. 964-971. Cf. van der Ven 1994, s. 30. 
118  van der Ven 1994, s. 31. 
119  Ibid. 
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Frågor om livssfärer handlar om i vilken grad individerna sätter värde på det 
personliga livet, familjen, det professionella livet och fritiden. Motpoler kan vara autonomi 
och ”familialism”, beroende på om man sätter den egna personliga friheten före önskan att 
bilda familj, eller prioriterar ”den lilla världen” framför den ”ensamma världen”. 

Frågan om aktiviteter handlar om hur kyrkan organiserar sitt arbete. van der Ven har 
visat att det många gånger är de mest aktiva församlingsmedlemmarna som ifrågasätter den 
kyrkliga hierarkiska ordningen. Man vill införa mer demokratiska metoder, vara mer lyhörd 
inför omgivningens krav och uppmuntra fler människor att ta ett ökat ansvar i kyrkan.120 

Den religiösa identiteten hos lokalkyrkan och hennes medlemmar präglas av 
pluralism inom alla de fyra ovan beskrivna nivåerna. Denna pluralism leder enligt van der 
Ven till både manifesta och latenta konflikter. Dessa konflikter kan hanteras på olika sätt. 
van der Ven nämner tre möjligheter: 

Strutssyndromet: Det första är att som strutsen gömma huvudet i sanden och därmed 
försöka undvika konflikten. Detta händer ofta bland godhjärtade kyrkoledare som är 
konflikträdda, pastorer och trotjänare i församlingarna. Gamla konflikter får ofta ligga kvar 
latent, bara ordningen inte rubbas och människor blir arga. Vissa församlingar och deras 
medlemmar ses som ”hopplösa fall”. van der Ven nämner att detta händer ganska ofta i en 
normativ organisation som kyrkan. 

Hierarkisk konfliktlösning: Huvudmålet här är att finna konsensus bland 
lokalkyrkorna. Kyrkans ledning tar sig an en konflikt när den inre enheten hotas. Man 
använder sig ofta av strukturerad konsultation och/eller extern medling. Denna strukturerade 
konsultation är enligt van der Ven inte reglerad i den kanoniska lagen. Kyrkans 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
120  A.a., s. 32. Exemplet är från en undersökning av fem församlingar i Ottawa, Kanada. 
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centralledning kan utöva sin auktoritet när kyrkans lära står på spel. För en utomstående kan 
det vara svårt att förstå vilka spelregler som gäller. 

Kommunikationsmodellen: Den pluralistiska religiösa identiteten i kyrkan kräver att 
man hanterar konflikter på ett nytt sätt, enligt van der Ven: ömsesidigt meningsutbyte, 
förståelse utifrån ömsesidigt meningsutbyte och att skapa konsensus. Olika typer av 
argumentation kan användas i denna kommunikationsprocess: exegetiska, historiska, 
systematiska och empiriska. Kompromisser är nödvändiga och möjliga.121 

van der Ven har publicerat flera böcker kring praktisk teologi och ecklesiologi. En av 
hans viktigaste böcker, Ecklesiologi in Context, analyserar kyrkan på mikronivå. Det som gör 
van der Ven intressant är att han kombinerar ecklesiologi och management med en 
sociologisk analys. Ett centralbegrepp i hans skrifter är vad han kallar kommunikativ 
utveckling (communicative development). van der Ven menar att kyrkan på mikronivå 
omfattas av fyra olika typer av identitet: religiös, social, operativ och  management. 122 

Religiös identitet handlar om riter, symboler, metaforer och religiösa föreställningar. 
Lokala församlingar har olika typer av religiösa identiteter. Vissa uppfattar sig som Guds 
folk, andra såsom en trosgemenskap eller ett religiöst forum. 

Genom den sociala identiteten kan man se vilken typ av social gemenskap som finns 
och hur den manifesteras. Vissa församlingar är hermetiskt slutna enheter, andra är vitala och 
dynamiska, en del har byggt upp ett nätverk av olika grupper, andra förlitar sig mer på 
individuella medlemmar och deras engagemang. 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
121  För en mer genomgripande ecklesiologisk analys av intern och extern kommunikation, cf: van der Ven 

1994, s. 26-37. 
122  A.a., s. 27-28. 
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Den operativa identiteten uttrycker vilken typ av målsättning, program och policy den 
lokala kyrkan omfattas av. Detta beror givetvis på vilken typ av personer som bygger upp 
församlingen. Den kan vara sammansatt av medlemmar från över- eller medelklass eller av 
personer med huvudsakligen arbetarbakgrund. Man kan ofta se i en församling om den är ”de 
fattigas kyrka”, en ”kyrka med de fattiga” eller en ”kyrka för de fattiga”. 

Management identiteten uttrycker på vilket sätt lokalkyrkan är organiserad. Vilken 
typ av organisation och ledning som råder. Vissa församlingar har ett väl utbyggt system med 
datorer, tekniska hjälpmedel, andra betonar mera de informella och mänskliga kontakterna, 
ibland kan man finna att man satsat extra på utbildning och kurser, tidvis finner man 
innovativa och kreativa kongregationer. 

Sammanfattningsvis skulle man kunna jämföra Parsons’ och van der Vens analys av 
den religiösa identiteten enligt Figur 9. Vad som måste påpekas är att det är svårt att direkt 
jämföra de två begreppsapparaterna. Parson gör en generell sociologisk analys. Van der Ven 
beskriver situationen i lokalkyrkan. För honom omfattar den religiösa identiteten också de 
övriga tre nivåerna. 
 
Nivå Parsons van der Ven 
Transcendens Mänskliga livets yttersta 

verklighet 
Religiös identitet 

Samhälle – tro Yttersta ordningen Social identitet 
Social gemenskap Livssfärer Operativ identitet 
Organisation Aktiviteter Management identitet 
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Figur 9 Religiös identitet 

 
van der Ven använder sig också av systemteoretisk begreppsapparat och applicerar denna på 
lokalkyrkans organisation. De systemteoretiska nyckelbegreppen är socialt system, 
systemjämvikt, systemgränser, miljö och systempluralism.123 

Man kan se lokalkyrkan som ett socialt system där dess medlemmar kommunicerar 
sinsemellan, där det kan uppstå interna kommunikationsrubbningar, störningar och 
jämviktsrubbningar. Det som binder samman lokalkyrkan, och som skiljer denna från andra 
sociala system, såsom familjen, ett parti, en skola etc., är den religiösa aspekten. Religionen 
förenar, legitimerar och upprätthåller lokalkyrkan som ett socialt system. 

Som ett socialt system försöker lokalkyrkan att skapa inre och yttre jämvikt. Ett tryck 
inifrån, från en subgrupp, kan drastiskt förändra denna jämvikt. Det sociala systemet måste 
också kommunicera och interagera externt. Detta är en dynamisk process som kan skapa 
spänningar och sätta hela församlingens framtid på spel. 

Gränsdragningar mellan lokalkyrkan och dess kontakter med samhället kan skapa 
problem, menar van der Ven. Vad ska församlingen anamma och ta emot, hur ska dess 
medlemmar agera i egenskap av att samtidigt vara församlingsmedlemmar, men också 
medborgare i ett samhälle. Hur ska kyrkoledningen förhålla sig till pågående trender? 

Det sociala systemet kan ha en sluten miljö om man finner att omgivningens krav och 
tryck är ett hot mot den religiösa identiteten. Lokalkyrkan kan skapa och utveckla en 
motkultur som ställer allt högre krav på dess medlemmars aktiva medverkan. Om man 
däremot agerar som ett öppet system är man mottaglig för nya idéer, rörelser och initiativ. 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
123  A.a., s. 28-30. 
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Ur systemteoretisk synvinkel är det inte bara lokalkyrkans ledning som auktoritärt 
bestämmer och definierar den religiösa identiteten. Denna bestäms i interaktionen mellan 
ledningen, medlemmarna och i relation till det omgivande samhället. Detta skapar, enligt van 
der Ven, systemkonflikter mellan olika synsätt, attityder och identiteter. Systempluralismen i 
lokalkyrkan är en utmaning för alla parter eftersom nya kontrakt, avtal och beslutvägar måste 
inrättas. 

 
 

2.4.1.2 Subkulturer och minoriteter 

Religionens roll hos minoriteter spelar ofta en mer framträdande roll än hos 
majoritetsbefolkningen. Den holländske jesuiten och religionssociologen Thom Sicking 
menar att en minoritetsreligion ofta har tendensen att organisera större delen av sina 
medlemmars liv. Holland och Libanon är exempel på sådana samhällen. Katolikerna i 
Holland startade egna radiostationer, egna tidningar, egna skolor och sociala institutioner. 
Sicking menade att detta var som en konsekvens av att den katolska minoriteten upplevde sig 
vara förföljd och i behov av att stärka sin egen identitet. I Holland kan man som katolik 
ordna hela sitt liv på ett sådant sätt att man alltid bara kan umgås med andra katoliker. Detta 
sociala ”pillarization”-fenomen formas av den homogena, religiösa omgivningen och 
upplevs som typiskt ”katolskt”.124 Den katolska minoriteten i Sverige har inte samma 
tendens till att samlas i hermetiskt slutna enheter. Docent Sigbert Axelson vid Uppsala 
universitet tror också att ”många lutheraner, missionsförbundare, liberaler och 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
124  Sicking 1984, s. 192-193. Cf. Dobbelaere 1981. 
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socialdemokrater inte vill starta egna skolor vid sidan av de kommunala, men de kanske 
tvingas till det för att matcha de ideologiska och religiösa anstormningarna”.125 Axelson 
skriver att ”i hotbilden ser jag olika skolor i de större städerna, t.ex. kristna skolor (katolska, 
ortodoxa, pingst) och muslimska, Livets Ordskolor, jungianska skolor, kommunistiska 
etc.”126 Mot dessa skolor sätter Axelson den svenska folkskolan, som har en ”humanistisk 
och demokratisk tradition med enhet och mångfald som ett kulturellt ideal”. Den svenska 
skolan ska, enligt Axelson, vara ”sammanhållen och obligatorisk”. Axelson vill inte ha olika 
skolor som ”bygger på olika ideologiska och religiösa grunder”. 127 

Det finns subgrupper inom kyrkan som upplever att de har starka band, som polska 
katoliker eller olika orientaliska riter. Varken katolska kyrkans ledning eller det svenska 
samhället uppmuntrar dock dessa grupper att starta egna församlingar, skolor, tidningar eller 
sociala institutioner på etnisk eller nationell grund. Dessa katoliker uppfattar i vissa fall att 
de har större samhörighet på grundval av sitt gemensamma ursprung – d.v.s. nationell eller 
kulturell etnicitet – än det faktum att de är katoliker. Inom dessa subgrupper finns det också 
undergrupper, riter och klanskillnader. En libanes som kommer till Sverige är antingen 
muslim eller kristen. Han/hon identifierar sig inte i första hand som libanes, inte ens i första 
hand med islam eller kristendom, utan med den konfession eller rit han/hon tillhör. Frågan är 
vad som kommer först i dessa fall, den religiösa (att vara katolik) eller den kulturella 
identiteten (att t.ex. vara maronit)?128  

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
125  Axelson 1993, s. 161. 
126  A.a., s. 160. 
127  A.a., s. 159-160. 
128  Cf. kapitel 5 Nationell katolicism eller en pluralistisk kyrka. 
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2.4.2 Slutsatser nivå C 

Ur systemteoretisk synvinkel kan kyrkan beskrivas som ett socialt system som strävar efter 
jämvikt. Sedan Andra Vatikankonciliet råder i högre utsträckning systempluralism i katolska 
kyrkan. Den religiösa identiteten upplevs och manifesterar sig på olika sätt. Detta skapar 
manifesta eller latenta konflikter, som katolska kyrkans ledning väljer att undvika, löser 
hierarkiskt eller genom ömsesidig kommunikation. En sluten social miljö kan skapa och 
utveckla en motkultur, som i sin tur också är en grogrund för nya former av subkulturer. 

2.5 D. Individnivå: individen och det religiösa engagemanget 
På denna nivå ”undersöker jag hur katolska individer uttrycker sin tro”.129  Inledningsvis tar 
jag upp fyra olika teologiska synsätt. Jag fortsätter med ett kulturantropologiskt avsnitt om 
personbegreppet. Motsatsparet individ – grupp analyseras och appliceras på katolska kyrkan i 
Sverige. Sedan följer en deskriptiv del om inkulturation och relationen mellan kyrka och 
kultur. Syftet är ”att förstå på vilket sätt katolska kyrkan förmedlar tro i olika kulturella 
miljöer”. Jag gör sedan en kategorisering av katolska individer i det progressiva och det 
konservativa lägret. En analys om övergripande trossyn (vision), samt hur denna trossyn ska 
förverkligas (mission) är ett hjälpmedel för att förstå den mångfacetterade situationen som 
finns i katolska kyrkan. Mitt tredje syfte på denna nivå är ”att klarlägga hur katolikernas tro 
förändras i samband med migration och nya kulturmöten”. Jag går därför igenom begreppen 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
129  Cf. Figur 1, kapitel 1, nivå D. 
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homo religiosus och homo saeculi som exemplifiering av nya kulturmöten i och med 
invandringen till Sverige av individer med en annan religionsuppfattning. 

2.5.1 Teologisk antropologi 

Teologerna har olika teoretiska modeller och skolor som förklarar, analyserar och beskriver 
hur individen och hennes Gudsrelation kan beskrivas och analyseras. Teologisk metodik kan 
delas in i fyra undergrupper enligt jesuiten J.J. Mueller: transcendental, existentiell, empirisk 
och socio-fenomenologisk: 130 

Den personliga Gudsrelationen står i centrum för den transcendentala teologin. 
Kända förespråkare är Karl Rahner och den kanadensiske jesuiten Bernard Lonergan (1904-
1984). Transcendental innebär att kunna gå utanför sitt eget jag. Hur kan man möta Gud i det 
moderna samhället? Rahner myntade begreppet teologisk antropologi. Människan står i 
centrum. Man kan inte fly från de mänskliga förhållandena. Gud penetrerar mänskligheten 
och involverar hela skapelsen. Därför sätter Rahner den mänskliga erfarenheten i fokus. 
Historiska, ekonomiska och sociala grundvalar begränsar människan, men öppnar också för 
den direkta gudskontakten.131 

Lonergan menar att människan söker efter meningen med livet genom sitt förstånd. 
Förnuftet, d.v.s. vad vi vet, hur vi vet och när vi vet att vi vet, är centrala begrepp. Detta har 
utvecklats vidare i flera av Lonergans verk.132 Den dynamiska kunskapsprocessen opererar 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
130  Mueller 1984. 
131  Rahner 1978. Cf. Mueller 1984, s.  7. 
132  Lonergan 1994. Cf. Mueller 1984, s. 13. 
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alltid efter samma väg: att erfara, att förstå, att bedöma och att fatta beslut.133 Lonergan 
menar att den dynamiska kunskapsprocessen hänger ihop. Erfarenhet kan inte bedöma, 
förståelsen kan inte fatta beslut, etc. Lonergans teologiska kunskapsteori belyser dessa 
samband.134 

Den existentiella skolan kan representeras av den protestantiske teologen Paul Tillich 
(1886-1965). Han strävade efter att föra in den teologiska analysen i den sekulära kontexten. 
Hans utgångspunkt var människans existens, hennes rädsla, oro och alienation. En ny 
systematiserad teologi, som var öppen inför de samhällsvetenskapliga disciplinerna och som 
svarade mot omvärldens krav och tryck, var Tillichs största bidrag.135 

Den empiriska teologiska metodiken utgår direkt från den mänskliga erfarenheten, 
analyserar Gudsrelationen utifrån hur den upplevs, inte hur den borde vara. 136 

Den socio-fenomenologisk skolan fokuserar direkt de sociala, politiska och 
ekonomiska aspekterna av världen. Kyrkan måste läsa tidens tecken, tron måste inkarneras 
eller inkultureras i den lokala kontexten. Befrielseteologin har vuxit fram och utvecklat 
denna metodik. Gustavo Gutiérrez och Jon Sobrino är två kända förespråkare.137  Denna 
metod belyser jag närmare i vad jag kallar den postkonciliära sociala metodiken i kapitel 8 
om katolska kyrkans sociala metodik. 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
133  Mueller 1984, s. 14. 
134  A.a., s. 16-17. 
135         Tillich 1963. Cf. Mueller 1984 för en presentation av den existentiella, teologiska metodiken, s.21-34. 
136  En teolog som representerar detta synsätt är Bernard E. Meland, cf. Meland (Ed.) 1969 och Mueller 

1984, s.35-55. 
137  Cf. Gutiérrez 1971. 
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Sammanfattningsvis kan man utifrån Mueller urskilja fyra olika sätt för hur katolska 
individer kan uttrycka sin tro: genom sakramenten (transcendens), genom att vara människa 
(existens), genom den mänskliga erfarenheten (empiri) och i världen (socio-fenomenologisk). 
Senare i slutet av detta kapitel analyserar jag katolikerna trosengagemang och dess olika 
dimensioner. 

2.5.2 Sociologisk och antropologisk begreppsbildning 

2.5.2.1 Individ och grupp 

Ett motsatspar som är nödvändigt att analysera är individ – grupp, eller vad som skulle kunna 
benämnas synen på personbegreppet. Detta blir speciellt viktigt när man vill definiera en 
mångkulturell eller mångetnisk kyrkoorganisation och vilka svårigheter en sådan kommer att 
möta när det gäller människo- och samhällssyn.138 
 Etnologen Annick Sjögren menar att människans syn på sig själv i relation till den 
omgivande världen är något centralt eftersom man genom att förstå personbegreppets 
betydelse också kan klargöra kulturella skillnader. Den världsbild som härmed växer fram 
utifrån personbegreppet styr också de livsavgörande val individen träffar i livet. Detta 
personbegrepp motsvarar närmast två olika ideologier enligt Sjögren, nämligen den ena där 
man sätter individen i centrum och den andra med gruppen som grund. I det moderna 
samhället talar man gärna om individen som dels ett objekt, d.v.s. den fysiska personen själv, 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
138 Avsnittet om personbegreppet är baserat på etnologen Annick Sjögrens bok Här går gränsen, samt 

från Geert Hofstede som skrivit om kulturbegreppet i arbetslivet, Sjögren 1993, s. 15-31 och Hofstede 
1991, s. 65-100 om bl. a. mätning av graden av individualitet i olika samhällen. 
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dels som ett värde: människan som en oberoende enhet. Ett samhälle som ansluter sig till 
denna modell har enligt franske idéhistorikern Dumont individualism som ideologi. Det 
motsatta fallet, i vilket värdet ligger i gruppen/kollektivet, definieras som holism. 139 Holism 
definieras härvid annorlunda än den allmänt rådande uppfattningen av begreppet, där det 
oftast står för helhetssyn. Sjögren hävdar att det moderna västerländska samhället i motsats 
till andra civilisationer givit individen en unik roll som uppfattas som självtillräcklig och 
oberoende av relationer människor emellan. Även en nation, en organisation eller förening 
kan i grunden ha en individualistisk ideologi genom att den bygger på en samling människor 
som upplever sig själva som individer. Sjögren ger i fallet Sverige exemplet med 
folkrörelserna, ett kollektivt fenomen, som växte fram samtidigt som de liberala 
värderingarna som vill lyfta fram människan som en individ, ansvarsfull, fri och oberoende. 
Det moderna Sverige är ett exempel på en utpräglad individualism kopplad till en stark 
kollektivism. 
 
När man applicerar Sjögrens syn på grupp-individ på katolska kyrkan i Sverige så skulle man 
tentativt kunna föreslå följande typologi: 
 
 
 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
139 Dumont 1986. 
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 Individcentrerad kyrka  Gruppcentrererad kyrka  
 
Plats för 
trosförmedling 

 
Sker genom att individer fyller sin 
söndagsplikt, tar emot sakramenten, 
deltar i den etablerade församlingen 
och dess aktiviteter. 

 
Sker genom familjen och traditionen, 
genom folkreligiositet, i samband 
med riter, genom symboler och ett 
gemensamt arv som förmedlas från 
generation till generation. 

 
Ledare och 
organisation 

 
Rationella krav vad gäller planering, 
samordning och organisation. 
Kompetens och självständighet, 
delegation och nätverksarbete vid 
behov. Demokratiskt vald styrelse 
med utskott, protokoll, revision, 
årsmöten med delegater som 
representerar lokala, ofta heterogena 
grupper. 

 
Patriarkalisk ledarstruktur, 
erfarenhet, ålder och ”rätt” 
familjebakgrund. Informell 
organisation, medarbetare och ev. 
styrelse utses av den ansvarige 
prästen eller biskopen. 
Sammankomster med delegater som 
representerar ofta homogena 
grupper. 

 

Socialt arbete 

 
Sker i första hand organiserat i 
samarbete med myndigheter, ofta 
med personal som är anställd. 
Verksamheten är institutionaliserad 
och specialiserad och ingår i 
välfärdsamhällets sociala service. 

 
Sker i första hand inom den egna 
familjen, klanen eller etniska 
gruppen. Om arbetet är organiserat 
så sker detta oftast med volontärer. 
Välgörenhet och nödhjälp och 
distribution till de fattiga vid behov. 

 
Pastoralt arbete 

 
Kan definieras som 
församlingsarbete. Vissa 
specialiserade former av pastoralt 
arbete existerar också för speciella 
målgrupper. 

 
Genomförs inom ramen för en 
gemensam kulturell identitet. 
Målgruppen är alltid en kommunitet, 
grupp eller nationell/kulturell grupp. 

 
Frälsning 

 
Sker på individnivå och utvecklas 
inom ramen för församlingen 

 
Förmedlas och utvecklas inom 
ramen för en rit, och genom 
tillhörighet till en 
grupp/kommunitet. 

 
Kommunitet/ 
Församling 

 
Direktkontakt mellan individ och 
församling 

 
Individer tillhör en 
grupp/kommunitet som tillsammans 
med andra grupper bildar en 
gemenskap. 

 
Kyrka/nation  

 
Den lokala församlingen är 
mångkulturell. Individen är i första 
hand medlem av församlingen, i 
andra hand tillhörande en (etnisk) 
grupp. 

 
Individen är i första hand medlem av 
en familj, klan och etnisk grupp, och 
i andra medlem av en församling. 

Figur 10 Typologi om individcentrerad respektive gruppcentrerad kyrka 

 
Vad gäller platsen för trosförmedlingen betonas församlingen som den samlande kraften i 
den individcentrerade kyrkan. Kyrkan, d.v.s. församlingsbyggnaden, blir en mötes- och en 
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marknadsplats där individer kan fylla sina andliga behov, erhålla de tjänster som finns 
tillgängliga i form av sakrament och mänsklig gemenskap, något som börjar bli en bristvara i 
det moderna samhället. Om man inte inställer sig till mässan, och låter undervisa sina barn 
genom det program församlingen kan erbjuda, blir man lätt stigmatiserad av den övriga, mer 
aktiva församlingen.140 Hos den gruppcentrerade kyrkan står istället familjen i centrum . 
Trosförmedlingen är inte som i fallet med den individcentrerade församlingen beroende av 
om församlingen kan erbjuda ett kvalificerat barn- och ungdomsarbete. Detta sker i och 
genom familjen, genom en informell enkulturation/socialisation.141 Hela familjen, släkten, 
kommuniteten eller klanen samlas gärna i kyrkan, speciellt i samband med viktiga fester eller 
riter. En begravning kan plötsligt samla flera hundra personer av en etnisk grupp som annars 
aldrig har satt sin fot i kyrkan. En religiös fest för en viss nation kan samla tusentals personer 
till vallfärd eller för andra folkreligiösa uttryck.142 
 Ledare och organisation har i den individcentrerade kyrkan sin grund enligt den 
rationellt-legala modellen (se tidigare Webers typologi). Här blir en ökad byråkratisering ett 
faktum, en mer opersonlig, neutral och objektiv kyrka, som styrs av tjänstemän och experter 
med specialistkunskap. Det finns dock fortfarande fickor av gemenskap, värme och trygghet, 
något som lockar folk till kyrkan. I den gruppcentrerade kyrkan är det fortfarande en 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
140 I Katolska biskopsämbetet 1993, s. 21-27 kan man läsa under kapitlet Att ge tron vidare att det inte är 

språket som är avgörande om ungdomar stannar  kvar i kyrkan eller inte. Det är om det bedrivs ett 
kvalificerat barn- och ungdomsarbete. Ungdomsarbete kräver närvaro av vuxna. I princip står ingenting 
i detta kapitel om familjens roll vad gäller trosförmedling.  Detta skulle enligt ovanstående typologi 
vara ett uttryck för en individcentrerad kyrka. 

141 Cf. Jörgensen 1995, s. 3. Haviland 1975, s. 415. 
142 För en genomgående analys av folkreligiositetsbegreppet, cf.  Mella 1994, s. 21-26. 
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traditionell-karismatisk ledarstruktur som styr. Med Gustafssons ord skulle man kunna 
fastställa att denna auktoritet inte är institutionaliserad, man saknar ekonomiska resurser och 
juridiska möjligheter för att göra så.143 Den reella auktoriteten finns därför inte direkt 
inbakad i den egna organisationen, vilken är beroende av utanförliggande (centrala) 
strukturer med en rationellt-legal auktoritet. I katolska kyrkan i Sverige skulle man här kunna 
exemplifiera genom de nationella grupperna, som ofta har en traditionell-karismatisk 
ledarstruktur, men är beroende av Biskopsämbetets riktlinjer och bestämmelser. 
 Det sociala arbetet i den individcentrerade kyrkan utförs ofta genom anställda med 
specialistkompetens, t. ex. socionomer, psykologer, förskollärare, fritidspedagoger m.fl. Man 
vänder sig till alla som har behov av något slag, t.ex. handikappade, äldre och ensamma, 
flyktingar och asylsökande. Arbetet sker ofta i projektform och kan vara finansierat i 
samarbete med myndigheter och andra organisationer. I den gruppcentrerade kyrkan uttrycks 
solidaritet, värme och gemenskap inom den egna gruppen. När sjukdom, arbetslöshet, eller 
ekonomiska problem uppstår, ställer man i första hand krav på den egna familjen. Snabbt lär 
man sig dock att använda sig av de metoder och möjligheter myndigheterna, församlingen 
och andra organisationer ställer till förfogande. Målgruppen är dock alltid den egna gruppen. 
Det är sällan man har möjlighet att anställa någon för att sköta det sociala arbetet. Detta 
anses inte vara en riktig profession. Att t. ex. bedriva en Öppet hus-verksamhet för äldre är 
inget arbete eller profession, utan ett uttryck för värme och gemenskap i den egna kulturella 
gruppen. 
 Pastoralt arbete är, i den individcentrerade kyrkan, lika med församlingens arbete, 
där sakramentsförvaltning, gemenskap, bön och katekes är centrala delar, som sker inom 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
143 Gustafsson 1981, s. 118. 
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ramen för församlingens ordinarie verksamhet. Det räcker inte att bara härstamma från 
katolska miljöer, det pastorala arbetet bör lära, tillägna och öva hur tron ska utryckas. Tron är 
nämligen någonting man måste lära sig, precis som språket.144 I den gruppcentrerade kyrkan 
är inte kunskapskriteriet det centrala när det gäller tron, utan att det faktum att man tillhör en 
gemenskap, där det pastorala arbetet sker inom ramen för en gemensam kulturell identitet. 
Målgruppen är alltid en kommunitet, grupp eller s.k. nationell grupp. 

Frälsning handlar inom den individcentrerade kyrkan i första hand om en relation 
mellan individ och Gud, där kyrkan spelar en viktig roll i förmedlandet av sakramenten och 
därigenom etableringen och upprätthållandet av Gudsrelationen. I den gruppcentrerade 
kyrkan står Gudsfolket i centrum, inte den enskilda individen. Gud har upprättat en relation 
mellan sig och människorna. Denna relation existerar och upprättades genom Guds Son för 
2000 år sedan, och förmedlas och utvecklas inom ramen för den egna gruppen eller riten. 
 Kommunitet/församling: I den individcentrerade kyrkan finns en direktkontakt mellan 
individ och församling. I församlingens register räknar man i första hand antalet personer, 
klassificerar sedan dessa enligt ålder, för att sedan kunna erbjuda olika tjänster vid behov. 
Den gruppcentrerade kyrkan räknar istället antalet familjer man har kontakt med. Familjen, 
eller klanen ses som en enhet, med gemensamma behov. Klanerna tillsammans bildar 
kommuniteter som tillsammans med andra liknande grupper (ofta av samma etniska 
ursprung) kan utgöra en gemenskap, ofta utanför den etablerade församlingen. 
           Kyrka/nation:  I den individcentrerade kyrkan vill man nedtona den etniska 
tillhörigheten och lyfta fram allas likhet. Tron är i sig det som ska binda ihop individerna 
med varandra och församlingen, som ofta är mångkulturell. Individen är dock i första hand 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
144 Cf. Katolska biskopsämbetet 1995, s. 18-19. 
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medlem av församlingen, i andra hand tillhörande en (etnisk) grupp. För den gruppcentrerade 
kyrkan är det precis tvärtom; individen är i första hand medlem av en familj, klan och etnisk 
grupp, och i andra hand medlem av en församling. 
 Den individ- respektive gruppcentrerade kyrkan existerar sällan i renodlad form. Den 
presenterade typologin förtydligar vissa aspekter och drag. Jag kommer att använda mig av 
den i kapitel 5 för att tydliggöra hur tron uttrycks i de två olika typerna.  
 
 

2.5.2.2 Inkulturationsbegreppet 

Inkulturation är ett inomkatolskt begrepp som har blivit populärt och används inom 
missionsteologin sedan Andra Vatikankonciliet. Definitionerna varierar dock inom både 
teologi och antropologi vilket leder till missförstånd, ibland frustration och även 
konfrontation. Achiel Peelman skriver att kulturation direkt leder till antropologin och dess 
olika paradigm gällande kulturens betydelse. Prefixet in vill förklara mysteriet gällande 
inkarnationen eller hur Gud blev människa. Genom begreppet inkulturation har kyrkan 
öppnat en ny dialog gällande missionen. Enkulturation menar Peelman vara den process som 
leder till att en individ integreras i sin sociala omgivning (la culture de sa communauté 
humaine). Det kan också beskrivas som en process i vilken en generation ger vidare sin 
kultur till nästa generation. Nationalencyklopedin definierar det ”som den inlärningsprocess 
genom vilken människor tillägnar sig sin egen kultur”. Detta motsvaras närmast av det 
sociologiska begreppet socialisation.145 Ackulturation definieras som den dynamiska process 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
145 Cf. Jörgensen 1995? Haviland 1975, s. 415. 
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i vilken en (minoritets) kultur interagerar med en (majoritets) kultur och de konsekvenser 
som uppstår i form av imitation, nya symboler, synkretism, ny utveckling etc.146 Webster 
definierar ackulturation som ”den förändringsprocess som kännetecknas av att gruppen 
funktionellt börjar anpassa sig till majoritetssamhället och dess institutioner, normer och 
kulturer i vid bemärkelse”.147 Detta motsvarar närmast vad man brukar benämna assimilering 
och är någonting helt annat än vad Peelman och teologerna från Andra Vatikankonciliet 
menar. Inom missiologin var det antagligen Joseph Masson som först introducerade termen 
inkulturation genom att tala om en inkulturerad katolicism.148 Roest Crollius hävdar å sin 
sida att man bör begränsa betydelsen av inkulturation till att beskriva den process i vilken 
evangeliet inlemmas i en given kultur.149 Även för Hervé Carrier, välkänd vatikanteolog, 
handlar det om hur man anpassar och sprider det glada budskapet och på vilket sätt man 
respekterar varje mänsklig grupp och kollektiv som något unikt i sig.150 Jean Yves Calvez 
betonar dock det han kallar ”den nya kulturella utvecklingen” som sker i samband med detta 
möte (eller denna ”sådd”) där evangeliet uttrycks på ett nytt sätt i och genom den nya 
kulturen.151 När påven för första gången använder termen inkulturation gör han det i 
samband med sin encyklika Slavorum Apostoli. För Johannes Paulus II handlar det inte bara 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
146 Peelman 1988. 
147 Widgren 1982, s. 75. 
148 Peelman 1988, s. 120. Masson 1962, s. 1038. 
149 Peelman 1988, s. 115.  Roest Crollius 1978, s. 83. 
150 A.a., s. 116. Carrier 1987, s. 147. 
151 Peelman 1988, s. 116. Calvez 1984, s. 317. 
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om att inkarnera evangeliet i de inhemska och lokala kulturerna, utan också att låta dessa 
kulturer berika kyrkan.152 

Inkulturation används alltså i olika sammanhang för att beskriva relationen mellan 
kyrkan, evangeliet och kulturerna. Synonymer i dessa sammanhang kan vara 
kontextualisering, ackulturation, enkulturation, integrering, adaptation, anpassning eller 
indigénisation.153 Kan man då tala om inkulturation när man menar den process som 
beskriver hur en invandrare vill behålla vissa värderingar som han/hon anser vara 
betydelsefulla (t.ex. religiösa attribut) i det nya samhället med en majoritetskultur som ofta 
står för någonting helt nytt och svårdefinierat? Det uppstår sannerligen begreppsförvirring 
när antropologer, sociologer och teologer ska försöka enas om fenomen som kan vara 
svårgripbara och komplexa. Detta speglas dels i forskningen, men också i kyrkans dagliga, 
praktiska arbete. Exempel på olika pastorala strategier, samt synen på den kristna och 
katolska identiteten, presenteras i kapitel 5. 

2.5.3 Katolska individer och deras troshållning 

Ett vanligt sätt att beskriva eller kategorisera katolska individer och deras troshållning är att 
dela in dem i det progressiva eller konservativa lägret. I första hand är det dock hållningar 
som kategoriseras och inte individer.  Katolske biskopen Reinhold Stecher har utvecklat 
dessa idéer om de traditionella och progressiva troshållningarna i en artikel med titeln 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
152 Johannes Paulus II 1985, n. 21. Cf. Peelman, s. 116. 
153 Peelman 1988, s. 121 
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Varken andlig modebutik eller antikvariat. 154  Följande typologi beskriver teoretiskt ”rena 
fall”: 

 

 
 
 Traditionalisten… Progressisten… 
Syn på förändring bygger på människans uråldriga 

rädsla för förändring av det 
välbekanta, glömmer också att 
människan - också den troende - 
måste vara beredd att förändras 
om hon vill följa sanningen. 

vill inte se att människan också 
behöver det förtrogna och att 
bara Herren en gång får säga ”se 
jag gör allting nytt”. 

Syn på auktoritet vill ha en tvivelaktig säkerhet 
bakom en auktoritets murar, 
överlåter åt auktoriteten att 
tänka, låter sig indoktrineras, 
försummar att bilda sig en 
övertygelse. Tillåter den Helige 
Ande att blåsa endast åt ett håll: 
uppifrån och ned. 

ser läroämbetet som en 
överflödig blindtarm på kyrkans 
mystiska kropp, inte som ett 
organ som Herren själv önskat, 
frestas att genom överdrivet 
ifrågasättande och kritik endast 
sprida osäkerhet omkring sig. 
Tillåter den Helige Ande att 
blåsa endast åt ett håll: nerifrån 
och upp. 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
154  Stecher 1990. 
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Syn på omvärlden stänger det fönster som Johannes 
XXIII öppnade i vår kyrka. På 
grund av traditionalistens 
doktrinära sätt når hans språk 
inte längre fram till hjärtat hos 
dagens människor. 

sliter upp alla dörrar och fönster 
så att det drar i vinklar och vrår. 
Så blåser tidsandan ohämmat 
genom alla rum och den vanlige 
troende har inte längre känslan 
av att bo i Herrens hus. I mötet 
med världen glömmer 
progressisten det filter som den 
Heliga skrift talar om: ” Pröva 
allt, behåll det goda…” 

Syn på ekumenik och religiös 
dialog 

vädrar ”förräderi mot tron” 
bakom varje kontakt med andra 
religioner eller bekännelser. 
Han/hon är benägen att behålla 
sina fördomar. 

är ofta frestad att blunda för och 
släta över skillnader och löper 
risk att förlora den katolska 
profilen genom ett ytligt ”vi är 
alla bröder”. 

Syn på praktisering av tron lockas lätt av fromma 
sidoriktningar, 
privatuppenbarelser och hotfulla 
budskap som förvränger och 
fördunklar den centrala kristna 
sanningen. 

gör, i och för sig angelägna, 
problem i tiden (freden, miljön, 
kvinnan, tredje världen) så 
centrala att Kristi sak riskerar att 
bli en institution i 
samhällskritik. 

Synen på moral frestas att stöpa om religionen 
till att bara handla om lag och 
moral. Han/hon uppehåller sig 
med förkärlek vid frågor om 

har inte svårt att sudda ut 
entydiga krav och mildra hårdhet 
i Kristi budskap så att det inte 
stör någon i en kravlös tidsålder. 
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sexualitet och lydnad. Han/hon 
upptäcker dödssynder överallt. 
Det befriande mysteriet går 
under. 

Moralen begränsas till att gälla 
samhällsförändringar. Också hos 
honom/henne saknas mysteriet 
som ger tröst. 

Synen på nutiden ser nostalgiskt på den gamla 
goda tiden – som aldrig fanns. 

drömmer om en utopisk 
morgondag som heller aldrig 
kommer att finnas.  

Figur 11 Stechers typologi om traditionalisten och progressisten 

 
Stecher anser ”att både den stelnade traditionalisten och den innovationsgalne progressisten 
dras till fundamentalism. Den ene vill att tron och moralen ska upprätthållas.  Den andre vill 
ha en tidsenlig kristendom.”155 Denna polariserande situation ad intra i katolska kyrkan har 
ständigt varit en fråga för debatt.  

Stechers typologi om traditionalisten och progressisten kan vara till hjälp när man 
analyserar katolska kyrkan i Sverige och hennes ledning.156 Jag gör det dock med den 
revideringen att jag inte subjektivt vill karaktärisera den ena eller den andra hållningen som 
något negativt eller destruktivt. Frågan är om inte Stecher är för negativ till båda 
hållningarna. En förespråkare för ”tidsenlig kristendom” kan inte, enligt min mening, 
karaktäriseras som fundamentalist. I viss mån var hela tanken kring Andra Vatikankonciliet 
att göra kyrkan a jour med omvärlden, d.v.s en positiv syn på förändring. På samma sätt kan 
man inte säga att det är negativt att ”upprätthålla tro och moral”. Den svåra frågan för kyrkan 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
155  Ibid. 
156 Cf. Kapitel 6  Kyrkoorganisationen och det socialpastorala arbetet 
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torde vara på vilket sätt kyrkan ska lyfta fram tron och centrala moralfrågor i ett samhälle 
som ständigt förändras.  

Framöver kommer jag istället för progressist använda mig av progressiv troshållning 
och traditionalist blir traditionell troshållning. Ett förhållningssätt mitt emellan dessa kallar 
jag moderat.  

 
Progressiv                             Moderat                                   Traditionell  (troshållning) 

 
 
 
Även i internationella kyrkodokument nämns dessa olika former av förhållningssätt vad 
gäller den katolska tron i allmänhet och den sociala frågan i synnerhet. Den latinamerikanska 
biskopskonferensen publicerade 1968 Medellin-dokumentet, där följande tre olika 
trosattityder presenterades: 
 
Traditionalisterna/konservativa (tk) uppvisar liten eller ingen social medvetenhet. Tk har en 
borgerlig livssyn, de ifrågasätter inte det rådande systemet. De strävar efter att behålla sina 
privilegier som de identifierar med den bestående ordningen. Tk skiljer på den kristna tron 
och det sociala ansvaret. Tron ses  ur ett individuellt perspektiv, liksom de moraliska 
principerna. 
 
De utvecklingsvänliga (u) betonar nödvändigheten av ekonomisk utveckling för att kunna 
lösa de sociala problemen. Den sociala utvecklingen kommer som en följd av den 
ekonomiska. Det väsentliga är att kunna öka den ekonomiska standarden hos flertalet för att 
de ska kunna integreras på marknaden som producenter och konsumenter. Synen på kyrkan 
är delad, man vill i större utsträckning än hos tk ha en samhällstillvänd kyrka, som då kan bli 
ett medel för utvecklingen. U strävar dock efter ett mer sekulariserat samhälle där kyrkans 
"gamla" värderingar måste anpassas till den nya situationen. Man betonar gärna teknologi 
och tillväxt som förutsättning för välfärd, men fördelningsfrågorna, omsorgen och 
socialpolitiken är inte lika genomreflekterade. 
 
Revolutionärerna (R) ifrågasätter de rådande ekonomiska och sociala strukturerna. De intar 
en radikal attityd vad gäller kyrkans hierarki som man anser genom historiens lopp har lierat 
sig med makthavarna. R anser att folket måste bli subjekt i en social, ekonomisk och politisk 
förändringsprocess. Tro identifieras med mer socialt än personligt ansvar. Denna grupp har 
svårt att förstå den rådande kyrkliga strukturen som man ser som uttryck för makthavarna. 
Många ur denna grupp lämnade kyrkan på 1960-talet.  

2.5.3.1 Vision och mission 

Kanske känns ovanstående språkbruk främmande i svenska sammanhang. Det är inte heller 
helt enkelt att överföra dessa ”rena fall” på individer, medlemmar av katolska kyrkan i 
Sverige, som till stor del består av invandrare och flyktingar. Det är dock viktigt att känna till 
att många katoliker i Sverige, och då inte bara latinamerikaner, har vad man skulle kunna 
kalla en progressiv katolicism. Andra katoliker, speciellt från Östeuropa och Mellanöstern, 
(men givetvis också andra) har ett traditionellt/konservativt trossätt. Detta behöver ingalunda 
betyda att något av dessa sätten är sterila eller inadekvata. Det är ofta alltför förenklande att 
kategorisera en person som hörande till den progressiva eller konservativa falangen. En 
person kan ju vara traditionell i trosfrågor, men ytterst progressiv i sin syn på världen, eller 
tvärtom. En katolsk organisation kan också vara ytterst konservativ i sitt synsätt, men 
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använda sig av den senaste moderna teknologin som står till förfogande. Detta skulle kunna 
åskådliggöras enligt följande schema: 

 
   Mission 

                      Vision TRADITIONELL 

 

MODERN 

PROGRESSIV 

 

PT PM 

KONSERVATIV 

 

KT KM 

Figur 12 Vision och mission 

 
Vision definieras här som den övergripande trossyn, ideologiska förankring och religiösa 
ambition en person omfattas av.  
 
Mission är på vilket sätt vederbörande anser att denna övergripande trossyn, ideologiska 
förankring och religiösa ambition ska förverkligas. 
 

Först några metodologiska svårigheter: Problemet är hur man ska kunna kategorisera 
individer och deras förhållningssätt genom ovanstående figur? Subjektiva värderingar spelar 
givetvis en central roll, även när författaren till denna avhandling kommenterar vissa 
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tendenser inom kyrkan. Att vara värdeneutral och helt objektiv är i denna situation en 
omöjlighet. Jag vill därför påpeka att det inte är mitt syfte att poängsätta den ena eller den 
andra tendensen utan istället visa att det inte bara existerar en bipolär konflikt mellan 
konservativt och progressivt, utan också flera ”blandformer”.  

I kapitel 6 om kyrkoorganisation och det socialpastorala arbetet applicerar jag den 
presenterade typologin på katolska kyrkan i Sverige.  

2.5.4 Homo religiosus och homo saeculi 

Jag har tidigare kategoriserat Sverige som ett homogent och stabilt land. Martin beskrev 
Sverige i mitten av 1970-talet som ett religiöst homogent land där religiösa minoriteterna 
knappast existerade. Detta håller på att förändras p.g.a. invandringen och den dramatiska 
ökningen av icke-lutherska samfund under de senaste 30 åren. Den ökade likgiltigheten 
gentemot religiösa frågor har avtagit under 1980- och 90-talen. Idag är det snarare en 
omedvetenhet kopplad till en viss välvilja.157 I detta sammanhang har jag funnit det viktigt 
att förstå hur individer uppfattar, upplever och uttrycker sin religion, sin tro och sin 
(eventuella) gudsuppfattning.  Om man utgår från att Sverige förändras och blir ett mer 
pluralistiskt samhälle, skulle man också kunna anta att inställningen gentemot andra religiösa 
denominationer kommer att förändras. En ny konkurrenssituation uppstår. En holistisk syn 
kan växa fram genom de invandrare som kommit till Sverige från Mellanöstern, Afrika och 
Asien. De kommer från traditioner där religionen spelat en central roll på alla nivåer. De 
representerar en människotyp som religionshistorikern Mircea Eliades benämner Homo 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
157        Gustafsson 1995, s.80 
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Religiosus. 158 I det homogena och sekulariserade Sverige är det dock huvudsakligen Homo 
Saeculi som haft en monopolsituation. I det mångkulturella Sverige möts dessa två 
människotyper. Båda människotyperna betraktar vissa fenomen som ”heliga”. För den 
förstnämnda kan t.ex. marken och luften vara heliga. Vissa människor med speciella krafter 
bemöts med respekt och vördnad. En del ord, meningar och fraser kan bara uttalas av 
personer som anses ha en speciell typ av auktoritet.159 Det heliga är en upplevelsekvalitet 
som endast religionen förvaltar och som inte liknar någonting annat, menar Homo 
Religiosus.160 Homo Saeculi tror dock inte att det finns en annorlunda verklighet fylld av 
helighet, kraft och evighet. Det materiella ”sinnliga, inte det ”översinnliga” är det verkliga.161 
För Homo Saeculi finns det dock saker som skulle kunna karaktäriseras som ”heliga”: den 
svenska modellen, partiet, jämlikhet och symboler som representerar dessa värden. 
Religionspsykologiprofessorn Owe Wikström skriver ”att de heliga tidsrelaterade riterna som 
bryter den profana livsrytmen fortlever kanske både i arbetslivets kaffestunder klockan 9.30 
och 14.30 där drycken sakramentaliserats”.162 

Gustafsson benämner det religiösa arvet i form av kunskaper och förmågan att kunna 
ta emot ett religiöst budskap ”religiöst humankapital”. Detta kapital, som invandrarna (och 
inte bara invandrare) bär med sig, är inte alltid konvertibelt till svensk ”religiös valuta”. 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
158 För en typologi och beskrivning av dessa två ”människotyper”, cf. Geels & Wikström 1993,  s. 316 

328. Viktigt i detta sammanhang att påpeka att alla invandrare inte tillhör kategorin homo Religiosus. 
159        Durkheim (1912) 1976, s. 42. Cf. Robertson (Ed.)1978. För en religionspsykologisk analys av 

begreppet helighet, cf. Geels & Wikström  1993,  kap 14.                                                                             
160        Cf. Geels & Wikström 1993, s. 313.  
161        A.a., s. 327 ff.  
162        A.a., s. 329.   
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Gustafsson anser vidare att det samlade religiösa humankapitalet i Sverige under 1990-talet 
sannolikt är mindre än under seklets alternativt halvseklets början. Det religiösa 
humankapitalet är dock varierat i en utsträckning som aldrig tidigare förekommit. Hit hör 
givetvis etableringen av flera olika religiösa traditioner, samt förändringar inom 
majoritetssamfundet. Fördelningen av den religiösa kunskapen är dock mer ojämn nu en 
tidigare. Många saknar idag ”ett religiöst humankapital”, eller är i Gustafssons ögon 
”religiösa analfabeter”.163 Den nya svenskarna är dock en tacksam målgrupp för de 
etablerade svenska frikyrkorna, sekterna och även i viss mån för Svenska kyrkan. 164 
 Frågan är hur invandrarnas samfund kommer att klara sig på denna nya ”religiösa 
marknad”? Kommer konsumenterna, d.v.s. samfundens medlemmar, samt alla de nya 
potentiella medlemmarna, att vara intresserade av vad dessa samfund har att erbjuda, eller 
kommer man att lockas av andra typer av utbud? 

2.5.5 Sekularisering och religiös förändring 

Sekularisering är ett centralt begrepp med många bottnar. Göran Gustafsson tvekar t.o.m. att 
använda termen i sociologiska texter. Han föredrar att tala om religiös förändring.165 
Luckmann menar att det inte är individen som är sekulariserad, men samhället. Berger spårar 
sekulariseringstendenser redan i det Gamla Testamentet.166 Cambridgesociologen Anthony 
Giddens erbjuder följande definition: 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
163 A.a., s. 78. 
164 Cf. Hasselgren 1994, s. 8. 
165  Cf. Gustafsson 1994, s.13-14. 
166 Gustafsson 1981, s. 131. 
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Sekularisering är en process av minskat inflytande för religionen…Sekularisering 
kan beskriva vilken nivå av engagemang som finns i religiösa organisationer, de 
sociala och materiella inflytanden dessa har och i vilken utsträckning människor 
omfattas av en religiös tro. 167 

 
Giddens använder således sekulariseringsbegreppet i tre sammanhang:   
i.  när man mäter medlemskapsnivån hos en religiös organisation,  
ii.  när man vill undersöka religiöst engagemang och hur detta förändras i ett samhälle,  
iii. när det gäller religiösa organisationernas sociala, ekonomiska och politiska inflytande 168 
 
På D-nivå är jag speciellt intresserad av individernas religiösa engagemang och hur detta 
förändras. De religiösa organisationernas inflytande har jag redan tagit upp i inledningen till 
detta kapitel (på A-nivå). Medlemskapsnivåerna i katolska kyrkan kommer jag att behandla i 
kapitel 4. 

2.5.5.1 Religiöst engagemang 

Charles Glocks & Rodney Starks typologi om religiöst engagemang och dess fem olika 
dimensioner är ofta citerad i litteraturen.169  Denna typologi är dock inte speciellt känd hos 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
167 Giddens 1992, s. 730. (Min övers.) 
168 Cf. Allardt & Littunen 1978, s. 167. Giddens 1992, s. 476-78. 
169 Glock & Stark 1965, kap.2. 
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praktikerna utanför forskarkretsarna.170 Detta är beklagligt eftersom den skulle kunna vara ett 
intressant hjälpmedel och verktyg när man t.ex. försöker förstå hur invandrare i Sverige 
uttrycker sin tro och varför den kan ta sig andra former än vad de mer etablerade 
församlingsmedlemmarna förväntar sig.171 Här följer en kort genomgång av de fem tros- 
dimensionerna som omfattar : tro, beteende, erfarenhet, kunskap och konsekvens. 

a) Trosdimensionen 

Trosdimensionen kallas också ideologidimensionen och omfattar en religions grundsatser 
och centrala trosföreställningar. Dessa core-values, som ofta uppfattas som fundamentet, 
knyter ihop medlemmarna genom en kollektiv process där individen följer sina närmaste, sin 
familj, sin etniska grupp eller stam. Frågor som här är centrala är vilken typ av 
gudsföreställning en grupp eller individer omfattas av, vilken syn de har på Kristus, frälsning 
eller bibelns betydelse. Interna spänningar uppstår ofta eftersom tolkningen av doktrinära 
frågor ofta splittrar inom en och samma religiösa tradition. Detta kan på sikt leda till en 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
170  För en analys av praktiker kontra forskare, cf. Blums 1970 om de sociologiska dimensionerna av det 

sociala arbetet. Publicerat av Caritas Schweiz. 
171  Det finns dock kritik mot Glocks & Starcks sätt att mäta religiöst engagemang genom de fem 

föreslagna dimensionerna.  Hur mäter man religiöst engagemang hos dem som inte uppfattar sig som 
religiösa. Två huvudriktningar finns i denna kritik: den ena menar att det i primitiva samhällen inte går 
att dela upp det religiösa engagemanget i olika dimensioner, eftersom det är helheten som räknas. I det 
andra fallet räcker det inte med de fem föreslagna dimensionerna för att beskriva trosdimensionerna i 
det moderna samhället. Det finns ytterligare undergrupper och andra mer relevanta sätt att kategorisera. 
Glocks & Starcks femte dimension är inte heller av samma oberoende kategori som de fyra första. För 
en mer genomgripande diskussion om kritiken mot Glock & Starkoch de metodologiska problemen att 
mäta religiöst engagemang, cf. Yinger 1970, s.24-40. 
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delning och skapande av ett nytt samfund. För katolska kyrkan utgör kyrkans lära, eller 
dogma något centralt.  
 

b) Beteendedimensionen 

Denna dimension består av två olika kategorier:  det rituella omfattar alla typer av offentligt 
religiöst beteende, det som varje religion begär av sina medlemmar. Svårare att 
uppmärksamma kan vara olika typer av privat religiöst beteende, d.v.s. hur ofta man ber, 
läser bibeln eller annan religiös litteratur. För en katolik kan det också omfatta t.ex. 
rosenkransbön, novenor etc. 

c) Erfarenhetsdimensionen 

Religiösa erfarenheter, perceptioner och upplevelser kan vara svårt att mäta. I vissa religioner 
behövs en förmedlande kraft mellan människa och gud. Inom katolicismen spelar kyrkan en 
sådan central roll. Kyrkan som ett ursakrament, d.v.s. som ett tecken på Guds nåd, på Guds 
verkande kraft, signum et causa: 172 
 

I Kristus är kyrkan ett slags sakrament, ett tecken och ett redskap för den innerligaste 
föreningen med Gud och för hela mänsklighetens enhet.173 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
172  Cf. Béguerie & Duchesneau 1995. 
173 Andra Vatikankonciliets dogmatiska konstitution om Kyrkan (1964) 1988, kap. 1, s. 21. 
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Detta ger katolska kyrkan extraordinär auktoritet. Emotionella, subjektiva och individuella 
religiösa erfarenheter står inte i centrum för katolskt fromhetsliv. Det är trots det högt i tak i 
kyrkan när det gäller att uppmuntra individer med speciella karismatiska nådegåvor, så länge 
de håller sig inom de dogmatiska ramar som kyrkan har uppställt. Dessa karismatiska och 
mystiska ledare kan spela en nyckelroll om de sanktioneras av den högsta ledningen. Ofta 
måste man dock passera igenom en lång, och ibland ytterst svår och upprivande juridisk och 
ecklesiastisk process innan de religiösa myndigheterna givit sitt godkännande och kunnat 
konstatera att personen i fråga är beatus eller senare sanctus. Så har den karismatiska 
auktoriteten sanktionerats och blivit accepterad. 
 I den protestantiska traditionen lyfter man istället fram den direkta, individuella 
Gudserfarenheten. Man blir frälst genom att bekänna sin tro med sin mun, genom ett ja till 
Jesus. Kontakten med det gudomliga är direkt utan att behöva passera förmedlande krafter 
som kyrka, sakrament eller helgon.  

d) Kunskapsdimensionen 

Man behöver inte veta för att tro. Ofta är det känslan som styr, d.v.s. hur man upplever 
andlighet.  Kunskap är dock en central fråga för varje samfund. Kristna samfund har i alla 
tider haft olika former av söndagskola, katekes och religiösa skolor och universitet. I många 
länder har dessa institutioner spelat en nyckelroll vad gäller att utbilda ledare, förmedla 
etiska värden och en moralkod. Framförallt familjen spelar en central roll när det gäller att 
förmedla religiös kunskap från en generation till en annan.   
 De traditionella samfunden får dock en allt svårare roll när det gäller att klara av 
denna trosförmedling. Sekter och nya grupperingar är på frammarsch med ett lockande 
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budskap. Uppsökande verksamhet, aktiv proselytism, ”operation-dörrknackning” m.m. är 
vanliga metoder som gjort att sekter som Jehovas Vittnen ökat sitt medlemsantal i många 
länder. Påven Johannes Paulus II har därför givit i uppdrag att prioritera centrala trosfrågor, 
katekes och doktrin vilket bl.a. resulterat i en ny Världskatekes som f.ö. även finns översatt 
på svenska.174  Målet är att ge en normativ och autentisk beskrivning av den katolska tron. 
Den nya världskatekesen har blivit mottagen med både överväldigande förväntningar men 
också med stor skepticism. Jesuiten och uppsalateologen Herman Seiler hade sina 
betänkligheter om intentionerna bakom en central, romersk katekes.175 Han anser att detta 
står i motsats till de intentioner som lyftes fram av Andra Vatikankonciliet om nya, 
alternativa vägar att sprida tron. Enligt Seiler går centralkatekesen emot allting vi lärt om 
inkulturation. Vi skulle istället behöva en svensk katekes som ger hopp, enligt Seiler. Han 
menar att man i Första Vatikankonciliets anda lyft fram en instruktionsmodell  som skulle 
kunna beskrivas som ett tvåvåningstänkande: 
 

På naturlig väg kan människan få kännedom om Gud i skapelsen (första våningen): 
genom den bibliska uppenbarelsen undervisar han oss om sitt mysterium (andra 
våningen).  

 
Andra Vatikankonciliet presenterade en ny modell med ”kommunikationsmodellen”: 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
174 Katolska kyrkans katekes (1992) 1996. 
175  Broomé 1994, s. 8. 
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Gud ger oss inte bara undervisning om sig själv utan vill träda i förbindelse med 
människan, med alla människor. Det sker dels i det vardagliga - naturens skönhet osv 
- dels i religionerna. Varje människa bär på en inre mottaglighet, ”har en antenn för 
Gud”. 

 
Dessa tankar var framträdande under Andra Vatikankonciliet i konstitutionen om den 
gudomliga uppenbarelsen, men kommer knappast fram i katekesen, enligt Seiler.176  Detta 
dynamiska synsätt har lyfts fram av sociologer och teologer i Latinamerika.177 Jag beskriver 
detta närmare i kapitel 7 om den postkonciliära sociala metodiken. 

e) Konsekvensdimensionen 

Glock & Stark menar att denna dimension, som också benämns den etiska, egentligen består 
av fyra delar.178 Den beskriver nämligen effekterna av de föregående fyra dimensionerna. 
Synen på arbete är en viktigt aspekt. Max Webers teorier om protestantismens puritanism 
och kapitalismens framväxt är exempel på fenomen som hör hemma här. Glock & Stark är 
tveksamma huruvida den religiösa konsekvensen är en del av det religiösa beteendet eller en 
effekt av den.179 Detta är f.ö. en av de äldsta frågeställningar som går som en vattendelare 
mellan katolicismen och protestantismen. Redan i Jakobs brev kan man läsa att tro utan 
gärningar är död. Martin Luther kritiserade dock Romersk-katolska kyrkan för hennes 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
176 Ibid. 
177 Cf. Boff 1982, Gutiérrez 1971, Tévoedjre 1978. 
178  Robertson 1978, s. 257. 
179 Ibid. 
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tolkningar av denna bibeltext. Protestanterna betonade hellre Paulus frälsningssyn där den 
individuella tron och inte det religiösa beteendet sattes i centrum.180 För den enskilda 
katoliken skulle detta innebära att konsekvensen av tro, d.v.s. den etiska dimensionen, är en 
förutsättning för frälsning. Denna etiska dimension blir i egentlig mening ett slags core-
value. För protestanten är det dock tron i sig, som är en förutsättning för frälsning.181 

2.6 Sammanfattning kapitel 2 
Jag har presenterat en mycket bred teoretisk bakgrund till en analys av ett religiöst samfunds 
relation till samhället, i detta fall katolska kyrkan i Sverige. Presentationen har gjorts på fyra 
olika nivåer: samhälle, samfund, grupp och individ.  

På samhällsnivå konstaterade jag att Comtes religionsfientliga inställning och den 
efterföljande positivistiska synen på religion som något förlegat och arkaiskt i ett modernt 
samhälle. De avgörande historiska händelserna i Sverige, d.v.s. reformationen och den 
politiska ”icke-revolutionen” har påverkat utvecklingen mot ett homogent, sekulariserat, 
stabilt och rationellt land. Det lutherska arvet har präglat den skandinaviska religiösa 
modellen, där protestantismen har haft en total monopolsituation och den religiösa 
pluralismen varit låg. Katolska kyrkan i Sverige är heterogen och präglas av fyra faktorer: 
hennes centrala ledning som är av germansk/anglosaxisk bakgrund, ledarskapet på 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
180 Cf. Jakobs brev, kap. 2:14-26. Romarbrevet, kap. 3:21-31.  
181  Detta innebär inte att man kan värdera det ena eller det andra moralsystemet och t.ex. säga att katoliker 

agerar mer etiskt än protestanter (eller vice-versa). Ur teologisk synvinkel bör dock katolska präster få 
katolikerna att agera i enlighet med kyrkans lära, medan de protestantiska pastorerna bör sträva efter 
att deras medlemmar ska börja tro. 
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församlingsnivå som är huvudsakligen slaviskt, den katolska intelligentian som är 
svenskpräglad och majoriteten medlemmar som kommer från slaviska eller latinska länder.  

I den ”svenska modellen”, d.v.s. en välfärdsstat som både producerar och levererar 
tjänster/produkter, har de enskilda organisationerna i allmänhet och samfunden i synnerhet 
haft en begränsad social roll. Det krävs sociala entreprenörer för att få till stånd en pluralism 
i produktionen av välfärdstjänster. Invandrarsamfunden har hittills saknat den typen av 
special kompetens som kräver lobbying och advocacy.  

På samfundsnivå gjorde jag en ecklesiologisk analys av katolska kyrkan. Inom 
katolska kyrkan finns en mängd olika bilder och teologiska självdefinitioner. Sedan 1960-
talet har katolska kyrkan en öppnare attityd gentemot samhälle och andra samfund. Det finns 
dock olika förhållningssätt och ledartyper inom kyrkan. Traditionella, rationellt-legala och 
karismatiska ledartyper existerar även i katolska kyrkan. Den lokale biskopen och 
kyrkoherden spelar en nyckelroll genom sitt sätt att utöva sitt ämbete på stifts- respektive 
församlingsnivå.  De progressiva och de konservativa synsätten utgör två poler inom kyrkan. 
Konservativa och progressiva katoliker har olika människo- och samhällssyn, olika 
uppfattningar om relation Gud - människa, kyrkosynen är inte densamma, inte heller vilket 
uppdrag kyrkan egentligen har och vilka faror som existerar. Det uppstår därför interna 
spänningar mellan olika grupper och fraktioner i kyrkan.  
 På gruppnivå analyserade jag den religiösa identiteten som kan beskrivas på fyra 
olika nivåer: det mänskliga livets yttersta verklighet, den yttersta ordningen, livssfärer och 
aktiviteter. Katolska kyrkan kyrkans ledning har sedan Andra Vatikankonciliet haft ett 
pluralistiskt synsätt vad gäller manifestationen av den religiösa identiteten. Detta skapar 
manifesta och latenta konflikter. Kyrkans ledning hanterar dessa konflikter på huvudsakligen 
tre olika sätt: man undviker konflikten, vilket är vanligt i en normativ organisation, man 
löser konflikten hierarkiskt eller genom kommunikation. Katolska kyrkan kan analyseras 
som ett socialt system där det kan uppstå jämviktsrubbningar. Den förenade länken i 
systemet är religionen, som upprätthåller jämvikten. Ett tryck inifrån kan rubba jämvikten. 
Detta kan sätta hela församlingens framtid på spel. Kyrkan kan vara ett slutet system om hon 
finner att omgivningens tryck är ett hot mot den religiösa identiteten. Då skapar hon en 
motkultur gentemot de värderingar som inte uppfattas som förenliga med kyrkans lära. Om 
kyrkan agerar som ett öppet system, blir hon mottaglig för nya idéer, rörelser och initiativ. 
Systempluralism är en utmaning för lokalkyrkan. Grupper inom kyrkan, som har andra 
förenande länkar än religion såsom gemensam etnisk, kulturell eller nationell bakgrund, 
utvecklar subkulturer.  
 På  individnivå har jag gått igenom antropologiska begrepp som ackulturation, 
enkulturation, samt ett ”katolskt begrepp”, inkulturation som börjades användas flitigt i 
samband med Andra Vatikankonciliet. Det sistnämnda begreppet används i de mest skilda 
sociala och kulturella sammanhang, som någon slags religiös analog till integration. I 
begreppets ursprungliga betydelse bör man dock begränsa det till för att beskriva den process 
i vilken evangeliet inlemmas i en given kultur. Jag diskuterade motsatsparet individ – grupp, 
när det gäller personbegreppets betydelse inom katolska kyrkan. Jag beskriver olika sätt att 
kategorisera katolska individer, med traditionell eller progressiv troshållning. För att bättre 
förstå interna spänningarna inom katolska kyrkan gjorde jag ett schema om övergripande 
trossyn och de olika hållningar katolska individer kan inta när det gäller kyrkans vision och 
mission. Med detta schema som utgångspunkt kommer jag senare att analysera katolska 
kyrkans sociala metodik (cf. kapitel 8).Två olika människotyper som möts i det 
mångkulturella Sverige och kyrkan är Homo Religiosus och Homo Saeculi. Jag avslutar 
kapitlet med att applicera Glocks & Starks fem trosdimensioner på katolska kyrkan. Jag 
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konstaterade att konsekvensdimensionen ur teologisk synvinkel är central för katoliker, 
medan trosdimensionen har de nödvändiga core-values för frälsning inom protestantismen. 
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Kapitel 3 Svensk invandrarpolitik och synen på religion 

 

 
 
...Regering, riksdag och Invandrarverket (SIV) har inte visat något större intresse för 
invandrarnas religiösa identitet. 1 
 
 
 
 
 
 

 detta kapitel ges inledningsvis en historisk bakgrund till invandringen i Sverige. Jag går 
igenom den svenska invandringspolitiken och hur den utformats under 1900-talet. 
Assimileringspolitiken på 1960-70-talen analyseras tillsammans med den nya 

integrationspolitiken som Riksdagen fattade beslut om 1975. Med en kulturantropologisk 
infallsvinkel görs sedan en genomgång av hur de svenska myndigheternas syn på religion 
och samfundens roll förändrats. Detta presenteras i tre faser, som präglat den svenska 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Ejerfeldt 1980, s. 232. 
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minoritetspolitiken generellt, och i synnerhet myndigheternas syn på religion under de 
senaste 30 åren: i. kulturevolution och religiös assimilering, ii. kulturrelativism och religiös 
valfrihet, och iii. interreligiöst synsätt. Fyra teser om religionens roll i integrationsprocessen 
formuleras. Invandrarnas samfund som sociala aktörer i välfärdssamhället är ett viktigt inslag 
i detta kapitel. Avslutningsvis går jag igenom vilken typ av statligt stöd och ekonomisk 
ersättning som utgått till frikyrko- och invandrarsamfunden under perioden 1975-95. 

3.1 Historisk bakgrund gällande invandringen till Sverige 
Sverige hade 1860-1905 ett fritt folkutbyte med andra länder, en princip som var 
förhållandevis lätt att uppfylla eftersom kommunikationerna var begränsade och Sverige i 
första hand var ett utvandringsland. Fram till 1930-talet, då utvandringen till Amerika 
avklingade, hade närmare 1,2 miljoner människor lämnat Sverige. 1906 infördes i Sverige 
regler om anmälningsskyldighet för utlänningar. 1914 stiftades en utvisningslag. Först 1917 
infördes passtvång för inresande utlänningar. Innan dess behövdes varken pass, visum eller 
uppehålls- och arbetstillstånd för att besöka eller arbeta i Sverige. Perioden 1917-1945 
karaktäriserades av en restriktivare invandringspolitik. Depressionen ledde till att de flesta 
europeiska länder aktivt började införa regleringar i sina invandringslagar. Arbetslösheten 
blev en allt viktigare faktor att ta i beaktande. Därför beslutade Sveriges regering 1920 att 
läget på arbetsmarknaden skulle uppmärksammas i samband med invandring, men redan 
innan dess hade en speciell uppehållsbok för utlänningar inrättats. 1927 stiftades för första 
gången en speciell utlänningslag. Invandringen var inte längre bara en administrativ fråga. 
Lagen  tidsbegränsades till 1932 men förlängdes till 1936. Den svenska flyktingpolitiken var 
under denna tid restriktiv. Många judar utvisades. 1937 års utlänningslag gav socialstyrelsen 
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istället för polisen ansvar att fatta beslut om utvisningar av flyktingar. Nya utlänningslagar 
kom 1945 och 1954. Den sistnämnda lagen stärkte utlänningarnas rättsliga ställning. Den 
anknöt till FN:s flyktingkonvention från 1951 om politiska flyktingars rätt till asyl. Den 
nordiska passunionen och gemensam nordisk arbetsmarknad genomfördes i mitten av 1950-
talet. Bosättningstillstånd som ger utlänningar rätt att utan tidsbegränsning stanna i Sverige 
infördes. Efterkrigstiden kännetecknades fram till 1967 av en strävan till ökad liberalisering 
och viljan att gå tillbaka till principen om det fria folkutbytet.2 1968 fattade riksdagen beslut 
om nya riktlinjer för utlänningspolitiken på grundval av utlänningsutredningen.3 
Utomnordiska medborgare måste ha uppehålls- och arbetstillstånd före inresan till Sverige. 
Fackmyndigheterna (i första hand Arbetsmarknadsdepartementet) fick en nyckelroll vad 
gäller tillståndsprövning. I praktiken innebar detta att arbetsmarknadsinvandringen till 
Sverige avstannade.4 Flyktingpolitiken skulle fortsatt vara generös och det växte fram en ny 
praxis som också godkände s.k. de facto flyktingar, d.v.s. asylsökande med flyktingliknande 
och humanitära skäl. 5 På 1990-talet har myndigheterna också i större utsträckning betonat 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  För en översikt av alla statliga utredningar, betänkanden och propositioner om invandring- och 

flyktingpolitik under perioden 1967-97, cf. bilaga 2 till denna avhandling. 
3 SOU 1967:018. 
4 För en analys av hur facket, arbetsgivarna och de svenska myndigheterna såg på 
 arbetskraftsinvandringen på 1960-talet, cf. Lund & Ohlsson 1994, s. 77-83. 
5 Uppgifterna är hämtade från Lund & Ohlsson 1994, s. 9-14 och Gardeström (Red.) 1988, s. 33-35, s.   

135-143. För en överblick hur flykting- och immigrationspolitiken förändrats under 1990-talet, cf. 
SOU 1990/91:195, SOU 1991:001, SOU 1992:133, SOU 1993:024, SOU 1994:054, samt SOU 
1995:075. 
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vikten av mångfald i flyktingmottagandet. Detta har skapat nya möjligheter för 
frivilligorganisationerna.6 
 Invandrarpolitik definieras av de svenska myndigheterna ”som alla de åtgärder som 
samhället vidtar för att underlätta invandrares, inklusive flyktingars introduktion och 
integration i det svenska samhället.” 7 Före riksdagens beslut 1968 om utlännings- och 
invandringspolitiken existerade i princip inte kategorin ”invandrare” i den svenska 
lagstiftningen. Man ansåg inte att det behövdes någon speciell anpassningspolitik. 
Invandrarna skulle anpassa sig till svenskarnas värderingar och normer. Assimileringstanken 
har varit den allenarådande i svensk invandringspolitik ända fram till 1970-talet. 
Assimilering definieras i detta sammanhang som likdaning eller sammansmältning.8 Ytterst 
handlar det om vad antropologerna kallar för ”förlusten av en separat identitet som 
minoritetsgrupp”.9 Svenska myndigheter menar ofta att motsättningarna mellan svenskar och 
invandrare som kom på 1960-talet och 1970-talet var tämligen begränsade. Anledningen 
därtill beskrivs som ”att invandrarna var eftertraktade eftersom de var unga, initiativstarka 
och arbetssugna människor, som snabbt etablerade sig på arbetsmarknaden, fick kamrater, 
gick in i fackföreningar och började leva ett ganska alldagligt liv i en nordisk vardag.”10 
 Minoritetsfrågan stod i centrum för debatten när politikerna i mitten av 1960-talet 
insåg att en allt större del av invandringen började komma från länder som skilde sig från 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6  Cf. Ds 1991:005. 
7 Gardeström (Red.) 1988, s. 34. 
8 Svenska Akademins Ordlista 1994. 
9 Harris 1987, s. 347. 
10 Gardeström (Red.) 1988, s. 20-21. Widgren 1987. 
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Sverige kulturellt och religiöst. Fortfarande ansåg dock de flesta att metoderna skulle 
förändras men att målet ändå var detsamma, d.v.s. invandrarnas anpassning till det svenska 
samhället och den rådande samhällsordningen. Hinder för denna anpassning var språk- och 
kulturspecifika faktorer som rörde invandrarnas svårigheter att kommunicera med 
svenskarna och det svenska samhället. Docent Christer Lundh och professor Rolf Ohlsson, 
vid institutionen för ekonomisk historia på Lunds universitet, skriver att ”arbetsmarknadens 
parter ansåg att invandrarnas allmänna trivselproblem, informationssvårigheter, 
språkförbistring berodde på själva invandringssituationen samt kulturella och religiösa 
skillnader”.11 Nya begrepp som invandrarkultur, invandrarproblem och invandrarsamfund 
började användas. LO:s invandrarpolitiska expert Lars Ahlvarsson menade redan 1967 att 
den tidigare assimileringspolitiken inte längre var relevant eftersom invandrarminoriteterna 
vuxit numerärt. Den enskilde invandraren, såväl första som andra generationen, måste välja 
den form av anpassning som passar honom eller henne bäst.12 Denna typ av terminologi, 
d.v.s. att man talar om att ”anpassa”, ”slussa in” och senare ”(kommun)placera” invandrarna 
och flyktingarna har fortfarande till viss del haft fotfäste i offentliga publikationer och i den 
svenska myndighetsutövningen, trots att det står inskrivet i Regeringsformen från 1979 ”att 
etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget 
kultur- och samfundsliv ska främjas.” 13 Detta kulturpluralistiska synsätt har inte varit lätt att 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 Lund & Ohlsson 1994, s. 119. 
12 A.a., s. 123. 
13 A.a., s. 125. 
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genomföra i praktiken.14 Rättigheten att få utöva sin religion är ett exempel. 
Religionsfriheten kan fortfarande anses vara relativ i dagens Sverige.15  

3.2 Fas 1: Kulturevolution och religiös assimilering 
Ingela Bel Habib, menar att ”invandrarpolitiken i Sverige under de tre första decennierna 
efter andra världskriget präglades av idén om att invandrare skulle assimileras i den svenska 
befolkningen. Enligt assimileringspolitiken kan samhället acceptera invandrare endast om de 
är villiga att överta värdbefolkningens normer och värderingar.”16 Hon anser att det 
kulturevolutionära synsättet har präglats av Comtes utvecklingslära.17 

Författaren och journalisten Arne Järtelius menar att det är religionens betydelse för 
invandrarna som lämnat de tydligaste spåren och fått de kraftigaste reaktionerna från 
majoriteten, d.v.s. svenskarna. Att svenskarna upplever det svårt att hantera dessa nya 
fenomen är enligt Järtelius ett ständigt återkommande historiskt faktum 18: Katolikerna hade 
det besvärligt på 1600-talet, sedan var det svårt för de ortodoxa och judarna. Då var hindret 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14  För ett exempel på kritik mot det kulturpluralistiska synsättet i Sverige, cf. Björkman, Elferson och 

Wedin 1994. Statliga utredningar om svensk invandrarpolitik, cf. t.ex. SOU 1984:058, SOU 1991:001, 
SOU 1995:076 och SOU 1996:055. 

15 För en djupare analys av religionsfriheten i Sverige, cf. Hultman (Red.) 1994. Exempel på praktisk 
 tillämpning och begränsningar av religionsfriheten, cf. Järtelius 1993. 
16  Bel Habib 1992, s.12. Cf. Alwall 1998.  
17  Cf. kapitel 2, nivå A. 
18  Ett exempel från senare år är den s.k. ”klosterstriden” i riksdagen huruvida man skulle tillåta kloster i 

Sverige, eller ej. Lagparagrafen om att man måste söka kungligt tillstånd att lagligt grunda kloster (från 
1952) i Sverige togs bort först år 1977, cf. Broomé 1989, s. 134. 
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den lutherska tron, idag måste man ta till andra tolkningar i det postreligiösa samhället för att 
exempelvis förstå motståndet mot muslimerna och deras religionsutövning.  

3.3 Fas 2: Kulturrelativism och religiös valfrihet 
Det evolutionära synsättet har gradvis förskjutits mot ett nytt paradigm: kulturrelativismen, 
d.v.s. att betrakta alla kulturer som likvärdiga. Detta synsätt ligger också till grund för de 
svenska invandrarpolitiska målen jämlikhet, valfrihet och samverkan som formulerades i 
invandrarutredningens huvudbetänkande och fastställdes 1975 av riksdagen.19 Alla 
invandrare ska ha samma rättigheter och skyldigheter som svenska medborgare. Alla grupper 
i samhället skall ha likvärdiga möjligheter att bibehålla sitt modersmål och bedriva kulturell 
verksamhet.20 Detta ligger i linje med FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna.21 
Enligt det kulturrelativistiska synsättet får man svårigheter när man vill kritisera och 
ifrågasätta andra kulturer. Detta gäller också för hur vissa religioner praktiseras. Kanske är 
dessa tre målsättningar så högt ställda att det i praktiken försvårar för invandrare att förstå 
hur svenskarna tänker. Svenska myndigheter har varit ivriga att påpeka att alla har samma 
värde, lika rättigheter etc, men konsekvensen har ändå blivit att jämlikheten har kommit före 
samverkan. Det är redan känt genom otaliga utredningar, avhandlingar och böcker hur det 
svenska regelsystemet och myndighetsansvaret ser ut vad gäller att planera och genomföra 
den svenska invandrarpolitiken.22 Ingela Bel Habib menar att kulturrelativismen i vissa fall 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19  SOU 1974:069. 
20 Gardeström (Red.) 1988, s. 34-36.  
21  FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna 1974. 
22 Cf. a.a., s. 67-74, eller Gustafsson, Zamanian & Aguilar 1990, s. 35-41. 
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även accepterar kulturmönster som strider mot mänskliga rättigheter och allmänna 
demokratiska principer.23 Jämlikhet fordrar att människor ska behandlas lika. Det är dock 
endast de offentliga myndigheterna som till fullo kan tillgodose denna rättighet. Följaktligen 
ska också den offentliga myndigheten ta hand om flyktingen, ordna boendet, 
svenskundervisningen, förmedla arbete och övriga sociala och ekonomiska  tjänster. De 
enskilda organisationerna, föreningarna, kyrkorna och samfunden får enligt denna offentliga 
modell en perifer roll i integrationsprocessen.  

Arbetsmarknadsdepartementet delade 1988 upp de enskilda organisationernas arbete 
med invandrare och flyktingar i ”verksamheter, service och solidaritetsarbete”. Till 
verksamheter räknas kulturaktiviteter som festivaler, folkdans, idrott och amatörteater. 
Service innebär  klubbverksamhet som caférörelse, tidningsläsning och social samvaro. 
Solidaritetsarbete betyder enligt Arbetsmarknadsdepartementet bl.a. politiska manifestationer 
och kampen för frihet och mot förtryck. Kyrkornas och samfundens arbete nämns 
överhuvudtaget inte mer än som en kostnad i statsbudgeten och som mottagare av bidrag. Att 
den religiösa identiteten ofta är en viktig del av den etniska, samt en identifikationsfaktor av i 
princip samma slag som språket, är något som inte tagits i beaktande förrän i begränsad 
utsträckning under senare år.  

3.3.1 De svenska myndigheternas bristande intresse för religiösa frågor 

Under 1980-90 talen har åter existentiella frågor och livsåskådning hamnat i fokus. Politiker, 
statsvetare och sociologer har i allt högre utsträckning intresserat sig för religionens roll, 
vilken fått en alltmer framträdande plats i analyser av olika etniska konflikter som i det forna 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 Bel Habib 1992, s. 13. 
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Jugoslavien, Sovjetunionen, Mellanöstern och Centralasien.24 Synen på hur de svenska 
myndigheterna ska hantera invandrarna och deras olika kulturella och religiösa 
organisationer har förändrats gradvis sedan Sverige blev ett invandrarland efter andra 
världskriget.25 Att som tidigare bara se religionen som en angelägenhet för den enskilda 
individen är inte längre möjligt. Religion är i högsta grad ett socialt fenomen. 
Religionssociologen Lennart Ejerfeldt gjorde 1985 en analys av en avhandling om 
Invandrarbarn i Malmö. Artikeln hade titeln Invandrarforskning med förbehåll och beskriver 
en studie som lagts fram  med stöd av Delegationen för Social forskning.26 En rad 
bakgrundsfaktorer tas upp i denna studie: betydelsen av bostadsområde, utbildningsnivå, 
socialgrupptillhörighet etc. Ejerfeldt finner det dock underligt att en sådan ambitiös studie 
inte diskuterar religiös tillhörighet och religiös aktivitet. Författaren har inte ens vågat göra 
etniska bestämningar av t.ex. jugoslaverna, ingenting av fördelning mellan kroater och 
serber, katoliker och ortodoxa. Det som fått ersätta den religiösa faktorn är medlemskap och 
aktivitet i en s.k. invandrarförening. Synen att familjens sociala anpassning skulle bero på 
dessa av svenska myndigheter nästan helt finansierade föreningar, anser Ejerfeldt vara ett 
uttryck för svensk provinsialism. ”De svenska myndigheterna har utelämnat religionen och 
försökt ersätta den med artificiella invandrarföreningar.” Religionen är enligt Ejerfeldt ”en 
viktigare identitetsfaktor än språket för hundratusentals invandrare i Sverige”. Han avslutar 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 Euro-Islam konferensen anordnad av svenska UD i juni 1995, samt det arbete som utförts av UD:s idé 

och analysgrupp under ambassadör Ingmar Karlssons ledning, är steg i denna riktning, cf. Euro-
Islam…1995, samt Karlsson 1994. 

25 Bel Habib 1992, s. 11-17. 
26  Ejerfeldt 1985. 
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med att konstatera att ”de religiösa gemenskaperna totalt negligerats i den allmänna 
invandrarpolitiken i Sverige”.27  
 Fram till början av 1990-talet har de offentliga myndigheterna ensamma i princip haft 
ansvar både för att planera och genomföra den svenska invandrarpolitiken. Den rådande 
föreställningen har varit att jämlikhet fordrar att människor behandlas lika och att  endast den 
offentliga myndigheten till fullo kan tillgodose denna rättighet. Följaktligen ska också den 
offentliga myndigheten ta hand om den nyinvandrade, ordna boende, svenskundervisning, 
förmedla arbete och övriga sociala och ekonomiska  tjänster. De enskilda organisationerna, 
föreningarna, kyrkorna och samfunden får enligt denna offentliga modell en perifer roll i 
integrationsprocessen. Deras uppgift blir i första hand att ta hand om fritidsinriktad 
verksamhet, kulturaktiviteter och social samvaro. Detta tänks ske oavlönat eller med 
minimala bidrag. Ofta nämns kyrkornas och samfundens arbete inte mer än som en kostnad i 
statsbudgeten och som mottagare av bidrag. Även inom svensk forskning, har man med 
några få undantag, inte visat något större intresse för  kyrkornas och samfundens roll inom 
flykting- och invandrarmottagandet.  
 Religionssociologen Lennart Ejerfeldt menade i en rad artiklar att regering, riksdag 
och Invandrarverket (SIV) inte visat något större intresse för invandrarnas religiösa 
identitet.28 Ejerfeldt ansåg att det fanns en rad besynnerligheter med svensk minoritetspolitik, 
speciellt som man senare på 1970-talet ansåg sig ha en aktiv sådan, där betydande medel 
avsatts för att möjliggöra vidmakthållandet av minoriteternas kulturella och sociala liv. Det 
saknades statistik över befolkningens språktillhörighet eller etnisk tillhörighet. Intresset för 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 Ibid.  
28 Cf. Ejerfeldt 1980, s. 232-234. 
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de religiösa minoriteterna var minimal. Att man överlämnade åt dåvarande Sveriges 
frikyrkoråds Samarbetskommitté (nu Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund) det 
övergripande ansvaret att fördela bidrag till såväl frikyrkosamfunden som 
invandrarsamfunden såg Ejerfeldt som ett exempel på SIV:s ointresse för de religiösa 
minoriteterna. SIV:s företrädare hävdade dessutom på 1970-80-talen att invandrarsamfunden 
inte är några invandrarorganisationer i lagens mening. Ejerfeldt var djupt kritisk mot de 
invandrarföreningar som bildats genom stöd av det svenska bidragssystemet. Dessa har som 
förebild Folkrörelse-Sverige, en speciell tradition som knappast har någon motsvarighet i de 
samhällen många invandrare kommer ifrån. Klientväsen, klanstyre och kontroll från 
hemlandets olika politiska partier eller regimer av olika kulörer är aspekter som dessutom 
måste tas med i beräkning, menade Ejerfeldt. Bara för att dessa s.k. invandrarföreningar 
verkar likna svenska folkrörelser, ska de därmed inte likställas med dessa. I så fall skulle ju 
en helt unik ackulturation ägt rum i Sverige.  Ejerfeldt har i ett flertal rapporter, artiklar och 
utredningar framlagt ett antal teser om invandrarpolitiken, religionen och samfundens roll. 
Hans fyra grundläggande teser är följande: 
 
� Positivt intresse för religionen, men passiv inställning:  
Officiellt är det svenska samhället positivt inställt till religion och invandrarnas religiösa 
verksamhet, men i praktiken motarbetas dessa aktiviteter genom myndigheternas passivitet. 
 
� Religionen spelar en central roll för invandrarnas integration: 
Religionen kan komma att spela en större roll för invandrarna i det nya samhället än vad det 
tidigare gjort, trots svårigheter och bristande möjligheter att utöva den egna tron. 
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� Föreningar kan inte ersätta samfund: 
De svenska myndigheternas försök att ersätta och /eller likställa invandrarsamfunden med 
nationella invandrarföreningar är ett uttryck för okunnighet och naiv inställning. 
 
� Svenska myndigheter tar inte tillvara invandrarnas samfunds kompetens: 
Invandrarnas trossamfund utgör en outnyttjad resurs när det gäller att komma till tals med 
invandrarna på deras egna villkor.29 
 
Även idéhistorikern Magnus Nyman varnar för att likställa samfunden i allmänhet och 
kyrkan i synnerhet med de vanliga invandrarföreningarna.30 Nyman menar t.o.m. att 
”katolska kyrkan i Sverige är det enda exemplet på en mångkulturell och mångnationell 
rörelse som bidrar till att ett möte mellan svenskar och invandrare från världens alla hörn 
sker, och kyrkans aktiviteter leder såväl till inkulturation som till förståelse människor 
emellan.” 31 Han menar att ”katolska kyrkan i Sverige är en smältdegel på ett för landet unikt 
sätt.” 32 Nyman anser att kyrkan kan underlätta integration genom att vara en 
identifikationspunkt och kunskapsspridare för de nya svenskarna, d.v.s. invandrarna och 
flyktingarna som flyttat till Sverige. Nyman är dock starkt kritisk till att de svenska 
myndigheterna fortfarande inte gjort något åt det han kallar en förlegad lagstiftning som 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 Cf. kapitlet Invandrarsamfundens situation i  Ds C 1986:12, s. 9-13.   
30 Nyman 1992, s. 39. 
31 A.a. 
32  A.a. 
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ensidigt gynnat statskyrkan. Nästan utan ekonomiskt stöd från samhällets sida har katolska 
kyrkan vuxit fram i Sverige, utan att ha haft rätt att med hjälp av staten få in kyrkoskatt till 
det egna samfundet. Nyman räknar med att enbart katolska kyrkan förlorat, lågt räknat, 
inkomster under 1980-talet på 200 miljoner kr, om man utgår från att var tredje katolik valde 
att betala. Onödiga klyftor har uppstått genom bristande stöd från samhällets sida. 
Inkulturationen för andragenerationens ungdomar underlättas dessutom genom alla de 
förebilder som finns bland katoliker, både invandrare och svenskar, i riksdagen, i Svenska 
Akademien, inom universitetsvärlden, liksom det finns konstnärer, författare och journalister 
m.fl. Nyman anser att katolska kyrkans arbete i Sverige är mönsterbildande och bör få 
nödvändiga ekonomiska resurser för ett för hela nationen viktigt arbete.33 
 Inte heller inom forsknings- och universitetssverige har man visat något större 
intresse för  kyrkornas och samfundens roll inom flykting- och invandrarmottagandet. Få är 
de projekt som initierats genom Delegationen för Invandrarforskning (DEIFO) och 
nuvarande Centrum för Invandrarforskning (CEIFO) vid Stockholm universitet.34 Ett 
intressant forskningsprojekt är ”Folkreligiositet, flyktingskap och social anpassning”, ett 
samarbete mellan Teologiska Institutionen vid Uppsala Universitet och CEIFO. Här utgår 
forskarna (en socialantropolog, en statsvetare och en sociolog) ifrån att religionen förefaller 
ha en speciell psykosocial funktion för flyktingar i exil. Invandrarna i Sverige vänder sig 
snarare till religionen och inte ifrån, trots den sekulariserade socio-kulturella kontexten. En 
ny religiositet, en folkreligiositet påverkad av flyktingarnas livserfarenheter, uppstår i det nya 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33 Nyman 1992, s. 39. 
34 Intressanta studier som gjorts är dock bl.a. Bang 1990, Sander 1988, Werner 1996. 
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samhället.35 Religionen spelar också en viktig roll som stöd vid familjekonflikter och i 
bearbetning av personliga kriser. Det finns dessutom en kulturell och politisk dimension i det 
religiösa beteendet, som sträcker sig utöver det strikt personliga och individuella.36 Två 
skrifter har publicerats av CEIFO under 1994-95 på detta tema. Orlando Mella har forskat 
om chilenska katoliker i Sverige, deras tro och religiösa praktik i exilsituationen.37 
Statsvetaren Omar Sheikhmous har skrivit om muslimer i Sverige, deras tro och 
trosutövande och hur islam kan få en folkreligiös form i försöken att förena bevarandet av 
den kulturella identiteten med en anpassning till det svenska samhället.38  

3.4 Fas 3: Interreligiöst synsätt möjligt ? 
I Sverige står vi kanske på tröskeln till ett paradigmskifte vad gäller kyrkornas och 
samfundens roll inom flykting- och invandrarpolitiken. Redan 1985 års proposition om 
invandrar- och flyktingpolitiken markerade att invandrarna har rätt att bibehålla sitt kulturella 
arv, och att detta ska ske ”inom ramen för majoritetssamhällets grundläggande normer och 
värderingar”. Skolöverstyrelsen införde begreppet interkulturellt synsätt, vilket innebär att 
man accepterar att den egna kulturen kan ifrågasättas och kritiseras.39 Statens Invandrarverk 
har genom Integrationsbyrån inlett flera intressanta projekt där ungdomsledare från olika 
samfund fått träffas och utveckla metoder för sitt arbete. De samarbetsavtal Stockholms stad 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35 Mella, Sheikhmous & Kodrou , s. 4. 
36 A.a., s. 1. 
37 Mella 1994. 
38 Ibid. 
39 Bel Habib 1992, s. 13. 
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slöt i början av 1990-talet med kyrkliga organisationer som Caritas, Sociala missionen och 
Stadsmissionen, om att delta i genomförandet av invandringspolitikens mål, svarar kanske 
mot de förväntningar Ejerfeldt formulerade i början av 1980-talet. Rasism och 
främlingsfientlighet handlar inte bara om brist på kunskap om andra religioner och etniska 
grupper, utan kanske framför allt att folk inte kommer till de mötesplatser som finns mellan 
svenskar och invandrare. Möjligheten att verkligen få leva sida vid sida (conviviality eller co-
existence) är i de flesta fall bara en utopi eller from önskan. Många invandrare och flyktingar 
lär bara känna svenska myndighetspersoner. Relationerna är formella, ofta opersonliga och 
inplanerade. Religiösa organisationer skulle i större utsträckning kunna delta i och utforma 
det svenska flyktingmottagandet. Goda exempel på detta kan bl.a. hämtas från Kanada, 
Frankrike och Tyskland. Det finns också en tendens att politiker vill skjuta över mer ansvar 
till kyrkorna och de enskilda organisationerna. Detta är inte helt oproblematiskt, varken för 
statsmakterna eller organisationerna. Kyrkorna får visserligen nya friska pengar för att 
bedriva ett arbete som man anser sig kunna bedriva bättre och mer genomgripande än den 
offentliga sektorn, men beroendet ökar och svängrummet blir mindre för samfunden och 
deras organisationer. Religionssociologen Jörgen Straarup vid Svenska kyrkans 
Forskningsråd har beskrivit detta ökade beroende för flera kyrkliga hjälporganisationer.40 
Kan kyrkan vara fri gentemot staten i denna nya sekulariseringsfas, eller blir man dess 
förlängda arm? Straarup anser att de enskilda organisationerna kan uppslukas av 
myndigheterna genom att de blir allt mer beroende av offentliga medel. Det ökade 
ekonomiska beroendet och det faktum att det ofta är lättare att få medel av stat eller kommun 
än genom sina egna medlemmar gör också att hela folkrörelsens fundament står på spel, 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 Straarup 1990, s. 101. 
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enligt Straarup. Andra hävdar att demokratin sätts på undantag och att politikerna frånhänder 
sig sitt ansvar för att kunna spara pengar. Subsidiaritetsbegreppet blir bekvämt, det innebär i 
praktiken att folk kan betala mindre skatt och låta de enskilda organisationerna ta över det 
sociala ansvaret. Det motsatta, d.v.s. solidaritetsbegreppet, skulle däremot stå för högre 
skatter och att offentliga sektorn (stat, landsting och kommun) ansvarar för, planerar, 
kontrollerar och genomför det sociala arbetet.41 Hur förhåller sig kyrkorna till detta ovan 
beskrivna motsatspar subsidiaritet –solidaritet? Här kan det vara viktigt att skilja på policy 
och det dagliga arbetet. Många samfund har inte en genomreflekterad och formaliserad syn 
på hur man ska förhålla sig till statsmakterna och de svenska myndigheterna. Det sociala 
arbetet utgör dock oftast en integrerad och naturlig del i församlingens och de nationella 
gruppernas verksamhet. Är kyrkorna och samfunden i Sverige redo att axla detta tunga 
ansvar? Klarar de av denna nya myndighetsroll? Har de svenska myndigheterna kompetens 
att bedöma vilka aktörer som ska får delta i detta arbete, och även få det finansierat av 
statsmakterna?  Rothsteins modell, figur 4, ger i viss mån klarhet. Samfunden har inte en 
direkt myndighetsroll vad gäller reglering och finansiering. Det är i genomförandet som 
samfunden kan utgöra välfärdsförstärkare, komplement och alternativ till den offentliga 
sektorn.42 
 Man kan konstatera att de tre beskrivna faserna inte bara är historiska, utan i högsta 
grad fortfarande existerar, sida vid sida. Man skulle kunna konstatera att paradigmskiftet inte 
skett fullt ut. Verkligheten är mer mångfacetterad och komplex än vad man kan finna i 
lagtexter och statliga utredningar. Det kan ta sig uttryck när en socialförvaltning i en 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41  Om subsidiaritet och solidaritet, cf. kapitel 7. 
42  Cf. kap.2, nivå A om rollfördelning mellan den privata, frivilliga respektive offentliga sektorn. 
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kommun vägrar att samarbeta med kyrkan och stödja dess verksamhet med hänvisning till att 
arbetet i första hand är religiöst och inte socialt. Många svenska myndighetspersoner ser 
fortfarande religionen som ett perifert fenomen och känner inte till samfundens sociala och 
pastorala arbete. De medel som ställs till förfogande från statsmakterna har ofta varit 
försvinnande små och symboliska och hanteras oftast i projektform. Samfundens verksamhet 
betraktas som nyttig och relevant då den kan definieras i direkta projekttermer. Om 
aktiviteten fyller en funktion och kan inplaceras inom ramen för de kortsiktiga kriterier 
någon myndighet uppställt, kan samfundet kanske få ett ekonomiskt bidrag. I vissa lägen kan 
politiker också dra politiska vinster genom att uppvisa ett intresse för religiösa och 
existentiella frågor. Om detta på sikt leder till att de svenska myndigheterna i större 
utsträckning vill beakta religionens roll i det svenska samhället återstår att se.   

3.5 Statens ekonomiska stöd till invandrarnas samfund 1975-95 
Det är inte bara samfunden som spelat en närmast perifer roll vad gäller att utforma den 
svenska välfärdspolitiken, utan detta gäller snarast hela den s.k. frivilligsektorn. Det är 
egentligen först i slutet av 1980-talet som frivilligt socialt arbete blivit efterfrågat av 
politikerna.43 Man börjar också i allt större utsträckning uppmärksamma att det inte bara är 
stat och kommun som bedriver socialt arbete, men att det även finns andra aktörer.44 I 
framtiden kommer säkert även invandrarnas samfund att i större utsträckning bli 
välfärdsproducenter.  

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43 För en närmare kartläggning av de enskilda organisationernas roll, cf. SOU 1993:082. 
44  Cf. definition av begreppet socialt arbete i Kapitel 8  Katolska kyrkans sociala metodik. 
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Sedan mitten av 1970-talet har invandrarnas samfund erhållit medel av staten för att 
kunna finansiera del av sin verksamhet. Invandrarnas samfund har haft olika beteckningar i 
offentliga skrivelser sedan man första gången fick statsbidrag i mitten av 1970-talet. Då 
kallades man ”vissa trossamfund”. De ortodoxa och österländska kyrkorna hade ett eget råd 
Ortodoxa och Österländska kyrkors ekonomiska råd (OÖKER). De blev dock snart 
medlemmar av Delegationen för vissa trossamfund. Sveriges Frikyrkoråds samarbetsnämnd 
(SFRS) och senare Samarbetsnämnden för statsbidrag till trosssamfund (SST) gjorde ända 
fram till i början av 1990-talet en uppdelning mellan ”svenska samfund” och ”invandrarnas 
samfund”. Detta ändrades sedan och en gemensam samarbetsnämnd infördes.  

Bidragen delades 1974/75 upp i verksamhets- och lokalbidrag. Verksamhetsbidraget 
motsvarade det tidigare statsbidraget, medan lokalbidraget var ämnat att stödja samfund med 
svag ekonomi som ville: 
 
• göra ombyggnad, nybyggnad eller köp, 
• göra genomgripande upprustning av befintlig lokal, 
• anskaffa inventarier i samband med anordnande av lokal.45 
 

De statliga medlen har ökat kraftigt sedan 1975. Om man analyserar de siffror som 
SFRS och SST redovisar i sina årsrapporter får man i  

 
Tabell 1 fram följande fakta vad gäller ökningen av verksamhets- och lokalbidraget: 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45  Sveriges frikyrkoråds samarbetsnämnd 1975c, s. 65. 
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Tabell 1 Statliga bidrag till religiösa samfund 1975-9546 

År Verksamhetsbidrag Lokal- och övriga bidrag 
1974/75 11 890 300 kr/1 725 

församlingar 
2 964 300kr/83 
församlingar 

1985/86 31 755 000 kr/1 620 
församlingar 

11 782 570 kr/56 
församlingar 

1994/95 46 410 000kr/1 253 
församlingar 

43 557 045kr/63 
församlingar 

 
 

Ökningen för verksamhetsbidraget har enligt  

 
Tabell 1 varit från nästan 11.9 miljoner kr till ca 46.4 miljoner kr från 1975 till 1995. Om 
man tar hänsyn till inflation skulle 1995 års anslag ha varit lite drygt 41.5 miljoner kr.47 
Tilldelningen har alltså varit god. Lokal- och övriga bidrag har ökat från nästan 3 miljoner kr 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46  Sveriges frikyrkoråds samarbetsnämnd 1974, Sveriges frikyrkoråds samarbetsnämnd 1975c, s. 67, 

Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund, Årsbok 1985/86, s.8-10 s.20, Samarbetsnämnden 
för statsbidrag till trossamfund, Årsbok 1995, s. 14-15, s. 27. 

47  Inflation är beräknad från SCB 1998, s. 221 (levnadskostnaderna ökade med 349% under 1975-95). 
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till 43.6 miljoner kr. Detta är en kraftig ökning om man tar hänsyn till inflation och 
kostnadsökningar. Detta beror i första hand på ett speciellt lokalbidrag som staten fördelade 
till SST på 20 000 000 kr av sysselsättningsskäl för byggande eller upprustning av lokaler för 
trossamfund. Det har också tillkommit en hel del andra bidrag som etableringsstöd, bidrag 
till handikappanpassning, utbildningsbidrag, samt medel från Allmänna arvsfonden. Totalt 
sett kan man konstatera att SST väl förvaltar medlemssamfundens ekonomiska intressen 
gentemot staten. 
 I Sveriges frikyrkoråds anslagsframställan 1975/76 fastställdes att 15% av de statliga 
medlen skulle tillfalla invandrarsamfunden oavsett bidragets storlek.48 Utfallet visar att man 
levde upp till dessa principer. Av statsbidragen betalades 14% ut till 6 invandrarsamfund. 
Andelen medlemmar från invandrarsamfunden var dock betydligt fler än 15% av det totala 
antalet registrerade medlemmar. 1 januari 1975 fanns det totalt 461.210 registrerade 
medlemmar i 20 samfund. Av dessa tillhörde 149 477 invandrarsamfund, d.v.s. 32% av det 
totala antalet medlemmar.49 Som man kan se i mindre kr/medlem (se tabell 3). 
Tabell 2 fick de 13 svenska frikyrkosamfunden nästan tre gånger mer per samfund än 
invandrarsamfunden, 980 792 kr mot 346 550 kr, trots att de bara hade lite mer än dubbelt så 
många medlemmar (311 733 mot 149 477). Måttet medel/samfund är dock inte direkt 
rättvisande, eftersom antalet medlemmar/samfund också avgör hur stor tilldelningen ska. 
Katolska kyrkan, som är ett stort samfund, erhåller totalt mer medel än de övriga samfunden 
(som har färre medlemmar), dock mindre kr/medlem (se tabell 3). 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48  Sveriges frikyrkoråds samarbetsnämnd 1975c, s. 66. 
49  Sveriges frikyrkoråds samarbetsnämnd 1975b, §28. 
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Tabell 2 Fördelning statliga bidrag till svenska samfund och invandrarsamfund 1974-
199450 

År Invandrarsamfund 51 Svenska samfund Katolska kyrkan 
 Medel (kr) Medel/samfund  Medel (kr) Medel/samfund  Medel (kr) 

1974/75 2 079 300 346 550 12 750 300 980 792 1 185 000 
1985/86 9 679 600 420 852 33 857 970 2 418 426 3 225 000 
1994/95 25 477 486 1 107 717 64 489 559 4 606 397 9 651 200 

 
För att se hur statsbidragen betalades ut till samfunden redovisas i tabell 2 utbetalningar från 
1974/75 till 1994/95. Tio år efter att de första statsbidragen betalats ut av Frikyrkorådet hade 
Samarbetsnämnden börjat att få en mer självständig ställning gentemot Frikyrkorådet. Dessa 
administrativa förändringar innebar att Samarbetsnämnden fått en klarare ställning som 
fördelningsorgan av det statliga bidraget, medan Frikyrkorådet kvarstod som ett frivilligt 
samarbetsorgan mellan samfunden.52 Antalet invandrarsamfund hade nu ökat kraftigt från 6 
till 23 st, medan de svenska samfunden ökade från 13 till 14. Invandrarsamfunden var 
fortfarande organiserade som samfund knutna till den s.k. delegationen. Fortfarande gällde 
förordningen 1974:404 §§2-3 som stipulerade att de samfund som betjänar minst 3.000 
medlemmar och samverkar med Sveriges frikyrkoråd kan erhålla statsbidrag. För första 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50  Sveriges frikyrkoråds samarbetsnämnd 1974, Sveriges frikyrkoråds samarbetsnämnd 1975c, s. 67, 

Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund, Årsbok 1985/86, s.8-10 s.20, Samarbetsnämnden 
för statsbidrag till trossamfund, Årsbok 1995, s. 14-15, s. 27.  

51  Inkluderar här katolska kyrkan. 
52  Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund, Årsbok 1985/86, s. 3. 
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gången hade också tre muslimska organisationer erhållit stöd. Räknat per samfund får 
svenska samfund lite drygt 6 gånger mer än invandrarsamfunden. 

SST skriver i årsboken 1985/86 att det ökade medlemsantalet för delegationens 
samfund nödvändiggjort en höjning av den procentuella satsen till förmån för 
invandrarsamfunden. Man bestämde att 23.5% av verksamhetsbidraget skulle fördelas till 
dessa. 53 Utfallet blev dock 28.6%. Detta är givetvis positivt med hänsyn till hur situationen 
varit 10 år tidigare. Om man dock ser hur mycket som fördelats per samfund har de svenska 
frikyrkosamfunden kunnat mer än fördubbla sina bidrag, medan invandrarsamfunden i 
princip ligger kvar på samma nivå som tidigare. 

Uppgifterna för 1994/95 visar att den gamla ökningstrenden vad gäller antalet 
medlemssamfund nu avtagit, ungefär samma antal medlemmar finns kvar som 10 år tidigare. 
Uppdelningen mellan frikyrkosamfund och invandrarsamfund har upphört. Delegationen för 
vissa trossamfund och SST har slagits ihop. Istället är 16 samfund och två 
samverkandeorgan54 medlemmar av en gemensam samarbetsnämnd (SST).55 Nya 
förordningar reglerar sedan 1989 hur fördelningen ska gå till. En viktig förändring är 
utvecklandet av ett nytt medlemsbegrepp och införandet av en ny kategori ”betjänade”. Detta 
var nödvändigt med hänvisning till att frikyrkosamfunden inte tidigare räknat in barn och 
ungdomar. Enligt SST:s nya kriterier ökar därför de svenska frikyrkosamfunden kraftigt 
under perioden från 1985 till 1995. 1989 kommer förordningen om inrättandet av 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53  A.a., s. 25. 
54  De 14 ortodoxa och österländska kyrkorna i Sverige representeras i SST av Ortodoxa och österländska 

kyrkors ekumeniska råd. Tre islamiska organisationer/församlingar representeras i SST av Islamiska 
församlingar i Sverige. 

55  Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund, Årsbok 1995, s. 71-73. 
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Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund.56 Ytterligare två förordningar har 
förändrat rutinerna i samband med fördelning av statsmedel.57 Senare upplöses f.ö. både 
Frikyrkorådet och Sveriges Ekumeniska Råd. SST flyttar in i Sveriges Kristna Råds lokaler, 
men behåller sin självständiga ställning som fördelningsorgan. Fortfarande får de svenska 
samfunden betydligt mer medel om man räknar per samfund: mer än 4 gånger så mycket som 
invandrarsamfunden. Intressant i sammanhanget är att undersöka medlemsutvecklingen, hur 
mycket som betalats ut per samfund, samt per medlem under perioden 1975-95. I tabell 3 kan 
man se att sedan SST införde det nya medlemsbegreppet har antalet betjänade bland 
frikyrkosamfunden ökat kraftigt, från 299 758 till 507 233 under perioden 1985-95. 
Fortfarande får de svenska samfunden mer bidrag per medlem, 127 kr mot 82 kr för 
invandrarsamfunden och 62 kr för katolska kyrkan. Situationen är m.a.o. mer rättvis, men 
med fortsatt stora skillnader mellan de svenska samfunden, invandrarsamfunden och 
katolska kyrkan: 

 
 
 
 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56  Förordning 1989:272. 
57  Förordning 1989:271, (med ändringar 1989:688, 1989:786, samt 1993:570). 
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Tabell 3 Erhållna statliga medel per medlem/betjänade58  

Samfund 1975 
(medlem-
mar)59 

Kr/medlem 1985 
(medlem-
mar) 

Kr/medlem 1995 
(medlem-
mar) 

Kr/medlem 

Svenska samfund  311 733 41 299 758 113 507 23360 127 
Invandrarsamfund
61 

75 953 27 151 235 42 194 020 82 

Katolska kyrkan 73 524 19 118 646 27 154 698 62 
 
1985 kom man för första gången till ett läge när den samlade svenska frikyrkogemenskapen 
nästan höll på att hamna under 50%-gränsen om man ser till det totala antalet medlemmar 
som varit registrerade i religiösa samfund i Sverige. 47% av alla medlemmar tillhörde 
invandrarsamfund mot 53% som var medlemmar av 13 olika frikyrkosamfund. 1995 har de 
svenska frikyrkosamfunden ökat försprånget tack vare det nya ”medlemsbegreppet”. Trenden 
är dock klar; invandrarsamfundens dominans kommer sannolikt att öka i början av 2000-
talet, medan frikyrkosamfunden sannolikt kommer att minska i antalet medlemmar. Katolske 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
58  För 1975 beräknades antalet ” medlemmar”,  för 1985 och 1995 anges antalet betjänade. Antalet 

betjänade för 1995 är tagen från 31 december 1994, Samarbetsnämnden för statsbidrag till 
trossamfund, Årsbok 1995, s. 22-23. 

59 Sveriges frikyrkoråds samarbetsnämnd 1975a, s. 3. 
60  Begreppet ”betjänade” utvecklades av SST för att kunna inkludera icke-döpta (barn & ungdomar i 

frikyrkosamfunden) samt alla de som regelbundet deltog i frikyrkornas verksamhet. 
61  Exkl. katolska kyrkan som här redovisas separat. 
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hjälpbiskopen William Kenney är ordförande för SST under perioden 1991-1995. Som man 
kan se i tabell 4 är ökningen av totalt fördelade medel till invandrarsamfunden klar, från 
28.6% till 39.5%: 
 

Tabell 4 Jämförelse av statsbidragsutbetalningar till svenska samfund och 
invandrarsamfund62 

År Invandrarsamfund Svenska samfund 
 Proportion av 

totala antalet 
medlemmar 
(%) 

Proportion av 
fördelade 
statliga medel 
(%) 

Proportion av 
totala antalet 
medlemmar (%) 

Proportion av 
fördelade statliga 
medel (%) 

1974/75 32.0 14.0 68.0 86.0 
1985/86 47.0 28.6 53.0 71.4 
1994/95 41.0 39.5 59.0 60.5 
 
Om man tar hänsyn till inflation 1975-95 har inte invandrarsamfunden och katolska kyrkan 
fått samma medelstilldelning som de svenska frikyrkorna. I tabell 5 beskrivs hur mycket som 
betalts ut per medlem, samt hur mycket som skulle ha utbetalats om man följt inflationen 
under motsvarande period: 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
62  Sveriges frikyrkoråds samarbetsnämnd 1974, Sveriges frikyrkoråds samarbetsnämnd 1975b, 

Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund, Årsbok 1985/86, s. 15-17, s. 20, 
Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund, Årsbok 1995, s. 22-23, s. 27. 
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Tabell 5 Utbetalda medel korrigerade för inflation 1975-95 

År Invandrarsamfund Svenska samfund Katolska kyrkan 
 Utbetalt 

Kr/medlem 
Korrigerat för 
inflation63 

Utbetalt 
Kr/medlem 

Korrigerat för 
inflation 

Utbetalt 
Kr/medlem 

Korrigerat 
för inflation 

1974-7564 30  
 

- 41 - 19 - 

1984-8565 42 48 113 51 27 51 
1994-9566 82 105 127 112 62 117 
 
Invandrarsamfunden fick 1984-85 6 kr mindre/medlem än inflationsutvecklingen (42 kr 
istället för 48 kr), katolska kyrkan fick knappt hälften av vad man borde ha fått för att kunna 
kompensera sig för kostnadsökningarna. De svenska frikyrkorna fick utbetalt mer än dubbelt 
så mycket som inflationen 1975-85. Denna trend håller i sig 10 år senare, dock inte lika 
kraftiga ökningar: invandrarsamfunden fick bara utbetalt 80% av vad man borde ha fått om 
man ser till inflationen 1985-95, katolska kyrkan kompenserades bara till knappt hälften av 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
63  Inflation 1975-95 har beräknats utifrån SCB 1998, s. 221. 
64  Beräknat från budgetår 1974/75, cf. Sveriges frikyrkoråds samarbetsnämnd 1974. 
65  Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund, Årsbok 1985/86, s. 15-17 och s. 20. 
66  Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund, Årsbok 1995, s. 23 och s. 27. 
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prisökningarna, medan de svenska samfunden åter igen fick mer utbetalt än inflationstakten 
för den givna tidsperioden. 
 Enligt SST är går det inte att direkt jämföra invandrarsamfundens medlemsantal eller 
betjänade, med de svenska samfunden. Antalet medlemmar hos flera invandrarsamfund kan 
vara betydligt färre än de som redovisats av respektive samfund. Andra och me relevanta 
jämförelsekriterier kunde, enligt SST istället vara, antalet församlingar och/eller 
församlingsledare per samfund.67 Fler församlingar torde i detta fall innebära mer statsmedel 
per samfund. 

3.5.2 Annat samarbete mellan invandrarsamfunden och svenska myndigheter 

Samfunden kan genom bidragen från SST finansiera delar av sin centrala administration, viss 
pastoral verksamhet och täcka del av kostnader för nybyggnationer och reparationer. 68 
Samfundens sociala verksamhet finansieras dock huvudsakligen genom kommunala medel 
eller på projektbasis i samarbete med t. ex. Statens Invandrarverk och andra myndigheter. I 
relation till kommunernas och landstingens budget skulle man kunna hävda att samfunden 
har en begränsad roll att spela i det svenska välfärdssamhället. Här har inte skett något 
paradigmskifte. SIV fördelar bara några enstaka miljoner kr per år till de enskilda 
organisationerna i allmänhet, och ännu mindre till invandrarsamfunden. Projekten är ofta 
kortsiktiga, ettåriga och styrs av politiska beslut, som ofta i sin tur har vuxit fram p.g.a. 
trender och särintressen.  Ett år kan man satsa speciellt på arbete mot rasism och 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
67  Intervju med Jan-Erik Levi, generalsekreterare SST, december 1998. 
68  Reglerna för stöd till invandrarnas trossamfund har kontinuerligt blivit föremål för översyn, cf. Ds C 

1986:012. 
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främlingsfientlighet. Ett annat år styrs medel istället över till speciella insatser för kvinnor, 
barn och ungdomar. Nya kriterier fastställs, och ett samfund måste ha professionella 
tjänstemän för att kunna förstå alla nya regler, kriterier, blankettyper, och sist men inte minst 
hänga med i alla ständiga omorganisationer och personalförändringar. En framtidsfråga är 
hur samarbetet med kommunerna ska utvecklas. Inom ramen för socialomsorgen har 
samfunden en given plats. Få invandrarsamfund känner dock till hur Sociallagstiftningen ser 
ut, och hur den fungerar i praktiken. Denna fråga behandlas i kapitel 10. 

3.6 Sammanfattande slutsatser 
Inledningsvis till detta kapitel gav jag en historisk bakgrund till den svenska 
invandrarpolitiken. Det är intressant att konstatera att det egentligen är först på 1970-talet 
som de svenska myndigheterna införde en restriktiv invandringspolitik, men en 
förhållandevis generös och långtgående invandrarpolitik. Jämlikhet, valfrihet och samverkan 
är de huvudmål som styr den senare sedan 1975. Invandrarpolitiken analyserade jag sedan i 
tre faser: kulturevolution, kulturrelativism och interreligiöst synsätt. Jag konstaterar att dessa 
tre faser inte bara är historiska, utan att de i praktiken existerar sida vid sida hos de svenska 
myndigheterna. Jag tog upp några av religionssociologen Lennart Ejerfeldts huvudtankar om 
de svenska myndigheternas inställning till religion. Han var starkt kritisk mot den svenska 
invandrarpolitiken på 1970- och 80-talen, som han uppfattade som naiv. Han menade att de 
svenska myndigheterna överhuvudtaget inte hade utformat en genomtänkt minoritetspolitik. 
Den religiösa dimensionen har försummats av de svenska myndigheterna, enligt Ejerfeldt. 
Avslutningsvis gjorde jag en genomgång av statens ekonomiska stöd till invandrarnas 
samfund under perioden 1975-95. Jag konstaterade att det först är i mitten av 1990-talet som 
invandrarnas samfund proportionellt sett får lika mycket statliga bidrag som de svenska 
frikyrkosamfunden. Det har också skett en ökning av bidragen. Detta är kanske ett tecken på 
en förskjutning i de svenska myndigheternas inställning till invandrarna och deras samfund. 
Det tyder också på att SST har en rationellt-legal ledning, som i mitten av 1990-talet 
tillvaratar alla sina medlemssamfunds intresse i relation till de svenska myndigheterna. Det 
finns dock stora skillnader i fördelningen av medel mellan de svenska- respektive 
invandrarsamfunden och katolska kyrkan. De svenska samfunden erhåller av SST mer än 
dubbelt så mycket per medlem som katolska kyrkan.  
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Kapitel 4 Katolska kyrkan i Sverige: medlems- och församlingstillväxt från 1970-tal till 
90-tal 
 
 
 
 
 
 
 
Om man vill beräkna det totala antalet potentiella katoliker, blir det ca 228.000 katoliker i 
Sverige, varav 72 % är registrerade. Detta inkluderar dock inte flertalet nyanlända 
asylsökande från t.ex. Balkan och Mellanöstern.1 
 
 
 
 
 

 detta kapitel ges en översikt över hur katolska kyrkan i Sverige förändrats från 1970-tal 
till 90-tal. Dessutom beskriver jag också församlingstillväxten sedan 1783, då katolska 
kyrkan åter började verka i Sverige. Katolska kyrkan och invandringen efter andra 

världskriget behandlas utförligt. Bl.a presenteras antalet utländska potentiella katoliker i 
Sverige. Detta redovisas i tre steg: 1970, 1980 samt 1990. Invandrarna indelas sedan i 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Gäller 31 dec. 1994. Se tabell 15 i detta kapitel med efterföljande analys. 

I
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språkgrupper (slaviska, latinska, germanska/anglosaxiska och övriga) för att jämföra den 
proportionella fördelningen. Även proportionen européer och icke-européer redovisas. I 
tabellform presenteras medlemsutvecklingen av antalet registrerade katoliker i Sverige 1940 
till 1995. För att få ökad kunskap om den aktuella situationen i början av 1990-talet 
redovisas hur många katoliker som är registrerade i olika nationella grupper i Stockholms 
katolska stift. Det totala antalet potentiella utländska katoliker i Sverige beräknas utifrån hur 
många personer med utländsk bakgrund det finns i Sverige, samt andel katoliker i procent 
från dessa länder. Stockholms katolska stifts kapacitet att nå ut till nya generationer katoliker 
analyseras. Komparativa analyser med andra katolska stift, med dop och dopfrekvens 
redovisas. Även jämförande data med Svenska kyrkan genomgås. Dop-, vigsel- och 
begravningsfrekvenserna granskas. En liknande jämförelse görs också med katolska kyrkan i 
andra nordiska länder, samt Polen och Chile.  

4.1 En kyrka i tillväxt 

4.1.1 Medlemskap 

Alla religionssociologiska undersökningar visar att antalet katoliker i Sverige, om man ser 
till den formella kyrkotillhörigheten, har ökat drastiskt sedan andra världskriget. Katolik är i 
detta sammanhang en beteckning på en person som är medlem av Romersk-katolska kyrkan 
eller de med Rom unierade kyrkorna. Ökningen av antalet katoliker i Sverige åskådliggörs 
genom följande tabell: 
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Tabell 6: Antalet registrerade medlemmar 1940-1995 i katolska kyrkan i Sverige2 

1940 5 200 
1950 15 200 
1960 29 200 

                  1965  ca 38 000 
1970 53 800 
1975 74 117 
1980 92 900 
1985 118 646 
1990 145 312 
1991 147 414 
1992 148 440 
1994 154 698 
1995 164 332 

 
Medlemstillväxten beror i första hand på invandringen. Andelen katolska svenskar har 
minskat eftersom antalet konversioner är få. Det finns en hel del osäkerhet kring dessa 
siffror. Vissa hävdar att det möjligtvis finns dubbelt så många katoliker i Sverige som de 
officiellt registrerade. Senare i detta kapitel kommer jag att beräkna antalet potentiella 
katoliker i Sverige, d.v.s. det totala antalet katoliker (medlemmar och icke registrerade), hur 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Gustafsson 1997, s. 90. Statistik från Katolska biskopsämbetet 1993, s. 9, SCB 1994, tab.481 och 

Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund, Årsbok 1985/86, s. 16. 
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stor andel av katolikerna som är svenskfödda, hur stor proportion utländska katoliker det 
finns i Stockholms katolska stift, samt vilken kulturell och nationell bakgrund dessa 
medlemmar har. Ur dogmatisk och teologisk synvinkel kan man bara definiera de döpta eller 
upptagna personerna i katolska kyrkan som katolska.3 I mitt analysspråk betecknas en person 
som kommer från en katolsk miljö, vars föräldrar är katolska och/eller uppfattar sig själv 
eller av sin omgivning som katolik. Det betyder att man ur sociologisk synvinkel kan vara 
katolik utan att vara döpt eller registrerad medlem i katolska kyrkan. De potentiella 
katolikerna skulle man kunna dela in i två undergrupper: a) de som är katolska invandrare 
och b) de katolska invandrarna som inte är medlemmar i kyrkan. För de senare kunde man 
reservera termen ”potentiella katoliker bland de katolska invandrarna”. Jag har gör dock inte 
fortsättningsvis någon skillnad mellan ”potentiella katoliker” och ”potentiella medlemmar”. 

 

4.1.2 Katolska biskopsämbetet 

Katolska biskopsämbetet i Stockholm ansvarar direkt för en rad stiftsorgan, nämnder, råd, 
kommissioner, organisationer och stiftelser.4 Bland dessa kan nämnas Kommissionen för 
rättvisa och fred (Justitia et Pax), Katolska ekumeniska nämnden, Katolska liturgiska 
nämnden, Katolska pedagogiska nämnden. Sveriges Unga Katoliker (5 000 medlemmar) är 
ett registrerat riksförbund med en speciell riksungdomspräst utsedd av den katolske 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3  Cf. Katolska kyrkans katekes (1992) 1996, nr. 836-838, samt Andra Vatikankonciliets dogmatiska 

konstitution om Kyrkan (1964) 1988, nr. 13-14. 
4 För en total förteckning av Katolska biskopsämbetets olika organ, se Stockholms katolska stift 1996. 
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stiftsbiskopen. Caritas Sverige är katolska kyrkans biståndsorganisation och har det 
övergripande ansvaret att samordna det socialpastorala arbetet i katolska kyrkan i Sverige. I 
Stockholms katolska stift finns också 16 olika systrakommuniteter med internationella 
nätverk, samt ett tiotal ordnar och kongregationer som jesuiter, dominikaner, franciskaner 
m.fl.5 Olika sociala institutioner, skolor, daghem, servicehus, hospits m.m. drivs av dessa 
ordnar. Utöver driften av institutionerna är många ordnar, kongregationer och lekfolk 
engagerade i besöksverksamhet, Öppet hus-aktiviteter, stödverksamhet för flyktingar och 
invandrare och andra typer av socialt arbete.  

4.1.3 Församlingar 

Katolska kyrkan i Sverige, som varit ett apostoliskt vikariat sedan 1783, ombildades till stift 
1953. Stockholms katolska stift, som omfattar hela Sverige, är geografiskt sett ett av världens 
största. Den första katolska församlingen sedan reformationen grundades 1784 i Stockholm. 
Antalet katolska församlingar i Sverige uppgår till 38 (1996).6 Tabell 7 visar antalet 
nybildade församlingar i Stockholms katolska stift från 1945 till 1995: 
 
 
 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5  För mer information om ordnar och kongregationer i Sverige, cf. Broomé 1989. 
6 Stockholms katolska stift 1996. 
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Tabell 7 Antalet nybildade församlingar i Stockholms katolska stift 1945 - 1995 7 

År Nya församlingar Totalt 
T.o.m. 1945 12 12 

1946-55 4 16 
1956-65 6 22 
1966-75 7 29 
1976-85 6 35 
1985-95 3 38 

Totalt  38 38 
 
Ökningstakten har under denna period i stort varit jämn. Andelen ökade statsbidrag och den 
starka medlemsökningen sedan mitten av 1970-talet har inte lett till att ett större antal nya 
katolska församlingar bildats. Figur 13 visar också att det inte under de senaste decennierna 
skett en ”formlig explosion av kyrkor och kapell och andra lokaler”, som ofta hävdats.8 
Snarare har katolska stiftsledningen satsat på ombyggnation och reparation av befintliga 
lokaler. I vissa fall har nya kyrkobyggnader uppförts och ersatt gamla, ibland hyrda lokaler. 
Nedan följer en uppställning som visar var de katolska församlingarna etablerats i 
Stockholms katolska stift. Denna tillväxt presenteras i Figur 13 kronologiskt och knuten till 
varje katolsk biskop/apostolisk vikarie sedan 1783: 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 Ibid. För mer information om hur katolska kyrkan i Sverige utvecklats efter reformationen, cf. 

Lindqvist 1989, Åberg, Lindqvist & Cavallin 1983 och Werner 1996.  
8  Cf. Åberg, Lindqvist & Cavallin 1983, s.24. 
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1783: Apostolisk vikarie: Nicolas Oster 1956: Jönköping; S:t Franciskus 

1784: Stockholms katolska församling 9 1956: Karlskoga; S:t Göran 

1788: Apostolisk vikarie: Johannes d’Ossery  1957: Biskop Ansgar Nelson 
1795: Provikarie: Paolo Moretti 1962: Biskop John Taylor 
1805: Apostolisk vikarie: Jean Baptiste 
Gridaine 

1962: Stockholm; Vår Fru 

1833: Apostolisk vikarie: Jakob Lorenz 
Studach 

1964: Linköping; S:t Nikolai 

1837: Stockholm; S:ta Eugenia  1964: Luleå; S:t Josef Arbetaren 
1862: Göteborg; Kristus Konungen 1965: Falun, Katolska församlingen i Dalarna 
1870: Malmö; Vår Frälsare 1966: Lidköping; Skaraborgs katolska 

församling 
1874: Apostolisk vikarie: Georg Huber 1966: Södertälje; S:t Ansgar 
1880: Gävle; S:t Pauli 1970: Lund; S:t Thomas 
1886: Apostolisk vikarie: Albert Bitter  1971: Hässleholm-Kristianstad; S:t Andrea 
1892: Stockholm; S:t Erik 1972: Umeå; Kristi Moder 
1923: Apostolisk vikarie: Johannes Müller 1975: Uppsala; S:t Lars 
1924: Sundsvall (Sörforsa); S:t Olof 1975: Nyköping; S:ta Anna 
1925: Halmstad-Oskarström; S:ta Maria 1977: Biskop Hubertus Brandenburg 
1928: Helsingborg; S:t Clemens 1979: Visby; Kristi Lekamen 
1928: Örebro; S:t Eskil 1980: Landskrona; Johannes Döparen 
1932: Borås: S:t Sigfrid 1982: Kalmar; S:t Kristofer 
1937: Stockholm: Marie Bebådelse 1982: Trollhättan; S:t Petri 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9  Stockholms katolska församling bytte namn 1892 S:t Eriks församling och 1953 till Katolska 

Domkyrkoförsamlingen. 
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1939: Norrköping: S:ta Birgitta 1985: Angered: S:t Paulus av korset 
1948: Eskilstuna; Heliga Korset 1985: Olofström; S:t Antonius 
1949: Västerås; Vår Fru 1986: Malmö: Maria i Rosengård 
1951: Växjö; S:t Mikael 1988: Ystad: S:t Nikolai  
1953: Stockholm; Katolska 
domkyrkoförsamlingen 

1996: Stockholm; S:t Konrad 

1954: Karlstad: Vår Fru av Rosenkransen  

Figur 13 Församlingstillväxten i Stockholms katolska stift 1784 - 1996 

 
 
De katolska församlingarna har olika förutsättningar bl.a. beroende på de geografiska 
omständigheterna. Om dessa församlingar delas in i storleksordning enligt kategorierna 
storstads-, större stads- och mindre stadsförsamlingar, får man fram följande bild: 
 
Storstadsförsamlingar definieras här som de större församlingar som finns i de tre mest 
befolkningskoncentrerade områdena i Sverige: Stockholm, Göteborg och Malmö med 
förorter. Dessa församlingar har minst 5 000 medlemmar. 
 
1. Katolska Domkyrkan, Stockholm 
2. S:ta Eugenia församling, Stockholm  
3. Kristus Konungens församling, Göteborg 
4. Vår Frälsares församling, Malmö 
 
Större stadsförsamlingar är de församlingar som finns i tätorter och mellanstora städer eller 
förorter till större städer. Hit räknas också minde församlingar i större städer. Församlingarna 
är förhållandevis stora med ofta några hundra upp till tusentalet (eller fler) medlemmar. 
 
5 S:t Paulus av Korsets församling, Angered 
6 S:t Sigfrids församling, Borås 
7 Heliga Korsets församling, Eskilstuna 
8 S:t Pauli församling, Gävle 
9 S:ta Maria församling, Halmstad-Oskarström 
10 S:t Clemens församling, Helsingborg 
11 S:t Andreas församling, Hässleholm-Kristianstad 
12 S:t Franciskus församling, Jönköping 
13 S:t Kristofers församling, Kalmar 
14 S:t Görans församling, Karlskoga 
15 Vår Fru av Rosenkransens församling, Karlstad 
16 Johannes Döparens församling, Landskrona 
17 S:t Nikolai församling, Linköping 
18 S:t Thomas församling, Lund 
19 Maria i Rosengård församling, Malmö 
20 S:ta Birgitta församling, Norrköping 
21 S:ta Anna församling, Nyköping 
22 Skaraborgs katolska församling, Skövde 
23 Marie Bebådelse församling, Stockholm 
24 S:t Konrads församling, Stockholm 
25 S:t Olofs församling, Sundsvall 
26 S:t Ansgars församling, Södertälje 



FRÅN INVANDRARKYRKA TILL MÅNGKULTURELLT SAMFUND 

165  

27 S:t Petri församling, Trollhättan 
28 Vår Frus församling, Täby 
29 S:t Lars församling, Uppsala 
30 Vår Frus församling, Västerås 
31 S:t Mikaels församling, Växjö 
32 S:t Nikolai församling, Ystad 
33 S:t Eskils församling, Örebro 
 
Mindre stadsförsamlingar är de församlingarna, som ofta finns i mellanstora städer och 
tätorter. Dessa församlingar har stora upptagningsområden som ibland omfattar flera län eller 
landskap. Medlemmarna är ofta spridda och bor i flera orter. Avståndet till 
församlingsmedlemmarna är stort. Antalet medlemmar per församling uppgår till maximalt 
1000. 
 
34 Katolska församlingen i Dalarna, Falun 
35 S:t Antonius församling, Olofström  
36 Kristi Lekamens församling, Visby 
37 Kristi Moders församling, Umeå 
38 S:t Josef Arbetarens församling, Luleå 

4.1.4 Svenskfödda och utländska medlemmar 

Ungefär hälften av katolikerna i Sverige, eller 85 947 medlemmar, är registrerade i någon av 
Stockholms katolska stifts 38 territoriella församlingar. Övriga medlemmar, 78 385 katoliker 
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är istället registrerade i någon av de nationella grupperna.10 För dessa medlemmar finns 1996 
23 nationella själasörjare från 13 olika språkgrupper, med ett direkt pastoralt ansvar för 
stiftets etniska och nationella grupper. Förskjutning har skett från en kyrka dominerad av 
europeiska arbetskraftsinvandrare och flyktingar, till en mångkulturell kyrka med över 80 
nationaliteter från hela världen: 1945 var nästan hälften av katolikerna födda i Sverige, 
femtio år senare är det mindre än 10% om man utgår från Katolska biskopsämbetets 
statistisk. Från 1985 till 1995 har jag gjort en beräkning enligt formeln (p) x (ft)y, varvid p = 
population, ft = födelsetal och y  = antal år. 1975 fanns 15 873 svenskfödda katoliker.11 De 
genomsnittliga födelsetalen var enligt SCB ca 11 per 1 000.12  För att få fram hur många 
svenskfödda katoliker det fanns 1985 blir beräkningen av (15 873) x (1 011)10  = 17 708. Till 
detta bör dock läggas konvertiterna. Det är oklart hur stor andel bland dessa som är svenskar. 
Det rör sig totalt om max. 100 per år, oftast ligger siffrorna runt 40-50. Om man räknar på ett 
medeltal av 50 svenskar per år, och räknar med samma födelsetal som ovan, blir det 
ytterligare ca 558 svenskfödda katoliker under perioden 1975 till 1985, totalt 18 266 
svenskfödda katoliker. Detta är dock högst hypotetiska siffror. Det är t.ex. osäkert om 
nativiteten hos de svenskfödda katolikerna är densamma som för övriga svenskar. Ett antal 
katoliker har också lämnat katolska kyrkan. Hur stor andel som är svenskfödda måste 
undersökas närmare. Det är heller inte känt vilken åldersklass konvertiterna tillhör, om de 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10  Uppgifterna hämtade från Katolska biskopsämbetet. För mer statistikuppgifter om Stockholms katolska 

stift, cf. Katolska biskopsämbetet. 1996a, s. 14-15. Cf. Samarbetsnämnden för statsbidrag till 
trossamfund, Årsbok 1995. 

11  Statistisk från Katolska biskopsämbetet (gm. Riksarkivet). 
12 SCB 1994, tab. 47, s. 45.   
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liknar genomsnittsbefolkningen, är äldre (vilket statistiskt skulle betyda lägre födelsetal), 
eller yngre (högre födelsetal). 

Tabell 8 Svenskfödda samt utländska katolska medlemmar i Stockholms katolska stift 

År Svenskfödda katolska 
medlemmar13 

Utländska katolska 
medlemmar14 

1945 3 155 2 340 
1975 15 873 58 218 
1985 18 266 100 380 
1995 20 935 143 397 

4.2 Katolska kyrkan, ett invandrarsamfund? 
Är katolska kyrkan i Sverige ett invandrarsamfund? Som jag konstaterade redan i 
inledningen till denna avhandling är begreppet invandrarsamfund svårdefinierat.15 Numerärt 
är Svenska kyrkan det största invandrarsamfundet. Om man räknar de samfund vars 
medlemmar till större delen (över 50%) består av personer som är födda i ett annat land än 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 A.a. Denna kolumn omfattar de medlemmar som Katolska biskopsämbetet kallar catholici indigenae 

och catholici ex stirpe mixta. Sedan slutet av 1970-talet finns inte längre en uppdelning av svenska 
respektive utländska katoliker i Katolska biskopsämbetets  statistisk. För 1985 och 1995 har jag, för att 
beräkna antalet svenskfödda katolska medlemmar använt mig av den presenterade formeln och 
födelsetalen 11 per 1 000 samt ett genomsnitt på 50 konvertiter per år. 

14  Uppgifterna vad gäller utländska katolska medlemmar för åren 1985 och 1995 har beräknats från 
Tabell 6.  

15  Cf. de Paillerets 1988, s. 65. 
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Sverige, är katolska kyrkan i Sverige definitivt ett invandrarsamfund. Det diskutabla med att 
använda beteckningen invandrarsamfund kan vara att man ser vissa samfund som något 
främmande och i motsatsställning till det svenska. Historiskt sett är ju t.ex. ett samfund som 
katolska kyrkan i allra högsta grad ”svenskt”. Ett alternativ är, som jag tog upp i kapitel 1, att 
benämna katolska kyrkan i Sverige ett mångkulturellt samfund.  
 Statistiken inom detta område är svårgenomtränglig p.g.a. de olika metoderna hos 
samfunden när det gäller beräkning av antalet medlemmar. Alla medlemmar är inte 
registrerade i samfunden. Ibland förekommer dubbelregistrering.  

Är katolska kyrkan i Sverige det största enskilda invandrarsamfundet utifrån antalet 
redovisade medlemmar? Antalet muslimer beräknades vara ca 200 000 enligt Jan Hjärpe, 
professor i islamologi vid Religionshistoriska avdelningen, Lunds universitet.16 
Islamkännaren Ingmar Karlsson hävdar att det vid sekelskiftet kommer att finnas minst 200 
000 muslimer i Sverige. Enligt Karlsson kommer islam då att vara Sveriges näst största 
religiösa samfund. 17 SST ger ut en årsbok som bl.a. redovisar antalet medlemmar och 
betjänade för alla samfund i Sverige, samt hur mycket statsbidrag som förmedlats till dessa.18 
Enligt SST:s uppgifter fanns det 68 000 betjänade muslimer mot 154 698 katolska 
medlemmar 31 december 1994.19 Enligt Åke Sander, religionssociolog vid Göteborgs 
universitet, fanns det 160 138 muslimer i Sverige 1993. Han har beräknat antalet utifrån hur 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 Hjärpe 1992, s. 20. 
17  Karlsson 1994, s. 171-172. 
18 Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund, Årsbok 1995, s. 22-23. För en närmare teknisk 

beskrivning hur SST beräknar antalet ”betjänade”, cf. a.a., s. 60. 
19 A.a., s. 22-23. 
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många som invandrat från ett visst land och sedan sett hur många procent muslimer det finns 
av totalbefolkningen i ursprungslandet.20 Man kan alltså dra slutsatsen att katolska kyrkan 
antagligen är det näst största religiösa samfundet i Sverige, efter Svenska kyrkan, både om 
man utgår från antalet registrerade och potentiella medlemmar 

4.3 Utländska präster 
Stockholms katolska stift tar emot präster och systrar från andra länder. 95 av 120 (d.v.s. 
80%) präster i katolska kyrkan i Sverige är utlänningar. Att inte bara behärska språket, men 
också att sätta sig in i den psykologiska och sociologiska särarten hos det folk, som man i 
ödmjukhet ska tjäna, är inte alltid en lätt uppgift. Att hjälpa de nyanlända prästerna att finna 
sig tillrätta i det svenska välfärdssamhället blir mer och mer betydelsefullt. Många gånger har 
de utländska prästerna inte varit tillräckligt förberedda på det nordiska kulturella klimatet i 
allmänhet och katolska kyrkans speciella situation i Sverige i synnerhet. Många prästers 
villkor kännetecknas av isolering, social utsatthet och brist på handledning och stöd. Detta 
gäller speciellt sekularprästerna, som inte lever i kommunitet med andra präster. Detta är en 
känslig fråga som stiftsledningen försökt att hantera på olika sätt. För att underlätta och 
informera nya präster och systrar om Sverige har man sedan några år tillbaka infört en 
obligatorisk introduktionskurs där man får lära sig mer om svensk kultur, traditioner, 
geografi, samhällskunskap, historia mm. En vänorganisation, för präster och systrar som är 
intresserade av att flytta till och arbeta i Norden, har också bildats. Detta ligger i linje med 
Andra Vatikankonciliets dekret om prästernas ämbete och liv.21  Det finns dock en artikel i 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20  Cf. Baek Simonsen 1994, s. 132-134. 
21 Andra Vatikankonciliets dekret om prästernas ämbete och liv (1965) 1969. 
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detta dekret som stiftsledningen i Sverige bortsett ifrån, säkert av mer praktiska och 
ekonomiska orsaker än något annat: 
 

Till ett främmande land skall präster inte sändas en och en - i synnerhet inte om de 
inte redan väl känner till språk och seder - utan efter Kristi lärjungars exempel i 
grupper om åtminstone två eller tre, så att de på så sätt ömsesidigt kan hjälpa 
varandra. Vidare är det lämpligt att hysa en allvarlig omsorg om deras andliga liv 
liksom om deras själsliga och kroppsliga hälsa. Försåvitt det kan ske, skall man 
anpassa placering och arbetsförhållanden efter vars och ens personliga särdrag. Likaså 
är det mycket viktigt att de som reser ut till ett främmande folk vinnlägger sig om inte 
bara att ordentligt behärska språket utan också om att sätta sig in i den psykologiska 
och sociologiska särarten hos det folk, som de i ödmjukhet vill tjäna, och komma i så 
god kontakt med dem som möjligt, så att de efterliknar aposteln Paulus, som om sig 
själv kunde säga: ”Ty fastän jag är fri och oberoende av alla har jag dock gjort mig till 
allas tjänare, för att jag skall vinna dess flera. För judarna har jag blivit såsom en 
jude, för att kunna vinna judar.” 22 

 
För katolska kyrkan i Sverige handlar det om relationer mellan olika etniska grupper samt 
hur man ska hantera dessa. Olika ideologier, kulturspänningar och människosyn spelar också 
en viktig roll. I remissvaren till den katolska stiftssynoden i Vadstena 1995 har det också 
kommit intressanta förslag hur man skulle kunna underlätta för de nyanlända prästerna. 
Följande idé är nämnvärd: ”Alla nationella präster skall först tjänstgöra i någon församling 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 A.a., p. 10, s. 38 samt 1 Kor. 9:19-20. 



FRÅN INVANDRARKYRKA TILL MÅNGKULTURELLT SAMFUND 

171  

innan de tar ansvar för en nationell grupp. Detta för att lättare kunna slå en bro mellan olika 
grupper.” 23 

4.4 Katolska kyrkan och invandringen 
För att kunna räkna ut det ungefärliga antalet utländska katoliker, både registrerade 
medlemmar och övriga potentiella katoliker, har jag utgått ifrån offentlig statistik från 
Statistiska Centralbyrån beträffande hur många som invandrat till Sverige från olika länder. 
Sedan har jag räknat hur stor proportion katoliker det finns i de länder varifrån invandrarna 
har kommit till Sverige. Detta är ett vanligt beräkningssätt bland religionssociologer. Det 
finns givetvis brister i denna beräkningsmodell. Det finns flera faktorer som man måste ha i 
beräkning. Det kan t.ex. vara fler, eller färre katoliker som har kommit till Sverige från ett 
givet land. Om det t.ex. finns 35% katoliker i Libanon, innebär detta inte automatiskt att 35% 
av libaneserna i Sverige är katoliker. Dels kan det från vissa länder finnas en större, 
respektive mindre, andel katoliker som utvandrat (från Mellanöstern är det antagligen fler än 
vad som framgår av Tabell 14), dels är statistiken från många länder oklar. 
Beräkningsgrunderna för antalet katoliker i olika länder kan också variera mellan länderna. 
Vissa rapporterade siffror kan vara inaktuella p.g.a. emigration, förändrade demografiska 
förhållanden eller effekterna av mission och proselytism. Individuella faktorer skulle kunna 
vara att många av de katoliker som kommit till Sverige inte har, eller vill ha, kontakt med 
katolska kyrkan. De kanske är döpta och registrerade som katoliker i sitt hemland. De har 
dock aldrig haft kontakt med katolska kyrkan, kanske p.g.a. en antiklerikal tradition, av 
partipolitiska skäl eller att de helt enkelt inte känner samhörighet med katolska kyrkan. Det 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 Katolska biskopsämbetet 1994, s. 8. 
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finns också ett antal katoliker som konverterat till, eller blivit registrerade av, andra samfund 
i Sverige. När det gäller att beräkna andelen katoliker från olika länder, finns det en rad 
osäkra faktorer. Dels har vissa länder genomgått krig, som i fallet Libanon eller Irak, vilket 
fått till följd att antalet katoliker och kristna drastiskt förändrats. Det finns inte någon aktuell 
tillförlitlig statistik över etnisk och religiös tillhörighet, p.g.a. politiska särintressen. I andra 
länder med en majoritet katolsk befolkning har antalet protestanter och sekter drastiskt ökat 
under den senaste tioårsperioden. Andelen katoliker i länder som Chile och El Salvador har 
därför minskat. Nuvarande Jugoslavien består i mitten av 1990-talet av enbart två 
delrepubliker, nämligen Serbien och Montenegro. När man beräknar antalet trosbekännare 
måste man känna till den etniska bakgrunden. Jugoslavien har en övervägande ortodox 
befolkning, medan Slovenien och Kroatien har en majoritet katolsk population. Bosnien-
Hercegovina har 44% muslimer, 31 % ortodoxa och 17% katoliker.24 Makedonien är 
övervägande ortodoxt. Kosovo är till 90% muslimskt och 10% katolskt. Det återstår att 
undersöka den etniska och religiösa fördelningen vad gäller den senaste flyktinginvandringen 
från Balkan-området. Från Afrika finns antagligen ytterligare några tusen katoliker som inte 
finns registrerade i de nationella grupperna (förutom den Eritreansk-etiopiska missionen).25 

4.4.1 Situationen 1970: Första gruppen invandrare/flyktingar  

Under perioden från 1950-talet till början av 1970-talet var det främst europeiska 
arbetskraftsinvandrare från Spanien, Ungern, Tjeckoslovaken, Tyskland, Jugoslavien, Italien, 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24       Bosnien-Hercegovina 1993. 
25 Utöver det arbete som tidigare bedrevs av framlidne dominikanprästen Raymond Crochet med zairier i 

Stockholm, finns inget specialiserat socialt och pastoralt arbete med afrikaner i Sverige. 
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Polen m.fl. länder i Europa som kom till Sverige. Fram till början av 1970-talet dominerade 
Europa stort vad gäller medlemsfördelningen. Av katolikerna i Sverige i mitten av 1970-talet 
”är 15 000 födda i Sverige och lika många i Jugoslavien. De övriga kommer främst från 
Tyskland, Ungern och Polen, skriver historikern Barbro Lindqvist.”26 De germanska 
länderna spelade en framträdande roll. Bara från Tyskland fanns 12 860 katoliker i Sverige, 
eller närmare en femtedel av alla utländska katoliker i Stockholms katolska stift. Kroaterna 
var den näst största gruppen. Här är dock statistiken osäker eftersom den etniska 
fördelningen bland jugoslaverna inte finns redovisad i de svenska myndigheternas register. 
Italienarna var också en stor grupp. Om man undersöker fördelningen på språkgrupper och 
gör en indelning i germanska/anglosaxiska, slaviska, latinska grupper samt övriga, får man 
fram följande uppgifter: 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26  Lindqvist 1989, s. 45. 
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Tabell 9 Skattat antal katoliker av germansk/anglosaxisk, slavisk, latinsk och övrig 
bakgrund 197027 

Germanska/ 
Anglosaxiska 

Antal Slaviska Antal Latinska  Antal Övrigt  Antal 

Tyskland 28 12 860 Jugoslavien 29 12 281 Italien 9 133 Unger
n 

7 959 

Österrike 6 997 Polen 5 670 Spanien 4 452 Afrika 579 
Nordamerika 30 2 152 Tjeckoslovakie

n 31 
2 706 Frankrike 1 879 Asien 307 

Nederländerna 1 577 Övriga Europa 152 Portugal 1 642   
Schweiz 1 095   Sydamerika  1 111   
Storbritannien 775   Centralamerika  736   
    Rumänien 30   
Totalt 25 456  20 809  18 983  8 845 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27  SCB 1974, tab. 7.1, s.135-137, SCB 1996a, tab. 61, s. 63, SCB 1980, tab. 7.4, s. 236-238. 
28  Omfattar både f.d. Väst- och Östtyskland. 
29  Omfattar Slovenien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Monte Negro och Makedonien samt de 

autonoma provinserna Kosovo och Vojvodina. Antalet katoliker i Sverige från det forna Jugoslavien 
beräknas vara 31.9% av det totala antalet jugoslaver i Sverige 1970. 

30  Här har redovisats enbart de 88.4% av alla invandrare från Nordamerika som kommer från 
engelsktalande länder. Resterande 11.6% från latinska (spansktalande) Centralamerika finns 
redovisade under spansktalande. 

31  Omfattar både Tjeckien och Slovakien.  
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I tabell 9 kan man se att ca en tredjedel av alla utländska katoliker har germansk eller 
anglosaxisk bakgrund. Tysktalande är i klar majoritet, med över 20 000 medlemmar från 
Tyskland, Österrike och Schweiz.32 Omkring 3 000 katoliker i Sverige har engelska som sitt 
modersmål.  Om man räknar in Afrika och Asien rör det sig om ytterligare några hundra 
engelsktalande katoliker. 
 Även de slavisktalande katolikerna är numerärt sett en stor grupp. Kroater och 
slovener är katoliker, samt en minoritet albaner från Kosovo. Det finns ingen separat statistik 
angående invandrarna från de baltiska länderna. Det fanns dock ett antal letter och litauer, 
som figurerar som sovjetmedborgare, men antalet är förhållandevis begränsat. 

De av latinsk bakgrund kommer företrädesvis från Europa. Antalet latinamerikanska 
katoliker var under 1 500 i början av 1970-talet. Antalet italienare33 och spanjorer var dock 
avsevärt högre. Därför bildas tidigt Missione Italiana, samt spanskspråkiga missionen. 

Gruppen ”övriga katoliker” är inte en homogen grupp. Ungrarna är en av de största 
nationella grupperna i katolska kyrkan i Sverige. Antalet afrikanska och asiatiska katoliker är 
litet. Från Mellanöstern redovisas senare separat statistik. Antalet orientaliska katoliker ökar 
nämligen kraftigt under 1980 – 1990-talen. 

De slaviska, latinska och germanska grupperna är ungefär lika stora om man räknar 
antalet medlemmar. De flesta slavisktalande är organiserade i katolska missioner med egna 
själasörjare. Detta är också fallet med italienarna och spanjorerna, d.v.s. majoriteten av 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32  Här har antalet beräknats från den tysktalande befolkningen i Schweiz. 
33  Om den italienska invandringen till Sverige, cf. Engelbrektsson 1987. 
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invandrarna med latinsk bakgrund i Sverige. De tysktalande är dock registrerade i de 
katolska församlingarna. Katolikerna från Europa är i stor majoritet. 

4.4.2 Situationen 1980: Andra gruppen invandrare/flyktingar 

Från 1973 ökade antalet utomeuropeiska flyktingar som kom till Sverige: Argentina, Chile, 
Colombia, El Salvador och andra latinamerikanska länder (1970- och 80-talen). En stor 
grupp polacker kom också i början av 1980-talet. I mitten av 1970-talet skedde en 
förskjutning av invandringen från europeisk arbetskraftsinvandring till i första hand 
latinamerikansk flyktinginvandring. Antalet latinamerikaner i katolska kyrkan i Sverige steg 
under denna tid från 1 847 i början av 1970-talet till 16 474 (1980). Även antalet polacker 
ökade kraftigt, från 5 670 till 14 439 under samma period. Antalet katoliker från många 
europeiska länder minskade kraftigt, Tyskland med nästan 69%, Italien 61%, eller ligger 
ganska stabilt - Jugoslavien (+ 6%). Om man ser fördelningen på språkgrupper, skedde det 
alltså en klar förändring, där den germanska/anglosaxiska minskade kraftigt, den slaviska 
och latinska ökade: 
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Tabell 10 Skattat antal katoliker av germansk/anglosaxisk, slavisk, latinsk och övrig 
bakgrund 198034 

Germanska/ 
Anglosaxiska 

Antal Slaviska Antal Latinska  Antal Övrigt  Antal 

Tyskland 35 8 285 Jugoslavien 36 15 230 Italien 7 673 Unger
n 

4 914 

Österrike 4 376 Polen 14 439 Spanien 5 200 Afrika 1 326 
Nordamerika 2 038 Tjeckoslovakie

n 37 
3 197 Frankrike 2 677 Asien 1 276 

Nederländerna   1 378 Övriga Europa 1 513 Portugal 2 344   
Schweiz 1 028   Latinamerika 38 16 474   
Storbritannien 929       
Totalt 18 034  34 379  34 368  7 516 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34  SCB 1981, tab. 7.4, s. 236 och SCB 1996a, tab. 61, s. 63. 
35  Omfattar både f.d. Väst- och Östtyskland. 
36  Omfattar Slovenien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Monte Negro och Makedonien, samt de 

autonoma provinserna Kosovo och Vovjodina. Antalet katoliker i Sverige från det forna Jugoslavien 
beräknas vara 31.9% av det totala antalet jugoslaver i Sverige 1980. 

37  Omfattar både Tjeckien och Slovakien.  
38  Här har redovisats enbart de 88.4% av alla invandrare från Nordamerika som kommer från 

engelsktalande länder. Resterande 11.6% från latinska (spansktalande) Centralamerika finns 
redovisade under spansktalande.  
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4.4.3 Situationen 1990: Tredje gruppen invandrare/flyktingar  

Under 1980-90-talen ökade antalet flyktingar från Afrika, Asien och Mellanöstern till 
Sverige: Eritrea/Etiopien, Vietnam, Filippinerna, Korea, Libanon, Syrien, Turkiet, Irak 
mm.39 Arbetet med de orientaliska katolikerna började med en kaldéisk nationell själasörjare 
i början av 1980-talet. Flertalet orientaliska kristna som kom från Turkiet var dock syrianska 
ortodoxa. I samband med inbördeskriget i Libanon kom det tusentals katolska syrianer, 
maroniter, grek-katoliker och kaldéer. Även efter Gulfkriget (1990-91) har det kommit 
många irakiska katoliker. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39 Här måste också nämnas det stora antalet europeiska asylsökande från Balkan. Med denna grupp är det 

dock för tidigt att göra undersökningar om integration och assimilering eftersom det fortfarande är 
oklart på vilket sätt den svenska regeringen kommer att agera vad gäller uppehålls- och arbetstillstånd. 
För en bakgrund till den assyriska/syrianska invandringen till Sverige från Turkiet, cf. Brandt 1989 och 
Ds A 1982:08. 
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Tabell 11 Skattat antal katoliker av germansk/anglosaxisk, slavisk, latinsk och övrig 
bakgrund 199040 

Germanska/ 
Anglosaxiska 

Antal Slaviska Antal Latinska  Antal Övrigt  Antal 

Tyskland 41 17 930 Jugoslavien 42 20 094 Italien 8 830 Unger
n 

11 733 

Österrike 8 543 Polen 44 728 Spanien 7 045 Afrika 4 665 
Nordamerika 43 4 995 Tjeckoslovakie

n 44 
6 509 Frankrike 4 851 Asien 4 667 

Nederländerna 2 131 Övriga Europa 572 Portugal 3 649   
Schweiz 1 313   Latinamerika 49 841   
Storbritannien 1 604   Rumänien    
Totalt 36 516  71 903  74 216  21 065 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40  SCB 1991, tab. 2.12, s. 75-77. 
41  Omfattar både f.d. Väst- och Östtyskland. 
42  Omfattar Slovenien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Monte Negro och Makedonien, samt de 

autonoma provinserna Kosovo och Vovjodina. Antalet katoliker i Sverige från det forna Jugoslavien 
beräknas vara 31.9% av det totala antalet jugoslaver i Sverige 1990. 

43  Här har beräknats att 88.4% av alla invandrare från Nordamerika kommer från engelsktalande länder 
och 11.6% från spansktalande länder. 

44  Omfattar både Tjeckien och Slovakien.  



FRÅN INVANDRARKYRKA TILL MÅNGKULTURELLT SAMFUND 

180  

4.4.4 Utländska språkgrupper 

Som framgår av Tabell 12 angående de utländska språkgrupperna i katolska kyrkan i Sverige 
kan man konstatera att fördelningen av de olika grupperna förändrats kraftigt under perioden 
1970-90:  
 
• Andelen katoliker av germansk/anglosaxisk bakgrund har minskat från ca en tredjedel till 
strax över en sjättedel av totala antalet utländska katoliker. I absoluta tal har de dock ökat, 
dock inte lika kraftigt som andra grupper. 
 
• Andelen katoliker av latinskt ursprung (huvudsakligen Latinamerika) utgör den största 
kulturella gruppen i katolska kyrkan i Sverige 1990, följd av katolikerna av slaviskt ursprung 
(36.7 respektive 35.6 %). 
 
• Andelen övriga katoliker håller sig konstant runt en tiondel av alla utländska katoliker. 

Tabell 12 Översiktstabell över utländska språkgrupper i katolska kyrkan i Sverige 
1970-90 

Språkgrupper 1970 Proportion 
av antalet 
utländska 
katoliker 
(%) 

1980 Proportion 
av antalet 
utländska 
katoliker 
(%) 

1990 Proportion 
av antalet 
utländska 
katoliker 
(%) 

Slaviska 20 809 28.1 34 368 36.0  71 903 35.0 
Latinska 18 983 25.6 34 379 36.0 74 216 36.0 
Germanska/ 
Anglosaxiska 

25 456 34.4 18 034 19.0 36 516 18.0 

Övriga 8 845 11.9 7 516 8.0 21 065 10.0 
Totalt 74 093  96 277  205 690  
 
Tabell 13 visar att andelen europeiska katoliker minskat från över 90% till ca 68% under 
perioden 1970-90. I absoluta tal ökar de icke-europeiska katolikerna från under 5 000 till 
över 64 000 katoliker. Katolska kyrkan i Sverige har vad gäller sin medlemssammansättning 
blivit mångetnisk och mångkulturell i betydligt högre grad än någonsin tidigare. 
 

Tabell 13 Översiktstabell: Proportion icke-europeiska katoliker 1970-90 

År Antal 
europeiska 
katoliker 

Proportion av totala 
antalet katoliker (%) 

Antal icke-
europeiska katoliker  

Proportion av totala 
antalet katoliker (%) 

1970 69 208 93.4 4 885 6.6 
1980 

 
72 254 77.4 21 114 22.6 

1990 137 928 68.2 64 168 31.8 
 

4.4.5 Potentiella katoliker i Sverige 

Många döpta katoliker är också medlemmar av Svenska kyrkan eller något frikyrkosamfund. 
I princip kan  katolikerna i Sverige själva välja huruvida de vill registrera sig i församlingar 



FRÅN INVANDRARKYRKA TILL MÅNGKULTURELLT SAMFUND 

181  

eller nationella grupper. Det är oklart om flera av medlemmarna i de nationella grupperna 
också är registrerade i församlingar. Viktigt i sammanhanget är också om den lokala 
kyrkoherden informerar varje nationell själasörjare när nyinflyttade invandrare registreras i 
församlingen. Detta ska ske enligt Katolska biskopsämbetets föreskrifter. Detta leder dock in 
på nya frågeställningar: hur tillämpas dessa föreskrifter från Katolska biskopsämbetet? 
Registreras asylsökande eller personer som fortfarande inte fått uppehållstillstånd? Sker det 
först i samband med dop, konfirmation eller vigsel? Är det upp till varje kyrkoherde eller 
nationell själasörjare att bestämma hur registreringen ska gå till? Vad ligger till grund för 
registreringen? Följer de nationella själasörjarna och berörda församlingar systematiskt upp 
alla nyanlända invandrare och flyktingar från länder med övervägande katolsk befolkning?  
  Om man sammanfattar resultaten vad gäller potentiella utländska medlemmar och 
tillväxten i katolska kyrkan i Sverige 1970-90 kan man konstatera följande: 
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Tabell 14 Beräknat antal utländska katoliker i Sverige 1970-90 45 

Land Beräknat antal 
utländska katoliker 
1970 

Beräknat antal 
utländska katoliker 
1980 

Beräknat antal 
utländska katoliker 
1990 

Afrika46  579 1 326 4 665 

Asien 47 307 1 276 4 667 

Frankrike 1 879 2 677 4 851 
Italien 9 133 7 673 8 830 

Jugoslavien 48 12 281 15 230 20 094 

Nederländerna 1 577 1 378 2 131 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45       Omfattar utlänningar födda utomlands, utlänningar födda i Sverige, samt svenska medborgare med 

utländsk bakgrund. För att beräkna totala antalet utlandsfödda + utländska medborgare, cf. SCB 
1996a, tab. 61, s. 63. För att beräkna antalet utlänningar som erhållit svenskt medborgarskap 1961-
1979, cf. SCB 1974, tab. 7.1, s. 135-137. För att beräkna antalet potentiella katoliker har det totala 
antalet utlänningar och naturaliserade svenskar adderats och sedan multiplicerats med den procentsats 
katoliker som finns i respektive land. Denna procentsats är tagen från Broomé 1975, s. 301-318. 

46          Sondag 1991, s. 11. Beräknat antalet katoliker till 13.1%. Det verkliga antalet katoliker i Sverige från 
Afrika bör dock vara färre, eftersom afrikanerna i Sverige kommer från huvudsakligen länder med stor 
muslimsk (Tunisien, Marocko, Egypten)  eller ortodox (Etiopien) population. 

47  Totala antalet katoliker i Asien är 2.5%. Det verkliga antalet antagligen katoliker högre eftersom Asien 
här även omfattar Mellanöstern. 

48  Omfattar Slovenien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Monte Negro och Makedonien, samt de 
autonoma provinserna Kosovo och Vovjodina. Antalet katoliker i Sverige beräknas vara 31.9% av det 
totala antalet jugoslaver. 
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Nordamerika 49 2 152 2 038 4 995 

Polen 5 670 14 439 44 728 
Portugal 1 642 2 344 3 649 
Schweiz 1 095 1 028 1 313 
Spanien 4 452 5 200 7 045 
Syd- och 

Centralamerika 50 

1 847 16 474 49 841 

Tjeckoslovakien51 2 706 3 197 6 509 

Tyskland 52 12 860 8 285 17 930 

Ungern 7 959 4 914 11 733 
Österrike 6 997 4 376 8 543 

Övriga Europa53 957 1 513 572 

Totalt 74 093 93 368 202 096 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49  Nordamerika (USA och Kanada): 24.35 % katoliker. 
50 89.03% katoliker, cf. Atlas de religions 1994, s. 62. Cf. The State of Religion Atlas 1993 för       

intressanta faktauppgifter om världens religioner, medlemsantal m.m. 
51  Omfattar både Tjeckien och Slovakien.  
52  Omfattar både f.d. Väst- och Östtyskland. Procentsatsen 34.79 % har använts för antalet katoliker, cf. 

Statistical Yearbook of the Church 1994, s. 66. Antalet katoliker från Förbundsrepubliken Tyskland är 
egentligen betydligt högre, 45.8%, men eftersom ingen separat statistik finns på antalet medborgare 
från Öst- respektive Västtyskland har den förra procentsatsen använts. Cf. Broomé 1975, s. 315. 

53  Antalet katoliker i Europa är hämtade från Atlas de religions 1994, s.63. Folkmängdsuppgifter från 
SCB 1996b, tab.489, s. 409. Antalet katoliker från övriga Europa har beräknats till 1%. För 
Storbritannien har antalet katoliker fastställts till 13%. 
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Tabell 14 visar att under perioden 1970-90: 
 
• Antalet potentiella utländska katoliker i katolska kyrkan i Sverige ökat nästan tre gånger, 
från ca 74 000 till ca 202 000 medlemmar.  
 
• Polacker utgör den största nationella gruppen med en ökning från ca 5 600 till nästan  
45 000 potentiella medlemmar. 
 
• Antalet potentiella medlemmar från Latinamerika har ökat från under 2 000 till nästan  
50 000 potentiella medlemmar. Den stora majoriteten kommer från Chile. 
 
• Antalet katoliker från Afrika och Asien har ökat kraftigt, men är sammantaget mindre än 
10 000 potentiella medlemmar (om man inte räknar med alla potentiella orientaliska 
katoliker från Mellanöstern). 

4.4.6 Totala antalet potentiella katoliker i Sverige 

Avslutningsvis presenteras en uppdaterad tabell som grund för att kunna beräkna totala 
antalet potentiella katoliker i Sverige i mitten av 1990-talet. Beräkningsgrunderna skiljer sig 
något från föregående tabeller. 



FRÅN INVANDRARKYRKA TILL MÅNGKULTURELLT SAMFUND 

185  

 

Tabell 15 Personer med utländsk bakgrund i Sverige 31 december 1994, antalet 
katoliker i procent samt antalet potentiella katoliker i Sverige per land 54 

Land Antal i Sverige Andel katoliker i 
procent 

Antalet potentiella katoliker  i 
Sverige per land 

Argentina 2 502 90.73 2 270 
Bangladesh 2 321 0.19 4 
Bolivia 2 213 89.56 1 982 
Bosnien-Hercegovina 41 699 22.27 9 286 
Brasilien 2 821 86.95 2 453 
Bulgarien 3 254 1.02 33 
Chile 27 379 79.79 21 846 
Colombia 6 028 91.91 5 540 
Danmark 47 863 0.61 292 
Egypten 1 988 0.36 7 
El Salvador 2 593 93.58 2 427 

Eritrea55 0 3.29 0 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54 SCB 1994, tab. 62, s. 64: Utrikes födda och utländska medborgare efter födelseland, 

medborgarskapsland och kön i hela riket 31 december 1994. Siffrorna inkluderar svenska medborgare, 
samt personer födda i Sverige från andra medborgarskapsländer.  

55         I SCB:s statistik saknas uppgifter om antalet eritreaner i Sverige. I ovanstående tabell har dessa   
räknats samman med etiopierna. Medelvärdet 1.97% har använts. Antagligen är den sanna siffran något 
lägre om man utgår ifrån att proportionen av etiopier är högre. 
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Estland 11 392 0.32 36 
Etiopien 14 251 0.65 280 
Filippinerna 4 034 84.0 3 389 
Finland 236 079 0.12 283 
Frankrike 4 692 82.57 3 874 
Grekland 13 593 0.58 79 
Indien 10 094 1.71 173 
Indonesien 1 469 2.70 40 

Irak56 25 105 3.27 820 

Iran 51 629 0.02 10 
Island 5 206 0.94 49 
Italien 6 881 97.24 6 691 
Japan 2 159 0.36 8 

Jugoslavien57 75 524 31.9 24 092 

Kanada 2 003 42.34 848 
Kina 5 728 Okänt antal. 0 
Lettland 2 016 18.63 376 

Libanon 58 22 657 33.2 7 522 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56 Andelen katoliker från Irak bör vara högre än det statistiska genomsnittet visar om man utgår från de 

uppgifter som Orientalisk-katolska missionen lämnat. Detta gäller antagligen generellt för de flesta 
länderna från Mellanöstern. 

57 Omfattar här alla de f.d. jugoslaviska republikerna innan upplösningen i början av 1990-talet. Det 
saknas separat statistik över Slovenien, Kroatien, Serbien, Monte Negro och Makedonien. 
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Litauen 350 82.85 290 
Marocko 3 809 0.09 3 
Nederländerna 4 202 36.95 1 553 
Norge 53 553 0.93 498 
Oceanien 2 374 27.56 654 

Okänt land59 7 501 17.42 1 307 

Pakistan 2 680 0.80 21 
Peru 3 141 92.08 2 892 
Polen 40 695 95.50 38 863 
Portugal 2 756 92.12 2 539 
Rumänien 11 240 12.80 1 439 
Ryska Federationen 8 680 0.68 59 
Schweiz 2 871 46.39 1 332 

Slovakien60  0 67.93 0 

Somalia 10 753 - 0 
Spanien 5 450 94.83 5 169 

                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
58  Statistical Yearbook of the Church 1994, tab. 4, s. 64 uppger siffran 67.32%. Denna siffra torde dock 

vara tagen från gamla, inaktuella befolkningsräkningar från 1930-talet. 
59  Världsgenomsnittet för antalet katoliker: Den verkliga siffran kan vara lägre om man utgår från att 

många av de statslösa invandrarna och flyktingarna kommer från länder med huvudsakligen muslimsk 
befolkning. Det finns dock en stor andel kristna minoriteter från Mellanöstern som är statslösa och som 
har sökt asyl i Sverige. Procentsatsen är tagen från Statistical Yearbook of the Church 1994, tab. 4, s. 
68. 

60 Saknas separat statistik från SCB. Se Tjeckoslovakien. 
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Sri Lanka 5 573 6.73 375 
Storbritannien 14 226 9.26 1 317 
Sydkorea 8 474 7.39 626 
Syrien 9 507 2.04 194 
Thailand 7 641 0.41 31 

Tjeckien+Slovakien61 8 357 70.96 5 803 

Tunisien 2 592 0.21 5 

Turkiet62 35 948 0.05 18 

Tyskland 38 843 34.79 13 513 
Uganda 2 251 42.93 966 
Ungern 15 122 64.60 9 769 
Uruguay 2 410 77.54 1 869 
USA 15 093 21.72 3 279 
Vietnam 9 662 7.94 767 
Österrike 7 064 78.28 5 530 
Övriga Afrika 12 513 14.58 1 824 
Övriga Asien 10 378 2.91 302 
Övriga Europa 9 234 40.68 3 729 

Övriga Nordamerika63 3 782 75.99 2 874 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
61 Statistiskt genomsnitt 69.44 %. 
62 Andelen kristna från Turkiet som bor i Sverige är högre än vad som redovisas i ovanstående tabell.  
63  Omfattar här Centralamerika och Karibien. I Centralamerika finns enligt Statistical Yearbook of the 

Church 1994, tab. 4, s. 68, 93.63% katoliker. I Karibien; 63.60%. Medelvärdet av dessa två blir 75.99 
%. 
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Övriga Sydamerika 1 402 88.39 1 239 
Totalt 1 015 300  205 359 
 
Om man vill beräkna det totala antalet potentiella katoliker, inklusive utlänningar (205 
35964) och svenskfödda (22 726) blir det ca 228.000 katoliker i Sverige, varav 72 % är 
registrerade. Detta inkluderar dock inte flertalet nyanlända asylsökande från t.ex. Balkan och 
Mellanöstern (början av 1995).  Det är viktigt att konstatera i detta sammanhang att siffran 
72% är hypotetisk och att 100% inte alls vore något slags ”normaltillstånd”. Snarare pekar 
den höga registreringsgraden hos katolska kyrkan i Sverige att man lyckats rent kvantitativt 
att nå ut till sina potentiella medlemmar.65 

4.5 Katolska kyrkans genomslagskraft hos några nationella grupper 
Om man tar 1991 som exempel var 72 143 katoliker registrerade i någon av Sveriges 37 
katolska församlingar. Utöver dessa var 74 700 personer registrerade i någon av de 13  
nationella grupperna. Fördelningen i dessa grupper var enligt följande: 
 
 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
64  Cf. tabell 23. Gäller 31 december 1994. 
65  Motsvarande siffra för muslimerna i Sverige är ca 31 %. Baek Simonsen 1994, s. 132-133. 

Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund, Årsbok 1993, s. 19 och Sander 1993. 
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Tabell 16: Medlemskap i nationella grupper (1991) 66 

Italienare 4 150 
Slovener 4 495 
Spansktalande 18 000 
Ungrare 3 825 
Kroater 6 500 
Polacker 33 000 
Portugiser 530 
Orientaliska katoliker  1 200 
Övriga 3 000 
Totalt 74 700 
 
Vissa katoliker kan vara dubbelregistrerade i både nationella grupper och församlingar. En 
person som flyttar från en nationell grupp till en församling avförs inte alltid systematiskt 
från registret. Personer som återvänder till sina hemländer kvarstår ibland, liksom katoliker 
som konverterat och lämnat katolska kyrkan.  De som skriftligen begärt utträde avförs dock 
från församlingsregistret. Det rör sig dock bara om ett fåtal personer varje år. Katolikerna i 
Sverige bor i stor utsträckning i städer i syd- och mellansverige eller förorter till Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Om man tar latinamerikanerna som ett exempel, bor nästan hälften av 
alla chilenare i Stockholms län, och större grupper än 1000 personer finns endast i Göteborg, 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66 Katolska biskopsämbetet 1993, s. 9. 
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Malmö och Norrköping.67 Intressant vore att undersöka huruvida de chilenska katolikerna i 
Stockholmsområdet i större utsträckning registrerat sig som medlemmar än i andra delar av 
Sverige. Vissa grupper som kommit från länder med militärdiktatur och politisk förföljelse, 
har i stor utsträckning inte velat registrera sig. Det är osäkert om den politiska stabiliseringen 
i länder som Chile och El Salvador har ökat antalet medlemmar i den spansktalande gruppen. 
Vissa nationella själasörjare har ännu inte byggt upp ett systematiskt register. Katolikerna 
registreras ofta som familj i vissa länder. En präst kan därför uppge att han brukar besöka 
350 familjer eller liknande. Detta gäller eritreaner/etiopierna, samt de orientaliska 
katolikerna. Vissa uppskattar att antalet potentiella katoliker från Mellanöstern kan vara 
uppemot 10000.68  Detta stämmer ganska väl med den beräkning som gjorts i tabell 15 om 
antalet potentiella katoliker i Sverige utifrån ursprungsmedborgarskap. För Mellanöstern 
skulle detta innebära 9 322 potentiella katoliker om man utgår från siffrorna i Statistik 
Årsbok 1994. 

Hur pass effektiv är då katolska kyrkan när det gäller att "fånga upp" de katolska 
invandrarna och flyktingarna per nationell grupp, som kommit till Sverige? I kvantitativa 
termer skulle detta kunna åskådliggöras genom följande tabell som visar antalet registrerade 
katoliker per nationell grupp i relation till det totala antalet potentiella katoliker från samma 
grupp:69 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
67 Aune 1992. För mer information om den chilenska invandringen till Sverige, cf. Bildt 1988. 
68 Uppgiften hämtad från fader Abraham Garis, själasörjare för Orientalisk-katolska missionen, intervju 

1994. 
69 Siffrorna gällande antalet medlemmar för de olika nationella grupperna är hämtade från  Katolska 

biskopsämbetet 1993, s. 9. 
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Tabell 17  Andel registrerade katoliker per land eller nationell grupp i procent av 
antalet potentiella katoliker 

Land/nationell grupp Procent 
Polen 83 
Mellanöstern 70 74 
Italien 60 
Jugoslavien71 60 
Ungern 40 
Latinamerika72 31 
Portugal 19 
Mellanöstern73 13 
 
Ett fenomen som bör granskas närmare är varför andelen orientaliska katolikers registrering 
avsevärt ökat sedan Katolska biskopsämbetet inrättat orientalisk-katolska missionen, och 
avsatt resurser för att ha en speciell orientalisk själasörjare tillgänglig som samordnare. 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70  Denna siffra avser medlemskap 1995 och grundar sig på statistik från Svenska Orientalisk-
 katolska missionens riksråd 
71 Denna siffra gäller förhållandet innan kriget bröt ut i det forna Jugoslavien. Siffran gäller 
 slovener och kroater.  
72 Spanskspråkiga missionen inkluderar alla spansktalande, inkl spanjorer.   
73  Denna siffra avser medlemskap 1991 och grundar sig på statistik från orientalisk-katolska missionen  

och Katolska biskopsämbetet. 
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Under perioden 1991-1995 ökade antalet orientaliska katolska medlemmar från 1 200 till 6 
880.74 Som ett resultat av uppsökande arbete och ökad invandring från speciellt Irak efter 
Gulfkriget, har man därför under denna period 1991-95 ökat medlemskapet i orientalisk-
katolska missionen från 13% till 74% (i relation till antalet potentiella katoliker i Sverige 
från Mellanöstern). Hade denna ökning varit möjlig om de katolska orientalerna bara varit 
hänvisade till de vanliga romersk-katolska församlingarna i Stockholms katolska stift?  

I Tabell 17 redovisades andelen registrerade katoliker per land eller nationell grupp. 
Finns det ett direkt samband mellan registrering i Sverige och kyrksamheten i hemlandet? I 
viss mån verkar det så, men det finns undantag som närmare borde uppmärksammas: varför 
är skillnaden mellan italienarna och portugiserna så avsevärd, vad gäller kontakt med 
katolska kyrkan i Sverige? Den förstnämnda gruppen är registrerad till 60% medan den andra 
bara till 19%. Har det att göra med att portugiserna i större utsträckning är registrerade i 
församlingen istället för i den nationella gruppen? Detta är knappast troligt. En annan orsak 
torde vara att många av de portugiser som kom till Sverige var präglade av den antiklerikala 
tradition som fanns i Portugal sedan 1900-talets början.  En annan överraskning är att de 
katolska orientalerna i mycket högre utsträckning än tidigare är organiserade och registrerade 
(se ovan). Två fenomen verkar hänga samman:  
 
• organisation genom nationella grupper, där den kulturella identiteten tas på allvar, verkar 
resultera i en ökad registrering av de potentiella medlemmarna. 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
74  1995 uppgavs antalet registrerade orientaliska katoliker till 6.880, cf. Janzon 1995a. 
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• katoliker från länder där den lokala kyrkan saknat resurser att kunna nå ut och 
evangelisera, får svårare att finna en plats i katolska kyrkan i Sverige 
 
I det förstnämnda exemplet, hade italienarna en egen själasörjare, deras sätt att uttrycka sin 
tro togs på fullaste allvar, och kyrkan blev en naturlig samlingspunkt, precis som i 
hemlandet. I det andra exemplet verkar det vara svårare för icke-europeiska katoliker att 
identifiera sig med katolska kyrkan i Sverige. Eftersom den egna trosidentiteten inte stärks av 
det som katolska församlingen i Sverige kan erbjuda, väljer den enskilde katoliken istället 
andra former för utövandet av sin tro. 
 En kyrkoherde nämnde i enkät B att han inte räckt till vad gäller de flyktinggrupper 
som är ”dåligt evangeliserade” i hemlandet: 
 

”P.g.a. språksvårigheter, organisationssvårigheter har jag kanske för mycket betonat 
det sakramentala till dem som är dåligt evangeliserade i hemlandet. Här blir de 
"evangeliserade" av pingstvänner och Jehovas vittnen.”  

 
Bristen på evangelisation ligger väl i linje med vad fader Francisco Herrera, förre 
själasörjaren för spanskspråkiga missionen i Stockholm, betonat som en utmaning för 
katolska kyrkan i Sverige: 
 

”När vi ser på Latinamerika tror många att det är en kristen kontinent. Visserligen är 
kontinenten kristen på papperet, men i verkligheten är det en kontinent som 
fortfarande måste evangeliseras. Vi väntar oss många gånger av latinamerikaner som 
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kommer att de ska vara aktiva katoliker och medvetna i sin tro. I många församlingar 
försöker man få med dem i de ordinarie församlingsaktiviteterna genom sakramenten 
etc, men det går trögt eftersom de inte har någon erfarenhet av detta. Inte ens i sitt 
eget land hade det alltid tillgång till söndagsmässa, eftersom det inte fanns någon 
präst, vad kan vi då begära när de kommer till Sverige? De kommer inte till kyrkan 
om vi inte söker upp dem! ”75 

 
Kanske är det också så att vissa katoliker känner sig främmande för katolska kyrkan i 
Sverige? Religionssociologen Orlando Mella har pekat på att vad katolska kyrkan i princip 
gjort för invandrarna är att öppna sina tempel. Han skriver: 
”...samtidigt måste man säga att detta inte räcker. Kravet, speciellt på kyrkan, är mycket 
större än att bara öppna templens dörrar. Det har också blivit så att många invandrare inte 
vågar komma in i templen. Kyrkobesöken blir därför sporadiska och kanske blir det bara 
engångsbesök för de flesta.” 76 
 

4.6 Att nå ut till den nya generationen katoliker 
En annan aspekt vad gäller ett samfunds tillväxt är de nyfödda. Hur har katolska kyrkan i 
Sverige lyckats att nå ut till den andra och tredje generationen katoliker? Ett mått är 
dopfrekvensen. Genom denna kan man i kvantitativa termer ange huruvida katolska kyrkan 
kunnat förmedla dopets sakrament och därmed lyckats att rekrytera en ny medlem . 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75 Gärde 1991, s. 52. 
76 Mella 1985 s. 131. 
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Tabell 18 Antalet döpta katolska barn 1975-95 

År Antal 
medlemmar77 

Antal födda 
katolska barn 78 

Antal döpta 
katolska barn79 

Procentsats 
döpta katolska 
barn 

1975 74 117 815 806 99 
1985 118 646 1 424 938 66 
1995 164 332 2 301 1 402 61 

 
Antalet konfirmationer per år är ett mått på hur kyrkan når ut till ungdomar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
77  Uppgifterna är hämtade från Katolska biskopsämbetets officiella statistik. 
78  Födelsetal för potentiella katolska födslar fås fram genom att multiplicera födelsetal (i detta fall för 

Sverige) med antal katoliker. Födelsetal för 1975 är 11 per 1000, för 1985: 12 per 1000, för 1995: 14 
per 1000. SCB 1994 tab. 47, s.45. 

79  Uppgifterna är hämtade från Katolska biskopsämbetets officiella statistik. 
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Tabell 19 Antalet konfirmerade katoliker 1975-9580 

År Antal 
medlemmar 

Antal katolska 
ungdomar 81 

Antal katolska 
konfirmationer
82 

Procent 
katolska 
konfirmationer  

1975 74 117 815 223 27 
1985 118 646 1 424 850 60 
1995 164 332 2 301 737 32 

 
1975 är det mindre än 27% av ungdomarna som konfirmerar sig. Många av de döpta 
katolikerna verkar inte ha fortsatt kontakten med sin kyrka. I mitten av 1980-talet är det dock 
fler som valt att konfirmera sig, över hälften av ungdomarna. Tio år senare är dock 
konfirmationsfrekvensen avsevärt lägre, t.o.m. lägre i absoluta siffror än om man jämför med 
1985. Hur är det med de katolska vigslarna? 
 
 
 
 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80  Inkluderar både vuxna och ungdomar. 
81  Här har man utgått från en årskull. Det är omöjligt att veta exakt hur många ”katolska ungdomar” det 

finns i en årskull. I denna tabell har jag beräknat antalet i respektive årskullar utifrån de tidigare 
presenterade födelsetalen i den föregående tabellen. 

82  Katolska biskopsämbetets statistik. 
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Tabell 20 Antalet katolska vigslar 1975-95 

År Antal 
medlemmar 

Antal katolska 
par 83 

Antal katolska 
vigslar 

Procent 
katolska vigslar 

1975 74 117 815 239 59 
1985 118 646 1 424 215 30 
1995 164 332 2 301 297 26 

 
Majoriteten av det som här kallas katolska vigslar är i själva verket oftast blandäktenskap, 
d.v.s. den ena parten är katolik. Enligt Katolska biskopsämbetets uppgifter från 1975 var det 
105 vigslar av 239 (44%) där båda parterna är katoliker. 1994 var det 126 av 163 vigslar där 
båda parterna var katoliker (77%).84 Jämfört med andra jämförbara länder ( ungefär samma 
andel katolsk population) har inte Sverige en speciellt hög andel ”blandäktenskap”. Detta 
framgår av tabell 21. 
 
 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
83  Här har man utgått från en årskull och antalet katolska par har räknats fram utifrån de tidigare 

presenterade födelsetalen. Detta är bara ett statistiskt genomsnitt, eftersom det i princip är omöjligt att 
veta exakt hur många möjliga katolska par det existerar. 

84  Statistical Yearbook of the Church 1994, tab. 30, s. 302. 
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Tabell 21 Blandäktenskap (med en katolsk part) 199485 

Land Andel blandäktenskap i % 
Finland 79 
Danmark 61 
Sverige 56 
Norge 54 
Tyskland 33 
Chile 4 
Kroatien 4 
Polen 0.7 
 
Majoriteten registrerade katoliker i Sverige ingår äktenskap inför annan än katolsk instans. 
För att kunna avgöra om katolska kyrkan i Sverige är framgångsrik när det gäller att nå ut till 
sina medlemmar skulle man kunna göra en komparativ studie genom att undersöka 
frekvensen dop, konfirmation och vigsel och sedan jämföra med några katolska stift i Norden 
och övriga världen. Viktigt i sammanhanget är att definiera vad som är katolskt i sociologisk 
bemärkelse. Ur teologisk synvinkel kan en person inte vara katolsk och odöpt. Från ett  
sociologiskt synsätt kan dock en person anses vara katolik om han eller hon har föräldrar 
som är katoliker och varit registrerade i någon katolsk församling.  När en katolsk familj 
emigrerar till ett annat land (exempelvis Sverige) och får ett barn, kan man definiera detta 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85  A.a., s. 299-302. Detta gäller vigslar i katolska kyrkan. Cf. en intervjuundersökning om blandäktenskap 

(Svenska kyrkan – Katolska kyrkan i Sverige), Alwall & Winqvist Hollman 1995.  
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barn i sociologiska termer som katolskt, må det vara döpt eller odöpt. Situationen 
kompliceras dock i familjer där bara den ena föräldern är katolik. Självklart kan man inte 
definiera alla dessa barn som katolska. Det återstår att göra mer genomgripande forskning 
med andra generationen barn i blandäktenskap för att undersöka hur det katolska trosarvet 
förvaltas och förmedlas i ett samhälle där en annan majoritetskultur dominerar.86 
   Följande tabell visar antalet dop och dopfrekvens i relation till den katolska 
populationen i några stift/länder: 87 
 

Tabell 22 Antalet dop och dopfrekvens i några stift/länder88 

Stift Antal katoliker Nyfödda 
katoliker/år 

Dop Dopfrekvens i 
% 

Norge (3 stift)      27 821      398      607 153 
Köpenhamns katolska 
stift, Danmark 

     28 386      355      453 128 

Lublin, Polen 1 554 010 22 222 26 224 118 
Recife, Brasilien 2 883 000 50 452 53 958 107 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
86  Cf. Bang 1990. 
87 SCB 1994, tab. 490, s. 428-429, tab. Levande födda/1000 invånare avser 1991 för samtliga länder, 

förutom  Brasilien (1989), Chile (1990), Indien (1990), Syrien (1990). Övriga uppgifter är hämtade 
från Annuario Pontificio 1990. 

88 Räknemodellen som har använts i denna tabell är att först beräkna antalet levande födda/1000 
invånare, sedan antalet nyfödda katoliker/år och slutligen hur många dop av nyfödda katoliker/år. 
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Santiago, Chile  3 182 000 70 640 65 885   93 
Warszawa, Polen 3 120 000 44 616 38 406   86 
Osnabrück, Tyskland    890 107   9 969  8 463   85 
Trivandrum,Indien 
(latinskt) 

   400 000 11 960  9 925   83 

Temuco, Chile    378 000   8 392  5 456   65 
Aleppo,Syrien 
(melkitiskt) 

     11 000      327     201   61 

Sverige    135 470   1 950  1 110   57 
Nairobi, Kenya    690 137 37 198 19 036   51 
Trivandrum, Indien 
(syriskt-katolsk) 

   221 618   6 626   2 802   42 

Paris, Frankrike 1 768 000 23 514   8 034   34 
Aleppo,Syrien 
(armeniskt-katolsk) 

     15 000      445      121   27 

 
Födelsetalen för respektive land har jag hämtat från befintlig statistik från SCB. Problemet 
med denna typ av beräkningar är att man egentligen inte vet exakta antalet katoliker, inte 
heller om födelsetalen hos dem är detsamma som hos den övriga befolkningen. Stora 
skillnader kan förekomma när katolikerna kommer från olika nationella och kulturella 
bakgrunder. Detta innebär antagligen att födelsesiffrorna bland nyinvandrade katoliker från 
Tredje världen till norra Europa bör vara högre än det statistiska genomsnittet. Detta skulle 
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innebära att katolska kyrkan i länder som har låga födelsetal, men med en stor proportion 
katoliker från länder med höga födelsetal, att antalet nyfödda katoliker per år skulle vara 
betydligt högre än riksgenomsnittet. I Sverige förhåller det sig antagligen på detta sättet. En 
annan viktig faktor är hur länge invandrarna bott i det nya landet. Efter ett visst antal år 
tenderar nämligen födelsesiffrorna bland invandrarna att plana ut och närma sig det 
statistiska genomsnittet. 

Katolska kyrkan i Sverige har jämförelsevis en av de lägsta dopfrekvensen. Många 
döps säkert i Svenska kyrkan. Man kan också utgå från att antalet födda per 1000 katoliker i 
Sverige bör vara högre än motsvarande riksgenomsnittet. Det visar tydligt fallen i Norge och 
Danmark där det döps betydligt fler katoliker än vad det föds (om man skulle utgå ifrån de 
genomsnittliga norska eller danska årliga födelsesiffrorna). En rimlig hypotes vore att 
konstatera att antalet barn i varje katolsk familj torde vara högre i de nordiska länderna än 
om man jämför med riksgenomsnittet i respektive land. Om man t.ex. skulle ta Sri Lankas 
födelsesiffor på 21.3 istället för Danmarks 12.5 (per 1000 invånare) skulle det födas ca 600 
katolska barn i Danmark. Man skulle då ha en dopfrekvens på 75%. Det finns rent 
proportionellt betydligt fler danskfödda katoliker än svenskfödda.   

Beror då svårigheten i Sverige att nå ut på de geografiska avståndet? Om man ser till 
Oslo katolska stift omfattar detta hela södra Norge och uppgår till totalt 153 424 km2. 
Antalet församlingar är 18, vilket gör 8 523 km2/församling. Stockholms stift omfattar hela 
Sverige med en yta på ca 450 000 km2 och 38 församlingar, vilket gör 12 162 
km2/församling.89 Oslos katolska stifts dopfrekvens är flera gånger högre än den svenska. 
Det geografiska avståndet är säkert ett pastoralt problem, men förklaringen måste delvis 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
89 Annuario Pontificio 1990. 
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hämtas på annat håll. 90 Kanske det helt enkelt beror på att Stockholms katolska stift inte har 
en systematiserad uppföljning av sina medlemmar? En försiktig slutsats kan vara att många 
av de nyanlända katolikerna i Sverige är mobila och inte har en fast adress förrän efter ett 
visst antal år. Detta försvårar kontakten med den lokala församlingen. Eftersom det direkta 
ansvaret ligger på församlingsnivå vore det nödvändigt att göra en komparativ undersökning 
hur dopfrekvensen ser ut i storstads-, respektive större och mindre stadsförsamlingar.  
 I Europa och västvärlden är det överhuvudtaget svårt att finna jämförbara siffror med 
de svenska. Storstäder i Frankrike som Paris (34%) och Nice (54%) uppvisar dock ännu 
lägre, alternativt på samma nivå. Det verkar dock inte vara ett utbrett fenomen i Frankrike. 
Följande tabell visar ett antal stift av varierande storlek och geografiskt läge där 
dopfrekvensen ligger mellan 78% som i miljonstaden Bordeaux och 34% i redan nämnda 
Paris. 

Är det en fråga om resurser? Det verkar som även länder i Tredje världen inte har 
några större problem att kunna uppvisa en hög dopfrekvens, trots bristen på präster och 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
90 Intressant vad gäller dopfrekvensen är att många unierade stift, tillhörande andra katolska riter än den 

romerska, så verkar det genomgående vara en väldigt låg dopfrekvens. I fallet med de armeniska 
katolikerna i Aleppo, norra Syrien är det rent statistiskt bara 27% som döps av barn födda inom 
armenisk-katolska familjer. Detta beror antagligen på att det angivna antalet katoliker bör vara mycket 
lägre än vad som redovisats till Vatikanen. Säkert är att många av de orientaliska riterna har förlorat 
 många av sina medlemmar p.g.a. emigration. Medlemmarna stryks dock inte från 
församlingsregistren, eftersom ett högre antal medlemmar ger prestige och i viss mån politiska 
fördelar. Genom dopfrekvensen kan man dock beräkna det verkliga antalet medlemmar i ett 
geografiskt område. (Om man exempelvis utgår från de födelsesiffror som finns tillgängliga för Syrien 
(29.7/1000 inv) och jämför detta med antalet dop (121) enligt formeln x multiplicerat med 0.0297=121 
så får man fram antalet 4.074 medlemmar istället för de angivna 15.000.) 
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etablerade församlingar. I Recife i nordöstra Brasilien är fertiliteten högre än 
riksgenomsnittet 17.5 födda/1000 invånare och dopfrekvensen jämförbar med Norge och 
Danmark! Även i södra Brasilien ligger frekvensen högt, ofta över 80%. I Kenyas huvudstad 
Nairobi ligger nivån ungefär som i Sverige. I Sokoto, norra Nigeria, var det 1 896 dop på 18 
384 katoliker, vilket gör en dopfrekvens på 214 %. Det finns säkert fler katoliker i norra 
Nigeria än de som blivit registrerade av de lokala stiften och rapporterade till Vatikanen! I 
Port Elizabeth i Sydafrika ligger dopfrekvensen på 85%, vilket verkar vara en normal siffra 
för den delen av den afrikanska kontinenten.91 
 Om man återvänder till Sverige, kan man jämföra ett antal variabler mellan Svenska 
kyrkan och katolska kyrkan i Sverige: 

 

Tabell 23  Jämförande statistisk mellan Svenska kyrkan och katolska kyrkan i Sverige 
1991 92  

 Svenska 
kyrkan 

Katolska 
kyrkan 

Nyfödda/år 109 831 2 123 
Dop 89 588 1 347 

Dopfrekvens i % 82 64 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
91  Annuario Pontificio 1990. 
92 SCB 1994, tab. 479-481. 
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Konfirmation 55 101 535 93   
Konfirmationfrekvens i 
%94 

50 25 

Vigsel 22 555 273 
Vigselfrekvens i % 41 26 
Begravning 85 826 313 
  
Om dessa siffror förtydligas genom att se i proportion till antalet medlemmar/samfund ser 
man att Svenska kyrkans dopfrekvens är betydligt högre än i Stockholms katolska stift. Även 
antalet konfirmander är högre, nästan dubbelt så högt! Andelen vigslar är högre i Svenska 
kyrkan. Att andelen jordfästningar skulle vara fyra gånger så hög tyder på 
befolkningspyramiden i katolska kyrkan i Sverige närmast är upp och nedvänd jämfört med i 
Svenska kyrkan. Tillväxten i katolska kyrkan är högre än i Svenska kyrkan, båda siffrorna är 
dock mycket lägre än riket i sin helhet. Man får inte glömma att även räkna in antalet nya 
invandrare och nya medlemmar som tillkommer från annat håll, vilket givetvis gör att 
tillväxttalen stiger ytterligare.  

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
93  Inkl barn till föräldrar från andra kyrkor och samfund. 
94  Konfirmations-, vigsel- och begravningsfrekvensen har beräknats utifrån en årskull. Utgångspunkten 

har varit antalet nyfödda under ett givet år. Detta är dock högst hypotetiska siffror, eftersom det är 
omöjligt att veta rätt antal medlemmar av respektive samfund i varje åldersklass. Man måste också 
känna till hur ålderssammansättningen ser ut i katolska respektive Svenska kyrkan. Med denna 
beräkningsgrund kan man dock få ett underlag för en komparativ undersökning.  
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Det finns brister i dessa beräkningsgrunder. För att veta den exakta 
konfirmationsfrekvensen måste man också känna till antalet i varje åldersklass. Jag har 
därför valt en årskull och gjort en överslagsräkning utifrån denna.  Saken kompliceras dock 
av att födelsetalen i Sverige förändrats avsevärt. Den svenska befolkningen i åldersklassen 
15-19 låg 1987-92 på mellan 562 000-536 000 ungdomar. Åldersklassen 0-4 år var under 
samma period 495 227-603 584. Endast 1990 var det ungefär samma antal i båda 
åldersklasserna.95 Samma sak gäller för vigsel och jordfästningar. Ålderssammansättningen 
ser antagligen inte likadan ut för de båda samfunden. För katolska kyrkan betyder det rent 
statistiskt att det proportionellt sett borde vara fler dop och färre begravningar än i Svenska 
kyrkan. 

En jämförande tabell mellan flera länder ger följande resultat: 

Tabell 24 Dopfrekvens och jämförande statistik bland ett antal länder   

 Sverige Danmark Norge Polen Chile 
Invånare 96 8 598 000 5 200 000 4 300 000 38 400 000 13 500 000 
Katoliker 97 
 

  135 470      28 386      27 821 35 827 200 10 732 500 

Katoliker/församling 98       4 000           545          993 4 133-7 030 5 074-16 070 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
95  A.a., tab. 30 (folkmängd efter ålder 31 december 1987-1992). 
96 UNDP, Human Development Report 1994, tab. 45. 
97 Annuario Pontificio 1990, för Polen och Chile har 93.3% resp. 79.5% använts för andel katoliker. 

Antalet katoliker gäller år 1989. 
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Katoliker/präst 
 

      1 200        2 838          488 1 483-2 169 3 683-7 611 

Antalet vigslar per 1000 
katoliker99 

1.9 5.2 3.6 4.7 4.1 

Antalet konfirmationer per 
1000 katoliker100 

4.0 10.0 7.9 14.9 7.9 

Antalet dop per 1000 
katoliker101 

9.2 19.3 16.0 12.5 14.7 

 
Om inte annat redovisats är siffrorna hämtade från Vatikanens årsbok Annuario Pontificio  
eller Statistical Yearbook of the Church. Dessa uppgifter bygger i sin tur på vad respektive 
stift inrapporterat till Vatikanen. För att kunna ge en jämförbar siffra på antalet dop/år 

                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
98 Intressant i fallen Polen och Chile är att man kan urskilja stora skillnader mellan stiften vilket i och för 

sig inte är förvånande om man ser till obalansen mellan stad och landsbygd. I Chile har Arica, en stad 
som ligger i ett ökenområde i det allra nordligaste Chile, minst antal katoliker/församling, men också 
minst antal präster/katolsk population. Raka motsatsen är det för metropolen Santiago; här är det 
nästan tre gånger så många katoliker/församling, men dubbelt så många präster om man jämför 
proportionellt. Det är givetvis lättare att kunna rekrytera präster till huvudstaden än perifera områden. I 
Polen verkar det inte vara så stora regionala skillnader. Man kan dock urskilja motsvarande tendens 
gällande huvudstaden med ett stort antal katoliker/församling. Även här finns det bra tillgång på 
präster. Lublin är dock det stift som både har minst katoliker/församling, samt minst präster/katolik.  

99  Statistical Yearbook of the Church 1994, tab. 30, s. 296-303. 
100  A.a., tab. 31, s. 304-310. 
101  A.a., tab. 30, s. 296-303. 
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gällande Chile och Polen har sammanlagt ett tiotal stift valts ut för de båda länderna. Den 
höga dopfrekvensen för Danmark och Norge beror antagligen på att de katolska familjerna 
där har fler barn än riksgenomsnittet, d.v.s. att det skattade antalet födda katolska barn är för 
lågt. I Norge finns det tre gånger fler ordenssystrar än i Sverige.102 Katolska kyrkan i 
Danmark driver många skolor och institutioner, vilket gör att man antagligen har lättare att 
nå ut till den katolska populationen. En annan anledning kan vara att det finns fler katoliker i 
Norge och Danmark än den redovisade statistiken i Annuario Pontificio. Att man i det polska 
fallet uppvisar en hög dopfrekvens är inte någon överraskning med tanke på den centrala roll 
katolska kyrkan spelar i det polska samhället. Varför dopfrekvensen är så låg i Sverige är 
dock svårt att förklara. Kan det bero på att sekulariseringen har gått olika långt i de olika 
länderna, och att man därför i Danmark och Norge har lättare att nå ut till 
församlingsmedlemmarna? Kan det bero på att katolska kyrkan i Sverige har ett större antal 
nyanlända katoliker, och att dessa ännu inte fått kontakt med en lokal församling?  
 Antalet katolska vigslar i Danmark är betydligt högre än i Sverige. Alla de 
skandinaviska grannländerna uppvisar genomgående högre dop-, första kommunion-, 
konfirmation- och vigselfrekvenserna än Sverige. Är katolska kyrkan i Sverige mer restriktiv 
att viga än i andra länder? Når katolska kyrkan i Danmark ut bättre p.g.a. att man driver 
många institutioner och skolor? Kan en annan orsak till den låga dopfrekvensen i 
Stockholms katolska stift vara att ca hälften av alla katoliker inte är registrerade i 
församlingar, utan i nationella grupper? De nationella själasörjarna kanske inte har samma 
resurser att nå ut till sina medlemmar, som församlingarna. Jag har inte funnit några andra 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
102  Lindqvist 1989, s. 40. 
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rimliga förklaringar till den låga frekvensen i Sverige i jämförelse med de andra 
skandinaviska länderna. 
 

4.7 Sammanfattning av resultaten 
Jag har i detta kapitel gått igenom Stockholms katolska stifts medlems- och 
församlingstillväxt 1940-95. Katolska kyrkan i Sverige har under denna period ökat från 
5200 till 164 332 registrerade medlemmar. Församlingarna har under samma period ökat från 
12 till 38. Det totala antalet potentiella katolikerna överstiger antagligen 228 000 i Sverige. 
Av dessa är färre än 10% svenskfödda. Ca 80 % av prästerna i Stockholms katolska stift är 
utländska. Dop-, konfirmations-, vigselfrekvenserna är låga i Stockholms katolska stift 
jämfört med andra nordiska länder och Svenska kyrkan.  Det är oklart varför det förhåller sig 
på detta viset. En förklaring kan vara att enbart ungefär hälften av katolikerna i Stockholms 
katolska stift inte är registrerade i församlingar, men i nationella grupper. De nationella 
själasörjarna har inte samma resurser att nå ut till sina medlemmar, som församlingarna. En 
annan orsak kan vara de geografiska avstånden, brist på uppföljning eller svårigheten att nå 
ut till de potentiella katolikerna som till stor andel är nyanlända och därmed mobila? Min 
försiktiga slutsats är att det antagligen är en kombination av de tre nämnda orsakerna. 
Katolska kyrkan i Sverige står inför den stora utmaningen att utveckla ett socialt och 
pastoralt arbete i en mångkulturell miljö. Detta ställer extra krav på flexibilitet och lyhördhet.  
Detta går jag igenom i nästa kapitel.  



   

Kapitel 5  ”Nationell katolicism” eller en pluralis tisk kyrka? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Man ska inte förvägra någon sin kultur, men vi måste bli en kyrka...vi är ju faktiskt 
katoliker i första hand och chilenare, colombianer, italienare och polacker i andra hand.”1 
 
   
 
 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Hjälpbiskopen i Stockholms katolska stift William Kenney om nationella grupper i katolska kyrkan i 

Sverige. Från Gärde 1991, s. 61. 
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 detta kapitel tar jag upp huruvida den mångkulturella medlemssammansättningen har 
påverkat utformningen av katolska kyrkans sociala och pastorala arbete i Sverige. Hur 
fungerar den mångkulturella samvaron i katolska kyrkan i Sverige i praktiken? Katolska 

kyrkan i Norden har aldrig tillåtit nationella församlingar. Istället har man nationella 
missioner.2 Debatten kring hur dessa missioner ska verka, vilken status de ska ha i 
Stockholms katolska stift, är en av de viktigaste inomkyrkliga debatterna under 1990-talet. 
En ståndpunkt inom katolska kyrkan är att man måste ge dessa nationella missioner mer 
resurser, de nationella grupperna behövs för att trosförmedlingen ska kunna ske inom ramen 
för den egna kulturella identiteten. Ett annat synsätt är att de utländska katolikerna behöver 
integreras i församlingarna. De nationella grupperna kan hjälpa invandrarna i 
inledningsfasen, sedan bör de utländska katolikerna slussas in i stiftets ordinarie verksamhet. 
Det finns motsättningar i förhållningssättet om hur kyrkans arbete ska organiseras. 
Utgångspunkten är hur man ser på den katolska identiteten.  

5.1 Nej till nationella församlingar 
Nordiska Biskopskonferensen har fattat ett beslut om att man inte ska tillåta nationella 
församlingar i katolska kyrkan i Norden. Katolska kyrkan i Sverige följer givetvis 
Biskopskonferensens riktlinjer och har följaktligen inte givit sitt bifall till att nationella 
församlingar skapas de jure.3 Hjälpbiskop William Kenney, från Stockholms katolska stift, 
menar att vad som skulle bli kvar bara vore en rad disparata nationella församlingar och 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  ”Missioner” är här de nationella grupperna inom Stockholms katolska stift. 
3 Katolska biskopsämbetet 1988. 
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grupper utan kontakt sinsemellan. Detta skulle enligt biskop Kenney innebära en dödsstöt för 
katolska kyrkan i Sverige: 
 

”Det finns olika organisationsformer i kyrkan: Församlingar, kapellförsamlingar och 
basgrupper. Detta ser jag som både positivt och negativt. Positivt när Guds folk vill 
samlas, att läsa bibeln, be, ha trevligt tillsammans, ta en fika etc. Däremot så har vi i 
stiftsledningen samt i biskopskonferensen ett principbeslut på att inte satsa på att 
bygga upp nationella församlingar, m.a.o. vill vi inte institutionalisera den nationella 
själavården vi har idag. Vi tror att det då i ett land som Sverige om 10-20 år inte 
kommer att finnas någon katolsk kyrka kvar. Det kommer istället att vara en grupp 
disparata församlingar och föreningar, men ingen enhet dem emellan. Vissa grupper 
har svårt att förstå detta...men vissa grupper vill ha sina nationella behov 
tillfredsställda, tyvärr ofta på bekostnad av andra grupper.”4  

 
Detta innebär t.ex. att chilenarna inte har rättighet att öppna en egen församling i Sverige. 
Polackerna har ändå lyckats (med stöd av stiftsledningen) att de facto öppna egen församling 
i Stockholm. Tre gudstjänster i veckan firas i Johannes kyrka i centrala Stockholm, som har 
blivit en av de mest välbesökta mässorna i Stockholms katolska stift. Biskoparna menar dock 
att nationella församlingar motverkar integration och skapar splittring.  Biskop Kenney anser 
som redan nämnts att ”man inte ska förvägra någon sin kultur, men vi måste bli en kyrka...vi 
är ju faktiskt katoliker i första hand och chilenare, colombianer, italienare och polacker i 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Gärde 1991, s. 55. 
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andra hand”.5  Flera katolska präster i Sverige är inte överens med stiftsledningen och 
biskopskonferensen i deras beslut. Förre själavårdaren för spanskspråkiga missionen i 
Stockholm, fader Herrera menar att det är en rättighet för invandrare i ett nytt land att 
organisera sig som församling: 
 

”Man talar mycket om inkulturation. Vi som är latinamerikaner, polacker och de 
andra är beredda att bli inkulturerade, men inte att bli assimilerade. Att inte tillåta de 
nationella församlingarna är inte försvarbart. Man säger att det blir splittring mellan 
grupperna...det är det redan. Påven har sagt flera gånger att det är en rättighet för de 
etniska grupperna att ha en själavårdare på sitt eget språk. Det är inte bara 
välgörenhet, det är en rättighet, de vill kunna tala med Gud på sitt eget språk. Kyrkan 
kan hjälpa till med integrationen i samhället, man kan fira mässan gemensamt med 
andra nationella grupper, man kan ha gemensamma sociala aktiviteter. Om vi blir 
inbjudna till sådant så tackar vi ja med nöje, men bara om vi kan bli accepterade som 
vi är, för det vi är. Annars går det inte.”6 

5.2 Motsättningar i pastoral strategi och förhållningssätt ? 
Motsättningar, både explicita och implicita sådana, leder ofta direkt till en tydlig konflikt 
gällande pastoral strategi och förhållningssätt,  något som också får direkta konsekvenser för 
det socialpastorala arbetet. I kapitel 2 tog jag upp van der Vens teorier om hur pluralism i 
kyrkan kan leda till både manifesta och latenta konflikter. När Nordiska Biskopskonferensen 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 A.a., s. 56. 
6 A.a., s. 57. 
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bestämde hur arbetet med de nationella missionerna skulle organiseras, valde man att fatta 
detta beslut ”hierarkiskt”, utan konsultation med berörda parter. Riktlinjerna har aldrig direkt 
kunna ifrågasättas, eftersom det inte bara handlar om de sociala-, operativa-, 
managementnivåerna, men ytterst vilken roll en församling överhuvudtaget har i samband 
med trosförmedling. Detta skulle tangera den första nivån (religiös identitet) i van der Vens 
modell. På de övriga nivåerna, om hur man ska utforma det pastorala arbetet med de olika 
nationella grupperna, valde emellertid Stockholms katolska stiftsledning att hantera denna 
konflikt genom ”ömsesidigt meningsutbyte, förståelse utifrån ömsesidigt meningsutbyte” och 
”strävan efter konsensus”.7 Därför bad biskop Brandenburg, i förberedelserna inför 
stiftssynoden i Vadstena 1995, om synpunkter och förslag. 

En av dem som framfört alternativa pastorala modeller är kyrkoherde Johannes 
Jörgensen. Han vill betona de nationella gruppernas betydelse för trosförmedlingen. Genom 
sina erfarenheter i det katolska ungdomsförbundet Sveriges Unga Katoliker (SUK) har han 
utvecklat en teori om den egna kulturens roll vid förmedling av den kristna tron.  Jörgensen 
utgår från den kulturella identiteten och två parallella synsätt som existerar i katolska kyrkan: 
antingen åsikten att vissa människor saknar kultur och därför beter sig mindervärdigt eller de 
som vill lyfta fram existensen av olika kulturer som något berikande, värdefullt och lärorikt. 
Med Sjögrens definition (cf. nivå D i kapitel 2) skulle man kunna tillägga att det finns 
invandrare som kommer från individ- respektive gruppcentrerade samhällen. Jörgensens 
värnar om den sistnämnda gruppen. Jörgensen menar att kultur är något man ärver, något 
kollektivt/gemensamt och inte bara individuellt, något som är dynamiskt och som kan 
förändras genom inre förändringar i den egna gruppen samt i dialog med andra kulturella 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7  van der Ven 1994, s. 26-37. 
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grupper.8 Den katolska identiteten växer inom ramen för den kulturella identiteten. 
Identiteten stärks och förmedlas genom kollektiva processer (exempelvis familj, och 
församlingsgemenskap). Individen utvecklas inom ramen för dessa kollektiva processer.9 
Med Figur 10 Typologi om individcentrerad respektive gruppcentrerad kyrka i åtanke skulle 
man kunna säga ”att trosförmedling i den gruppcentrerade kyrkan sker genom familjen och 
traditionen, genom folkreligiositet, i samband med riter, genom symboler och ett gemensamt 
arv”. Jörgensen hävdar, efter flera års erfarenhet med socialt och pastoralt arbete med 
latinamerikaner i Stockholms katolska stift, att dessa givetvis kan dela sin tro med folk från 
andra kulturer, men att den sakramentala närvaron tar sig olika uttryck (se concretiza en 
formas diferentes) beroende på den lokala kulturen. Nyckelbegrepp blir för Jörgensen 
”kollektivitet, dialog och organisation”. Utan en stark gruppkänsla och sammanhållning 
inom gruppen kan inte kyrkan klara sitt uppdrag att förmedla tron till nya generationer. Det 
måste också finnas en gemensam jordmån för att överhuvudtaget kunna kommunicera med 
andra kulturer. Dialogen med andra grupper är en förutsättning för att en grupp ska få en 
identitet. Utan dialog ingen identitet, anser Jörgensen. Sökandet efter en gemensam identitet 
sker genom organisation. Med van der Vens analysspråk (se nivå C i kapitel 2) kan man säga 
att Jörgensen i första hand koncentrerar den religiösa identiteten på managementnivå, d.v.s 
hur kyrkan bör organisera sina aktiviteter och den lokala strukturen. I viss mån blir också den 
operativa religiösa identiteten (målsättning, program och policy) central i Jörgensens 
argumentering. Enligt Jörgensen kommer en individcentrerad församling som är opersonlig, 
byråkratisk och neutral (cf. Figur 10 om ledare och organisation) inte att i någon högre 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 Jörgensen et al. 1994, s. 8-9.  
9 Jörgensen 1995. 
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utsträckning attrahera katoliker med en gruppcentrerad kultur. Nationella grupper behövs 
som en bas för denna process. Därför säger Jörgensen nej till alla försök att definiera den 
katolska identiteten utanför den kulturella identiteten. Han polemiserar mot alla försök att se 
de nationella grupperna som något övergående; ”bara barnen lär sig svenska och växer upp i 
det svenska samhället så bör de integrera sig till de svensktalande grupperna i församlingen”. 
Detta är ju en omöjlighet eftersom den andra generationen invandrare i Sverige inte är 
svensk. Den andra generationen är varken svensk eller latinamerikansk, varken svensk eller 
kroatisk, någonting nytt och speciellt har vuxit fram. Det är, enligt Jörgensen, en ny 
kombination, en egen kulturell identitet med en annan katolsk identitet. Dessa barn och 
ungdomar talar inte samma språk som sina föräldrar, de är heller inte som sina kompisar i 
skolan. Någonting nytt har fötts i kontakten mellan två kulturer. Jörgensen är emot att 
assimilera och göra svenskar av latinamerikaner. Han varnar också för tendenser till 
gettobildning där man ser det svenska som något farligt som bör undvikas. Vad som måste 
till är att kämpa för inre och yttre dialog mellan olika kulturella grupper, men också att ge 
samma rättigheter till dessa nationella grupper i kyrkan och i samhället.10 Jörgensen menar 
att de praktiska konsekvenserna av det nuvarande systemet tvingar invandrarna att antingen 
assimileras i svensktalande grupper eller isolera sig i nationella missioner. Genom detta 
skapar katolska kyrkans stiftsledning den splittring och gettobildning man anser sig vilja 
förhindra. Enligt detta koncept saknas alternativ till assimilering eller isolering. För en 
relevant integrering krävs mer än bara den goda viljan. Jämlikhet med lika rättigheter och 
skyldigheter bör införas, anser Jörgensen.11 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 A.a., s. 9-10. 
11 Samtal och brevväxling med Johannes Jörgensen, maj-juni 1995. 
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Huvudargumenten mot att stödja de nationella grupperna brukar vara att de 
segregerar mer än integrerar. Frågan om integration och katolska kyrkans mångkulturella 
status har sedan synoden i Vadstena 1995 hamnat i centrum i den inomkyrkliga debatten. 
Tillsammans med samlevnadsfrågorna hörde detta ämne till de ”hetaste” ämnena på synoden. 
Det beslutades att tillsätta en speciell utredning för att bl.a. undersöka följande områden 
inom mångkulturellt arbete:12 
 
• målsättningen med arbetet 
• uttrycket nationell själavård 
• innebörden av ordet ”kultur” 
• de nationella själavårdarnas ställning och arbetssituation 
• utbildning för utländska präster om svensk kultur och samhälle, och för svenska präster    

om olika utländska kulturer 
• representation i stifts- och församlingsorgan 
• ekonomi 
• nya riktlinjer för s.k. ”nationell själavård”. 
 
Biskop Brandenburg hävdar att katolska kyrkan i Sverige vill verka för ”integration genom 
inkulturation i första hand och inte assimilering”.13 Med detta menar han kanske ”hur den 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12  Katolska biskopsämbetet 1996a, s.17. 
13  Detta har biskop Brandenburg framfört vid samtal med Statens invandraverk och i andra offentliga 

sammanhang. 
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katolska tron slår rot i olika språk, kulturer och tider genom att hitta olika uttryckssätt”.14 
Finns då en uttalad policy vad gäller integrationsfrågor och mångkulturell samvaro? 
Hjälpbiskop Kenney anser att det inte finns någon Master Plan, att det mesta sker spontant 
utan någon direkt planering.15  Det finns en pluralism av olika idéer, men också klara besked 
från stiftsledningen att man inte tillåter bildandet av nationella församlingar.  
Biskopsämbetet har i åtta punkter formulerat hur den nationella själavården ska organiseras. 
Punkt tre talar om den nationella och kulturella identiteten: 

 
Samarbetet mellan lokal och nationell själavård skall bidra till att våra invandrade 
katoliker kan bevara sin nationella och kulturella identitet och samtidigt främja och 
berika församlingarnas verksamhet.16 

 
Detta kan närmast motsvara Jörgensens tankar om dialog, att inte stänga in sig i getton. 
Målet för den nationella själavården i Stockholms stift är ”att hjälpa de katolska invandrarna 
att växa in i kyrkans och den lokala församlingens liv i Sverige”.17 Även i 
stiftssynodsmaterialet frågar man sig ” hur invandrarna och konvertiterna ska kunna finna sig 
tillrätta i våra församlingar och stift”.18 ” Finna sig tillrätta” innebär definitionsmässigt att 
assimileras. För Jörgensen gäller det att utveckla ett speciellt pastoralt arbete för den andra 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 Katolska biskopsämbetet 1994, s. 5. 
15  Kenney har framfört denna synpunkt offentligen vid ett flertal tillfällen, bl.a. i samband vid ett Caritas-

möte om strategisk planering i Rom, september 1996. 
16 Katolska biskopsämbetet 1988, p. 3. 
17 A.a., p. 1. 
18 Katolska biskopsämbetet 1993, s. 14. 



FRÅN INVANDRARKYRKA TILL MÅNGKULTURELLT SAMFUND 

219  

generationen invandrare, något som han menar att den lokala katolska församlingen i Sverige 
inte klarar av.   
 Frågan är om de nationella grupperna med sina själasörjare kan utgöra den bro 
Jörgensen eftersträvar. Riktlinjerna hävdar i flera punkter att detta bör kunna lösas med 
samarbete och samverkan. Stiftsledningen specificerar dock inte på vilket sätt detta ska ske 
på lokal nivå, något som kan antas ligga i linje med subsidiaritetsprincipen. Kenney menar 
nämligen att det lokala pastorala arbetet inte kan detaljregleras uppifrån av stiftsledningen.19 
Jörgensen menar att detta synsätt skapar en rättslöshet för de nationella grupperna i 
Stockholms katolska stift. Dessa är för sin existens utanför storstäderna helt beroende av 
kyrkoherdarna och församlingsrådens goda vilja. Att inte vilja institutionalisera den 
nationella själavården innebär också i praktiken att man försvagar missionernas bärkraft. 
Brandenburg har efter synoden i Vadstena 1995 i flera sammanhang betonat invandrarna som 
en positiv kraft i kyrkan, ett subjekt och inte ett objekt. Ensidigt ser man invandrarna som ett 
objekt för själavården. Han betonar därför att det behövs öppenhet i församlingarna och att 
främlingsrädslan måste övervinnas. Gettobildningar måste motverkas genom stärkt 
samarbete. Medelvägen är, anser Brandenburg, att undvika gettobildning och 
tvångsanspassning, att respektera varje invandrargrupps identitet och de gemensamma 
uppgifterna för lokalkyrkan.20 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 Gärde 1991, s. 51. 
20  Thorell 1997. 



FRÅN INVANDRARKYRKA TILL MÅNGKULTURELLT SAMFUND 

220  

5.3 Kristen och katolsk identitet 
Jörgensen betonar det katolska inom ramen för den kulturella identiteten, d.v.s. ”att den 
katolska identiteten aldrig kan stå för sig själv utan alltid finns och verkar genom en lokal 
kontext, formulerad eller icke”.21 Katolska stiftsledningen försöker istället specifikt att lyfta 
fram och definiera begreppet ”katolsk identitet”. Denna formuleras som ”en grundidentitet 
som är den kristna identiteten, och den borde vara gemensam för alla kristna. Katolsk 
identitet betyder, allmännelig, allomfattande, universell, vissa gemensamma värderingar 
utifrån en enhet genom biskopskollegiet i olika länder, samlade kring påven.”22 Denna 
grundidentitet är vad van der Ven kallar ”religiös identitet”, och som omfattar riter, 
symboler, metaforer och lokala föreställningar. I teoridelen, kapitel 2 beskrev jag van der 
Vens teorier om hur lokalkyrkan omfattas av den religiösa-, sociala-, operativa- och 
managementidentiteten för att visa hur det kan uppstå konflikter i synsättet på hur den 
religiösa identiteten ska manifesteras.23 Jörgensen anser att Stockholms katolska stift bör 
klarlägga sin sociala, operativa och managementidentitet, om man använder sig av van der 
Vens modell. Stiftsledningen syn begränsar sig främst till vad Parsons kallar ”mänskliga 
livets yttersta verklighet”. Jörgensen intresserar sig mer för hur den religiösa identiteten ska 
fungera i den sociala kontexten, vilket enligt Parsons skulle handla om ”livssfärer” och 
”aktiviteter” (cf. kapitel 2 Figur 9 Religiös identitet). Jörgensen är överens med 
stiftsledningen om att man ska akta sig för hermetiskt slutna enheter (getton) utan istället 
bygga upp vitala och dynamiska nationella missioner. Han menar dock att kyrkans ledning 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 Samtal med Johannes Jörgensen, maj-juni 1995. 
22 Katolska biskopsämbetet 1994, s. 7. 
23  van den Ven 1994, s.27-28. 
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bör klargöra vilken typ av katolsk gemenskap man vill stödja. Med van der Vens 
begreppsapparat som stöd skulle man kunna säga att systempluralismen skapar oenighet, 
speciellt på operativ nivå, i katolska kyrkan i Sverige. Detta gäller också angående 
möjligheterna att ha fler centrala aktörer än församlingarna. Ska församlingen även i 
fortsättningen vara centrum för trosförmedlingen, eller kommer stiftsledningen att tillåta en 
pluralism på operativ och managementnivå? 
 
Operativ identitet: Katolska kyrkan i Sverige har inte en klar operativ identitet. Därför beslöt 
stiftsledningen att ha en synod. Att klargöra målsättning, program och utveckla policy är 
viktiga beståndsdelar. 
 
Management:  Vilken typ av grupper ska finnas? Hur ska dessa administreras och 
finansieras? 
 
Finns det överhuvudtaget en gemensam katolsk identitet i Sverige? Kan man verkligen 
konstatera att enheten mellan biskoparna i olika länder, samlade kring påven, gör att 
katolikerna i Sverige har en gemensam identitet? I arbetsunderlaget för katolska kyrkans 
synod i Vadstena 1995, inser stiftsledningen hur bräcklig och skör denna katolska identitet 
är. Därför föreslår man synoden att ta upp olika sätt att ”stärka identiteten i en katolsk kyrka 
som är sammansatt av så många språk, kulturer, traditioner, allt inom ett och samma land, 
Sverige”.24 Arbetsunderlaget lägger tonvikten på kunskapen om denna identitet, något som 
bör ”spridas till gräsrötterna, både svenska och invandrade. Skiljelinjen går inte i dagens 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 Katolska biskopsämbetet 1994, s. 7. 
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samhälle mellan katolik och protestant, utan mellan kristen och icke-kristen.” 25 Citatet från 
synodsmaterialet är en förenkling av en komplex verklighet. van der Ven skulle ha påpekat 
att skiljelinjen också går också mellan katolik och katolik. Den katolska identiteten utformas 
nämligen på olika sätt beroende på den lokala kontexten, vilken prägel kyrkoherden sätter på 
sin församling, hur den nationella missionen utformar sitt arbete, vilken typ av central 
administration som finns i Stockholms katolska stift etc.  

"Kunskapsteorin" lyfts även fram av religionshistorikern Per Beskow. Han menar att 
en vilja och medveten målsättning samt ”utbildning, information och professionalism”  
behövs för att kunna möta framtidens utmaningar. Den intellektuella standarden och 
kunskapsnivån bör höjas. Trosinnehållet måste formuleras i en tid då tron ofta blir ifrågasatt. 
Insikterna om vår omvärld måste förbättras. Beskow anser därför att kyrkan bör ”satsa på 
större utbildningsprojekt som omfattar förmedling av katolska kyrkans oerhörda 
kunskapsmassa och överflödande rika intellektuella tradition”. Katolsk tro och kultur handlar 
för Beskow om att ”förmedla denna livsfilosofi och samhällssyn, om historiens erfarenheter, 
om kyrkans förhållande till europeiska och utomeuropeiska kulturer, om den syntes av kultur 
och språk som i så hög grad präglar den katolska världen och inte minst om det rika och 
mångfacetterade andliga liv som är hela kyrkans livsnerv”.26 Denna syntes av kulturer och 
språk präglar säkert katolska kyrkan, men processen dit, d.v.s. hur denna syntes uppstår är en 
komplicerad och omdebatterad fråga.  

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 Ibid. 
26 Beskow 1994, s. 273. 
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5.4 Jämlikhet, valfrihet och samverkan i Stockholms katolska stift? 
Den nationella själavården har det direkta ansvaret för att arbeta med de olika nationella 
grupperna i Sverige. I arbetsunderlaget formuleras även två huvudteser om den nationella 
själavården: 27 
 

 Det är viktigt att de nationella grupperna integreras i kyrkan i Sverige och inte 
 bildar avskilda grupper. 
 
 Det är viktigt att de nationella grupperna får bibehålla sin identitet och 
 tradition. 
 

Utifrån detta dras sedan en tredje slutsats, ”nämligen att det är viktigt att alla olika grupper 
integreras i kyrkan i Sverige, givetvis med bibehållande av den identitet och de traditioner 
varmed varje grupp kan berika helheten”.28 Detta ligger i linje med hur katolska kyrkan i 
decennier försökt att hantera de nationella grupperna. På det katolska riksmötet 1980 på 
Marielund utanför Stockholm använde William Kenney formeln: enhet i mångfald.29 Det 
existerar emellertid inte jämlikhet, valfrihet och samverkan fullt ut i katolska kyrkan i 
Sverige. Utifrån dessa tre målsättningar skulle man kunna hävda att Stockholms katolska 
stift inte är helt mångkulturellt, eller uttryckt på ett klarare sätt: katolska kyrkan i Sverige har 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 Katolska biskopsämbetet 1994, s. 7-8. 
28 A.a., s. 8. 
29 Katolska kyrkans riksmöte organiserades av Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker i samarbete med 
 Pastoralrådet för att inspirera till nya tankar och tillvägagångssätt inför 1980-talet. 
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en mångkulturell medlemssammansättning, en mångkulturell ledning men inte en uttalad 
mångkulturell vision. Kyrkans ledning vill inte att de nationella grupperna ska få utvecklas 
utifrån sina egna förutsättningar: i första hand är de katoliker, i andra hand, chilenare, 
colombianer, italienare och polacker. Stiftsledningen vill inte bilda nationella församlingar: 
detta skulle skapa splittring och disparata grupper. Kyrkans ledning vill istället satsa på 
inkulturation. Vad detta betyder konkret i den svenska kontexten är svårt att förstå.  

5.5 Ointresse från katolikerna eller ointresse från kyrkan ? 
Hur kan det komma sig att vissa nationella grupper visar en högre andel registrerade 
medlemmar än andra? Är somliga grupper mer ”katolska” än andra ? Beror det på mer 
effektiv uppsökande verksamhet? Finns det något samband med hur respektive grupp 
organiserar sin verksamhet och det pastorala arbetet ? 

Den etniska identiteten varierar. Vissa nationella grupper har en extremt låg 
registreringsfrekvens i Stockholms katolska stift. Varför är bara drygt 16 % av portugiserna 
registrerade i katolska kyrkan? Man skulle kunna ställa upp två hypoteser angående detta 
förhållande.30 En tes skulle kunna vara att de flesta av dessa portugiser i själva verket inte är 
intresserade av katolska kyrkan. De uppsöker ju inte hennes tempel och etablerade 
församlingar. Inte alla portugiser vill vara katoliker. De antiklerikala strömningarna har i 
perioder varit starka i Portugal. En annan hypotes skulle kunna vara att portugiserna redan 
finns integrerade i de vanliga katolska församlingarna och därför inte har "behov" av speciell 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30  Cf. avsnittet om Durkheims ”sociala faktorer” i Kapitel 2 En religionssociologisk bakgrund. De 

kollektiva faktorerna kan likväl undersökas i ett samfund som i ett samhälle. Med Durkheim i 
bakhuvudet skulle man angående portugiserna fråga sig vilka sociala faktorer som ligger bakom att 
majoriteten av portugiserna inte har kontakt med katolska kyrkan i Sverige. 
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själavård. Kanske det i så fall skulle bero på att katolska kyrkan i Sverige inte är intresserad 
av de portugisiska invandrarna som en specifik grupp? Fallet med italienarna, spanjorerna 
och latinamerikanarna har visat att det är nödvändigt att utforma en speciell pastoral latino 
för att kunna nå ut till dessa grupper. Kan det helt enkelt vara så att ingen har visat något 
större intresse för portugiserna? Siffran 16% är nämligen extremt låg och närmar sig den för 
vissa nyanlända utomeuropeiska flyktinggrupper från Mellanöstern (innan den orientalisk-
katolska missionen organiserades) och Afrika, där det saknas ett specifikt socialpastoralt 
arbete, förutom med eritreaner/etiopier.  
 Portugiserna har aldrig haft några speciella själasörjare i motsats till andra grupper. 
Ingen har tagit sig tid att kartlägga och lära känna portugiserna i det katolska stiftet. 
Undantag är vissa enskilda präster som fader Amadeo Paulino som öppnat ett kapell i SKF-
fabriken utanför Göteborg och viss uppsökande verksamhet i Fisksätra och Nacka-området 
på 1970-talet av kaplan Mirek Dudek och Helene Müller. Den förstnämnda verksamheten är 
inte i första hand inriktad på portugiser, men den är latinsk och har lockat till sig många 
arbetskraftsinvandrare från både södra Europa och Latinamerika. I det senare fallet gjordes 
försök att ordna trosundervisning och mässa i de förorter där portugiserna bodde. Andra 
generationen portugisiska barn och ungdomar åkte på läger tillsammans med  katolska barn 
från Sverige och andra länder. Genom dessa två verksamheter nådde man ut till flera hundra 
portugiser. 
 Vissa katoliker med europeisk bakgrund klagar över att katolska invandrare från 
speciellt Latinamerika egentligen inte är intresserade av kyrkan och att detta har ideologiska 
orsaker. Latinamerikanska katoliker anses inte bidra tillräckligt till att bygga upp den lokala 
församlingen eftersom besöksfrekvensen i mässan är lägre än vad man kunde vänta av döpta 
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europeiska katoliker. En tes som hävdats är att dessa katolska invandrare i första hand var 
solidariska med sina politiska partier (som ofta ansågs vara extrema och ligga på 
vänsterkanten) och i andra hand prioriterade tron/kyrkan. Om man utgår från att hög 
besöksfrekvens i församling i samband med söndagsmässa, kyrkkaffe och rosenkrans är ett 
tecken på lojalitet och ”äkta” medlemskap (detta är f.ö. vad katolska kyrkans ledning 
förväntar sig av sina medlemmar), är den informella gemenskapen med den egna familjen 
och släktingarna, böner hemma vid matbordet och vid speciella högtidsdagar, direkt och 
indirekt medlemskap i en solidaritetsförening eller s.k. basgrupp, samt total uppslutning vid 
rituella höjdpunkter och fester inte nog för att bli fullt ut accepterad som en riktig katolik. 
Latinamerikanernas katolicism uttrycks ofta genom speciella folkreligiösa manifestationer 
såsom små helgonmedaljonger, böneramsor som är inlärda sedan generationer, åkallan till 
lokala "helgon" som bär på speciell kraft, samt mirakulösa mariastatyer från den egna byn 
som kan hela i samband med sjukdom. Med Glock och Starks definition på religiöst 
engagemang skulle man kunna uttrycka det som så, att den chilenska katolicismen i Sverige 
uttrycks i konsekvens- och beteendedimensionen.31 Tron måste uttryckas i den konkreta 
livssituationen, ofta genom socialt eller politiskt engagemang. I samband med riter som dop, 
bröllop och begravning deltar dessutom de flesta chilenare och latinamerikaner med stort 
engagemang, oavsett politisk eller ideologisk syn. Det privata och sociala religiösa beteendet 
är viktigt.   

En preliminär hypotes om den central- och östeuropeiska katolicismen i Sverige är att 
den präglas av tros-, kunskaps- och beteendedimensionen (jfr. Glock & Starks teori om 
religiöst engagemang i kapitel 2). Tron är något man lär sig genom institutionaliserad 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 Cf. Glock & Stark 1965, samt Gustafsson 1981, s. 8-13. 
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undervisning i församlingen eller någon annan katolsk organisation. Den religiösa 
upplevelsen uttrycks genom i första hand kyrkobesöksfrekvensen till söndagsmässan i den 
lokala församlingen. Ett alltför avvikande beteende, en annorlunda kulturell eller etnisk 
bakgrund, kan innebära hinder för att bli accepterad fullt ut i församlingen. För utomstående 
kan det dock bli svårt att finna sin plats i en församling som redan har inarbetade strukturer. 
 Biskop Brandenburg har framfört att chilenarna sällan besöker gudstjänsterna i 
Sverige, medan polackerna hade den mest välbesökta mässan överhuvudtaget. ”I Polen är 
också kyrkorna fulla, något som inte är fallet i Chile”, enligt Brandenburg. Han förstår därför 
att "våra polska präster inte är särskilt nöjda om de chilenska församlingsborna bara kommer 
till gudstjänsten vid särskilda tillfällen".32 Jämför i detta sammanhang vad fader Francisco 
Herrera, tidigare föreståndare för den spanskspråkiga missionen, sagt om latinamerikanarnas 
kristendom tidigare i detta kapitel. Ingen reaktion på biskopens uttalande i form av en 
insändare eller debattartikel kom som svar till Katolsk kyrkotidning från någon av de 
tiotusentals chilenare som bor i Sverige. Detta beror antagligen på att latinamerikanarna i 
mindre mån än polackerna är integrerade i det svenska samhället. Ett fåtal läser katolska 
tidskrifter eller katolsk litteratur. Om latinamerikanerna reagerar sker detta i första hand 
informellt inom den egna gruppen. Det finns få fungerande kanaler ut till den etablerade 
stiftsstrukturen.33 Om kyrksamheten analyseras med kvantitativa metoder är det ganska lätt 
att konstatera vilka som bör anses vara aktiva och praktiserande katoliker. Först måste kan 
undersöka hur många från en grupp som är registrerad (cf. Tabell 17  Andel registrerade 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 Brandenburg 1992. 
33  Ett undantag är Orlando Mella, chilensk sociolog verksam i Sverige, en av de få latinamerikanska 

katolikerna som skrivit artiklar, insändare och deltagit i debatter i katolska media. 
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katoliker per land eller nationell grupp i procent av antalet potentiella katoliker) eller 
närvarofrekvens i gudstjänster etc. Hur skulle det se ut om man t.ex. undersöker 
latinamerikanarnas (låg registreringsnivå) sociala engagemang som ett uttryck för deras tro, 
jämfört med andra grupper i katolska kyrkan i Sverige? I detta sammanhang räcker det inte 
bara med kvantitativa metoder. Man kan i detta sammanhang använda sig av Glocks & 
Starks konsekvens- och beteendedimensioner. Om man analyserar det svenska biståndet 
genom Caritas ser man att chilenarna bidragit med ett tiotal biståndsprojekt/år till 
Latinamerika, medan östeuropéerna visar lägre tal gällande det formella biståndet. Informellt 
stöd, d.v.s. hjälp till egna släktingar och bekanta har dock varit väl utbrett bland många 
nationella grupper. Polackerna har uppvisat stor solidaritet genom hjälpinsamlingar under 
1980-talets militärdiktatur.34  Min slutsats är att chilenarna har en horisontellt inriktad tro, 
där det sociala ansvaret sätts i centrum, medan central- och östeuropéer har ett vertikalt 
synsätt. Det horisontella betonar mer Kristi närvaro i nästan, medan det vertikala lyfter fram 
den uppståndne Messias som vägen direkt till Gud. 

5.6 Samtal med två nationella själasörjare 
För att närmare lära känna situationen för två mindre grupper inom katolska kyrkan i Sverige 
och hur deras själavård är organiserad, gjordes två djupintervjuer med själavårdarna för 
etiopisk-eritreanska missionen  och vietnamesiska missionen i Stockholms katolska stift. 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34  Detta har även skett senare under 1990-talet. Sommaren 1997 hade Polen stora översvämningar. 

Polackerna stod för den största aktionen i Caritas Sverige genom insamlingar och kampanjer i 
samarbete med församlingarna och missionen för de polsktalande katolikerna. 
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5.6.1 Den etiopisk-eritreanska missionen i Stockholms katolska stift 

Abba Asfaha är ansvarig själasörjare för de katolska eritreanerna/etiopierna i Sverige. Den 
katolska missionen för eritreaner och etiopier i Sverige grundades 1992. Dessförinnan var 
många eritreaner aktiva hos den italienska missionen i katolska domkyrkan i Stockholm, 
alternativt hos Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (exempelvis Betlehemskyrkan i Stockholm) 
som sedan hundra år bedrivit mission och socialt arbete i Etiopien. Caritas Sverige anställde i 
början av 1990-talet en eritreanska, Saba Asfaha, som startade Öppet hus- verksamhet och ett 
mer organiserat arbete inriktat på flyktingar som så småningom resulterade i att Collegio 
Etiopico från Vatikanen skickade präster till Sverige för att bättre lära känna etiopierna-
eritreanerna här. Sedan 1992 bor Abba Asfaha i Sverige. Han är ständigt på resande fot för 
att besöka de närmare 1.500 katolska eritreanerna/etiopierna som bor i Sverige.   

Från början var tanken att man skulle organisera missionen enligt svensk 
folkrörelsemodell med en lekmannastyrelse bestående av ordförande, kassör och övriga 
ledamöter, årsmöte, stadgar och gemensamt postgiro. Man fick till en början hjälp av Caritas 
att göra ett första utkast. Abba Asfaha menar att det varit svårt att utforma stadgar utifrån 
eritreanernas/etiopiernas speciella rit och samtidigt vara i samklang med den svenska 
kontexten. Detta har dock inte varit det svåraste problemet. Det är nästan omöjligt att samla 
och sammankalla styrelsen, som än idag bara är provisorisk. Ledamöterna bor ofta långt ifrån 
varandra, har oregelbundna arbetstider, och det verkar vara svårt att mobilisera tillräckligt 
med kraft och energi för att sätta igång det organisatoriska arbetet. Lättare är det kanske att 
lämna det hela till prästen. Det har också varit svårt att förbereda stadgarna, att översätta 
dessa till svenska. Abba Asfaha menar att det också finns en utbredd uppfattning bland hans 
medlemmar att utarbetandet av stadgar inte är så betydelsefullt: människor är desto viktigare. 

Eritreanerna/etiopierna som kommer till Sverige har också förändrats på vägen hit. 
De har ofta passerat länder som Sudan eller andra islamiska stater. De är överhuvudtaget inte 
religiöst förberedda för ett land som Sverige. De har svårt för den svenska uppdelningen 
mellan andligt och världsligt, mellan religiöst och politiskt, mellan kyrka och stat. Samtidigt 
smälter de snabbt in i svenska levnadsmönster vad gäller syn på familj och relationer. Många 
lever t.ex. i samboförhållanden. Detta är dock inte accepterat av alla vänner och släktingar. 
Många lever ett dubbelliv. Etiska och moraliska regler sätts ofta ur spel. För att hjälpa familj 
och släktingar att komma till Sverige, lurar man de svenska myndigheterna att t.ex. en syster 
i själva verket är en hustru. Eritreanerna/etiopierna är inte trygga i sin egen identitet. De vill 
bli svenskar och anpassa sig så fort som möjligt. Efter befrielsen och Mengistus fall var det 
många som sökte svenskt medborgarskap. Samtidigt är det ytterst svårt för dem att få 
svenska vänner och bekanta. Ensamhet är ett stort problem. De har inte hittills lyckats att 
integrera sig varken i det svenska samhället eller katolska kyrkan.  

Abba Asfaha menar att det finns en dold rasism i flera av de katolska församlingarna 
i Sverige. Vissa grupper behandlas som andra klassens katoliker. Om de kommer till kyrkan 
tror mer etablerade församlingsbor att de är där därför att de vill ha hjälp. De behandlas inte 
värdigt och med respekt. Det verkar som att de är mindre värda katoliker än andra som är 
mer kända av församlingarna.  

Abba Asfaha anser att de principer och riktlinjer som utarbetats på stiftsnivå om 
nationella grupper och församlingar, är bra. De stannar dock ofta på en teoretisk och abstrakt 
nivå. Det är lätt att komma i kontakt med biskopen. Han ger alltid tid och visar intresse för 
arbetet. I ekonomiska frågor är det stiftskamrern som man ska vända sig till. Generalvikarien 
hjälper till när det är problem med familjer, annulering av äktenskap mm. När inte han finns 
tillgänglig hjälper ofta officialen från äktenskapsdomstolen till. 
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5.6.2 Vietnamesiska missionen i Stockholms katolska stift 

Pastor Thaddeus Tran Chanh är kaplan i domkyrkoförsamlingen i Stockholm och ansvarig 
själasörjare för 700  katolska vietnameser i Sverige. Han uppskattar att det dessutom finns 
mellan 3.000-4.000 vietnameser som är buddister i Sverige. De flesta bor i Göteborg, Malmö 
och Jönköpings-trakten.  

Man har fortfarande inte lyckats samla sig för ett konstituerande möte för att utforma 
stadgar och välja styrelse efter tre års försök, utan därför istället utsett en representant från 
var och en av de förut nämnda städerna. Pastor Tran inser att det är viktigt att organisera sig 
som förening, missionen ska inte bara bestå av en präst. Ur civilrättslig synvinkel är man inte 
en erkänd enskild organisation av de svenska myndigheterna och får därför inga bidrag. Allt 
ekonomiskt stöd kommer direkt från Biskopsämbetet eller från enskilda gåvor. 

De flesta vietnameser i Sverige arbetar, menar pastor Tran, inom industrin eller som 
egna företagare. De upplever sig vara integrerade och har svenska vänner och bekanta. Detta 
betyder att buddistiska vietnameser gärna stödjer katolska vietnameser (och vice versa) i 
samband med personliga, sociala eller familjeproblem. Många kommer till pastor Tran. 
Prästen har en stor roll, menar pastor Tran. Vietnameserna har behållit sin religiositet från 
hemlandet, oavsett om de är buddister eller katoliker. De är djupt troende, och det har inte 
varit svårt att behålla tron i det sekulariserade Sverige.  

I Malmö finns det också buddisttempel. Pastor Tran berättar att missionen samlat till 
projekt i Vietnam, bl.a. för ett kyrkobygge, samt hjälp till spetälska. Utöver detta anordnas 
familjeläger som deltagarna själva finansierar. Man har undervisning, läger och får ett totalt 
stöd av Biskopsämbetet på 40.000 kr/år. Man skulle vilja göra mer av socialtpastoralt arbete 
men har f.n. inga direkta planer. Stöd för att kunna göra vallfärder efterfrågas. 

5.6.3 Svårigheter att integrera sig 

Det finns flera likheter mellan etiopisk-eritreanska missionen och vietnamesiska missionen. 
Båda är förhållandevis små nationella grupper, där katolska kyrkan utgör en minoritet. 
Katolikerna från Etiopien, Eritrea och Vietnam tillhör i Sverige en minoritet av en minoritet. 
Deras själasörjare är båda baserade i Stockholm, i storstadsförsamlingar med tusentals 
medlemmar från många olika kulturella och nationella bakgrunder. Ingen av missionerna har 
utarbetat stadgar enligt svensk modell. Man har därför inte heller direkt fått bidrag från 
svenska myndigheter. Om man fått ta del av externt finansiellt stöd har det skett genom 
andra katolska organisationer som Riksförbundet Sveriges unga katoliker eller Caritas. 
Verksamheten hos båda organisationerna har i första hand en pastoral karaktär, genom 
gudstjänstfirande. Socialt umgänge är också en viktig faktor. Båda missionerna har en 
förhållandevis låg profil i Stockholms katolska stift. Deras medlemmar intar inga centrala 
positioner i de katolska stiftsorganen. Antagligen upplever sig medlemmar från båda 
grupperna som främmande i katolska kyrkan i Sverige. Detta har explicit markerats av Abba 
Asfaha, som också hänvisar till den speciella orientaliska rit som de katolska eritreanerna 
och etiopierna tillhör. De katolska vietnameserna tillhör den romersk-katolska kyrkan, men 
språkfaktorn kan utgöra ett betydande hinder för integration i den lokala församlingen. Det är 
därför både enklare och naturligare för båda grupperna att fira mässa på sitt eget språk eller 
följa sin egen rit. 

5.7 Slutsatser 
Katolska kyrkans ledning i Norden har tagit avstånd från att tillåta nationella församlingar i 
Norden. Detta beslut från Nordiska Biskopskonferensen kommer säkert inte att ändras inom 
en snar framtid. Detta skulle kunna vara vad van der Ven kallar ett ”hierarkiskt” beslut, dock 
utan någon direkt konsultation med berörda parter. Återstår frågan hur kyrkan ska organisera 



FRÅN INVANDRARKYRKA TILL MÅNGKULTURELLT SAMFUND 

231  

det pastorala arbetet med de olika nationella grupperna. Detta rör andra, tredje och fjärde 
nivåerna i van der Vens modell. För biskop Brandenburg är inkulturation det som bör vara 
vägledande i arbetet med de olika nationella grupperna. Frågan är dock, med van der Vens 
ord hur de religiösa-, sociala-, operativa- och managementidentiteterna ska manifesteras i 
Stockholms katolska stift? Främlingsfientlighet och dold rasism är fenomen som även 
katolska kyrkan måste hantera. Kan man både bevara den nationella och kulturella 
identiteten och samtidigt främja och berika församlingens verksamhet? Om kyrkans ledning 
vill satsa på det förstnämnda, bör man också klarlägga på vilket sätt man vill göra detta. 
Resurser måste också tilldelas detta arbete, precis som församlingarna redan i dag har ett 
betydande ekonomiskt stöd. Den sociala dimensionen i själavårdsarbetet inom de nationella 
missionerna verkar fortfarande ha en begränsad betydelse. Isolering och svårigheter att hitta 
sin plats i samfund och samhälle är problem som många invandrare har, även efter många år 
i det svenska samhället. Grundproblemen ligger antagligen i avsaknad av en enhetlig 
definition i synen på den katolska identiteten och hur den ska gestaltas i Stockholms katolska 
stift. Genom att tillsätta en kommssion som ska utreda denna fråga, väljer stiftsledningen 
kommunikationsmodellen, och sökandet efter konsenus, som en problemlösningsmetod. Den 
religiösa identiteten på operationell och management nivå är ett omdebatterat ämne i 
Stockholms katolska stift. Etiopierna-eritreanerna försökte till en början att organisera sitt 
arbete enligt svensk folkrörelsemodell. Huvudanledningen var att detta skulle ge en allmän 
acceptans, samt att det ger rätt till ekonomiska bidrag från samfund och samhälle. För 
etiopisk-eritreanska missionen var det emellertid svårt att gå den föreslagna medelvägen, 
man kunde inte utforma stadgar som både var i samklang med den egna religiösa riten och 
den svenska modellen. Praktiska problem försvårar också att kunna kalla in en representativ 
styrelse. I församlingarna har eritreanska-etiopiska missionen erfarit de van der Ven kallar 
”hermetiskt slutna enheter”. Detta är en subjektiv känsla från en grupp som inte haft 
förmånen att åtnjuta alla de privilegier som de redan etablerade församlingsmedlemmarna 
har. På stiftsnivå har man ett bra administrativt stöd. I intervjun med själasörjaren Abba 
Asfaha anade jag dock viljan till ökad kontakt med alla nivåer inom Stockholms katolska 
stift. Ofta handlar det om enkla aspekter i det vardagliga arbetet: att skriva en budget, att göra 
och genomföra ett projekt, att finna ekonomiska resurser till det pastorala och sociala arbetet, 
att få hjälp med den löpande administrationen, kontakten med myndigheter, registrering av 
missionen och utformandet av lämpliga stadgar. Samma problem har vietnamesiska 
missionen. Eftersom de inte ens har egna stadgar får de inte heller direkt ekonomiskt stöd av 
de svenska myndigheterna.



   

Kapitel 6  Kyrkoorganisationen och det socialpastorala arbetet 
 
 
 
 
 
De reaktionära (eller konservativa) längtar tillbaka till idealiserat förflutet, när allt var 
ordning och reda och kyrkorna fylldes av underbar gregoriansk sång, när präster och lekfolk 
visste sina platser, disciplinen var stark och alla frågor besvarades från Rom. De 
revolutionära (eller progressiva) vill kasta ut alla traditioner och ”uppfinna kyrkan” på nytt, 
vilket har lett till oändliga experiment och tilltagande olust och osäkerhet.1 
 
 
 
 
 

 detta kapitel kommer jag att använda mig av några av de presenterade teorierna och 
modellerna från kapitel två om ledartyper, organisation och syn på auktoritet som 
existerar i katolska kyrkan i Sverige. Mycket av det som förmedlas i detta kapitel är 

”insider-bilder” som är svåra att dokumentera och som därför är tentativa. Detta kapitel 
består av två delar: i den första går jag igenom hur katolska kyrkan förändrats 1970 till 1990 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Katolska biskopsämbetet 1993, s. 17-18. 
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när det gäller kyrkoledning och kultur, kyrkoledning och struktur, samt kyrkoledning, vision 
och mission.2 I den andra delen anknyter jag sedan till Webers teori om ledarskap vad gäller 
det pastorala arbetet. För att analysera arbetet med de nationella grupperna gör jag en 
indelning i traditionellt, karismatiskt och rationellt pastoralt arbete.3 Jag reviderar Stechters 
typologi om katoliker med traditionell eller och progressiv troshållning och applicerar den på 
Stockholms katolska stifts ledning.4 Avslutningsvis låter jag en konservativ och en 
progressiv katolik lyfta fram de aspekter de finner viktiga att betona i katolska kyrkan i 
Sverige. Jag gör sedan en analys av dessa faktorer med hjälp av Descouvemonts typologi.5 

6.1 Kyrkoorganisationen i Stockholms katolska stift 1970 - 1990 

6.1.1 Fas 1: 1970-talet 

Ända fram till 1970-talet utgjorde andelen europeiska katoliker mer än 90% av det totala 
antalet registrerade medlemmar i Stockholms katolska stift. De materiella resurser som stod 
till stiftets förfogande var minimala. I princip fanns inga lekmän anställda i församlingarna 
eller på biskopsämbetet. Präster, systrar och ordensbröder uträttade och utformade själva det 
pastorala arbetet på direkt uppdrag av biskopen. Stiftsstrukturen var outvecklad på alla plan.6 
Kontaktvägarna var korta och obyråkratiska. Inga statsbidrag utgick till katolska kyrkans 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  Cf. Figur 12 Vision och mission. 
3  Cf. Figur 6 Typologi över rationellt, traditionellt och karismatiskt ledarskap i katolska kyrkan. 
4  Cf. Figur 11 Stechers typologi om traditionalisten och progressisten. 
5  Cf. Figur 7 Descouvemonts typologi om konservativt och progressivt synsätt. 
6  Utöver biskopen var endast tre präster verksamma på Katolska biskopsämbetet i mitten av 1970-talet. 

Stockholms katolska stift 1975, s. 1. 
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centrala verksamhet. Profilen var låg från stiftsledningen, misstänksamheten mot katolska 
kyrkan var fortfarande en realitet hos myndigheter, i media och den svenska allmänheten. 
Den rådande uppfattningen hos stiftsledningen var att katolska kyrkan inte direkt skulle 
synas ute i samhället.7 Stockholms katolska stift organiserade arbetet med de utländska 
katolikerna i första hand genom enskilda nationella själasörjare som reste runt till sina 
landsmän och höll mässa och bedrev trosundervisning, ofta på hemspråket. Avståndet mellan 
de nyanlända katolikerna och närmaste katolska församling var stort. Kontakterna mellan 
själasörjarna, de lokala kyrkoherdarna och biskopen var informell. Alla kände alla. 
Församlingsstrukturen var ofta enligt centraleuropeisk modell, centralstyrd med kyrkoherden 
i spetsen, medan de nationella själasörjarna ofta arbetade i periferin. Hela inriktningen på 
arbetet var i första hand pastoralt genom sakramentsförvaltning och undervisning. 
Ledarskapet var i religionssociologiska termer traditionellt. Fyra kultursfärer fanns 
representerade inom katolska kyrkan i Sverige nämligen den germanska/anglosaxiska, den 
slaviska, den skandinaviska och den latinska. Genom Figur 14 visar jag hur den 
germanska/anglosaxiska kultursfären framträder och intar en central position (detta framgår 
av den färgade cirkeln som visar att tendensen är att den germanska/anglosaxiska 
kultursfären dominerar, men att en förskjutning är på väg mot den skandinaviska).  
 
 
 
 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7  Cf. Katolska biskopsämbetet 1996a, s. 12. 
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Slaviska kultursfären                            Germanska/anglosaxiska kultursfären 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
  

 

Latinska kultursfären          Skandinaviska kultursfären  

Figur 14 Kyrkoledning och kultur 1970 

   
På Katolska biskopsämbetet var biskopen och de anställda prästerna av 
germansk/anglosaxisk bakgrund. Av kyrkoherdarna i Sveriges 25 katolska församlingar var 
15 av germansk/anglosaxisk bakgrund (60%) och 4 av slavisk härkomst (16%).8 Tack vare 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8  Stockholms katolska stift 1975, s. 2-9. 
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generösa ekonomiska bidrag och personalrekrytering av präster och systrar från Tyskland, 
tedde det sig naturligt att den germanska kultursfären påverkade utformandet av liturgi, 
katekes, och diakoni. Katolikerna av tysk, österrikisk eller schweizisk härkomst var ofta i 
majoritet i församlingarna. Liturgi- och katekesmateriel hämtades ofta från Tyskland och 
översattes till svenska. Många av de övriga katolikerna försökte finna alternativa 
samlingsplatser inom de nationella grupperna. Parallellstrukturerna var dock svaga och de 
nationella själasörjarnas arbete utfördes ofta i lånade, provisoriska lokaler.  

6.1.1.1 Kyrkoledning och struktur 

Om man ser hur katolska kyrkan som organisation var uppbyggd, finner man att 
församlingarna och kongregationerna/ordnarna nästan helt dominerade. Detta åskådliggörs i 
Figur 15 genom cirkeln som befinner sig mellan kongregationerna/ordnarna och 
församlingarna). Det fanns katolska föreningar och organisationer, men dessa verkade oftast 
i församlingarna.9 Även de ekonomiska resurserna fanns främst hos 
kongregationerna/ordnarna, som ofta fick stöd av provinsledningarna eller församlingarna 
(som ofta drevs av ordenspräster). Det fanns totalt 228 ordenssystrar i Stockholms katolska 
stift 1978.10 De nationella själasörjarna fick bara en ytterst marginell budget och symboliskt 
stöd från Katolska biskopsämbetet. 
 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9  I 1975 års kalender för Stockholms katolska stift finns det bara en katolsk förening upptagen (Sveriges 

Unga Katoliker) samt tre stiftsorgan. Stockholm katolska stift 1975, s. 2-3. 
10  Katolska biskopsämbetet 1997. 
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Kongregationer/ordnar       Församlingar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisationer/föreningar/       Nationella grupper 
rörelser           

Figur 15 Kyrkoledning och struktur 1970 

 

6.1.1.2 Kyrkoledning, vision och mission 

Katolska biskopsämbetets stiftskalendrar från 1970-talet upptog bara den centrala 
administrationen, som var minimal och bestod av biskopen och några präster, samt 
kyrkoherdarna i församlingarna. Under varje församling fanns i princip endast en person 
upptagen: kyrkoherden. Om församlingen var lite större fanns dessutom kanske namnet på en 
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kaplan redovisad. I slutet av kalendrarna kom systrarna och ordnarna. Inga katolska 
organisationer, förutom Caritas Sueciae och Sveriges Unga Katoliker, fanns med. I det 
förstnämnda fallet fanns bara ett postgironummer, samt ett telefonnummer, i det andra fallet 
bara namnet på den nationella ungdomsprästen.11 Man kan alltså konstatera att Stockholms 
katolska stift var klerikalt uppbyggt och bara i begränsad utsträckning börjat förändra sin 
struktur efter Andra Vatikankonciliets riktlinjer. Domprost Lars Cavallin menar att katolska 
kyrkan i Sverige under denna period inte haft skarpa motsättningar mellan ”progressiva och 
konservativa…kanske därför att de lokala katolska kyrkan var en utpräglad arbetar- och 
invandrarkyrka och högst upptagen med ganska primära överlevnads- och 
utbyggnadsproblem.”12 Cavallin konstaterar också ”att katolska kyrkan i Sverige förskonats 
från en efterkonciliär naivism med svagt marxistiska toner”.13  

Trots en kraftig förändring av medlemssammansättningen bland katolikerna i Sverige 
under denna period och ett ökat behov av socialt arbete med nyanlända, sker bara små och 
gradvisa förändringar av katolska kyrkans centrala administration.14 Min slutsats är därför att 
katolska kyrkans ledning under 1970-talet var försiktigt konservativ i sin vision och likaledes 
traditionell i sin mission. Genom typologin i Figur 16 kan man se att kyrkans ledning är KT 
(markerat genom en cirkel). Man skulle kunna säga att en sådan kyrka inte intresserar några 
direkta yttergrupper. Potentiella radikaler från Latinamerika och Tredje världen känner sig 
inte hemma i sådana sammanhang. Inte heller extrema högerkrafter, som inte uppfattar 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11  Cf. Stockholms katolska stift 1975, s. 1-20.  
12  Åberg, Lindqvist & Cavallin 1983, s. 42. 
13  Ibid. 
14  Cf. Åberg, Lindqvist & Cavallin 1983, s. 44-46. 
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kyrkan som tillräckligt hierarkisk, centralistisk eller dogmatisk. Folk som vill ha status quo, 
som inte förväntar sig något utöver den vanliga söndagsmässan, engageras, men på lagom 
nivå som ministranter, kyrkvärd eller ansvarig för kyrkkaffet eller vad man uppfattar som 
andra viktiga och betydelsefulla aktiviteter i församlingen.  

 
Mission 

Vision TRADITIONELL 

 

MODERN 

PROGRESSIV 

 

PT PM 

KONSERVATIV 

 

KT KM 

Figur 16 Kyrkoledning, vision och mission 1970 

 

6.1.2 Fas 2:  1980-talet 

Katolska kyrkans verksamhet förändrades inte nämnvärt förrän i samband med biskop 
Hubertus Brandenburgs tillträde 1978. Biskopen insåg de stora behoven av att förbättra 
kyrkans lokaliteter och infrastruktur. 1980-talet kännetecknades av upp- och ombyggnad. 
100-tals miljoner kr satsades genom bidrag från i första hand Tyskland och SST på att bygga 
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nya kyrkor och reparera/renovera gamla. Stockholms katolska stift har inte grundat mer än 
nio nya församlingar sedan biskop Brandenburgs tillträde. Desto fler församlingsbyggnader 
har blivit renoverade och de redan existerande församlingarna har fått större och mer 
tidsenliga samlingslokaler. Katolska kyrkan, som förut bedrev en stor del av sin verksamhet i 
källarlokaler, har kommit ur sin isolering. Trots detta har inte deltagandet i katolska 
gudstjänster ökat från mitten av 1970 till 1980-talet: 12 000 katoliker gick regelbundet i 
mässan 1974 och 1985, trots att antalet katoliker från Latinamerika och framförallt Polen 
ökade avsevärt.15 Andelen spansktalande katoliker började dock i högre utsträckning märkas 
i församlingarna och hos spanskspråkiga missionen, där majoriteten snart bestod av icke-
européer. Polackerna var i första hand aktiva i missionen för polsktalande katoliker, men 
också allt fler polska präster och systrar rekryterades och placerades i församlingarna. Bland 
kyrkoherdar skedde en gradvis förskjutning från den germanska till den slaviska kultursfären. 
Av Sveriges 35 katolska församlingar hade tio kyrkoherdar av slavisk bakgrund.16 Det är i 
absoluta tal mer än en fördubbling sedan mitten av 1970-talet. Många av de tysktalande var 
integrerade i det svenska samhället, de hade blivit svenska medborgare och anammat de 
flesta svenska vanor och traditioner. Flera av de nyanlända polska prästerna blev kyrkoherdar 
och fick nyckelpositioner i det katolska stiftet. Bland de katolska stiftsorganen var det dock 
oftast svenskar och konvertiter som spelade centrala roller. Denna förskjutning mot slaviska 
och latinska kultursfärer åskådliggörs genom Figur 17. 
 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15  Lindqvist 1989, s. 45 och s. 49. 
16  Stockholms katolska stift 1986, s. 6-19. 



FRÅN INVANDRARKYRKA TILL MÅNGKULTURELLT SAMFUND 

241  

 
Slaviska kultursfären            Germanska/anglosaxiska kultursfären 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
 
Latinska kultursfären       Skandinaviska kultursfären 
  

Figur 17 Kyrkoledning och kultur 1980 

6.1.2.1 Kyrkoledning och struktur 

På vilket sätt har organisationen katolska kyrkan i Sverige förändrats? Stiftsorganisationerna 
har stärkts under denna tid. Professionella lekmän och kvinnor har tagit över centrala 
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befattningar på Katolska biskopsämbetet.17 Man ser en viss förskjutning på central nivå från 
traditionellt ledarskap till rationellt-legalt grundat på specialistkompetens.18 På lokal nivå 
arbetade man i första hand med frivilliga krafter. Detta är nödvändigt eftersom antalet systrar 
i proportion till det ökade antalet medlemmar, har minskat. I absoluta tal har antalet systrar 
ökat från 228 till 241 under perioden 1977-87.19 Många av de gamla ordnarna har dock inte 
kunnat förnya sin vision och mission. Broomé menar att ”de som överlevt har kunnat göra 
detta just därför att de är tidslösa och anpassbara. Också nyare kongregationer har dött ut, i 
synnerhet de som har varit starkt bundna vid ett bestämt arbetsfält”.20 Större delen av 
församlingsarbetet bars upp av en kyrkoherde, en syster och några aktiva lekmän (-kvinnor). 
De nationella själasörjarna arbetade i princip som förr, d.v.s. genom informella nätverk, 
besök av landsmän i perifera regioner och områden. Traditionen står fortfarande i centrum: 
kyrkan erbjöd i första hand sakramentsförvaltning och undervisning. Församlingsarbetet var 
för det mesta sig likt sedan tidigare, d.v.s. mässa, dop, bröllop, första kommunion, 
konfirmation och begravning. Vissa nationella grupper engagerade sig i större utsträckning 
också i socialt arbete. Detta skedde med centralt stöd av Katolska biskopsämbetet, bl.a. 
genom Caritas. En del katolska föreningar, organisationer och rörelser blev allt aktivare och 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17  Enligt Stockholms katolska stiftskalender fanns i mitten av 1980-talet 12 anställda på Katolska 

biskopsämbetet (inklusive stiftsorganen) utöver biskopen, varav endast 4 präster. I princip alla 
nyanställningar som skett sedan Brandenburgs tillträde 1978 har varit lekmän med specialistkompetens 
inom olika områden. Stockholms katolska stift 1986, s. 1-4. 

18 Cf. Gustafsson  1981, s. 117-126, samt Weber (1910-14) 1987, del 3, kap 10 och kap 14. 
19  Katolska biskopsämbetet 1997. 
20  Broomé 1989, s. 163 
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verkar inte alltid direkt genom den lokala församlingen eller prästen. Denna förskjutning från 
församlingar mot organisationer/föreningar och rörelser åskådliggörs genom Figur 18.  
 
 
 
Kongregationer/ordnar      Församlingar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisationer/föreningar/      Nationella grupper 
rörelser        

Figur 18 Kyrkoledning och struktur 1980 

6.1.2.2 Kyrkoledning, vision och mission 

Kyrkans ledning stärktes (betydligt fler anställda med specialistkompetens inom olika sociala 
och pastorala frågor) och artikulerade sig klarare i både inomkyrkliga- och samhällsfrågor. 
Vad gäller katolska kyrkans mission skedde det förändringar: katolska kyrkans centrala 
administration förbättrades avsevärt. Biskopen byggde ut, rekryterade personal och 
delegerade ansvar. Externa faktorer är här viktiga, d.v.s. de möjligheter som växer fram 
p.g.a. verksamhetsmedel från stat och utland. I och med nya former av statsbidrag kunde 
Stockholms katolska stift anställa personer för ungdomsarbete och förvaltning. Katolska 
kyrkans ledning satsade i första hand på att bygga ut den befintliga strukturen. Detta tyder på 
att Stockholms katolska stiftsledning hade en vision som fortfarande kan karaktäriseras som 
försiktigt konservativ. En av de första prioriterade insatserna av biskop Brandenburg var att 
ge Katolska biskopsämbetet nya lokaler. Han samlade alla de katolska stiftsorganen under 
samma tak, vilket underlättade samordning och gav många synergieffekter. Detta skulle 
kunna karaktäriseras som en förändring från traditionell till modern i kyrkans mission. (se 
Figur 19). Katolska kyrkans ledning började bli mer intresserad av att använda sig av 
massmedia. Katolsk kyrkotidnings redaktion utvidgades. Den sociala verksamheten 
uppmärksammades och det blev lättare att få projektbidrag både för det internationella 
biståndsarbetet och den socialpastorala verksamheten. Denna finansierades oftast genom 
projektansökningar som formulerades och sammanställdes av tjänstemän som arbetade 
centralt i kyrkan. Det fanns avsevärda skillnader i synsätt på hur arbetet ska organiseras hos 
prästerskapet och de nya tjänstemännen. De sistnämnda var dock lojala katoliker och fann sig 
i att arbeta utan övertidsersättning, kollektiva avtal och med ideella syften. 
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Figur 19 Kyrkoledning, vision och mission 1980 

 

6.1.3 Fas 3: 1990-talet 

Katolska kyrkan växte fram som ett av Sveriges mer framträdande samfund vad gäller 
bistånd och arbetet med flyktingar och invandrare. Kontakterna med press, media, 
myndigheter var goda, uppmärksamheten likaså. Kunskaperna om katolska kyrkan ökade 
antagligen därför hos den svenska allmänheten. Flera svenska katoliker kom in i riksdagen 
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under denna period. Demokratiska element infördes i katolska kyrkans organisation. Flera av 
katolska stiftets organisationer var uppbyggda enligt svensk föreningsmodell. 
Församlingsråden var demokratiskt uppbyggda med val av ledamöter, årsmöte och ett ökat 
ansvarstagande av lekmännen. Även flera av de nationella grupperna i katolska kyrkan 
organiserade sig. De orientaliska katolikerna ökade kraftigt, speciellt efter det libanesiska 
inbördeskriget, samt Gulf-krisen. Det ovanliga med de orientaliska katolikerna var att man 
på ett tidigt stadium organiserade sitt pastorala och sociala arbetet enligt svensk 
föreningsmodell. Man har utarbetat stadgar som fyller alla krav på en svensk förening. Även 
eritreanerna/etiopierna har använt sig av motsvarande organisationsmodell, om dock med 
större problem. Orientalerna och eritreanerna/etiopierna har också valt att samarbeta i hög 
utsträckning med Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker.  På så sätt kommer i första hand 
ungdomarna tidigt i kontakt med ungdomar från Sverige och andra nationaliteter. 
Diskussionerna var livliga i Stockholms katolska stift om hur katolska kyrkan ska utveckla 
sitt mångkulturella samfund. Direkta satsningar gjordes på de nationella grupperna.  Vissa 
nationella grupper hade inte speciella själasörjare utan var direkt aktiva i församlingarna som 
t.ex. filippinerna i stockholmsområdet. Dessa är speciellt verksamma i den engelska mässan i 
S:ta Eugenia. På 1990-talet har det åter kommit en stor grupp flyktingar från Bosnien, 
Kroatien och Kosovo. Kroatiska missionen spelade en nyckelroll både vad gäller att ta emot 
och ge stöd till nyanlända flyktingar, samt organisera bistånds- och hjälpinsatser till det 
krigsdrabbade Balkan. Den slaviska kultursfären blir allt viktigare i Stockholms katolska 
stift, och då speciellt på församlingsnivå. I församlingarna ökar andelen polska präster som 
1996 utgör hälften (19 av 38 församlingar) av alla kyrkoherdar i Stockholms katolska stift.21 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21  Stockholms katolska stift 1998, s. 19-49. 
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Det har åter skett en fördubbling av präster från slavisk bakgrund sedan mitten av 1980-talet. 
Frågan är hur Stockholms katolska stift hade klarat av att driva församlingar i Sverige om 
man inte fått hjälp av Polen. Från den germanska/anglosaxiska kultursfären kommer åtta 
kyrkoherdar (jämfört med 15 kyrkoherdar 1975). Det betyder att andelen katolska 
församlingar som haft kyrkoherdar av germansk/anglosaxisk bakgrund minskat från 60% till 
21% under perioden 1975 till 1997. 
 
 
Slaviska kultursfären           Germanska/anglosaxiska kultursfären 
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Latinska kultursfären       Skandinaviska kultursfären  
 

Figur 20 Kyrkoledning och kultur 1990 

 
Katolska biskopsämbetet satsade på att rekrytera och utbilda nya präster. Man öppnade ett 
katolskt prästseminarium på Södermalm och invigde Collegio Svedese i Rom. På så sätt 
kunde biskopen lättare samla prästkandidaterna och knyta dem närmare Sverige. Tidigare var 
blivande präster tvungna att göra större delen av sin utbildning utomlands. Man startade 
också en speciell pastoralkurs med både teoretiska och praktiska moment för att bättre 
förbereda prästkandidaterna till församlingstjänst. Det är ännu för tidigt att göra en 
utvärdering av dessa initiativ. De visar dock att katolska kyrkans ledning arbetat intensivt för 
att förbättra den teologiska och pastorala utbildningsnivån i stiftet. Detta har lett till att 
diskussioner förts hur man också ska kunna låta lekmän och ordensfolk (systrar och bröder) 
få del av en god katolsk teologisk och pastoral bildning. Katolska synoden i Vadstena 1995 
framförde också flera förslag på hur man ekumeniskt skulle kunna samarbeta med andra 
teologiska institutioner i Sverige. 
 På stiftsnivå har det inte skett några större förändringar vad gäller kyrkoledning och 
kultursfärer. Det är fortfarande övervägande personer av germansk, anglosaxisk eller 
skandinavisk bakgrund som har nyckelpositioner inom de olika katolska nämnderna, råden 
och utskotten. Inte en enda polsk präst finns representerad i prästrådet, som väljs på fem år 
(1991-96).22 Inte heller i nämnderna, råden eller utskotten finns det någon av slavisk 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22        En präst av polskt ursprung, som dock är uppvuxen i Sverige, fanns med i prästrådet under denna period. 
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bakgrund som ordförande eller direkt ansvarig. Frågan är om detta inte på sikt kommer att 
skapa stora spänningar i katolska kyrkan i Sverige. Det kommer att på sikt bli ett glapp 
mellan det som händer på församlingsnivå (lokalkyrkans policy) och på central nivå (stiftets 
policy). Hittills har inte de slaviska prästerna agerat som ett kollektiv och ställt gemensamma 
krav på stiftsledningen. Detta kan dock ske om biskoparna visar för liberala eller progressiva 
tendenser. På synoden i Vadstena 1995 kunde man se hur samlevnadsfrågorna blev det 
hetaste ämnet och där biskop Brandenburg hade svårt att få sina kompromissförslag, med 
mer pastoral än dogmatisk framtoning, accepterade av konservativt inriktade delegater. Till 
slut var man dock i princip överens om att inte vara överens. Det blev dock en antydan till en 
framtida polarisering i Stockholms katolska stift, något som kan skapa en grogrund för andra 
konflikter av pastoral och social karaktär. Kyrkoherde Jozef Wegrzynek (från Polen) har i en 
rad debattartiklar i Katolsk kyrkotidning (senare Katolskt magasin) fördömt hela synodens 
upplägg, han har kritiserat kyrkoledningen och menar att man inte kan rösta demokratiskt om 
trosfrågor etc. Wegrzynek är en förespråkare för en konservativ trossyn. Denna typ av 
trossyn har förstärkts i katolska kyrkan i Sverige, speciellt på församlingsnivå p.g.a. det 
ökade antalet polska präster. Den konservativa trossynen har dock ännu inte något större 
inflytande på katolska stiftets mission och vision, d.v.s. på katolska kyrkans centrala policy. 
För att kunna få detta måste nya allianser skapas med andra grupperingar utanför den 
slaviska/nationalistiska kultursfären.  

6.1.3.1 Kyrkoledning och struktur 

Omorganiserade organisationer som Caritas Sverige får under denna period en allt mer 
framträdande plats i katolska kyrkan. Man har både personella och ekonomiska resurser för 
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att starta stora och komplicerade projekt, stödja sociala och pastorala insatser både i Sverige 
och utomlands. Katolska kyrkans ledning kan därmed delegera ett stort ansvar till en 
organisation som styrs av tjänstemän och professionella anställda. Nyrekryteringen till de 
katolska ordnarna och kongregationerna fortsätter att stagnera. Från 1987 till 1997 ökar 
visserligen antalet systrar från 241 till 247, dock inte i proportion till det ökade antalet 
katoliker i Sverige.23 I princip är det samma ordnar som tidigare från huvudsakligen 
Tyskland, Frankrike och Polen. Medelåldern bland dessa systrar ökar också kraftigt. Det 
tillkommer dock tre nya kontemplativa ordnar, två med huvudsakligen svenska systrar 
(Benediktinsystrar och Mariadöttrar), en indisk (Missionaries of Charity) och en ny polsk 
ordern (Lipie). Organisationerna får en alltmer central roll i Stockholms katolska stift. Även 
många ickekatoliker arbetar nu inom katolska kyrkan. De ställer dock delvis andra krav på 
sin arbetsgivare. Flera katolska arbetsplatser har i mitten av 1990-talet fått bättre 
arbetsförhållanden, kollektivavtal, de anställda är fackligt anslutna och har reglerade 
arbetstider och löner. Den ideella sidan minskar (Webers karismatiska ledartyp) och ersätts 
av ett mer byråkratiskt och teknokratiskt synsätt (Webers rationellt-legala ledartyp). Detta 
framgår av Figur 21. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23  Katolska biskopsämbetet 1991 och 1997.  
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  Kongregationer/ordnar       Församlingar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisationer/föreningar/      Nationella grupper 
rörelser        

Figur 21 Kyrkoledning och struktur 1990 

 
Även språket inom de katolska organisationerna förändras och blir mer tekniskt och 
fackmannamässigt. Följande är ett exempel på hur ett PM från Caritas Sverige, om fund-
raising och möjligheten att öka Caritas profil bland företag, kunde se ut i mitten av 1990-
talet. Brevet är ställt till en konsult som bl.a. hjälpt Caritas att utforma en affisch. Nu har 
man på Caritas ekonomiavdelning fått en del nya idéer: 
 
 
”Hejsan !  
Jag vet att det är många saker på gång på en gång, men vi får ta det som kommer. Tack för en 
mycket snygg Bosnienannons! Jag tänker nu på vår ”företagsattack” och jag skissar så här: 

 
• Från försäkringsbolaget X får vi gratis adresser ur något som heter Fast Choice. Ni får 
hjälpa oss att definiera en företagsmålgrupp med hänsyn till geografi, storlek och bransch. 
Kanske skall vi göra ett provutskick till hela 1000 företag. Adolf försäkringsbolag tar fram 
adresserna efter att vi specificerat målgruppen. 

 
• Grand Fonder har tagit fram en särskild U-hjälpsfolder särskilt för företag. Den är klar i 
dagarna och jag skulle vilja att ni beställer ett ex av en kille som heter Sune Sunesson, vår 
kontaktperson (av honom kan man också få lite tips och idéer - en bra kille) på Grand 
Fonder, tel: 00 00000. Denna folder skall gå med ut. 

 
• En liten kompletterande skrift (kanske 4 sidig E65) som är lite annorlunda och rolig där 
vi berättar vad Caritas är, att vi har ett stort nätverk osv. Vi arbetar med 
utvecklingssamarbete. Kanske skall man särskilt nämna satsningar i Östeuropa/Baltikum? 
Viktigt är ju också det vanliga stödet oavsett religiös, etnisk osv. Det skall inte vara för 
omfattande, företagarna får ändå så mycket reklam hela tiden. 

 
• I skriften nämner vi kort (eftersom det finns en särskild folder) att Caritas Sverige är 
medlemmar i Rättvisemärkningen och därför arbetar för att gynna rättvis handel. 
Rättvisemärkningen kommer att bli omtalat när de drar igång den 24:e april med sin 



FRÅN INVANDRARKYRKA TILL MÅNGKULTURELLT SAMFUND 

251  

kampanj. Den är förresten gjord av byrån P. i X-stad (nästan lika duktiga som JDL). Jag 
bifogar logon och du kan få mer info av mig eller hemsidan www.katkampanj.se. Det är 
viktigt att tala om att om företagen stödjer Caritas via U-hjälpsfonden så stödjer de även 
rättvis handel. 

 
• Vi bör också framhålla hur man som företag kan stödja projekt direkt (nästan en slogan - 
Projekt Direkt). Här tar vi Fast Choice som exempel. De stödjer via oss (istället för julgåvor 
till de anställda) ett barnhem i Lettland med 100.000 per år i tre år. Det bästa vore om de kort 
kunde uttala sig i skriften. Detta får ni kolla med Y. Det är också viktigt att framhålla att 100 
kronor från dom ger 400 från Sida om det gäller ett utvecklingsprojekt. 

 
• Slutligen skall det framgå att om man på företaget är intresserade av att bilda en 
”biståndsförening”, d.v.s. en liten förening av intresserade anställda som vill arbeta med, 
kontakta och kanske besöka ett projekt i tredje världen, så kan vi hjälpa dom med detta och 
förmedla kontakt och stöd. 

 
• Eventuellt kan vi också nämna konstmappen. 

 
• Man skulle kunna tänka sig att vi bifogar den förenklade verksamhetsberättelsen som ni 
håller på med.  
 
Slutligen en information om att dom kan få en kontaktperson och/eller mer information på 
Caritas. 
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Vad tror du om detta? Meningen är att vi skall hålla oss på en inte alltför omfattande nivå 
och vi riktar oss till företag. Inget om medlemskap, Caritasvän, Bank Bibelfond etc. 

 
   (Underskrivet av tjänsteman på Caritas Sverige).”  24 
 
 

Det intressanta med detta PM är hur ett katolskt organ försöker vända sig till nya målgrupper 
som inte ligger inom den egna sfären. För att klara av detta krävs ny kompetens, ett annat 
språkskick, en pedagogik som kräver kunskaper och erfarenheter som måste förvärvas 
utanför kyrkan. PM-et är skickat som ett e-mail från Caritas Sveriges nätverk, där varje 
anställd har sin egen e-mail adress. Som bilaga har man också skickat iväg en folder om den 
nya kampanjen om rättvis handel som Caritas Sverige deltar i. Man kan bara spekulera i om 
språket och det tekniska kunnandet som framgår av ovanstående text är något som är väl 
förankrat i den katolska ledningen? Både på Katolska biskopsämbetets centralkansli och på 
Caritas Sveriges huvudkontor har man i mitten av 90-talet anställda som arbetar med 
informations- och mediefrågor. Stiftsledningen har därmed delegerat även denna fråga till 
tjänstemän. Dessa utvecklar nya nätverk och kontakter som inte alltid kyrkans ledning 
känner till och förstår. Motsättningar kan dock uppstå i frågan hur mycket ekonomiska 
resurser som ska satsas på kampanjer och informationsmaterial och i andra hand hur mycket 
makt som ska delegeras till konsulter och idékläckare utanför den egna sfären? Ska man 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24  Alla namn på företag, personer och fonder är fingerade.  
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också prioritera målgrupper som ligger utanför de egna medlemmarna? Har man en lika väl 
utvecklad strategi för att kunna nå ut till sina egna intressegrupper? 
  

6.1.3.2 Kyrkoledning, vision och mission 

Katolska kyrkan får en hjälpbiskop 1987. William Kenney, sociolog och passionistfader från 
Göteborg, får genast ansvaret att bygga upp en ny caritasorganisation och stärka katolska 
kyrkans sociala arbete. Detta förändrar avsevärt katolska kyrkans lednings administrativa 
kapacitet och profil vad gäller sociala frågor och även i relation till myndigheter och 
massmedia. En bodelning görs mellan stiftsbiskopen, som är försiktigt konservativ, men 
pragmatisk,  och hjälpbiskopen, som av många anses vara progressiv. Stiftsbiskopen  
Hubertus Brandenburg utnämner William Kenney till ny ordförande i Caritas Sverige och ett 
nytt centralt kansli inrättas för sociala frågor på Katolska biskopsämbetet. Katolska kyrkans 
vision kan sägas förskjutas från försiktigt konservativ till försiktigt progressiv. Caritas 
Sverige blir snart medlem i Svenska Missionsrådets Biståndsnämnd, och har därmed del av 
det inarbetade ramavtalet för finansiering av biståndsprojekt mellan Sida och de kristna 
samfunden. Caritas Sveriges budget ökar snabbt från 50.000 kr per år i mitten av 1980-talet 
till ca 50 miljoner kr 1995. Även egenfinansiering ökar kraftigt, dock inte i samma 
utsträckning som stödet från Sida och andra myndigheter och organisationer. Kyrkans 
ledning försökte medvetet att hålla ihop de olika strömningarna som fanns och på så sätt 
motverka polarisering och fragmentarisering.  
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Ett nytt nykonservativt fenomen framträder genom Opus Dei. Här har vi en rörelse 
som i sin vision är konservativ men som i sin mission ofta framstår som modern.25 Denna 
nykonservatism kan attrahera nya grupper av personer i 1990-talets Sverige. Opus Dei 
använder sig av den senaste tekniken, man är innovativ och intresserar sig för management 
och nya koncept. Man förvärvar centralt belägna lokaler och bostäder i centrala Stockholm. 
Medlemmar av Opus Dei bildar föreningar som bl.a. sysslar med bistånd och 
seminarieverksamhet. Man lyckas också få ekonomiska direktbidrag av Sida, dock inte 
genom Caritas Sverige. Opus Dei präster fyller upp de tomrum som finns inom det katolska 
stiftet. Man tar över äktenskapsdomstolen (den instans som kan pröva om ett äktenskap var 
giltigt eller ej). Den enda präst i Sverige som innehar ett doktorat i kanonisk rätt är Opus 
Dei-präst. Man har ett viktigt ansvar vad gäller religions- och trosundervisning i S:t Eriks 
katolska skola i Enskede och Katolska domkyrkan i Stockholm. Man är också aktiv inom 
universitetsvärlden, och det är ingen slump att man valt att förlägga en del av sitt 
själavårdsarbete på Tekniska högskolan och Handelshögskolan. Att satsa på akademiker och 
den framtida eliten, är ett kännetecken för organisationen. Opus Dei har i mångt och mycket 
en spansk framtoning. Dess språkbruk är ofta direktöversättningar av spanska orginaltexter 
med gammaldags, prekonciliär jargong. För ett samhälle som det svenska, som präglas av en 
öppen och icke fördömande attityd i moraliska frågor kan säkert Opus Deis strikta budskap 
uppfattas som arkaisk och förlegad.26 Stechers katolik med progressiv troshållning skulle 
säkert ha hävdat att Opus’ vision passar bättre i katolska Spanien på 1930-talet (som var mer 
konservativt och traditionellt) än i 1990-talets Sverige. Opus Deis budskap torde säkert gå 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25  Cf. om Opus Dei, Walsh 1989. Om konservativa rörelser i katolska kyrkan, Walsh 1995. 
26  Cf. analysen om Opus Dei i kapitel 7. 
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hem i nykonservativa kretsar även i Sverige, där andlighet och fromhet återigen blivit 
positiva begrepp. I figuren nedan visas hur katolska kyrkans mission fortfarande är modern, 
men och att en viss förskjutning skett i visionen från konservativ, mot ett mer progressivt 
synsätt. Denna förändring har dock inte skett fullt ut och är mycket beroende på vem den 
framtida biskopen kommer att bli i Stockholms katolska stift.  
  
 

     Mission 
Vision TRADITIONELL 

 

MODERN 

PROGRESSIV 

 

PT PM 

KONSERVATIV 

 

KT KM 

         

Figur 22 Kyrkoledning, mission och vision 1990 

6.2 Traditionell själavård, karismatisk verksamhet och rationellt pastoralt arbete 
Jag har redogjort för förändringarna i katolska kyrkans organisation under perioden 1970-90. 
Nu kommer jag att koncentrera min analys till Stockholms katolska stifts socialpastorala 
verksamhet under 1990-talet. 
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Gustafsson har använt sig av Webers typologi när han undersökt hur makten 
legitimeras i Svenska kyrkan.27 Gustafsson skiljer på personlig karismatisk och 
institutionaliserad karismatisk auktoritet. I den senare formen försöker man att bibehålla och 
formalisera den karismatiska auktoriteten, för att den inte ska försvinna eller uttunnas.28 Han 
påpekar att det som varit kännetecknande för Svenska kyrkan under de två senaste 
århundradena är att den antagit samma eller likartade organisationsformer som det 
omgivande samhället. Anpassningen till samhällets och omvärldens värderingar har skett 
både frivilligt och påtvingat.29 Från att ha haft en auktoritetsstruktur som är 
traditionell/karismatisk har Svenska kyrkan, efter sin förvandling av församlingens 
uppbyggnad efter den borgerliga kommunens struktur, förändrats mot en 
karismatisk/rationellt-legal auktoritet. De kyrkokommunala organen får i detta sammanhang 
representera den rationellt-legala auktoriteten genom tjänstemännen och de demokratiskt 
valda politikerna medan präster och biskopar fortfarande i viss mån har en särställning i 
kyrkoråd respektive kyrkomötet. Det råder dock motsättningar om och hur makten ska delas 
mellan dessa två auktoriteter, mellan den partipolitiskt tillsatta politiska ledningen å ena 
sidan, och den religiösa makten, förvaltad av präster och biskopar, å andra sidan. 
 För att kunna svara mot samhällets förväntningar på en rationell och effektiv 
organisation, har Svenska kyrkan i allt högre utsträckning delegerat vissa funktioner till 
experter och personer med den specialkompetens som anses vara nödvändig för att 
administrera allt mer komplicerade strukturer. Det kan handla om förvaltning av 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 Gustafsson 1981, s. 117-125. 
28 A.a., s. 118. 
29 A.a., s. 119. 
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jordegendomar och aktier, personaladministration och fackliga förhandlingar, relationerna 
till massmedia, men också kyrkans direkta verksamhet som att producera material för barn 
och ungdomar eller att se över kyrkans katekes, som nu görs av pedagoger. Förskjutningen 
har här skett mot en rationellt-legal auktoritet.30 
 Hur ser det ut i katolska kyrkan i Sverige? Har även här skett en anpassning till de 
förhållanden som råder i samhället? En stor omställning har skett sedan biskop Hubertus 
Brandenburg tillträdde 1978. Stiftelsen Romersk-katolska kyrkan i Sverige (RKK) är den 
juridiska person som har ansvar för och förvaltar katolska kyrkans egendomar i Sverige. Här 
finns både den juridiska och ekonomiska expertisen samlad. Katolska ungdomsförbundet 
SUK har redan tidigare ett rikskansli, men har under senare år kunnat expandera och 
decentralisera sin verksamhet genom att satsa på regionerna och nya kontor både i södra och 
västra Sverige. Nya samarbetsformer med kommun, landsting och stat har givit nya 
möjligheter till projektbidrag, men också krävt ökade satsningar på att ha en effektiv och 
rationell administration. Ungdomskonsulenten ska här ta över de funktioner som tidigare låg 
på en överbelastad ungdomspräst. Datoriseringen har gått som en röd tråd både genom 
central och lokal förvaltning inom katolska kyrkan. Det var ett visst motstånd i början från 
stiftsledningen som inte förstod varför ordbehandling, grafik och kalkylhantering skulle 
skötas av datorer istället för de maskiner och den kontorsutrustning man redan köpt in några 
år tidigare. Sammanfattningsvis kan man alltså säga att det skett en viss förskjutning från 
traditionell till rationellt-legal auktoritet inom katolska kyrkan i Sverige. Detta gäller främst 
den centrala förvaltningen och de församlingar som har resurser och möjligheter.  

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 A.a., s. 124. 
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 Många av katolikerna är registrerade i de nationella grupperna/missionerna.  När man 
analyserar dessa gruppers organisationsuppbyggnad skulle man kunna använda sig av Figur 6 
Typologi över rationellt, traditionellt och karismatiskt ledarskap i katolska kyrkan. Många 
missioner har inslag av de tre typerna:  

Den traditionella nationella själasörjaren bor ofta i storstad, företrädesvis Stockholm, 
där den egna bostaden utgör både hem och missionens högkvarter. Den nationella missionen 
inkarneras i prästen. Han är missionen. Det finns ingen formell styrelse eller 
delegationsordning. Om lekfolket är engagerat sker detta alltid i direkt samråd med prästen. 
Arbetet för missionen är direkt inriktat på själavårdande arbete och sakramentsförvaltning. 
Verksamheten utövas i den lokala församlingen, ofta utanför den ordinarie församlingens 
verksamhet, ibland också i lånade lokaler. Tiden räcker inte till för andra sociala aktiviteter 
än kyrkkaffe och sporadiska hembesök i samband med sjukdom. Den egna nationella 
gruppen lever sitt eget liv i och utanför den lokala församlingen. Gudstjänstspråket och 
språket i samband med undervisning är det egna och inte svenska. Kontakten med 
stiftsorganisationer som Katolska Pedagogiska Nämnden, Sveriges Unga Katoliker och 
Caritas är begränsad.  
 Det rationella pastorala arbetet med nationella grupper är uppbyggt kring tanken om 
ett gemensamt ansvar för att utveckla det pastorala arbetet med en specifik kultur eller 
nationell grupp. Detta sker ofta i samarbete med svenskar eller katoliker från andra kulturer. 
Prästen spelar även här en nyckelroll, men gör detta i samråd med en styrelse som väljs på ett 
årsmöte och som därmed har missionens förtroende. Utifrån detta förtroende utarbetas en 
pastoral plan där man ser de speciella behov som kvinnor, barn, ungdomar och äldre kan ha. 
Man formulerar gemensamt projekt i samarbete med Caritas för att utveckla missionens 
sociala verksamhet. Man får stöd och ekonomisk hjälp av Sveriges Unga Katoliker för att 
kunna skicka sina ungdomar på mångkulturella läger och möten med deltagare från andra 
lokala församlingar och andra nationella grupper. Missionen utvecklar också pedagogiska 
metoder i sin trosundervisning. Man arbetar med video, CD-rom och multimedia. Snart får 
ungdomar från den egna nationella gruppen chansen att ta ett ansvar i katolska kyrkan i 
Sverige genom förtroendeuppdrag, praktikplats eller erbjudande om arbete. Detta ger ofta 
arbetslivserfarenhet som i sin tur kan hjälpa och stödja ungdomarna till att få ett permanent 
arbetet inom näringslivet eller den offentliga sektorn. Denna typ av pastoralt arbete med sina 
sociala dimensioner skapar också nya integrationsmodeller som kan användas både inom och 
utanför kyrkan.  

Den karismatiska verksamheten präglas oftast av att den nationella själasörjaren 
tillhör en rörelse eller organisation (t.ex. Oas-rörelsen i Polen, Focolarerna, Karismatisk 
förnyelse). Verksamheten knyts därigenom till en bredare grupp än de medlemmar som 
traditionellt tillhör den egna nationella gruppen. Den varma gemenskapen, personliga 
vittnesbörden och det faktum att man bedriver en stor del av missionens verksamhet utanför 
de lokala församlingarna – i hem och rekreationscentra – gör att arbetet expanderar utanför 
den egna kretsen. Detta skapar ibland friktion med församlingarna, som anser att missionens 
arbete är en parallellverksamhet som ligger utanför den ordinarie verksamheten (som bedrivs 
i församlingarna). 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att dessa tre modeller står för: 
 
Den traditionella modellen:  Central själasörjare, klerikalt inriktad. Begränsad delegation av 
ansvar till lekfolk. Verksamheten är inriktad på mässa, trosundervisning, kyrkkaffe. 
Samhörigheten och gemenskapen är nationell och monokulturell. Ringa kontakt med 
svenskar och andra nationella grupper. 
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Den rationella modellen: Präst med en styrelse, klar delegation av ansvar, ökat antal lekmän, 
samordning med stiftsorganen, inte bara nationell, men också mångkulturell verksamhet ofta 
med socialt innehåll. 
 
Den karismatiska modellen: Präst med en gemenskap, stort antal frivilliga i alla åldrar och 
med olika kulturella bakgrunder. ”Enhetskultur” grundad i den metodik/karisma, som prästen 
tillhör. Andlig verksamhet, ofta i hemmen, präglad av lovsång, personligt vittnesbörd och 
bön. 

6.3 Progressivt och konservativt synsätt i stiftsledningen 
Efter att Andra Vatikankonciliet infört att gudstjänstfirandet kunde ske på folkspråket (7 
mars 1965) så förstärktes vissa konflikter och spänningar i kyrkan. Två typer av reaktioner 
växte fram: den ”reaktionära (eller konservativa) längtar tillbaka till ett idealiserat förflutet, 
när allt var ordning och reda och kyrkorna fylldes av underbar gregoriansk sång, när präster 
och lekfolk visste sina platser, disciplinen var stark och alla frågor besvarades från Rom. Den 
revolutionära (eller progressiva) ville kasta ut alla traditioner och ”uppfinna kyrkan” på nytt, 
vilket har lett till oändliga experiment och tilltagande olust och osäkerhet.”31 I 
föreberedelsedokumentet till katolska kyrkans synod i Vadstena 1995 framfördes synpunkten 
att dessa s.k. ytterligheter (”reaktion” eller ”revolution”) är lika sterila eftersom de antingen 
tenderar att drömma sig tillbaka till en gyllene forntid som inte existerar eller en utopisk 
framtid som inte kommer att finnas. Stiftsledningen har en ganska moderat hållning, i linje 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 Katolska biskopsämbetet 1993, s. 17-18. 
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med Stecher, vars typologi är en kritik mot ytterligheterna.Vad som istället betonades i 
förberedelsedokumenten var behovet av en slags karismatisk hållning genom att lyssna till 
Anden här och nu och genomföra de uppdrag som ska genomföras.  

Katolska kyrkan i Sverige har inte varit utsatt för den polarisering mellan progressiva 
och konservativa katoliker, som funnits i Centraleuropa eller Latinamerika. Nyman menar att 
denna interna kamp lett till inomkyrkliga gräl och uppgivenhet i katolska kyrkan i vissa 
länder. Katolska kyrkan i Sverige har dock hittills ”lyckats bevara respekten för olika kultur- 
och positionsgränser och kreativt skapat en framtidstro och optimism”.32  

Nedan följer ett försök att applicera Stechers modell på Stockholms katolska stifts 
ledning i mitten av 1990-talet: 
 
Syn på förändring: Katolska kyrkans ledning är öppen för förändringar. Dessa ska dock vara 
i överensstämmelse med god, katolsk tradition. Inga genomgripande strukturella förändringar 
genomförs som att införa nya församlingstyper (exempelvis nationella församlingar). 
Ledningen har ett pluralistiskt synsätt, ger moraliskt stöd till olika typer av grupper, men 
riktar det ekonomiska biståndet i första hand till stabila enheter, väl prövade koncept, i 
korthet allt som inte skapar splittring och interna motsättningar. Kyrkans ledning har en 
moderat inställning vad gäller synen på förändring. 
 
Syn på auktoritet: Biskopens huvudansvar för Stockholms katolska stift ifrågasätts inte av 
någon inom katolska kyrkan. Kyrkans ledning har alltid betonat subsidiaritetsprincipen och 
det kollegiala ansvaret. Nya styrmetoder införs på stifts- och församlingsnivå med en 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 Nyman 1995, s. 1-3. 
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blandning av hierarkisk och demokratisk ledning. Detta är i katolska sammanhang 
progressivt och nydanande. Reaktionen från lekfolket och vissa kyrkoherdar har dock inte 
varit alltför positiv. Man är inte van att dela ansvar utan utgår från att biskopen och prästerna 
ska styra. Deltagandet vid församlingsstämma och val är därför ofta ganska begränsat. 
Katolska kyrkans ledning detaljstyr inte församlingarnas och de nationella missionernas 
verksamhet utan överlåter det övergripande ansvaret till den lokale kyrkoherden/nationella 
själasörjaren. Kyrkans ledning betonar karismer och nådegåvor i kyrkan, både ”vertikalt och 
horisontellt”. Detta är dock i första hand ett moraliskt stöd, man uppmuntrar inte direkt dessa 
rörelser inom kyrkan att verka. De får verka, men inte synas alltför mycket. Visst anser man 
att kyrkans ledning leds av den Helige Ande. Betoning sker dock på sakramentens betydelse 
inom ramen för det vanliga församlingslivet. Moderat hållning. 
 
Syn på ekumenik och dialog: Stiftsledningen har alltid betonat samverkan med andra 
samfund och kyrkor. Detta är en av huvudanledningarna till att katolska kyrkan blivit så 
respekterad i det svenska samhället. Man har varit med om att förändra de ekumeniska 
strukturerna och deltar aktivt i dialog, både teoretiskt och praktiskt, på alla nivåer. Katolska 
kyrkan är i detta sammanhang progressiv. 
 
Syn på praktisering av tron: Kyrkans ledning reagerar i viktiga samhällsfrågor, ofta gör man 
det dock när debatten redan ebbat ut.33 Ett exempel är fredsfrågorna där katolska kyrkan i 
Sverige på 1960- och 70-talen inte deltog i den allmänna debatten, när dessa frågor var heta. 
1997 skrev Brandenburg en debattartikel i SvD om svensk vapenexport. Moderat hållning. 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33  Cf. Figur 8  ”Fördröjt reaktionsmönster” hos religiösa samfund. 
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Synen på moral: Biskopen har alltid klart och tydligt förklarat katolska kyrkans hållning i 
olika moraliska frågor. Han har dock alltid givit utrymme åt den pastorala omsorgen, som 
givit utrymme åt lokala själasörjare att inte utestänga katoliker som genomgått skilsmässa, 
katolska sambopar och homosexuella. Hur detta ska gå till i praktiken är dock en het fråga 
där det inte finns konsensus mellan traditionella och progressiva falanger inom katolska 
kyrkan. Försiktigt progressiv hållning. 
 
Synen på nutid: Katolska kyrkans ledning ser inte nostalgiskt tillbaka. Tvärtom ser man med 
tillförsikt på framtiden. Biskopen investerar och utvecklar stiftet på alla nivåer. Progressiv 
hållning. 

6.3.1 Präst, byggnad och hierarki 

Fader Josef Wegrzynek, kyrkoherde med många års pastoral erfarenhet i Sverige, är en aktiv 
talesman för en traditionell/konservativ kyrkosyn. Han pekar på följande faktorer som 
centrala när det gäller polackernas bidrag till katolska kyrkan i Sverige: 

 
”Att lära de andra att söndagsmässan är viktig, liksom bönen i allmänhet, 
Att vara trogna påven, 
Att visa på närheten mellan församling och präst, där prästen har en given roll, något 
som fattas lite av i Sverige, 
Att kyrkan som byggnad betyder mycket, 
Att prästerna lyder påve och biskopar, även om de säger sin egen åsikt, 
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Att prästerna bryr sig om varandra och besöker varandra och är vänner, 
Att prästerna är angelägna om att ordna trosundervisning i veckorna, och inte som i 
Sverige med intensivundervisning.” 34 

 
Polackerna är heller, enligt Wegrzynek, inte intresserade av församlings- och kyrkoråd. De är 
inte vana vid sådant och betraktar det som en byråkrati, som bara tar tid och inte leder 
någonstans. De har dock en stark medvetenhet och ett ansvar för kyrkan och ställer gärna upp 
om det behöver göras reparationer och annat. Kyrkoskatt är dock någonting okänt för de 
flesta polacker, även om det är självklart att man avlönar prästen genom kollekter och 
frivilliga insamlingar i församlingarna utan hjälp från staten eller uppifrån.35 
 Om man analyserar Wegrzyneks punkter och placerar in dem i Descouvemonts 
typologi (Figur 7), kan man konstatera att Wegrzynek sätter ”kyrkans tradition och 
biskoparnas auktoritet i centrum” (”att prästerna lyder” ). Han betonar ”kyrkans hierarkiska 
struktur” (”att vara trogen påven”) . Han lyfter fram bilden av kyrkan som en byggnad 
(”kyrkan som byggnad betyder mycket”). Wegrzyneks bidrag visar att han, med 
Descouvemonts ord ”antagligen är en trosmänniska med stabil övertygelse” (”att lära de 
andra att söndagsmässan är viktig, liksom bönen i allmänhet”). Det ”pastorala går före det 
sociala” (inga sociala aspekter nämns bland det som Wegrzynek prioriterat ovan. Wegrzynek 
ser säkert med nostalgi över ”kyrkans (förlorade) centrala position”, där prästen spelade en 
annan roll (”…där prästen har en given roll, något som fattas lite i Sverige”). Wegrzynek 
nämner ingenting om samhället eller världen. Han är ”rotad (i kyrkan) och traditionsbunden”. 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34  Wegrzynek 1993 
35 Ibid. 
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Många katoliker i Stockholms katolska stift håller säkert med fader Josef Wegrzynek 
om vad som är viktigt för katolska kyrkan i Sverige. Hans tankar ligger väl i linje med 
Vatikanens konservativa hållning sedan Johannes Paulus II blev påve 1978. Nyckelbegrepp 
är ”präst, byggnad och hierarki”. Prästen har givetvis en central roll, något som för de 
traditionella hotas av kyrko- eller församlingsråd. Enligt dem kan man inte rösta 
demokratiskt om tron. Kyrkan är i första hand en byggnad där det ordnas mässa och 
trosundervisning. Hierarki handlar om lydnad och disciplin, ”att vara trogen påven”.  
 
 

6.3.2 Lekfolk, Gudsfolk och dynamik 

Om man utgår från Descouvemonts typologi skulle de progressiva betona ”lekfolk, Gudsfolk 
och dynamik” medan de traditionella hellre accentuerar ”präst, byggnad och hierarki”. En 
person som skulle kunna representera en progressiv katolicism inom Stockholms katolska 
stift är Carin Zetterlund Brune, anställd på Caritas. Hon anser att de progressiva katolikerna 
”står med ett ben i verkligheten och ett annat i kyrkan och vägrar att flytta på något av dem. 
Motsatsen till traditionalister, som står med båda benen i kyrkan och inte heller flyttar på 
dem?”36 Vilka är de progressiva katolikerna? Enligt Zetterlund Brune är de t. ex. ”förnyare, 
radikaler och caritasmedarbetare”. Vilka bidrag har de givit till katolska kyrkan i Sverige? 
Zetterlund Brune anser att de progressiva katolikerna: 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36  Följande stycke om progressiv katolicism bygger på en intervju med Carin Zetterlund Brune, anställd 

av Caritas Sverige sedan 1989. 



FRÅN INVANDRARKYRKA TILL MÅNGKULTURELLT SAMFUND 

265  

• ”vill att kyrkan tar del och analyserar och agerar i förhållande till olika 
samhällsföreteelser i Sverige, samt därmed tar politisk ställning. 
 
• vill att kyrkan aktivt arbetar för solidaritet med syd. 
 
• vill öka lekmannainflytandet. En församling består av fria människor som har rätt att 
agera och bör agera i enlighet med sin sociala övertygelse. Progressiva katoliker bör stödja 
detta. T.ex. att arbeta med uteliggare och flyktingar samt våga ta i obekväma frågor. 
 
• föreslår att församlingen köper en billigare orgel och lägger mer pengar på sociala 
insatser. 
 
• vill få tydligare beslutsstrukturer och inkludera halva mänskligheten (kvinnor) i 
beslutsfattandet och genomförandet. Inte bara för att bekräfta männens existens. 
 
• arbetar för en multikulturell representation i olika ekumeniska fora och andra 
organisationer. Detta innebär att tänka i termer av: för vem, i vems syfte, till vem, vems 
behov, vilka behov etc? 
 
• bidrar till att den katolska socialläran förs ut mer aktivt samt att den implementeras på 
församlings- och stiftsplan.  
 
• anser att de nationella grupperna ska ges en reell röst i kyrkan och att de inte bara ska 
sitta med som gisslan. 
 
• anser att byggnader visserligen är viktiga, men att det är mer väsentligt att bygga upp 
strukturer och att anställa nyckelpersoner runt om i landet som kan driva olika frågor och 
projekt.” 
 
 
I enlighet med det progressiva synsättet i Descouvemonts typologi vill Zetterlund Brune 
”satsa på människorna i samhällets utkant”. Hon aktar sig för elitism och lyfter istället fram 
gender-frågor och jämlikhet som något väsentligt (”inkludera kvinnorna i beslutsfattandet”). 
För Zetterlund Brune går ”det sociala före det pastorala”: hon nämner ingenting om bön, 
mässa, församlingsliv etc. Hennes bild av kyrkan är ”Guds folk på vandring”. Hon anser att 
kyrkan ska vara delaktig i världen ”världen är skapad av Gud och därmed i grund och botten 
god”. Zetterlund Brune är antagligen en ”dialogmänniska med flexibel personlighet” (”..i 
samarbete med andra organisationer…”). Hon är öppen för nya horisonter. 
 I Stockholms katolska stift finns den progressiva katolicismen representerad inom 
olika instanser, stiftsorgan och församlingar. Liksom sin motsats (den 
traditionell/konservativa katolicismen) är den inte fullt ut manifesterad i katolska kyrkan i 
Sverige utan existerar snarare i en rad blandformer (se Figur 12 Vision och mission). 

6.4 Slutsatser 
Katolska kyrkan i Sverige har inte paralyserats i konflikterna mellan olika fraktioner och 
falanger, må de vara progressiva, konservativa eller av olika kulturella och nationella 
bakgrunder. Katolska kyrkans ledning inser att det pastorala arbetet måste utvecklas utifrån 
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de nya behov invandringen skapat. Om man sammanfattar de stora förändringar som skett 
1970-90 gällande kyrkoledning, kultur, struktur och vision/mission kan följande nämnas: 
 
Kultur: På församlingsnivå har det skett en förskjutning från den germanska/anglosaxiska till 
den slaviska kultursfären. Av landets 38 katolska församlingar har i mitten av 1990-talet 16 
polska kyrkoherdar. På stiftsnivå har det inte skett någon avgörande skillnad, eftersom 
ledningen kommer från den germanska/anglosaxiska kultursfären. 
 
Struktur: Den operationella identiteten förskjuts från en informell struktur, där alla känner 
alla, till början på en professionell organisationsstruktur. Den sistnämnda 
organisationsformen får allt mer utrymme på central nivå.  
 
Vision/mission: Katolska kyrkans ledning har på stiftsnivå utvecklats från att ha varit 
försiktigt konservativ i vision, försiktigt traditionell i mission, till att vara försiktigt 
konservativ i vision och modern i mission. Detta liknar mycket de rådande värderingar som 
finns i det svenska samhället i mitten av 1990-talet. 
  
Om man applicerar Stechers typologi på Stockholms katolska stift kan man konstatera att 
katolska kyrkan i Sverige i mitten av 1990-talet har en ledning som är moderat, eller 
försiktigt progressiv i sin syn på centrala frågor som förändring, auktoritet, ekumenik & 
dialog, praktisering av tro, moralsyn och nutid. 37 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37  Cf. Figur 11 Stechers typologi om traditionalisten och progressisten 
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Kapitel 7  Katolska kyrkans sociallära  
 
 
Vi bör se socialläran som en kontinuerlig process som belyser och ger vägledning om den 
föränderliga verkligheten.38 
 
Socialdoktrinen är klar i alla aspekter, den är obligatorisk, ingen kan avsäga sig den utan risk 
för sin tro och moraliska ordning.39 
 
 

 tidigare kapitel om katolska kyrkans verksamhet har jag lagt analysen på det pastorala 
arbetet. I detta kapitel kommer det sociala arbetet att undersökas utifrån katolska kyrkans 
sociallära. Jag anknyter till mitt teoretiska schema, figur 1, på samhällsnivå. När man 

försöker förklara och beskriva socialläran, citeras ofta socialencyklikor och olika kyrkliga 
dokument. Alla dessa har sitt ursprung i den första socialencyklikan, Rerum Novarum,  som 
skrevs 1891. Ofta uppfattas socialläran som abstrakt och svårgenomtränglig. Det finns olika 
åsikter om vad en sociallära egentligen är. I detta kapitel tas sju olika synsätt upp, vilket visar 
vilken spännvidd och dynamik som finns när man försöker definiera katolska kyrkans 
sociallära. I nästa kapitel beskrivs katolska kyrkans sociala metodik, d.v.s. hur man inom 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38 Latinamerikanska biskoparna i CELAM 1979, n. 473. 
39 Påven Pius XII  i tal till Acción Católica Italiana, Pius XII  1945. Cf. Herrera 1986, s.18. 

I
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katolska kyrkan generellt försöker tolka och översätta sociallärans principer till ett konkret 
socialt arbete. Allt socialt arbete inom katolska kyrkan är på ett eller annat sätt inspirerat av 
denna sociallära. Samtidigt är den ganska okänd utanför specialistkretsarna, både inom och 
utanför katolska kyrkan. Svenska katoliker som skildrar katolska kyrkans sociallära gör det 
ofta med berömmande ord. De menar att socialläran står för någonting nytt och viktigt, ett 
bidrag från katolska kyrkan till en värld i avsaknad av fred och rättvisa. Senare i detta kapitel 
presenteras ett annat perspektiv, där socialläran beskrivs som en ”devalverad” morallära, 
eftersom den inte har doktrinära anspråk. Katolska kyrkan väljer istället att prioritera tros- 
och moralfrågor på individnivå, enligt sociologen Gene Burns. Avslutningsvis applicerar jag 
den katolska socialläran på svenska sammanhang. 

7.1 Svensk forskning om katolska kyrkans sociallära  
Det fanns fram till mitten av 1980-talet nästan inget skrivet på svenska om katolska kyrkans 
sociallära. Sedan dess har analyser och översättningar av kyrkodokument och 
socialencyklikor gjorts, men då nästan enbart behandlade ur teologisk synvinkel. En rad 
artiklar har publicerats i tidskriften Signum av och i samarbete med jesuiterna, och då oftast 
med anknytning till nyutkomna encyklikor eller uttalanden om sociala förhållanden från 
någon katolsk biskopskonferens. Herman Seiler S.J. har varit outtröttlig vad gäller att 
analysera och tolka de senaste händelserna rörande katolska kyrkans sociallära.40 Erwin 
Bischofbergers S.J. och Maciej Zarembas bok Arbete före kapital är kanske det viktigaste 
försöket att belysa socialläran i svensk kontext.41 Lennart Ejerfeldt har bidragit med en rad 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 Cf. Seiler 1988, 1989, 1991. 
41 Bischofberger & Zaremba 1985. 
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arbeten, bl.a. genom Religionssociologiska Institutet. Han har också varit med och bearbetat 
översättningar av  socialencyklikor och kyrkodokument från Andra Vatikankonciliet. 
Läsvärda är också de introduktioner och förtydliganden Frans J.Holin S.J. gjort till flera 
dokument och påvliga rundbrev.42 Stiftsprästen Jan Smith har också bidragit till att ge 
komplexa och svåra encyklikor en smidig och passande svensk språkdräkt. Även 
dominikansystrarna Catharina Broomé och Marie-Elisabeth Högman måste nämnas i dessa 
sammanhang. Under den sistnämndas påverkan har också katolska kyrkans sociallära börjat 
benämnas ”samhällslära”, för att betona de strukturella aspekterna.43 Högman har 
sammanställt, översatt och kommenterat texter av påven Johannes Paulus II om kyrkan, 
samhället och samhällsansvaret.44 Den chilenske sociologen Orlando Mella tog i sin 
doktorsavhandling, vid Uppsala Universitet, upp frågan om religion och exil.45 Sveriges 
Kyrkliga Studieförbund/Katolska Kyrkans Studieråd har ordnat seminarier om Flyktingskap 
och tro - Den chilenska exilen och religionens roll.46 Docent Manfred Hofmann skrev 1978 
en avhandling om befrielseteologi med titeln Identifikation mit dem Anderen. 47 
 Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker har under hela 1980-talet arbetat aktivt med 
ungdomspastorala frågor med fokus på den mångkulturella situationen. Man har utarbetat 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cf. Frans Holins introduktion och kommentarer till Troskongregationen (1986) 1987 som behandlar 
befrielseteologin och socialläran, samt introduktionen till Johannes Paulus II 1991. 

43 Cf. Katolska biskopsämbetet 1995b, s. 42, där kyrkans ”sociala ansvar” bytts ut mot kyrkans 
 ”samhällsansvar”. 
44 Johannes Paulus II 1989. 
45 Mella 1987. 
46 Mella et al. 1990. 
47 Hofmann 1978. 
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konkreta modeller för ett socialt arbete med speciellt andragenerationsinvandrare och 
asylsökande. Ämnet är tvärvetenskapligt och kan belysas ur teologisk, sociologisk, 
psykologisk och antropologisk synvinkel. Få sociologiska analyser har gjorts i Sverige av 
katolska kyrkans sociallära eller sociala arbete. 48 Ingenting, förutom interna dokument och 
PM,  finns skrivet om Stockholms katolska stifts sociala arbete. I andra länder ser det 
annorlunda ut. I Latinamerika finns en tvärvetenskaplig forskningstradition där teologer, 
sociologer och socionomer arbetar, forskar och verkar gemensamt. Detta är speciellt 
framträdande i länder som Brasilien och Chile, där det finns flera betydande social-
teologiska forskningsinstitut. 49 I Tyskland finns det t.o.m. professurer i ”caritasvetenskap”. 
50 
 Kända befrielseteologer som Gustavo Gutiérrez från Peru och Leonardo Boff från 
Brasilien betonar gång på gång de strukturella orättvisorna som orsak till social och 
ekonomisk misär. Tyngdpunkten i den sociala analysen läggs på de bakomliggande 
orsakerna. De flesta sociala enskilda organisationer inom katolska kyrkan (Caritas, Justitia et 
Pax, Jesuit Refugee Service etc.) har utvecklat en praxis som är inspirerad av socialläran. 
Denna praxis eller metodik presenteras i nästa kapitel, ”Katolska kyrkans sociala metodik” . 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48 Stora delar av redogörelsen i följande kapitel om katolska kyrkans sociallära och sociala metodik 

bygger på min D-uppsats Katolska kyrkans sociala metodik , cf.  Gärde 1987, 1992. 
49 Här kan bl. a. nämnas folkbildningsorganisationerna CIDE  i Chile och ISER i Brasilien. 
50  I Freiburg, där Caritas Tysklands högkvarter ligger, finns 2 professurer i ”Caritaswissenschaft”. 
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7.2 Katolska kyrkan och samhällsfrågorna  
1891 skrev påven Leo XIII den första socialencyklikan Rerum Novarum som behandlade 
arbetarnas rättigheter.51 Denna chockade stora delar av Leo XIII:s samtid. Många ansåg 
nämligen att kyrkan varken hade kompetens eller rätt att uttala sig i världsliga frågor. 21 år 
tidigare, på Första Vatikankonciliet 1870, hade katolska biskopar från hela världen samlats. 
På dagordningen fanns enbart inomkyrkliga frågor av andlig karaktär. Ingenting om 
människornas sociala förhållanden behandlades. Biskoparna nämnde inte den nöd som fanns 
runt omkring dem, den ökande arbetslösheten, misären i de nyindustrialiserade städerna eller 
de enorma migrationsströmmar som uppkommit i hopp om att finna en ny framtid undan 
svält och fattigdom. Den amerikanske statsvetaren Erik O. Hanson beskriver påven Pius IX:s 
tid (1846-78) som ett enda diplomatiskt fiasko. En katolsk-konservativ allians 1850-70 
isolerade kyrkan från den tidens sociala och ekonomiska problem.52 Huvudfrågorna var 
istället frågeställningar om påvens ofelbarhet när han uttalar sig i lärofrågor (ex cathedra), 
samt en konstitution om tro och vetande (Dei Filius).53 Enligt Hanson sammanfattade Pius 
IX konciliets mål enligt följande: 
 

Att värna tron i vissa fall där den blivit attackerad eller missförstådd; att se över 
prästerskapets liv och behov; att skydda det kristna äktenskapet och den kristna 
utbildningen för de unga; och att i dessa nya tider aktualisera de gamla problemen 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51 Leo XIII (1891) 1942. 
52 Hanson 1987, s. 40-41. 
53 Broomé 1993, s. 287-288. 
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angående relationerna mellan Kyrka och Stat och att ge adekvat ledning för att främja 
fred och välfärd i det nationella livet överallt.54 

 
Detta var enligt Johannes Paulus II ett av de rådande synsätten inom katolska kyrkan i slutet 
av 1800-talet, eller med påvens egna ord: ”Två riktningar var förhärskande: den ena var 
inriktad på livet  i denna världen, vilket inte hade med tron att göra, och den andra på det 
eviga livet, som var utan betydelse för livet på jorden.”55 I och med Rerum Novarum 
markerade Leo XIII tydligt att kyrkans uppdrag även omfattar människans välfärd här och 
nu. 
 Ska det kyrkliga läroämbetet, d.v.s. katolska kyrkans ledning i sin fulla auktoritet, 
uttala sig i politiska och sociala frågor mer än bara genom allmänt hållna 
principdeklarationer? Vad händer när kyrkans ledning blandar sig i politiska, sociala och 
ekonomiska frågor och exempelvis kritiserar olika partier, ideologier eller ekonomiska 
skolor? Besitter kyrkan en kompetens i dessa icke-teologiska frågor? Är socialläran 
någonting givet, en dogm eller en fast princip grundad i naturrättslig tradition (jfr. FN:s 
Deklaration om de mänskliga rättigheterna) med icke bindande rekommendationer och 
förslag som var och en kan tolka som han/hon vill? Båda åsikterna existerar inom katolska 
kyrkan. Vissa kallar socialläran en socialdoktrin (på spanska la Doctrina Social) andra ser 
den som ett samhällsvetenskapligt analysintrument. I det följande avsnittet går jag igenom 
sju olika synsätt. 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54 Hanson 1987, s. 34. 
55  Johannes Paulus II 1991, n. 5, s. 31. 
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7.3 Definitioner av socialläran 

7.3.1 Erwin Bischofberger S.J  

Socialläran är en normativ samhällsvetenskap: Enligt jesuitfadern Erwin Bischofberger 
behandlar katolska kyrkans sociallära "människans ställning i samhället, särskilt i arbetslivet, 
och om samhällets förhållande till den enskilde i hans sociala miljö".56 Bischofberger 
definierar socialläran som en samhällsvetenskap. Han pekar på att samhällsvetenskapernas 
(sociologin, nationalekonomin, etnologin etc.) uppgift i första hand är ”deskriptiva, d.v.s. att 
de beskriver, tolkar och förklarar samhälleliga processer”. Socialläran är däremot ”en 
normativ samhällsvetenskap. Den vill väcka insikt och ställa krav på människan att handla i 
enlighet med densamma.” 57 Bischofberger  anser att ”kyrkan genom sin sociallära lägger 
fram och visar på förslag till samhällsreformer. Detta görs genom en systematisk och kritisk 
analys av samhället. Katolska kyrkan samarbetar här med andra kyrkor och samfund i olika 
sociala frågor - här kan bl.a. nämnas flyktingfrågan i Sverige. Lekfolket spelar en nyckelroll, 
inte bara som passiva mottagare av vad biskoparna och prästerna säger. De uppmuntras till 
att arbeta politiskt för samhällsförändringar. Genom hennes konkreta politiska, sociala och 
pastorala arbete förändras och utvecklas katolska kyrkans sociallära.” 58   

7.3.2 Gregorio Iriarte O.M.I  

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56 Bischofberger & Zaremba 1985, s. 8. 
57 A.a., s. 13. 
58 A.a., s. 9. 
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Socialläran är ett redskap för att studera och analysera de sociala problem som finns i 
samhället: Enligt den bolivianska oblatprästen Gregorio Iriarte ”genomgår katolska kyrkans 
sociallära en kris”.59 Han menar att socialläran av många anses vara urvattnad, inte 
tillräckligt pluralistisk och adekvat för människan inom politiken och arbetslivet. Iriarte 
klassificerar inte socialläran som en vetenskap. Genom de grundläggande principer som 
sammantaget utgör katolska kyrkans sociallära kan man studera och analysera de sociala 
problem som finns i samhället. Dessa principer ska stödja och vara rådgivande i det sociala 
arbetet. För att lyckas med detta krävs en ny social metodik. Iriarte beskriver denna metod 
som induktiv, inspirerad av den brasilianske pedagogen Paolo Freire och hans berömda 
metod ”se, bedöma och handla”.60 

7.3.3 Johannes XXIII  

Socialläran utgör en integrerad del av den kristna läran om människan: Den karismatiske 
påven Johannes XXIII (påve 1959-63) satte igång en av de största förnyelseprocesserna i 
katolska kyrkans 1900-tals historia genom att sammankalla det Andra Vatikankonciliet. Hans 
två socialencyklikor Mater et magistra och Pacem in terris behandlar strukturella orättvisor 
och freds- och rättvisefrågor. Johannes XXIII framhäver de principer och kriterier som 
framförs i socialläran och menar: ”Den katolska socialläran utgör en integrerad del av den 
kristna läran om människan.” 61 Johannes XXIII är pedagogisk i sina skrifter och försöker 
vända sig till "vanligt folk". Socialläran blir ett konkret uttryck för den kristna tron. 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59 Iriarte 1985, s. 10. 
60 A.a., s.17. Cf. Freire 1972, 1974, 1975. 
61 Johannes XXIII (1961)1963, s. 135, n. 222. 
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7.3.4 Johannes Paulus II  

Socialläran möjliggör en analys av sociala situationer, att bedöma dem och ge riktlinjer för 
en rättvis lösning av problemen: Johannes Paulus’ syn vad gäller socialläran liknar Iriartes, 
d.v.s. att se den som en av kyrkans ”produkter”, ett redskap för analys, men där även påven 
betonar praxis, att sträva efter rättvisa lösningar av problemen.62 Enligt Holin förverkligas 
dessa lösningar genom en ”rationell flexibilitet”, d.v.s. ”utifrån å ena sidan saklig kompetens 
(kunskap om fakta och sammanhang) och å andra sidan lyhördhet gentemot sociallärans 
ärende”. För Johannes Paulus II har socialläran givit kyrkan en ”hemortsrätt” i det offentliga 
livet; hennes uppdrag gäller inte bara det eviga livet, utan också människans välfärd på 
jorden.63 

7.3.5 Roberto Herrera  

Socialläran är en obligatorisk socialdoktrin: Enligt den chilenske läraren Roberto Herrera 
har kyrkan genom seklerna utarbetat en serie grundläggande principer, som belysta genom 
Kristi lära agerar riktmärke för det sociala och politiska arbetet hos de kristna. Detta 
sammantaget utgör katolska kyrkans socialdoktrin (eller lära). Även om metoderna för hur 
läran ska konkretiseras inte direkt är givna, är ändå läran explicit en doktrin, och därmed 
obligatorisk menar Herrera och citerar påven Pius XII: 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
62 Johannes Paulus II 1991, n. 5, s. 31. 
63 A.a., Holins introduktion, s. 9. 
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Doktrinen är klar i alla sina aspekter, den är obligatorisk; ingen kan avsäga sig den 
utan risk för sin tro och moraliska ordning. 64 

 
Herrera lägger tonvikten på det individuella moraliska planet. Socialläran är något som är en 
moralisk förpliktelse för varje katolik. 
 

7.3.6 José Miguel Ibañez Langlois  

Socialläran är en serie moralrättsliga och moralteologiska principer: Ungefär samma 
individuella synsätt som Herrera har filosofidoktorn vid det påvliga Lateran-Universitetet, 
José Miguel Ibánez Langlois som definierar socialläran utifrån en juridisk ståndpunkt: 

 
Socialläran är en applicering av den kristna tron och buden i de sociala relationerna. 
Socialdoktrinen förklarar de sociala konsekvenserna av den kristna tron. Den är en 
serie moralrättsliga och moralteologiska principer som beskriver samhällets 
beskaffenhet, samt de regler som styr det mänskliga livet i samhället.65 

  

7.3.7 Frans J. Holin S.J.  

Socialläran är en på evangeliet grundad socialfilosofi: Holin definierar socialläran som en 
”socialfilosofi, som utvecklas historiskt i en konfrontation mellan evangeliet å ena sidan och 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
64 Herrera 1986, s.17. 
65 Ibañez Langlois 1986, s. 9. 
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konkreta samhällsförhållanden å andra sidan”. Genom denna socialfilosofi kan kyrkan delta 
som ”en partner i den allmänna dialogen om hur ett konkret samhälle ska utvecklas mot ökad 
rättvisa”.66 Holin medger dock att sociallärans tidigare starka förankring i naturrättsligt 
tänkande bytts ut på senare år mot Johannes Paulus II:s tydligare teologiska grundvalar. 
Kyrkan försöker inspirera till konkreta och väl fungerande lösningar - och då alltid 
förankrade i de principer som utgör kyrkans troslära.67 

7.4 Socialläran, en förklarings- eller förståelsemodell  
Man skulle kunna se socialläran som en förklaringsmodell, d.v.s. en tolkningsplan eller 
teorikonstruktion. Alf Ronnby, lärare på Socialhögskolan i Lund, definierar en 
förklaringsmodell som något som är avsett ”att göra verklighetens mångfald vettig och 
begriplig, och i det här fallet syftar till att förklara eller förstå sociala problem, dess orsaker, 
ursprung, framträdelseformer, utveckling och fortlevnad/befästande”.68  
 Man skulle också  kunna se socialläran som en förståelsemodell, där ”man strävar 
efter att se de sociala fenomenen i ett helhetssammanhang för att kunna nå fram till dess 
ändamål, syfte eller funktion”. Enligt Ronnby ”försöker förståelsemodeller se saken ur de 
handlandes perspektiv för att förstå vilka strukturer och processer som bildar bakgrund till 
handlingen (historiska, sociala, politiska, ekonomiska sammanhang)...Man söker efter 
intentionerna, motiven, avsikterna i människans handlande.” 69 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66 Johannes Paulus II 1991, s. 9. Introduktion av Holin.  
67 A.a., s. 8-9. 
68 Ronnby 1983, s. 14. 
69 A.a., s. 15. 
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 Katolska kyrkans sociallära har i viss mån pendlat mellan dessa två olika modeller. 
Tendensen i Tredje världen, där kyrkans ledning ställs inför socio-ekonomiska problem som 
berör majoriteten av befolkningen, är att ta parti för de fattiga, svaga och förtryckta. Detta är 
ett exempel på en förståelsemodell av socialläran, något som senare utvecklades genom 
befrielseteologiskt och kontextuellt tänkande.70 

7.5 Sociallärans grundprinciper  
Enligt Bischofberger använder katolska kyrkan sin sociallära för att med en systematisk och 
kritisk analys granska samhället. Detta ligger sedan till grund för förslag till 
samhällsreformer.71 ”Katolska kyrkans sociallära utvecklas genom ett dynamiskt utbyte av 
ständigt pågående erfarenhets-, reflektions- och diskussions-processer mellan kyrkans bas 
och dess ledning.” Kyrkans sociallära har m.a.o. mer av pastoral än dogmatisk karaktär. Den 
har sin grund i det som händer i samhället. 
 Även i Latinamerika har biskoparna tagit fasta på dynamiken i socialläran. I det 
viktiga biskopsmötet i Puebla 1979 fastställde man: ”Vi bör se socialläran som en 
kontinuerlig process som belyser och ger vägledning om den föränderliga verkligheten.” 72 
Om man har denna dynamiska grundsyn när man analyserar socialläran, ser man tydligt att 
det skett en utveckling och flera modifieringar av socialläran från Rerum Novarum 1891 till 
Centisimus Annus 1991. Det finns dock vissa fundamentala grundpelare och etiska principer 
som inte förändrats: 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 Cf. de tre dokumenten från Latinamerikanska biskopskonferensen, CELAM 1968, 1979, 1992. 
71 Bischofberger & Zaremba 1985, s. 9. 
72 CELAM 1979, s. 170, n. 473. 
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Figur 23 Sociallärans grundprinciper 73 

Människovärde: Varje människa är okränkbar och äger ett människovärde som bör 
respekteras. 

Människan som subjekt: Varje människa är ett subjekt och mål i sig och kan inte behandlas 
som ett objekt eller medel. 

Mänskliga rättigheter: Varje människas rätt till ett värdigt liv. 
Subsidiaritetsprincipen: Staten bör komplettera och främja men ej överta enskilda gruppers 

och personers initiativ. 
Solidaritetsprincipen: Människan har ett gemensamt ansvar för hela skapelsen. 

7.6 Socialläran i ideologiskt och politiskt bakvatten  
Ovan nämnda principer kan sägas utgöra grundstenarna i katolska kyrkans sociallära. Varje 
katolik, andra kristna och alla människor av god vilja uppmanas att tillämpa dessa principer i 
den konkreta verkligheten. Hur detta ska genomföras på samhällsnivå blir dock en öppen 
fråga, eftersom katolska kyrkan inte vill framhäva någon speciell ideologi som sin egen.  
 Tidigare i detta kapitel har nämnts att det i första hand är jesuiterna, 
dominikansystrarna, samt religionssociologen Lennart Ejerfeldt och stiftsprästen Jan Smith, 
som bearbetat, översatt och analyserat socialencyklikorna och andra viktiga kyrkodokument 
från Andra Vatikankonciliet. Dessa personer har, sammantaget, förmedlat en bild av katolska 
kyrkans sociallära som något progressivt och framåtskridande: katolska kyrkan tog ställning 
för arbetarna och deras rättigheter, vilket enligt den svenska analysen ledde till bestörtning 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
73 Bischofberger & Zaremba 1985, s. 11-16. 
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bland besuttna katoliker och reaktionära biskopar i Första Vatikankonciliets anda. Kyrkans 
ståndpunkt är klar: ”arbete går före kapital”. 74 Bischofberger & Zaremba gjorde f.ö. sin 
analys av socialläran på uppdrag av Sveriges Kristna Socialdemokraters Förbund, Arbetarnas 
Bildningsförbund och Brevskolan. 
 Amerikanske sociologen Gene Burns har en diametralt motsatt uppfattning om 
katolska kyrkans sociallära.75  Han anser att kyrkans ledning inte klarat av att ställa om sig 
från sin tidigare maktposition i samhället. Socialläran innebar en väg för kyrkan att lansera 
en ny socialdoktrin. Burns hävdar t.o.m. att påvarna från Leo XIII försökt hålla katolska 
kyrkans sociallära så vag som möjligt. Den är, enligt Burns, ”devalverad och urvattnad”. 
Kyrkan är vag i sina uttalanden i sociala och politiska frågor och undviker att ta ställning på 
policynivå. På så sätt har kyrkans ledning försökt att undvika konflikt med liberala stater. För 
Burns är socialläran ”svårgenomtränglig, irrelevant och okänd för gemene man både inom 
och utanför katolska kyrkan”.76 Påvarnas kritik mot socialismen och liberalismen, d.v.s. Pius 
IX (1846-78), Leo XII (1878-1903), Pius X (1903-14), Benedictus XV (1914-22) Pius XI 
(1922-39), var inte en radikal uppgörelse med kapitalism och förtryck, utan ”en neo-feodal 
reaktion som hade sin grund i ett försök att återupprätta den världsliga myndighet som 
Vatikanen hade förlorat”. Burns menar alltså att kritiken mot kapitalets företrädare och den 
nya liberala ordningen inte kommer från vänster utan från höger.77 Vägen från Pius IX:s 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
74 Cf. Broomé 1993, s. 81. Holins introduktion, s. 7 i Johannes Paulus II 1991. Bischofberger & Zaremba 

1985, s. 17, s. 26-27. 
75 Följande stycke är hämtat från Burns 1994, kap. 2. 
76 A.a., s. 23. 
77 Cf. Parker Wallace 1966, s. 262-267. Moody 1961, s.78-79. Cf. Burns 1994, s. 41.  
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påvliga stat till det Rom där Paulus VI presiderade över Andra Vatikankonciliet, har varit 
lång och besvärlig. Burns sätter kyrkans ständigt förändrade syn på ideologierna i centrum 
för sin analys. På 1800-talet kritiserade påvarna allt tal om separation mellan kyrka och stat, 
man var emot religions- och pressfrihet mm. Påvarnas grundläggande synpunkt var att 
kyrkans religiösa frihet var beroende av deras egen världsliga makt, som i sin tur stärktes 
genom allianser med totalitära regimer. Påven själv var en absolut monark, andligen genom 
att vara katolska kyrkans ledare samt som världslig regent över Påvestaten i centrala Italien 
fram till 1859.  
 Lite mer än 100 år senare förbjuder katolska kyrkan sina präster och biskopar att 
inneha politiska ämbeten. Kyrkan skiljer på andlig och världslig makt, något som var 
otänkbart under Pius IX:s tid. För den senare var tanken på separation mellan kyrka och stat 
en omöjlighet, vilket också klart fördömdes i den berömda Syllabus of Errors. Denna ingick 
i encyklikan Quanta cura, med bl. a. en förteckning över tidens ”irrläror”.78 
 Burns anser att katolska kyrkan hade mycket lättare att finna sig tillrätta i l’ancien 
régime, med alla sina feodala privilegier, än i den nya världsordningen som präglades av 
liberalt och socialistiskt tänkande. Han citerar här Mary Fulbrook, forskare från Cambridge, 
som hävdar att kyrkans perspektiv på samhället och världen har ett direkt samband med 
huruvida samma kyrka är allierad med, eller alienerad från, den direkta makten (A church’s 
perspective on the temporal world very much depends on whether that church is allied with 
or alientated from state structures).79  

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
78 Burns 1994, s. 22, samt Broomé 1993, s. 220. Över 80 ”irrläror” nämns i denna encyklika, bl.a.                                        

kapitalism, kommunism, rationalism, panteism, gallikanism, naturalism mm. 
79 Fulbrook 1983.  
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 Från att ha varit direkt involverad både politiskt och ekonomiskt i den gamla 
ordningens (l’ancien régime) maktapparat, så marginaliserades kyrkan och blev fråntagen sin 
forna position och sina privilegier, av en värld som präglades av nya idéer, ett nytt sätt att 
organisera samhället och nya bärande ideologier som politiskt kitt. Från att ha varit allierad 
med den världsliga makten blev alltså katolska kyrkan, enligt Burns, alienerad från den 
världsliga makten. Den nylanserade socialdoktrinen var bara ett försök att kritisera den nya 
ordningen genom att undvika en direkt kyrka-stat-konflikt och därigenom öppna för ett nytt 
förhållningssätt gentemot politik och samhälle.80 Svagheten i denna nya socialdoktrin är 
enligt Burns, att den inte har samma tyngd och kraft som exempelvis kyrkans syn på tros- 
och moralfrågorna gällande individ och familj (t.ex. sexualfrågor). I den förstnämnda 
behöver inte katolikerna vara överens om hur den ska tillämpas på samhällsnivå. Detta 
hamnar nämligen utanför kyrkans kompetens. I moralfrågorna är dock kyrkans ståndpunkt 
oföränderlig och har doktrinära anspråk (unchanging doctrinal requirements).81 För Burns är 
socialläran varken fågel eller fisk. 
 Burns kritiserar därför alla försök att göra Leo XIII och hans socialencyklika Rerum 
Novarum, och även senare encyklikor som Pius XI:s Quadragesimo Anno, till progressiva 
och banbrytande dokument. Monarken Leo XIII övergav aldrig tanken att hans egen 
världsliga makt var nödvändig för att kunna garantera kyrkans religiösa frihet. Pius XI 
skapade nya allianser med fascismen och lyfte fram det gamla ståndssamhället med dess 
gillen och skrån som något eftersträvansvärt istället för fackförbund som är knutna till en 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 Burns 1994, s. 40. 
81 A.a., s. 32. 
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enda klass.82 Burns slutsats blir att den nya socialdoktrinen, i kyrkans ögon, är underordnad 
de mer viktiga individuella tros- och moralfrågorna. Från att tidigare kunnat välsigna och 
vara allierad med eliten och de styrande, så uppstod istället en ny mur mellan kyrkan och 
staten, en klar gränsdragning mellan den andliga och den världsliga makten. Det 
egendomliga är att det under 1900-talet varit de konservativa och reaktionära krafterna i 
kyrkan som insisterat på att betona kyrkans andliga uppdrag, medan samma krafter under 
1800-talet vägrade att skilja på kyrkans andliga och politiska makt: alliansen mellan tronen 
och altaret var en central del i kyrkans ideologi ända fram till 1900-talet.83 

7.7 Socialläran, en tredje väg mellan kapitalism och socialism? 
Att socialläran skulle vara någon slags egen ideologi mellan kapitalism och socialism anser 
inte Holin vara hållbart. Han menar att påvarna varit obestämda och mångtydiga i denna 
fråga. När Johannes Paulus II i Sollicitudo Rei Socialis 1991 försökte ge socialläran 
ställningen av en tredje väg mellan kapitalismen och socialismen, blev han framförallt av 
liberala anhängare kritiserad för sitt försök att ”förtydliga” kyrkans ståndpunkt.84 Broomé 
menar ”att katolska kyrkans sociallära representerar en enhetlig syn på människan och 
samhället, men samtidigt har inställningen till samhällsfrågorna och de politiska systemen 
förskjutits märkbart”. Hon anser att ”det räcker att konstatera, att katolska kyrkan uttryckt 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
82 Cf. Ejerfeldt 1971, s. 10, samt Husslein 1942, s. 190. Cf. Burns 1994, s. 43. 
83 Burns 1994, s. 22-26. 
84 Från Holins introduktion, Johannes Paulus II 1991, s. 13. 
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vissa grundläggande tankar om sociala frågor, men att samtidigt kyrkans syn har genomgått 
en dynamisk förändring”. 85 
 I andra sociala, ekonomiska och politiska frågor, t.ex. vad gäller äganderätten eller 
synen på olika ideologier, så har katolska kyrkans sociallära förändrats under 1900-talet. 
Man kan i princip skönja en helomvändning om man studerar utvecklingen från Första 
Vatikankonciliet 1870 till Andra Vatikankonciliet 1962-65. I Rerum Novarum går Leo XIII 
hårt fram i sin syn på socialismen, som han menar med bestämdhet står i djup kontrast till 
den kristna tron. I detta sammanhang nämner han knappt kapitalismens (eller liberalismens) 
konsekvenser för dåtidens människomassor. Vissa teologer och forskare menar dock att Leo 
XIII:s encyklika även kritiserade liberalismens förespråkare, fabriksägarna och den tidens 
företagare. Det är sant att de nämns i vissa meningar, men det står absolut inte i proportion 
till alla de paragrafer och kapitel som ägnas "den socialistiska faran". Detta har säkert att 
göra med att socialismens och kommunismens företrädare under denna tid var starkt 
kyrkofientliga. 
 Sedan 1960-talet finns det dock en rad exempel på hur katolska kyrkan i flera 
sammanhang också varnat för den kapitalistiska faran, konsumismen, och påmint om 
arbetarnas värdighet och rättigheter. 1983 kommer Laborem Excercens ut, skriven av 
nuvarande påven Johannes Paulus II, f.ö. den ende påve som har egen erfarenhet av att ha 
varit arbetare. För Laborem Excercens blir påven starkt kritiserad av näringslivet, eftersom 
man tycker att han går löntagarna och facket till mötes mot företagarna och kapitalägarna. De 
amerikanska biskoparna skrev under samma tid ett pastoralt brev med titeln Economic 
Justice for All. Även här kritiserar biskoparna starkt de mekanismer i det kapitalistiska 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85 Broomé 1993, s. 81. 
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systemet som marginaliserar miljontals människor, och där kapitalet och profiten väger 
tyngre än människan.86 Det amerikanska näringslivet och dåvarande regeringen visade sitt 
missnöje och kritiserade biskoparna för denna skrift, som man tyckte var en attack mot den 
amerikanska konstitutionen. 

7.8 Katolska kyrkans sociallära i Sverige 
Om man utgår från Bischofberger, Broomé, Ejerfeldt, Holin, m.fl. som skrivit om katolska 
kyrkans sociallära på svenska kan man säga att de alla har en positiv uppfattning om denna 
sociallära, att den har kommit med viktiga bidrag för att lyfta fram de mänskliga 
rättigheterna, människovärdet, kampen för rättvisa och solidaritet. Den typ av kritisk analys 
som t.ex. Burns eller Iriarte gör, finns inte i några av de texter jag funnit om socialläran på 
svenska. Viss nyanserad kritik framförs dock exempelvis av Holin som nämner att 
socialläran förebråtts för att ha varit vänsterorienterad, men att detta huvudsakligen berodde 
på att kyrkan tidigare ”inte hade tillräckliga kunskaper om den fria marknadens funktionssätt 
och en tillräckligt klart profilerad syn på statens funktion”.87 Holin anser att Johannes Paulus 
II i och med encyklikan Människans välfärd tar klar ställning för kapitalism och 
marknadsekonomi, trots att påven bara tre år tidigare försökt lansera socialläran som en 
medelväg mellan kapitalism och socialism.88 Broomé skriver att socialläran inspirerar många 
organisationer och enskilda men att detta arbete ”kanske skulle kunna göras med större 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
86 Economic Justice for All, Pastoral Letter on Catholic Social Teaching and the U.S. Economy 1986. 
87  Cf. Holins inledning till Johannes Paulus II 1991, s.13-14. 
88  A.a., s.13-14. Cf. Johannes Paulus (1987) 1989 och Johannes Paulus 1991. 
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auktoritet”.89 En av Bischofbergers största invändningar är att socialläran kom sent, ca 50 år 
efter det att Marx publicerat sina viktigaste skrifter.90 
 Katolska kyrkan i Sverige använder sig ofta av socialläran i samband med remissvar, 
i grundläggande policy-dokument, i dialogen med andra samfund och myndigheter. Enligt 
min mening är socialläran mer en referens än ett konkret hjälpmedel. Det svenska 
välfärdssamhället är genomreglerat, tekniskt och komplicerat. Myndighetsrepresentanter 
kräver mer än allmänt hålla principdeklarationer från kyrkan för att reagera. Att katolska 
kyrkan också internt har svårighet att klart definiera vad denna sociallära egentligen är, 
förenklar inte den pedagogiska uppgiften. Även de personer som arbetar direkt med socialt 
arbete inom katolska kyrkan har svårigheter att ta till sig denna både teoretiskt och praktiskt. 
En av anledningarna kan vara att det inte finns en genomarbetad och antagen 
programförklaring om socialläran på svenska och i svensk kontext. Med sociallärans tankar 
som grund skulle konservativa krafter inom katolska kyrkan i Sverige kunna hävda att 
subsidiaritetsprincipen inte beaktats i tillräckligt hög grad i Sverige. Progressiva katoliker 
skulle kanske hävda motsatsen: att ett starkt samhälle med en dominerade offentlig sektor 
och en gemensam välfärd är nödvändig för att kunna genomföra solidaritetsprincipen. I nästa 
kapitel tar jag upp de praktiska aspekterna av socialläran. 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
89  Broomé 1993, s. 91. 
90  Bischofberger & Zaremba 1985, s. 23. 



   

Kapitel 8  Katolska kyrkans sociala metodik 
 
 
En samhällsvetenskap som kallar sig sociallära vill mer än beskriva och tolka. Den vill tala 
om vad som är rätt och fel, vad som bör vara eller icke vara. Utifrån grundsynen på hur 
samhället bör utformas och vilken ordning som skall råda där blir det klarare vilken typ av 
samhälle man konkret skall sträva efter att förverkliga. Från teorin kan man skrida till 
praktiken. 1 
  
 
Är det alltid svårt att tillämpa teorier i praktiken, så är det ännu besvärligare att omsätta 
kyrkans sociallära i handling.2 
 
 
 

 detta kapitel kommer jag att ta upp de praktiska implikationerna av katolska kyrkans 
sociallära. Jag beskriver de svårigheter som uppstår när kyrkan ska utforma en ”egen” 
social metodik. Jag undersöker sedan hur katolska kyrkans sociala metodik förändrats i 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Cf. Bischofbergers beskrivning av katolska kyrkans sociallära som en ”normativ samhällsvetenskap”, 

Bischofberger & Zaremba 1985, s. 8-9. Intressant här är den metodologiska aspekten, d.v.s. att man 
kan skrida till praktik, inte att man bör eller ska. Detta skulle med den amerikanska sociologen  Gene 
Burns’språkbruk vara ett uttryck för en ”devalverad doktrin”.  

2 Johannes XXIII (1961)1963, s. 136, n. 229. 
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tre faser: prekonciliär, konciliär och postkonciliär. I mitt analysspråk betyder detta ett 
konservativt, moderat och progressivt förhållningssätt i sociala frågor. Jag applicerar Figur 
12 Vision och mission på de tre olika nivåerna. Jag beskriver också hur dessa tre 
förhållningssätt manifesterar sig i Stockholms katolska stift genom att använda mig av 
samma figur. Avslutningsvis sammanfattar jag mina synpunkter om huruvida katolska 
kyrkans sociala metodik har fått någon genomslagskraft i Sverige. 
 

8.1 Från teori till praktik 
Att skrida från teori till praktik är en komplicerad process. På det praktiska planet måste 
kyrkans ledning dessutom ta hänsyn till olika professionella skolor samt rådande ideologiska 
och kulturella paradigm. Bland katolikerna finns det dessutom olika meningar om hur man 
ska gå till väga när det gäller att genomföra socialläran. När kyrkans ledning uttalar sig om 
sociala frågor, som ligger utanför hennes direkta teologiska kompetens, och börjar tillämpa 
sociologiska, antropologiska och psykologiska metoder, uppkommer givetvis frågan om 
katolska kyrkans läroämbete kan göra detta med samma uttalade auktoritet som i trosfrågor? 
Om kyrkan menar att socialläran är mer än en teologisk reflektion, d.v.s. att den också ska 
ange hur det kristna budskapet konkret ska tillämpas i samhället, är frågan hur långt kyrkan 
kan gå innan hennes budskap uppfattas som en partsinlaga.3 Kyrkan vill ju vara partipolitiskt 
obunden och förbjuder sina präster att inneha politiska ämbeten. Detta kan vara speciellt 
viktigt när kyrkan uttalar sig om fenomen som hon menar vara moraliska (och därför 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Cf. Katolska biskopsämbetet 1995b, s. 42. 
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bindande, d.v.s. för alltid gällande), medan samhället, regeringar och partier definierar dessa 
som politiska (och därför föränderliga beroende på tid, ideologi och rådande klimat). 

8.2 Social metodik4 
Metodlära eller metodik kan definieras som förfaringssätt eller planmässighet.5 Här 
inkluderas det praktiska sociala arbetet, samt även de övergripande teorierna om sociala 
problem. Allt sammantaget, både teori och praktik, utgör verktyg för att lösa sociala 
problem. Dessa verktyg kan systematiseras i olika sociala metoder och angreppssätt.  
 Synen på hur man definierar sociala problem varierar alltefter i vilken kulturell, 
ekonomisk,  social och religiös kontext man tar sin utgångspunkt. I svensk debatt och 
socialhistoria utgår man ofta från den direkta materiella situationen. Man har ofta en 
funktionalistisk syn, där varje del av systemet försöker upprätthålla en social homeostas, eller 
samhällelig jämvikt. Ronnby menar att sociala problem kan definieras som 
försörjningsproblem, vilka kan bero på en ojämn inkomstfördelning som i sin tur leder till 
sociala orättvisor. Då använder han sig närmast av en marxistisk förklaringsmodell och 
begränsar det sociala problemet till en ekonomisk faktor. Välfärdsstatens viktigaste pelare 
blir här socialpolitiken och möjligheten att genom fördelningspolitik och transfereringar ge 
sociala förmåner till enskilda eller familjer med lägre inkomster och därigenom minska de 
ekonomiska skillnaderna. Ett annat socialt problem kan enligt Ronnby vara funktionssvikt: 
detta innebär att individen inte förmår leva upp till sin sociala roll. Avvikande beteende, 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jag använder här inte begreppet social metodik som en översättning av det engelska social  casework, 
d.v.s. en metod speciellt inriktad på behandling, i Sverige ofta inom PBU eller familjerådgivning. Cf. 
Johnsson et al. 1983, s. 386. 

5 Svenska Akademins Ordlista 1994. 
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d.v.s. avvikelser från rollförväntningarna, uppfattas ofta som ett socialt problem.6 
  Undervisnings- och forskningsämnet ”socialt arbete” är en förhållandevis ny 
disciplin som hämtar teorier från de mer etablerade vetenskaperna sociologi, psykologi och 
antropologi. Följande definition kan vara meningsfull vad gäller socialt arbete i detta 
sammanhang: ”Att genom förändringsarbete på individ-, allmän- och/eller strukturinriktad 
nivå tillvarata tillgängliga resurser för att uppnå ett definierat socialt mål.”7 

8.3 Katolska sociallärans tillämpning 
Katolska kyrkan är försiktig när det gäller att konkretisera och ange hur hon anser att sociala 
problem ska lösas. Socialencyklikorna är ofta skrivna som tydliga målbeskrivningar, där 
specifika sociala, ekonomiska, juridiska och ekonomiska fenomen analyseras i ljuset av 
sociallärans grundläggande principer (se föregående kapitel), men där metodiken, d.v.s. 
förfaringssättet ofta kan vara oklart, svårtolkat och tvetydigt. Ett exempel: 
 

Hur omfattande och djupgående statens ingripande i samhällslivet än blir, får dess 
omsorg om samhällsekonomin inte vara inriktad på att inskränka de enskilda 
medborgarnas personliga initiativ; snarare skall staten söka utvidga det, naturligtvis 
på ett sådant sätt att varje enskild medborgares omistliga rättigheter bevaras. Till 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Cf. Ronnbys definitioner om sociala problem, Ronnby 1983, s. 9-13. 
7 Detta knyter an till Socialtjänstreformens slutbetänkande som delade in socialarbetets insatser på dessa 

tre nivåer. Cf. Karlsson 1982, s. 36-58. 
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dessa rättigheter räknas främst den enskildes rätt och plikt att i regel själv sörja för 
sitt och de sinas livsuppehälle.8 

 
 Johannes XXIII bekräftar här kyrkans s.k. subsidiaritetsprincip på det ekonomiska 
området. Ett klart mål är formulerat på samhällsnivå, med klara konsekvenser för individen:  
 
• Staten får inte inskränka de enskilda medborgarnas personliga initiativ. 
• Staten bör utvidga de enskilda medborgarnas personliga initiativ. 
 
Hur detta ska gå till är dock en metodfråga som kan vara svår att besvara. Om vi fortsätter 
läsningen så ser vi några förslag: 
 

...den historiska utvecklingen visar att ett blomstrande samhällsliv inte kan existera, 
om inte de enskilda medborgarna och den politiska ledningen samarbetar på det 
ekonomiska planet genom samordnade, gemensamma ansträngningar av sådan art att 
bådas bidrag i möjligaste mån tar hänsyn till vad den allmänna välfärden kräver under 
växlande förhållanden.9 
 

Påven föreslår här att ett samarbete bör existera mellan staten och de enskilda medborgarna. 
Detta är nödvändigt för att kunna klara välfärden (d.v.s. en ny och mer övergripande 
målbeskrivning). En del av välfärden innebär att ”kunna ha tillgång till otaliga 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 Johannes XXIII (1961)1963, s. 92, n. 55. 
9 A.a., s. 92, n. 56. 
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förbrukningsartiklar och tjänster” (målbeskrivning). Denna tillgång kan garanteras genom 
den enskildes privata initiativ (medel för att kunna nå det definierade målet). Staten bör dock 
utöva den nödvändiga aktiviteten för att ”motverka obotlig förvirring”. Om vi sammanfattar 
menar Johannes XXIII följande: 
 
Övergripande målbeskrivning:   
• Att trygga välfärden.  
• Att upprätthålla ordning. 
    
Delmål:   
• Att kunna ha tillgång till otaliga förbrukningsartiklar och tjänster. 
 
Medel/Metodik:  
• Att uppmuntra samarbete mellan staten och de enskilda medborgarna. 
• Att staten bör upprätthålla den nödvändiga aktiviteten för att förebygga ”obotlig 

förvirring”. 
• Att uppmuntra den enskildes privata initiativ. 
    
Vad gäller den övergripande målbeskrivningen, d.v.s. att välfärden bör tryggas och 
ordningen upprätthållas, är denna  i egentlig mening inte heller en partipolitisk eller 
ideologisk fråga – de flesta demokratiska partier kan skriva under på denna uppmaning. 
Frågan är snarast hur detta ska ske. Är det statens övergripande ansvar, eller ska det ske i 
samverkan mellan de olika sfärerna i det civila samhället (cf. kapitel 2)? Om man analyserar 
metodiken är de första två punkterna ganska allmänt hållna; säkert kan vissa företrädare för 
totalitära stater hävda att just de garanterar att ett samarbete mellan staten och medborgarna 
kan upprätthållas. Eftersom påven inte i detalj förklarar hur detta samarbete ska gå till, blir 
uttalandet med Burns ord i viss mån ”devalverat”; vi får inte veta hur och på vilka premisser 
detta samarbete ska utformas. Vad gäller nivån på statens nödvändiga aktiviteter blir detta en 
tolkningsfråga, som i sin tur kan leda till politiska och sociala spänningar.  
 Den tredje punkten är dock klar ur samhällsekonomiskt och ideologiskt perspektiv. 
Reaktionerna blir olika beroende på i vilken tid man läser påvens vädjan. På 1960-talet, när 
denna encyklika skrevs, skulle denna klara uppmaning från påven ha tolkats som något 
reaktionärt och bakåtsträvande i en tid som präglades av revolutionära idéer och viljan att 
förändra världen. På 1990-talet blir samma fras en självklarhet i de flestas ögon, en byggsten 
i vad man kallar det civila samhället. 
 Kyrkans socialpastorala arbete, eller diakonin, har ofta varit individinriktad, och mer 
koncentrerat sig på sociala symtom än orsakerna till att dessa uppkommit. Socialpastoral 
verksamhet syftar här på de sociala dimensionerna av kyrkans pastorala arbete. En annan 
term som mer används i Sverige är diakonalt arbete. Då blir inriktningen mer på tjänst vid 
sidan av det mer församlingsinriktade arbetet. I definitionen socialpastoral betonas helheten, 
d.v.s. att det sociala ingår som en fullvärdig dimension i kyrkans uppdrag. Detta är inte något 
som bara ska utföras av tjänstemän på betald arbetstid. 
 Innan den katolska hierarkin officiellt genom påven Leo XIII gav ut socialencyklikan 
Rerum Novarum, var det främst kongregationerna och ordnarna som genom enskilda präster, 
systrar och bröder engagerade sig socialt i fattigvård. Kyrkans kongregationer och ordnar har 
alltid haft ett eget manöverutrymme när det gäller det praktiska arbetet, d.v.s. att starta och 
utveckla sociala institutioner, skolor, sjukhus mm. Så är det egentligen fortfarande, men det 
nya och unika med Leo XIII:s första socialencyklika enligt Burns (se det föregående kapitlet) 
är att katolska kyrkans ledning efter tvångsskilsmässan från den politiska makten varit 
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tvungen att upprätta en ny socialdoktrin om sin nya relation till samhället. Kyrkans intresse 
försköts nu från den övergripande politiska och samhälleliga nivån till individnivå. Moral- 
och trosfrågorna prioriterades, där kyrkans läroämbete har ett absolut tolkningsföreträde, 
medan de sociala, politiska och ekonomiska samhällsfrågorna hamnade utanför kyrkans 
direkta kompetens. När kyrkan i socialencyklikan från 1891 kritiserar de nya liberala och 
progressiva krafterna i samhället, gör hon det ifrån höger, från sin forna privilegieposition 
som nu gått förlorad. Burns har svårt att förstå de kristna samhällsdebattörer, författare och 
forskare som menar att Leo XIII skulle ha varit en radikal och innovativ kraft.10 
Bischofberger menar däremot att Rerum Novarum kom i "grevens tid". Han tillhör den grupp 
av katolska intellektuella som hävdar att katolska kyrkans sociallära var en viktig kraft när 
det gällde att mobilisera miljontals arbetare mot förnedring och totalitära regimer.11 
Bischofberger menar att kyrkan genom socialläran förmedlar en grundsyn om hur samhället 
bör utformas och vilken ordning man konkret ska sträva efter. Från teorin kan man sedan 
skrida till praktiken. För Burns är det precis tvärtom; kyrkans sociallära är så vag att den 
egentligen kan tolkas och översättas på vilket sätt som helst. Burns går t.o.m. så långt att han 
hävdar att kyrkans ledning medvetet valt att vara otydlig och inte specificera mer än 
nödvändigt när det kommer till samhällsfrågor. 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Burns 1994, s. 22-71. 
11 Så var det åtminstone i Latinamerika och Polen under militärdiktaturerna. Se t. ex. inledningen till 

Bischofberger & Zaremba 1985, s. 6. 
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8.4 Förändringar i kyrkans sociala metodik 
För att få en överblick över hur katolska socialläran förändrats på 1900-talet, skulle man 
kunna åskådliggöra detta genom en schematisering i tre faser: Prekonciliär, konciliär och 
postkonciliär social metodik. ”Konciliär” i detta sammanhang syftar på det Andra 
Vatikankonciliet (1962-65), ett möte som samlade alla världens katolska biskopar, 
observatörer från andra kyrkor, samfund, samt religioner. Detta koncilium startade de mest 
genomgripande förändringarna av katolska kyrkans inre och yttre arbete i modern tid. 
 
 
 

8.4.1 Prekonciliär social metodik 

Katolska kyrkans sociala arbete har sedan länge i hög grad varit präglat av de religiösa 
ordnarna och kongregationerna. Dessa har öppnat olika former av hem och institutioner för 
föräldralösa, sjuka, fattiga och nödlidande. Tonvikten har lagts på uppfostran och 
undervisning, där insatserna koncentrerats till symtomlindring, d.v.s. att lindra den nöd som 
finns i samhället. Metoderna är individorienterade. Insatser som riktar in sig på strukturell 
nivå, analys eller forskning saknas i denna typ av socialt arbete. Man skulle kunna kalla detta 
sociala arbete för filantropi, som betyder "människovänlighet" eller "välgörenhet”. Begreppet 
myntades av den tyske pedagogen Johann Bernard Basedow (1723-90).12 Andra skulle kalla 
det för "karitativt arbete", som kommer av latinets caritas (kärlek till människan). Filantropi 
är aldrig ett hot mot det rådande politiska systemet, eftersom den skiljer på socialt arbete och 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 Nationalencyklopedin. 
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politisk verksamhet. Den vill göra tillvaron mer "mänsklig", dock utan några större yttre 
förändringar av det rådande systemet. När exempelvis Leo XIII i Rerum Novarum pläderar 
för att arbetarna ska ha det mer människovärdigt, men att detta bör ske utan genomgripande 
samhällsförändringar, är detta ett uttryck för det filantropiska synsättet. 13 Kvarlevor av detta 
välgörenhetstänkande finns också i socialencyklikorna från 1960-talet, exempelvis i 
Populorum Progressio av Paulus VI: ”Må de rika åtminstone få veta att de fattiga står vid 
dörren och längtar efter smulor från rikemans bord.” 14 Rika människor brukar grunda och 
stödja filantropiska fonder. Vissa kritiker menar att filantropi är att gå det rådande orättvisa 
systemet till mötes. Abbé Pierre, den kände franska prästen som startade Emmaus, fick 
följande kritik från en vänsterorienterad student: 
 

”De (Emmaus) ser den ögonblickliga situationen, vi däremot ser helheten, 
revolutionen i hela sin räckvidd. De lappar på en rutten byggnad som borde rivas ned 
till grunden. Det är inte genom enstaka handlingar man uppnår resultat utan genom 
att angripa hela den sociala och politiska strukturen.” 15 

 
Abbé Pierre, som byggt en tillflyktsort för hemlösa och samhällets mest fattiga och utstötta 
svarade: 

 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 Bischofberger 1985, cf. s. 24. 
14 Paulus VI 1967, s. 145, n. 83. 
15 Askeland & Lindholm 1981, s. 21-22. Simon 1964, s. 106. 



FRÅN INVANDRARKYRKA TILL MÅNGKULTURELLT SAMFUND 

297  

”Du vet ju mycket väl att också jag gör mitt yttersta för att de befintliga 
institutionerna ska bli reformerade i så stor utsträckning som det är nödvändigt för att 
kunna få bort orsaken till så mycket nöd...Vissa högerpolitiker predikar enbart privat 
välgörenhet för att kunna tillbakavisa de reformer som skulle kunna rubba på deras 
privilegier. Men ni, som tillhör den andra ytterligheten, ni borde då inte, för att 
påskynda världsrevolutionen, nöja er med att sitta med armarna i kors inför den nära 
och iögonfallande nöden. Vi försöker under tiden handla på två plan. Å ena sidan 
kräver vi sociala reformer, å andra sidan tar vi emot alla de nödställda som vänder sig 
till oss. I detta ligger vår styrka.”16 

8.4.1.1 Prekonciliärt socialt metodexempel 

Det prekonciliära synsättet kännetecknas av en konservativ vision och en traditionell mission 
(Cf. Figur 12 Vision och mission). Katolska kyrkan har alltid varit aktiv med sitt sociala 
arbete genom sina kongregationer och ordnar. Deras arbete var dock inte alltid sanktionerat 
av de överordnade. En präst som hade det besvärligt under mitten av 1800-talet var den 
italienske patern Don Bosco (1815-88). Han startade flera hem för gatpojkar och ansågs 
"radikal" och farlig av sin samtid. Den reformerte pastorn Walter Nigg skriver: 
 

Mer än borgarnas ovilja och myndigheternas misstänksamhet var det för Don Bosco 
svårare att stå ut med prästkollegernas avvisande hållning. Dessa tyckte hans 
verksamhet var underlig och opassande. Enligt deras mening passade det sig inte för 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 Askeland & Lindholm 1981, s. 21-22. 
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en präst i talar (prästdräkt) att ständigt ge sig i lag med smutsiga gatpojkar. Sådant 
bröt mot ståndets värdighet...17 

 
Don Bosco började arbeta i ett förortsområde efter sin prästvigning. Han besökte ofta 
nödställda, och kommenterar: 
 

När jag kom i närheten av affärer och fabriker hörde jag ofta tvetydiga skratt, fräcka 
slagdängor, förbannelser och svordomar, och bland de vuxnas röster hörde jag också 
beklagansvärda ungdomars. Överallt träffade jag på pojkar klädda i trasor. Av slarv, 
lättja eller lastbarhet eller för att slippa utgifterna för deras underhåll, hade deras 
släktingar utlämnat dem åt tiggeri på gatan. Ännu oftare mötte jag grupper av 
kringdrivande pojkar, fräcka och utmanande till sitt väsen, märkta av laster . 18 

 
Don Bosco fruktade att denna "förlorade" ungdom skulle leda till en ny förlorad generation. 
Han började samla ungdomar kring sig, till slut var de flera hundra. Don Bosco ansåg det 
vara nödvändigt att lindra den omedelbara nöden. Hur skulle detta ske? Nigg skriver: 
 

Don Bosco varken kallade till ett möte eller rådgivande sammanträde eller utsåg ett 
utskott med ordförande, protokollförare och kassör, eftersom dessa metoder bara 
leder till förhalande byråkrati. Don Bosco tog ensam itu med problemen och släppte 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 Nigg 1978. 
18 A.a., s. 44. 
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dem inte mer. Endast den enskilde är den som kallas till mötet, aldrig teamet, som 
man idag gör så mycket väsen av. 19 
 
Don Bosco byggde mycket av sitt arbete på sin karismatiska personlighet. Att handla 
efter förutbestämda metoder och system var en omöjlighet. Han skriver: ”Jag har 
alltid handlat enligt Guds ingivelse och efter omständigheternas krav.” 20 

 
Don Bosco trodde inte på politiken och vad han menade var "den politiska verksamhetens 
locktoner". 21 Han ansåg sig vara "fullkomligt främmande för politiken och de offentliga 
ärendena". 22 Don Bosco ansåg att politiken var ett hot mot hans verk. Han fann inget stöd 
från stadens styrande. Han vågade dock stå upp för sitt arbete när det blev kritiserat av 
myndigheterna. Han blev beskylld för att bedriva "omstörtande verksamhet". Han hade också 
svårt med sina bidragsgivare. Grevinnan Barolo tog anstöt av hans umgänge med de 
smutsiga gatpojkarna. Eftersom Don Bosco var i grevinnans tjänst, krävde hon att han genast 
skulle sluta sin ungdomsverksamhet. I detta val tog Don Bosco avsked av grevinnan, med 
den omedelbara påföljden att han fick se sig själv stå på gatan utan några som helst 
tillgångar.23 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 A.a., s. 52-53. 
20 A.a., s. 94. 
21 A.a., s. 116. 
22 A.a., s. 108. 
23 A.a., s. 56. 
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 Don Bosco trodde annars inte på den s.k. gamla uppfostran som byggde på 
övervakning och bestraffning.24 Han lät pojkarna flytta hem till sig. När de blev många 
inrättade han en vindsvåning. Don Bosco var praktiskt lagd och lagade mat, trollade och 
deltog i ungdomarnas lekar på söndagseftermiddagarna . 25 Han ansåg att det inte räckte med 
mat och husrum åt pojkarna. Han startade därför verkstäder så att de skulle kunna lära sig ett 
yrke.26 Uppfostran var viktig som metod. Don Bosco förespråkade en förebyggande 
pedagogik. Medlet var dialogen, inte att vara auktoritär, men istället göra sig till vän med 
pojkarna. Kärnpunkten i detta arbete var att ”genom omsorgsfull tillsyn göra det omöjligt för 
pojkarna att fela ”. 27 

8.4.1.2 Prekonciliär social metodik i Stockholms katolska stift 

I kapitel 2 beskrev jag hur en katolsk organisation kan vara konservativ eller progressiv i 
vision, d.v.s. vilken övergripande trossyn, ideologisk förankring och religiös ambition en 
person/organisation omfattas av. En annan viktig axel var mission, d.v.s. på vilket sätt denna 
övergripande trossyn, ideologiska förankring och religiösa ambition ska förverkligas. Om 
man utgår från ett konservativt synsätt i vision i kombination med tradition i mission skulle 
detta sociala arbete vara präglat av välgörenhet, nödhjälp, inriktat på individer genom 
kortsiktiga insatser med personal som inte är avlönad. Klädinsamlingar och 
besöksverksamhet hos ensamma och äldre är exempel på sådana insatser. I en enkät som de 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 A.a., s. 70. 
25 A.a., s. 54. 
26 A.a., s. 93. 
27 A.a., s. 98. 



FRÅN INVANDRARKYRKA TILL MÅNGKULTURELLT SAMFUND 

301  

Wanngård gjorde för Caritas’ styrelse 1993 visade det sig att det fanns 14 församlingar och 
grupper i Stockholms katolska stift som var engagerade med klädinsamlingar. Nästan alla 
katolska församlingar bedrev någon form av besöksverksamhet.28 Sociala institutioner för 
äldre som drivs av kongregationer är ett annat exempel på prekonciliär social metodik. Ca 20 
församlingar, kongregationer och ordnar driver åldershem i katolsk regi.29 Tendensen är dock 
att ordenssystrarna byts ut mot personal som avlönas genom avtal med kommun och andra 
berörda myndigheter. Ett annat fenomen är att katolska kyrkan, genom initiativ av 
professionella lekmän, startar en stiftelse, som får i uppgift att driva en social institution. 
Man försöker också att rekrytera katolska systrar, som då ingår i ett professionellt team. 
Caritas Sverige präglades fram till omorganisationen 1987 av ett prekonciliärt tänkande. 
Arbetet var inriktat på en årlig fasteinsamling, förmedling av insamlade medel till de fattiga, 
insamling av kläder, mediciner och andra förnödenheter, samt transport av dessa varor till 
människor i nöd. 

8.4.2 Andra Vatikankonciliet och kyrkans förändringsprocess 

1958 utnämndes kardinal Roncalli till påve (Johannes XXIII). Tre månader senare utropade 
han ett kyrkomöte, Andra Vatikankonciliet.30 Johannes XXIII menade att ett aggiornamento 
var nödvändigt, d.v.s. att kyrkans budskap måste bli a jour med vad som pågår i världen. 
Kyrkans budskap måste förkunnas på ett språk som är begripligt för nutidsmänniskan.31 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28  de Wanngård 1993. Cf. enkätsvaren, Bilaga 6. 
29  Ibid. 
30 Broomé 1993, s. 290. För en utförlig rapportering och skildring av Andra Vatikankonciliet, se 
 Vallquist 1964a, 1964b,1965, 1966, 1968. 
31 Broomé 1993, s. 299-300. 
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Många i Vatikanen var misstänksamma mot dessa reforminitiativ. Det har berättats att påven 
vid ett tillfälle, på frågan varför ett koncilium var nödvändigt, gick fram till ett enormt 
fönster, öppnade det på vid gavel och utbrast: ”Vi behöver frisk luft i kyrkan.” 32  Konciliet 
pågick 1962-65, och över 2000 biskopar, teologer, kardinaler, men även observatörer och 
representanter från andra kyrkor och samfund var närvarande. En rad nya dokument 
presenterades som fått stora konsekvenser för kyrkans förnyelse, inte bara för dess inre liv, 
utan också i en förändrad syn på kyrkans roll i samhället och världen. Kyrkan öppnades. Före 
konciliet dominerade den kyrkosyn som menade att för att kyrkan skulle kunna försvara de 
andliga värdena, måste hon vara en stark maktfaktor vid sidan av den världsliga.33  Konciliet 
vill hellre lyfta fram kyrkans tjänande uppgift i samhället. Att latinet upphörde som 
obligatoriskt kyrkospråk har också en djup symbolisk innebörd.34 Lokalkyrkan med sina 
speciella behov och möjligheter poängteras. Språk och liturgi måste vara adekvata och 
uttryckas på ett sätt som gör evangeliet gripbart. Kyrkan blev mer universell.35  På konciliet 
uppmärksammades Tredje världens behov och resurser på ett helt annat sätt än förut. 
Afrikanska, asiatiska och latinamerikanska biskopar gjorde sin stämma hörd. En ny öppenhet 
och ödmjukhet från katolska kyrkan kan också skönjas i och med den konciliära processen 
vad gäller det ekumeniska samarbetet, dialogen med världsreligionerna och även ledarna för 
de stater som låg bakom järnridån . 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 Cf. Nevins 1966. 
33 Broomé 1975, s. 279. 
34 Cf. Andra Vatikankonciliets konstitution om liturgin (1963) 1987.  
35 Cf. Broomé 1993, s. 293-300. 
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 Det viktigaste kyrkodokumentet om katolska kyrkans roll i världen är Andra 
Vatikankonciliets pastoralkonstitution - Kyrkan i världen av idag (Gaudium et spes) - som 
kom ut 1965 och publicerades i Sverige 1968.36  Här kan man läsa om kyrkans uppgift i den 
moderna världen, att kyrkans uppdrag inte ”omedelbart är av politisk, ekonomisk eller social 
karaktär”, utan ”att det mål Kristus anförtrott åt sin kyrka är av religiös natur”. Kyrkan kan 
dock hjälpa till på det sociala planet, ”hon erkänner allt som är gott i våra dagars sociala 
utveckling… Kyrkan är inte bunden till något bestämt politiskt, ekonomiskt eller socialt 
system. Kyrkans synliga, sociala struktur kan bli berikad genom det samhälleliga livets 
utveckling. De gångna århundradenas samlade erfarenhet, vetenskapernas utveckling, de 
olika kulturernas dolda rikedomar…är alla till samma nytta för kyrkan.” 37 Om man vill 
förstå hur katolska kyrkan ser på sig själv och sin roll i det moderna samhället, är detta 
dokument av största vikt att känna till. Genom detta dokument har katolska kyrkan gjort en 
filosofisk-teologisk reflektion av sin framtida sociala roll, det är en slags programförklaring. 
Att göra en teologisk reflektion kring kyrkans sociala roll kan dock innebära vissa 
metodologiska svårigheter. Ett konciliedokument är också resultatet av en lång process med 
många kompromisser. Jag har haft svårt att lyfta fram bärande teoretiska sociala modeller i 
kyrkliga dokument typ Gaudium et spes. Snarare uttrycker de en rad vägledande principer 
om hur kyrkan bör förhålla sig i olika sociala situationer. Det finns flera filosofer och 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36 Andra Vatikankonciliets pastoralkonstitution - Kyrkan i världen av idag (1965) 1996.   
37  A.a., nr. 40-45. 
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teologer som bidragit med olika former av råd och tips om hur kyrkan bör agera i 
samhällslivet. Flera av dessa teoretiker var aktiva i samband med Andra Vatikankonciliet.38 

8.4.3. Reforminriktad metodik 

På teoriplanet är den konciliära sociala metodiken progressivt inriktad vad gäller reformer. 
1950- och 60-talen var inspirerade av ett västerländskt utvecklingstänkande, där Tredje 
världen måste genomgå samma utvecklingssteg som länderna i norr. Ett makroekonomiskt 
perspektiv med ett kvantitativt synsätt där utveckling mäts i BNP/capita var ett av de 
grundläggande måtten (och är det fortfarande!) för ett lands utvecklingsnivå. Bilaterala 
utvecklingsprojekt startades i Tredje världen genom att kopiera västerlandets stora, moderna 
sjukhus med avancerad sjukvårdsutrustning, bevattningssystem baserade på högteknologi 
etc. Även de socialencyklikor som kom ut på 1960-talet omfattades av detta tänkande. Paulus 
VI skriver i Populorom Progressio:  
 

Industrialismen är ett tecken på utveckling och en viktig faktor i densamma, 
nödvändig för den ekonomiska tillväxten och för mänskliga framsteg. 39 

   
Hur översätter man de progressiva tankarna från Andra Vatikankonciliet till konkret socialt 
arbete? Kan man egentligen tala om en social metodik inspirerad av Andra Vatikankonciliet, 
en konciliär social metodik ? Som vi redan sett har hela katolska kyrkan med dess biskopar, 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38  T.ex. Jacques Maritain, Karl Rahner, Josef Hoffner, Yves Congar och Edward Schillebeeckx.  För 

utförliga läshänvisningar om katolska kyrkans sociallära och Andra Vatikankonciliet, cf. Charles 1992. 
Ett annat bra exempel på systematiserad teologi om världen, cf. tyske teologen Metz 1968. 

39 Cf. Paulus VI 1967, s. 131-132, n. 25-26. 
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präster, systrar, lekfolk, ordnar och kongregationer berörts av de konciliära 
förändringsprocesserna. Många av de kongregationer som förut arbetade mer 
individorienterat (som de redan nämnda Salesianerna: Don Boscos kongregation) har 
utvecklat sin sociala metodik, sitt sociala arbete. En förskjutning har skett till att arbeta mer 
på gruppnivå, att finna lösningar vad gäller samhällsförändringar/reformer, även om detta 
inte alltid sker genom direkt politiskt arbete. Andra Vatikankonciliet och kyrkans sociallära 
betonar annars lekfolkets roll vad gäller det politiska arbetet. Flera rörelser inom kyrkan har 
vuxit fram som kompletterar ordnarnas och kongregationernas arbete. Vissa av dessa är 
mycket engagerade politiskt, som Opus Dei och Communione e Liberazione. Detta betyder 
inte att dessa rörelser alltid står för en reforminriktad socialmetodik i Andra 
Vatikankonciliets anda. Vissa hävdar bestämt motsatsen.40 Andra stora och kända 
lekmannarörelser inom kyrkan är Focolare, Cursillistas, Neokatekumener och Schönstatt. 41. 
 Som företeelse är detta dock något nytt. Lekfolket får en mycket mer framskjuten 
plats inom katolska kyrkan. Detta sanktioneras och befästs genom konciliets dokument om 
lekfolkets roll i kyrkan, Apostolicam Actuositatem42, samt i den nya kanoniska lagen från 
1983.43  
 Dagens komplicerade värld kräver allt mer av lekfolket. Att sprida Guds rike kallas 
apostolat, vilket är en gemensam uppgift för hela kyrkan. Apostolicam Actuositatem betonar 
det karitativa ansvaret som måste ta sig i uttryck i konkreta aktioner för att människorna ska 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 För en utförligare analys, cf. Hanson 1987, s. 85-90, om Opus Dei, cf. Walsh 1989.   
41 För en kritisk analys av rörelserna inom katolska kyrkan, cf. Urquhart 1995, samt Walsh 1995. 
42 Andra Vatikankonciliets dekret om lekmannaapostolatet (1965) 1985.  
43 The Code of Canon Law with Index 1984. 
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få sina basala behov tillfredsställda. Lekfolket har en viktig uppgift i att bygga upp en solid 
välfärd genom de möjligheter som finns tillgängliga i den statliga och privata sektorn. 
Samarbete bör ske med alla människor av god vilja för att bygga upp det gemensamma bästa. 
I princip kan man säga att katolska kyrkan förbjuder sina präster att engagera sig 
partipolitiskt.44 Prästerna har en pastoral uppgift som inte får bindas till vissa politiska 
grupperingar. Katolska präster som innehar partipolitiska poster eller ämbeten, avstängs av 
kyrkans ledning. Det faller alltså på lekfolket att bilda partier och att delta i det konkreta 
politiska arbetet. Genom dessa beslut tar alltså kyrkan avstånd från sina tidigare maktanspråk 
i samhället, där man ofta lierade sig med den styrande kraften. Detta innebär dock inte att 
katolska kyrkan slutat att utöva en viss politisk och ekonomisk makt i vissa länder. 45 
 En del rörelser inom katolska kyrkan menar att det är viktigt att de kristna intar 
nyckelpositioner i samhället, inom politiken och företagsvärlden för att kunna påverka och 
förändra de styrande strukturerna. Opus Dei är ett exempel på detta.46 Ledningen för dessa 
rörelser kan med Webers ledartyper som grund karaktäriseras som en blandning av 
karismatisk och traditionell. Visionen är konservativ, men missionen modern (cf. Figur 12 
Vision och mission). Annars kan man säga att det är mer kännetecknande för 
lekmannarörelserna att man bedriver ett socialt arbete på individ- eller gruppnivå. Det sociala 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44  A.a., c. 287, §2. 
45  Katolska kyrkan har engagerat sig i valkampanjer när det gäller skilsmässa eller abort i länder som 

Polen, Irland och Italien. Katolska kyrkan är en av de största markägarna i exempelvis Libanon. Flera 
synoddokument har uppmanat de lokala kyrkliga myndigheterna att verka för landreformer där, att 
förändra de feodala strukturerna och att låta kyrkans egendomar komma de fattiga tillgodo. Cf. 
Instrumentum laboris… 1995, s. 82. 

46 Hanson 1987, s. 85-90. 
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arbetet läggs ofta till det ordinarie apostolatet. Varje lekmannarörelse har ofta sin egen 
karisma eller nisch. 

8.4.3.1 Konciliär social metodik i Stockholms katolska stift 

Den konciliära sociala metodiken innehåller flera förhållningssätt om man utgår från Figur 
12 Vision och mission. Den mest genomgripande förändringen, i jämförelse med det 
prekonciliära synsättet, gäller mission: det sociala arbetet har professionaliserats, det 
genomförs av betald personal, metodiken är inriktad på individ- och gruppnivå. Nya aktörer 
syns på den sociala arenan, såsom lekfolket, som ofta engagerar sig i olika typer av rörelser. 
Om man ser på katolska kyrkan i Sverige kan man ta Opus Dei som ett exempel på en 
organisation med detta förhållningssätt. Välutbildade, konverterade svenskar med högkyrklig 
bakgrund och socialt engagemang är exempel på personer med detta synsätt.  
 
Konservativ i vision, modern i mission:  
Organisation: Rörelser som Opus Dei och deras föreningar, som engagerar sig i flykting- och 
biståndsfrågor i Sverige. Man ordnar också debatter och diskussionskvällar om sociala och 
religiösa frågor. Opus Dei bedriver ungdomsarbete, har öppnat studenthem och är 
engagerade på universitet och högskolor.  
 
Person: Flera av de konverterade svenskar, som är välutbildade med högkyrklig bakgrund, 
kan också klassificeras i denna kategori. De är ofta intresserade av sociala frågor, hjälper till 
i församlingarna med att ordna olika typer av verksamheter för flyktingar, Öppet hus-
verksamhet mm. Dessa svenskar känner ofta väl till det svenska samhället och hjälper de 
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lokala caritasgrupperna och församlingarna att komma i kontakt med myndigheter, att starta 
nya sociala projekt, samt ger stöd för att bygga upp den lokala sociala organisationen. 

8.4.4 Postkonciliär social metodik 

På de varma sommarkvällarna brukade bypojkarna bada nakna. Tvätterskorna 
låtsades inte se dem, killarna skrek, skrattade och visade sina bara rumpor. Paco de 
Molino badade en kväll tillsammans med de andra, han visade upp sig precis som 
Gud skapat honom, skämten haglade mellan tvätterskorna och pojkarna. En dag var 
Paco ute på åkern tillsammans med sin far. De hade arbetat under flera timmar, solen 
stekte. Plötsligt säger fadern: 
-Paco, imorgon är det din tur att betala in den årliga arrende-avgiften för den jord vi 
brukar. Du har nu blivit tillräckligt gammal för att gå till hertigen och betala - precis 
som jag, min far och våra förfäder gjort i alla år. 
-Men far, varför måste vi betala till hertigen som aldrig är här i byn? Vi skulle ju 
kunna använda dessa pengar för att bygga hus åt byfolket som fortfarande bor i 
grottorna. De lever ju som råttor, det är inte rättvist... 
-Rättvist eller inte, min son, fråga byprästen Mosén Millan som är god vän med 
hertigens administratör, gå och prata med honom. 
Paco sökte upp Mosé Millan. 
-Padre Millan, inte kan det väl vara rätt att betala arrendeavgift till hertigen som 
aldrig är i byn? Vi skulle kunna använda pengarna till att ge hus åt byfolket som lever 
som råttor i sina grottor! 
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-Paco, varför intresserar du dig för dessa saker, svarade Mosé Millan argt. Misär finns 
överallt, och förresten Paco, du har viktigare saker att tänka på. Jag såg dig nog 
härom kvällen när du blottade dig inför tvätterskorna vid ån. Paco blev tyst, han 
kände sig skuldtyngd av sitt omoraliska handlande.47  

8.4.4.1 Befrielseteologi 

På 1960-talet, efter Andra Vatikankonciliet, växte det fram en teologi i Latinamerika som 
betonade människans befrielse från all orättvis strukturell synd, från allt det som hindrade 
henne från att leva ett människovärdigt liv. Denna teologi ansågs av många vara 
marxistinspirerad och därför oförenlig med kristen tro.48 Texten om Paco de Molino är i 
befrielseteologiskt perspektiv ett typiskt exempel på den sociala metodik och det politiska 
ställningstagande kyrkan tagit genom historien. Kyrkans hierarki har lierat sig med hertigar, 
fogdar, skuldbelagt "de små människorna", predikat en individuell frälsning och negligerat 
de strukturella orättvisorna. I fallet med Paco kunde och ville inte byprästen kritisera hertigen 
eftersom han med sina pengar bekostat de nya kyrkvalven. 49  Paco valde när han blev äldre 
att bryta med kyrkan för att istället arbeta politiskt. Han blev invald i kommunfullmäktige. 
På så sätt kunde han senare lagstiftningsvägen tvinga hertigen att betala skatt, så att man 
kunde bygga bostäder åt grottfolket. Mosén Millan, som annars älskade Paco som sin egen 
son, förrådde honom inför hertigens folk, i slutet av romanen arkebuseras Paco. "Ordningen" 
är återställd. Mosén Millan har kval för sitt svek, men rättfärdigar ändå sitt handlande i Pacos 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47 Sender 1974, s. 43-45. Min övers. 
48 A.a., s. 77. 
49 Ibid. 
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slutbikt: ”Paco, tänk nu på din själ. Gud tillåter att oskyldiga offras, han tillät sin egen son att 
korsfästas.” Vid dödsmässan för Paco deltog bara hertigens administratörer och de andra 
mäktiga i byn. De hade betalt Pacos requiem. 50  
 Befrielseteologen Leonardo Boff menar i sin omtalade bok Iglesia; Carisma y poder 
(Kyrka; Karisma och makt), att kyrkans monarkiska hierarkipyramid borde vändas upp och 
ned, så att kyrkan inte bara blir till för de fattiga, utan också är uppbyggd av de fattiga. 51 
Även katolska kyrkans hierarki har påverkats starkt av befrielseteologerna och 
baskommuniteterna. Detta nya synsätt som vuxit fram från Tredje världen har inlett en ny era 
i kyrkan som vi skulle kunna kalla "postkonciliär fas".  
 Påven Johannes Paulus II talar i sin socialencyklika Sollicitudo Rei Socialis om 
utveckling, mänskliga rättigheter, social/strukturell synd på ett sätt som har givit legitimitet 
åt den postkonciliära sociala metodiken.52 Konflikten mellan kyrkans ledning i Vatikanen 
och befrielseteologerna finns dock fortfarande kvar.53 

8.4.4.2 Medellin 

Först i och med det latinamerikanska biskopsmötet i Medellin (Colombia) 1968 började man 
på ett systematiskt sätt att försöka översätta Andra Vatikankonciliets dokument till den 
latinamerikanska verkligheten. Denna verklighet var och är fylld av strukturella orättvisor, 
våld, krig, svält, utsugning, tortyr och korruption.  Medellin-dokumentet tar upp detta  

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 A.a., s. 104. 
51 Boff 1982. 
52 Johannes Paulus II 1987. 
53 Cf. Garlatti et al. 1986. Boff 1992. 
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genom att beskriva de orsaker som ligger bakom dessa katastrofer. Här beskrivs de 
neokoloniala samhällsförhållanden som består i ett beroende av ekonomisk, politisk och 
kulturell karaktär, där den industrialiserade metropolen orättmättigt behåller teknologi- och 
vetenskapsmonopol på bekostnad av periferin. Dessa orättvisor förorsakar protester hos de 
latinamerikanska folken i deras strävan att nå frigörelse, utveckling och social rättvisa.54 
 Om man läser rapporten från Medellin mot bakgrund av allt det som hänt i Europa i 
slutet av 1980-talet och början av 90-talet så kan detta kyrkodokument te sig en smula 
"omodernt". Det neoliberala synsättet som hyllar avregleringar, de fria marknadskrafternas 
välsignelser och tillväxten som enda sättet att bekämpa fattigdomen och orättvisorna har inte 
sin förankring i de latinamerikanska biskoparnas synsätt efter konciliet, som i mångt och 
mycket än idag är präglat av Medellin. Om man utgår från Figur 12 Vision och mission 
skulle man kunna säga att förespråkarna för den postkonciliära sociala metodiken i sin vision 
var progressiva men i missionen traditionella. Biskoparna var i sin vision präglade av den 
s.k. Beroendeskolan, en ekonomisk och social inriktning som kritiserade det 
utvecklingstänkande som dominerade speciellt 50-talet men även större delen av 1970-talet. 
Beroendeteoretikerna ville istället koppla u-ländernas miserabla situation till i-ländernas 
utveckling. Grundkriterierna är följande: 55 
 
• Underutveckling är intimt kopplad till de kapitalistiska industriländernas expansion. 
 
• Utveckling och underutveckling är olika aspekter av en och samma universella process. 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54 CELAM 1968, s. 133, kap X, nr. 2. 
55 Johannes Paulus II 1987. 
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• Underutveckling är inte något ursprungligt tillstånd i en evolutionär process utan ett 

skapat tillstånd. 56 
 
• Beroendet är dock inte enbart ett externt fenomen utan manifesteras i olika former i den 

interna strukturen (social struktur, ideologi och politik). 57  
 
 Medellin kritiserar också metodiken hos vissa lekmannarörelser. ”De (rörelserna) har 
inte i tillräckligt hög grad kämpat för frigörelse från det historiska oket av förtryck. 
Rörelserna har inte hittat en sociologisk metod, inte lyckats utforma en adekvat organisation 
och pedagogik för att kunna arbeta och verka i den sociala förändringsprocessen.”58 

8.4.4.3 Postkonciliärt socialt metodexempel 

Den postkonciliära teologin och metodiken har främst präglats av den gemenskap 
baskommuniteterna utgör i Latinamerika. Under 1970-talet fanns det ca 150.000 
baskommuniteter över hela kontinenten. Baskommuniteterna samlar ofta fattigt folk, 
lantarbetare, arbetslösa m.fl. för att reflektera över Guds ord.59 Baskommuniteterna kan 
också utgöras av arbetsgrupper som är inspirerade av befrielseteologin. I följande 
metodexempel kommer en sådan grupp att beskrivas: 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56 Cf.. Leo XIII:s evolutiva tankegångar i RN, Bischofberger 1985, s. 24. 
57 Blomström & Hettne 1981, s. 15, Bath & James 1976. 
58 CELAM 1968, X: 4. 
59 Nylund 1983, s. 20. 
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Equipo Pastoral de Migraciones (EPM) bildades av chilenska flyktingar som flytt till 
Argentina efter militärkuppen i Chile 1973. Neuquen är en gränsprovins till Chile. Andernas 
bergskedja utgör den naturliga gränsen mellan de bägge länderna. Här har 
mapucheindianerna i flera århundraden vandrat över bergen i jakt på bättre betesmarker. 
Invandringen till det som nu är Argentina har dock ökat drastiskt sedan 1973 enligt Jorge 
Muñoz, samordnare för EPM. Jag hade förmånen att samarbeta med EPM inom ramen för ett 
migrationsprojekt finansierat av SIDA under 1980-talet.  
 I mitten av 1980-talet fanns ca 70.000 chilenare i staden Neuquen, d.v.s. ca 60% av 
befolkningen. Den lokale katolske biskopen, Don Jaime de Nevares, ansågs av många vara 
en lyhörd och öppen biskop gentemot de fattiga och utstötta. Han kritiserades däremot av de 
rika för att vara kommunist och stå på de fattigas och indianernas sida. Han var en av dem 
som vågade engagera sig för de mänskliga rättigheterna tillsammans med mödrarna från 
Plaza de Mayo under diktaturåren. Eftersom katolska kyrkan i Latinamerika proklamerat att 
den i första hand "ska ta parti för de fattiga" så beslöt en grupp chilenare i Neuquen att med 
kyrkans stöd starta en flyktingbyrå. Jorge Muñoz var samordnare och eldsjäl i EPM. EPM 
gick och talade med biskop Don Jaime som gav sitt fulla stöd till projektidéerna. EPM 
försöker hjälpa migranterna med praktiska svårigheter, uppehålls- och arbetstillstånd, papper 
som måste ordnas, kurser, möten, fester. Tre byggstenar fanns i arbetet: 
 
• Participación (deltagande): EPM består själva av flyktingar. Alla som arbetar inom 

organisationen har själva gått igenom exilens krav, varför mötet med de nyanlända 
migranterna och flyktingarna blir nära och rakt. De anställda deltar till 100%, de är 
eldsjälar och intresserade och engagerade i migrationsproblematiken. Detta gäller alla, 
från dem som bakar piroger och städar, till dem som sitter i styrelsen. 

 
• Integración (integration): EPM bedriver ingen välgörenhet. Flyktingarna själva måste bli 

starka, söka sig ut i samhället, skaffa sig arbete och försörja sig. Det bästa sättet att döda 
flyktingars initiativförmåga är att göra dem till klienter. Man ska noga akta sig för bidrag, 
då binds flyktingarna bara upp till EPM, de reduceras till välgörenhetsobjekt. De måste 
alltså ut i verkligheten, precis som vi en gång gjort, menar Jorge. Vi har genomgått 
samma sak och förstår dem. Förut öppnade EPM egna flyktinghus, där chilenarna kunde 
bo i avvaktan på sina uppehållstillstånd. Där blev de passiviserade, de umgicks aldrig med 
argentinare, de fick inga jobb, de levde bara på bidrag. Man stängde huset, nu är 
flyktingarna tvungna att satsa och själva vara med att bidra. 

 
• Concientización (medvetandegörande): Detta ord är förknippat med den brasilianska 

pedagogen Paulo Freire. Det handlar om att medvetandegöra: ”Man måste bli medveten 
om de processer och strukturer som orsakar exil och utvandring. Man måste lära sig dessa 
mekanismer och hitta medel för att övervinna dessa hinder.” EPM har i denna anda 
utformat förslag till en ny utlänningslag som provinsens parlamentsledamöter behandlat i 
kongressen. EPM och dess medlemmar har blivit medvetna och vågar därför kontakta 
massmedia, ordna presskonferenser, förhandla med kommun- och provinspolitikerna. 
Man ställer krav genom samtal med olika företrädare för facket och partierna mm. EPM är 
nu UNHCR:s officiella representant i södra Argentina.   

 
 
 

8.4.4.4 Postkonciliär social metodik i Stockholms katolska stift 
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Den postkonciliära sociala metodiken kan man finna inom alla typer av församlingar, 
kongregationer/ordnar och organisationer inom Stockholms katolska stift. Cavallin är mycket 
kritisk mot det han kallar ”den efterkonciliära naivismen med svagt marxistiska övertoner”.60 
Han anser att denna typ av ”katolsk kristendom” inte fick fotfäste i Sverige efter Andra 
Vatikankonciliet. Han ifrågasätter också om vissa teser ”från visst håll verkligen går ihop 
med fundamentala katolska uppfattningar, med den katolska troshållningen 
överhuvudtaget”.61  
Om man utgår från ett förhållningssätt som är progressivt i vision, kan en organisation i sin 
mission antingen vara traditionell eller modern. Exempel på det förra är t.ex. basgrupper i 
eller utanför församlingen. Visionen är progressiv, men missionen är traditionell. Denna typ 
av grupper har en viss betydelse för invandrare och flyktingar speciellt från Latinamerika. De 
har haft svårt att utveckla en metodik som fungerar i den svenska kontexten. Det är också 
svårt att bedöma om basgrupperna kommer att fortsätta att fylla någon funktion inom 
katolska kyrkan i Sverige, eller om man kommer att finna andra former för sin verksamhet. 
Organisationer som är progressiva i vision samt moderna i mission får, enligt min mening, en 
större plats i katolska kyrkan i Sverige. Den operationella identiteten kännetecknas av ett 
rationellt ledarskap, en klar delegationsordning och väl inarbetade kontakter genom nätverk 
med andra organisationer med liknande typer av värderingar. Min slutsats är att grupper som 
är progressiva i sin vision och moderna i vision på sikt blir mer bärkraftiga än de som inte 
haft möjlighet att förnya sig och fortfarande är traditionella i mission. 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60  Åberg, Lindqvist och Cavallin 1983, s. 42. 
61  Ibid. 
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8.5 Slutsatser 
Jag har svårt att se att katolska kyrkan har en egen social metodik. Det finns olika 
förhållningssätt i kyrkan, olika teorimodeller, samt även en pluralism vad gäller hur katolska 
teorier ska genomföras i praktiken. På samma sätt förhåller det sig när man undersöker 
lokalkyrkan, i vårt fall katolska kyrkan i Sverige. Katolska kyrkans sociallära har inte fått 
någon genomslagskraft, varken teoretiskt eller praktiskt, i Sverige. Det återstår att skärskåda 
denna sociallära, analysera den kritiskt i svensk kontext och sedan lyfta fram de 
beståndsdelar som kan bidra till kyrkans dialog med samhälle och andra samfund. I mångt 
och mycket finns det många likheter mellan den svenska välfärdsmodellen och katolska 
kyrkans sociallära (åtminstone i välfärdsstatens expansiva fas innan nedskärningarna på 
1980- och 90-talen). Budskapet om ökad solidaritet är något som alla förespråkare för den 
svenska välfärdsmodellen kan identifiera sig med. Subsidiaritet är dock ett mångfacetterat 
begrepp som uppmärksammats i svenska media och ifrågasatts i Sverige i samband med 
inträdet i EU.  
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Kapitel 9 Bakgrund till den empiriska illustratione n 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1 Bakgrund 
Ett av de viktigare områden där katolska kyrkan i Sverige framträder offentligt är genom det 
sociala arbetet. Inga direkta studier har gjorts om samfundens sociala insatser vad gäller 
integrationsarbete med invandrare och flyktingar i Sverige. Katolska kyrkan i Sverige utgör 
här inget undantag. Den empiriska illustration som här presenteras har till avsikt att närmare 
tränga in i och lära känna den sociala verksamheten i ett av Sveriges största samfund. 
Inledningsvis kommer själva undersökningsmetodiken att presenteras. Sedan redogörs för de 
förändringar och revideringar som var nödvändiga att göra för att kunna genomföra studien. 
Kritik och synpunkter på uppläggningen redovisas också. I följande kapitel görs sedan en 
genomgång av resultaten samt en analys av Caritas Sverige. I kapitel 12 presenteras 
slutsatserna. 
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9.2 Frågeställningar 
Följande frågeställningar var centrala i utformningen av den empiriska delen i denna 
avhandling: 
 
1. Strategier: Har katolska kyrkans en strategi för sin sociala roll i det svenska 

samhället? Är den sociala verksamheten ett prioriterat område? Får detta arbete några 
synliga effekter i det svenska samhället? Hur ser representanter från Stockholms 
katolska stift på kyrkans verksamhet? Vad bör kyrkan i första hand prioritera, det 
pastorala eller det sociala arbetet, eller kanske socialpastoralt? Vilken inriktning bör 
detta arbete ha? 

 
2. Kontakter med myndigheter: Lokalkyrkan, d.v.s. lokala församlingar, kongregationer 

och nationella missioner, spelar en central roll i utförandet av det socialpastorala 
arbetet. Kontakten med lokala myndigheter är därför en nyckelfråga. Hur ser denna 
relation ut? Upplever representanterna från Stockholms katolska stift att kyrkan får 
stöd av samhället för sin sociala och pastorala verksamhet?  

 
3. Relationer mellan grupper inom kyrkan: Hur är interaktionen mellan församlingar, 

nationella missioner, stiftsorgan och kongregationer/ordnar i Stockholms katolska 
stift? Hur ser man på integration och assimilering? Vilken syn har de katolska 
representanterna på olika nationella och kulturella grupper i kyrkan?  
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4. Hur individerna upplever arbetet: Om man utgår direkt från invandrarna och 
flyktingarna blir det betydelsefullt att se hur dessa upplever katolska kyrkans 
socialpastorala arbete. Hur kom de i kontakt med katolska kyrkan i Sverige? Har de 
invandrade katolikerna fått hjälp av kyrkan för att komma i kontakt med svenska 
myndigheter och för att få svenska vänner? Vad beror det på att den stora majoriteten 
av katolikerna i Sverige inte har en regelbunden kontakt med sin kyrka.1 Upplever 
katolikerna att de hör hemma i sin kyrka? 2 Vad anser de invandrade katolikerna att 
kyrkan bör prioritera? 

 

9.3 Metod 

9.3.1 Datainsamling 

Två enkäter har genomförts: enkät A vände sig till invandrare/flyktingar från fyra 
geografiska områden: Latinamerika (främst Chile), Polen, Eritrea/Etiopien och 
Kroatien/Bosnien. Chile och Polen valdes ut eftersom de representerar numerärt sett stora 
nationella grupper inom katolska kyrkan i Sverige. Från Kroatien/Bosnien fanns det redan 
många katoliker i Sverige och ännu fler har kommit som flyktingar efter kriget i det forna 
Jugoslavien. Detta ställer stora och delvis nya krav på katolska kyrkan i Sverige. 
Eritreanerna/etiopierna får representera de nya katolikerna i Sverige, som inte alltid är 
romerska katoliker. Olika orientaliska riter och unierade samfund får alltfler medlemmar i 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  Detta är givetvis inte bara ett ”svenskt fenomen”. 
2 Cf. Mella 1985, s. 129-132. 
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Sverige. Enkät B vände sig till alla församlingar, stiftsorgan, nationella grupper samt 
ordnar/kongregationer inom Stockholms katolska stift. 

9.4 Enkät A 
Enkät A skickades ut i två omgångar. Första gången i december 1994, andra gången i maj 
1995. Enkäten riktade sig direkt till totalt 66 personer från fyra olika nationella 
(språk)grupper: kroater, polacker, eritreaner och latinamerikaner, se bilaga (enkät A). En 
andra omgång intervjuer genomfördes sommaren 1995 med latinamerikaner, polacker, 
kroater/bosnier och eritreaner. Ursprungligen var det tänkt att dessa enkäter skulle följas upp 
med andra lokalgrupper från övriga delar av Sverige, främst latinamerikaner och polacker 
från västra Sverige, samt polska katoliker och katoliker från Mellanöstern. Detta har 
emellertid inte gjorts p.g.a. att materialet blev så omfattande. I ett senare stadium skulle 
också motsvarande sekulära referensgrupper undersökas. Det gällde kroater, polacker, 
latinamerikaner, eritreaner och orientaler från icke-religiösa sammanhang, t.ex. 
idrottsklubbar, politiska grupper samt personer som överhuvudtaget varken är organiserade i 
kyrkan eller på annan plats. Detta skulle ha gjort det möjligt att bedöma om den religiösa 
faktorn och kyrkans socialpastorala arbete har någon speciellt social betydelse när man ser 
till olika nationaliteters och etniska gruppers integration.  
 Anledningen till att en andra omgång intervjuer gjordes, var behovet att bedöma 
svarens relevans från första omgången. Genom att få in fler svar från områden utanför 
Stockholm hade jag möjlighet att jämföra svaren från första respektive andra omgången. I 
första omgången besökte en assistent etiopisk-eritreanska missionen, spanskspråkiga  
missionen, kroatiska kulturföreningen Matije Gubec och Polska invandrares riksförbund i 
Stockholm. Enkäterna delades ut i samband med kyrkkaffe eller olika sammankomster. 
Assistenten gick igenom enkäterna tillsammans med deltagarna. Man försökte få en 
spridning på kön, ålder, samt att svaren skulle lämnas in individuellt och inte gemensamt 
genom gruppåverkan. I andra omgången skickade enkäterna ut direkt till de berörda 
nationella själasörjarna i Göteborgs-området, med ett följebrev. Svar kom in från kroatiska 
missionen och missionen för polsktalande katoliker i Göteborg, samt från Oficina católica 
hispano hablante (den spanskspråkiga missionen i västra Sverige). Inget svar kom från den 
orientalisk-katolska missionen i Göteborg.  

 

 

 

9.4.1 Urval av svarande 

Tabell 25 Antalet svarande på enkät A 

 Stockholm Göteborg Totalt  
Eritreaner, Etiopier : 
Etiopisk-eritreanska missionen 

11  11 

Latinamerikaner :  
Spanskspråkiga missionen, Stockholm + Oficina catolica 
hispano hablante, Göteborg. 

14 4 18 

Kroater, Bosnier:  
Kroatiska missionen, Stockholm + Kroatiska 

10 10 20 
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kulturföreningen Matija Gubec. 
Polacker:  
Missionen för polsktalande katoliker i Stockholm och 
Göteborg. 

8 9 17 

Totalt 43 13 66 

9.5 Enkät B 
Enkät B skickades ut i november 1994. Genom Stockholms katolska stifts årskalender kan 
man få adresser till alla församlingar, kongregationer, ordnar och organ. Enkäten vände sig 
till präster, systrar och lekfolk som är engagerade och anställda av katolska kyrkan i Sverige. 
Erfarenheten med katolska kyrkan i Sverige visar att det enklaste och effektivaste sättet att 
samla in data är genom personlig direktkontakt. Det näst bästa är telefon och det sämsta 
alternativet skriftliga enkäter som skickas per post. Av tidsskäl valdes det sämsta alternativet 
för enkät B. Följande instanser fick del av enkät B: 
• katolska kyrkoherdar i Sverige (37 st) 
• företrädare för ordnarna och kongregationerna (16 kvinnliga och 12 manliga) 
• de nationella själasörjarna (12 st) 
• Biskopsämbetet 
• Stiftsrådet 
• Prästrådet 
• Pastoralrådet 
• Katolska Ekumeniska Nämnden 
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• Katolska Liturgiska Nämnden 
• Katolska Pedagogiska Nämnden 
 
Totalt inkom 47 svar av 81 utskickade, d.v.s. 58% har svarat. Svaren indelades sedan i fyra 
huvudgrupper enligt följande: 
 
Katolska församlingar: Av Stockholms katolska stifts 37 församlingar3 har 22 svarat, d.v.s. 
ca 60%. Oftast är det den lokale kyrkoherden som svarat direkt (i 17 av 22 fall). Ibland har 
kyrkoherden uppdragit åt någon lekman eller representant från församlings- eller kyrkoråd att 
besvara frågorna.  
 

Tabell 26 Fördelning av nationaliteter på de svarande katolska kyrkoherdarna (1994): 

Nationalitet Antalet svar 
Polen 16 8 
Sverige 7 4 
Tyskland 7 4 
Övriga 7 2 
Totalt: 37 18 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3  När enkäten genomfördes fanns 37 församlingar i Stockholms katolska stift. 1996 tillkom S:t  Konrads 

församling i Stockholm. 
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Överlag har i princip hälften av alla kyrkoherdar svarat, oberoende från vilket land man 
urprungligen kommer ifrån. Detta ger en bra spridning om man ser till nationsbakgrund. Alla 
enkätsvaren har inte uppgivit församlingstillhörighet. Man kan konstatera att varken 
språkfaktorn eller vilken typ av församling man tillhör varit avgörande för om man svarat 
eller ej.  
 
De nationella själasörjarna: Av totalt tolv nationella missioner har sju svarat. Nio svar har 
dock kommit in eftersom en nationell mission kan finnas på olika platser i landet. 
Svarsfrekvensen är 58 % av alla nationella missioner, men 78 % av de nationella missioner 
som har själasörjare bosatta i Sverige: Kroatisk, två spansktalande, orientalisk, italiensk, 
polsk, etiopisk-eritreansk och vietnamesisk. De som inte svarat är de nationella grupper som 
inte har präster stadigvarande bosatta i Sverige: kaldeiska, koreanska, och lettiska 
själasörjare som alla är bosatta utomlands. 
 
Stiftsorganen, lekmannarörelsena och organisationerna: Alla de viktigare stiftsorganen har 
besvarat enkäten. Nio stiftsorgan av 14 möjliga (inklusive organisationer och rörelser) vilket 
ger en svarsfrekvens på 64 %. 
 
Kommuniteter, ordnar och kongregationer: Av totalt 28 kommuniteter, ordnar och 
kongregationer har 10 svarat vilket ger en svarsfrekvens på 36 %. 
 

9.6 Representativitet/generalisering 
Genom enkät B har jag i princip nått ut till alla viktiga nyckelpersoner inom katolska kyrkan 
i Sverige. Enkätsvaren speglar vad officiella företrädare för kyrkan tycker i olika sociala 
frågor. Vissa kvalitativa slutsatser kan dras. Svårigheten ligger i att en person både kan 
representera en församling och exempelvis en katolsk organisation. Han/hon kanske svarar 
olika beroende på vilken organisation som representeras. Jag tror dock att detta har en 
marginell betydelse för om svaren är relevanta eller inte. I några få fall är det inte 
kyrkoherden som svarat, utan en person som fått i uppgift att svara på enkäten. 
Svarsfrekvensen var lägst bland ordnarna och kongregationerna. Detta kan dels tyda på att en 
del ordnar inte är vana att svara på enkäter (språksvårigheter, kulturella skillnader eller 
liknande orsaker). Vissa kontemplativa ordnar har säkert andra och viktigare saker än att 
svara på enkäter om frågor som inte direkt berör dem. De flesta av de utåtriktade ordnarna 
och kongregationerna har dock svarat. Företrädarna för dessa ordnar och kongregationer är i 
vissa fall, på biskopens uppdrag, ansvariga för driften av församlingar. I dessa fall kan dessa 
ordensmän ha svarat i egenskap av kyrkoherde och inte som företrädare för en kongregation. 
Detta kan t.ex. vara fallet för ordnar och kongregationer såsom passionister, oblater, jesuiter 
och dominikaner.  Enkät B har skickats ut till alla katolska församlingar, nationella 
grupper och organisationer i hela Sverige. Vissa frågor kräver dock ibland personligt 
formulerade svar. Det är alltså inte säkert att svaren representerar församlingens eller 
organisationens åsikt i en specifik fråga. En svaghet vad gäller svaren från församlingarna är 
att kyrkoherden är den som i första hand har svarat. Detta var naturligt eftersom enkäterna 
skickades ut till alla kyrkoherdar i katolska kyrkan i Sverige. Kyrkoherdarna spelar 
naturligtvis en nyckelroll i varje församling. Detta innebär dock inte att hela församlingens 
åsikt är representerad genom kyrkoherden. Ett alternativ skulle ha varit att skicka enkäterna 
till respektive kyrko- och församlingsråd. Av tidsskäl valdes dock detta alternativ bort. Vissa 
kyrkoråd träffas ganska sällan, och av erfarenhet vet man att svarsfrekevensen hade blivit 
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avsevärt lägre. Det är också viktigt att förstå och få del av vad kyrkoherdarna tycker och har 
för synpunkter angående de sociala frågor som enkäterna behandlar.   

I enkät A är det mer komplicerat vad gäller representativiteten.  Dels är det få som 
deltagit i enkäten. Dels har man inte en geografisk spridning på respondenterna (de kommer 
alla från Stockholm eller Göteborg), man har bara fyra länder/geografiska områden, och det 
är svårt att göra komparativa studier mellan dessa fyra grupper. Språkfrågan är också viktigt 
att belysa. Många har kanske inte förstått frågorna exakt. Vissa termer och begrepp kan vara 
för tekniska och komplicerade. För att närmare studera den religiösa faktorn, och dess 
betydelse i samband med den sociala integrationen, skulle det ha varit nödvändigt att göra ett 
annat upplägg. Idealet vore att ha en religiös, samt en sekulär förening för varje (språk)grupp. 
På så sätt skulle man kunna ha undersökt om den religiösa faktorn spelat någon roll för 
integrationen i Sverige. Det hade varit nödvändigt att utgå ifrån personer med liknande 
bakgrund, ålder, kön, men där den ena gruppen organiserat sig i en religiös 
förening/samfund, och den andra i en sekulär organisation. En tredje grupp skulle ha kunnat 
vara personer som inte alls är engagerade i någon grupp eller förening. För att kunna göra en 
relevant bedömning av läget och därigenom få en helhetsbild av katolska kyrkan i Sverige 
borde man haft en bättre geografisk spridning av respondenterna i enkät A. 
 

9.7 Avgränsningar  
Det framkom viss kritik av speciellt enkät B. Det finns en rad begränsningar och svårigheter 
med dessa enkäter. Vissa frågor är inte klart formulerade. En del kritik framfördes i samband 
med att svaren skulle lämnas in. Det finns emellertid nytt och användbart material som 
kommer fram, och därför väljer jag att presentera detta avsnitt som en empirisk illustration. 
Jag har avrundat siffrorna och procentsatserna i svaren till närmaste heltal för att inte göra 
sken av statistik- och matematisk exakthet. I första hand är det tendenser i svaren som är 
intressanta samt de kommentarer av kvalitativ natur som ofta framförts. Det är inte helt 
möjligt att göra direkta komparativa undersökningar av de olika nationella grupperna. Jag 
tror dock att man kan dra vissa försiktiga slutsatser efter att ha gått igenom svaren på enkät A 
och B.  
 
 
 
 



   

 

Kapitel 10  Enhet i mångfald - ”En kyrka för alla?”  
 
 
 
 
 
”Vanligtvis är inte kyrkan i Sverige nära invandrarna, man vandrar inte tillsammans med 
dem i deras lidande och behov.”1 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  Peruansk flyktingkvinna i Sverige. 
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10.1 Bakgrund 
I kapitel 1 presenterades figur 1med fyra indelningar när det gäller hur man kan undersöka ett 
samfund, dess väsen och verksamhet i ett samhälle. Nivå A tar upp samhällsnivå: relationen 
mellan kyrka och samhälle; nivå B fokuserar samfundsnivå: kyrkan och hennes organisation 
och väsen; nivå C; gruppnivå: interaktion mellan olika kommuniteter och grupper inom 
kyrkan; nivå D analyserar individnivå: den enskilda individen och hennes tro. Viktiga delar 
att ta upp är, om man följer det presenterade schemat i kapitel 1 (figur 1), följande: 
 
Katolska kyrkans förmåga att skapa kontakt med sina medlemmar (nivåer B-C-D, 
samfund, grupp och individ): Det som i första hand är intressant att undersöka är hur 
organisationen katolska kyrkan agerar i förhållande till medlemmarna, d.v.s. de enskilda 
katolikerna. Låt oss kalla detta kontaktskapande förmåga. Jag väljer att fråga fyra grupper 
katoliker från olika kulturella och nationella bakgrunder hur de kom i kontakt med katolska 
kyrkan och vem/vilka som underlättade denna kontakt. Vad som är viktigt att undersöka är: 
katolska kyrkans kontakt med de nyanlända katolikerna, i första hand invandrarna som flyttat 
till Sverige, samt kontakten med de redan registrerade katolikerna och de nyfödda. Jag är 
också intresserad av att veta varför och hur de fått kontakt med katolska kyrkan. Jag tangerar 
genom detta nivåerna B, C och D i figur 1 . 
 
Hur katolikerna upplever katolska kyrkans verksamhet (nivåer C-D: grupp och 
individ): Nästa aspekt handlar om hur katolikerna upplever katolska kyrkans verksamhet. 
Här är jag intresserad av både det sociala och pastorala arbetet. Anser de invandrade 
katolikerna att katolska kyrkan är aktiv i sociala frågor? Hur ser metodiken ut vad gäller 
arbetet med de nyanlända? Upplever invandrarna att de är delaktiga i kyrkans verksamhet? 
Är det i första hand det andliga arbetet som märks? Anser katolikerna i Sverige att kyrkan 
hjälpt dem när de varit i en utsatt situation? I så fall med vad? Ekonomiskt, socialt eller annat 
stöd? Underlättas deras liv i Sverige av katolska kyrkan? Hur uppfattar de katolska 
invandrarna integration? Kan man urskilja olika synsätt mellan europeiska och icke-
europeiska katolska invandrare? Vad anser de som är verksamma inom katolska kyrkan?  
 
Lokalkyrkans  kontakt med det svenska samhället (nivå A; samfund och samhälle): 
Den tredje aspekten gäller kyrkans kontakt med de svenska myndigheterna. Detta är 
intressant att undersöka dels för att belysa lokalkyrkans förmåga att kunna bygga upp ett 
nätverkssamarbete med kommun, landsting och andra viktiga organisationer, dels för att 
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förstå i vilka sammanhang många av katolska kyrkans invandrarpräster arbetar. Viktigt i 
sammanhanget är också att förstå vilken bild många katolska kyrkoherdar har av det svenska 
välfärdssamhället. Känner de till hur svenska myndigheter kan stödja ett samfund som 
katolska kyrkan?  

10.2 Katolska kyrkans förmåga att skapa kontakt med sina medlemmar (nivåer B-C-D: 
samfund, grupp och individ) 

10.2.1 Första kontakten med de nyanlända 

I enkät A ställdes frågan hur de nyanlända katolikerna hade fått kontakt med katolska kyrkan 
i Sverige. Av respondenterna, som bestod av kroater2, chilenare, peruaner och eritreaner3, 
visade det sig att nästan ingen fått kontakt med katolska kyrkan i Sverige genom kyrkans 
uppsökande verksamhet. Bland polackerna och eritreanerna tog alla själva initiativet för att 
få kontakt med kyrkan. I enkäten svarade respondenterna att de själva tagit kontakt med 
kyrkan i  Sverige. Det kan löna sig i vissa fall att ha en uppsökande verksamhet bland 
nyanlända asylsökande och invandrare. Nästan var femte kroat och latinamerikan fick på 
detta sätt kontakt med katolska kyrkan i Sverige. Ingenting pekar alltså på att katolska 
kyrkans uppsökande arbete har någon större genomslagskraft på de nyanlända flyktingarna. 
Prästen har fortfarande en nyckelroll, och lekfolket verkar fortfarande inte riktigt ha hittat sin 
plats, i alla fall med de asylsökande och nyanlända. Statens Invandrarverks decentralisering 
har antagligen också lett till att avståndet mellan de potentiella nyanlända katolikerna och 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Från Bosnien och Kroatien. Hädanefter kallas dessa enbart kroater. 
3 I enkäten svarade enbart eritreaner från etiopisk-eritreanska missionen. 
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församlingarna har ökat. En del förläggningar klagar på den religiösa verksamheten som 
bedrivs, ofta på initiativ av olika frikyrkosamfund. Man menar att det kan skapa konflikter 
om man tillåter ett samfund att ha verksamhet, vilket skulle innebära att alla samfund borde 
få tillträde till flyktingarna.  Idag tar också nästan alla kommuner emot flyktingar, även i 
glesbygden, vilket ställer stora krav på invandrarsamfunden.  

10.2.2 Med vem fick man kontakt i katolska kyrkan? 

Katolska kyrkan har relativt sett ytterst få anställda. Förutom präster, diakoner, systrar och 
bröder finns det aktivt lekfolk. Caritas använder sig ofta av volontärer i besöksverksamheten. 
Intressant vore att undersöka om deras verksamhet märks av de nyanlända, asylsökande och 
de som ännu inte kommit i kontakt med katolska kyrkan, eller om det är genom systrar och 
präster som man i första hand får kontakt? 4 

Den första kontakten tas alltså nästan till 100% med prästen, i vissa fall sker det med 
en syster, aldrig med en lekman. För det mesta skedde det i samband med mässa, dop, eller 
bröllop.5 Av polackerna svarade 14 av 18 att den första kontakten varit med en präst. Nitton 
av 20 kroater svarade så, liksom 13 av 19 latinamerikaner och 9 av 10 eritreaner. Det är inte 
förvånande att de flesta kom i kontakt med en präst eftersom de i första hand sökte mässa. 
Latinamerikanerna är den grupp som ofta kom i kontakt med en syster (6 av 19). Det beror 
på att spanskspråkiga  missionen i Göteborg har en katolsk syster som föreståndare. Annars 
är det förvånande att konstatera att katolska kyrkans sociala och pastorala arbete ännu inte 
verkar ha fått genomslagskraft genom besöksverksamhet och fältarbete.  Det är intressant att 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4  Enkät A, fråga 5. 
5  Enkät A, fråga 3. 
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jämföra ovanstående svar från enkät A med de svar på frågan till katolska kyrkans 
församlingar, kongregationer, nationella själasörjare samt stiftsorganen/organisationerna om 
vem/vilka man i första hand tror möter flyktingarna/invandrarna:6 De nationella själasörjarna 
och ordnarna/kongregationerna anser inte att det i första hand är präster och systrar som 
hjälper flyktingar och invandrare (1 av 9 respektive 1 av 10). Av enkätfrågans utformning 
kan man dock inte dra slutsatsen om detta även gäller den första kontakten. Av 
församlingarna och stiftsorganen anser 14 av 21 respektive 4 av 8 att det finns andra aktörer 
än präster och systrar. Osäkerheten är  stor bland de nationella själasörjarna och 
ordnarna/kongregationerna (4 av 9 respektive 7 av 10). De verkar alltså vara osäkra på sin 
egen förmåga att nå ut till flyktingar och invandrare. 

10.2.3 Varför man tar kontakt med katolska kyrkan? 

Anledningen till att man tagit kontakt med katolska kyrkan var i första hand viljan att fira 
mässa. Intressant här är att 15 av 19 polacker nämnt mässa som orsak till kontakt. 
Motsvarande siffror för kroaterna var 8 av 29, för latinamerikanerna 12 av 29, för 
eritreanerna, 7 av 11. Alla fyra grupper valde alltså mässan som första alternativ. Kroaterna 
och latinamerikanarna har dessutom ett brett spektrum av ytterligare skäl till att ha kontakt 
med katolska kyrkan som social verksamhet (7 av 29 latinamerikaner, 2 av 29 kroater), 
undervisning (4 av 29 latinamerikaner, 7 av 29 kroater) och dop (2 av 29 latinamerikaner, 5 
av 29 kroater). Eritreanerna och kroaterna nämnde dessutom  barn- och ungdomsverksamhet 
(2 av 11 respektive 3 av 29). 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6  Enkät B, fråga 16. 
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Ingen nationell grupp nämnde att man tagit den första kontakten i samband med att 
någon släkting eller vän avlidit. Undervisning och katekes verkar vara centrala delar av 
latinamerikanarnas och kroaternas/bosniernas verksamhet. Latinamerikanarna utmärker sig 
för den sociala verksamheten. Eritreanernas kontakt med katolska kyrkan är helt 
koncentrerad till mässan och barn/ungdomsverksamheten.  

10.3 Hur katolikerna upplever katolska kyrkans verksamhet (nivå C-D: kommunitet och 
individ)  

10.3.1 Katolska kyrkans sociala roll 

Som vi sett i kapitel 2 om det civila samhället finns det många sociala aktörer. Katolska 
kyrkan samarbetar med olika typer av myndigheter, socialbyråer, personal på 
flyktingförläggningarna, invandrarbyråer, fritidshem, dagis och skola. Andra aktörer kan vara 
olika samfund, föreningar, släkt/familj, vänner och grannar. Får katolska kyrkans sociala och 
pastorala arbete några synbara effekter socialt, ekonomiskt, psykologiskt eller religiöst (se 
frågeställningarna i kapitel 1)? 

Nedan visas exempel på hur katolska kyrkan i Sverige bedriver sitt sociala arbete. 
Frågorna i enkät A tar upp om de katolska invandrarna anser sig ha fått stöd, och i så fall på 
vilket sätt detta stöd utformats. Ekonomiska, sociala och psykologiska aspekter bedöms. På 
så sätt kan man få en översikt om de katolska invandrarna bedömer att katolska kyrkan i 
Sverige spelar en väsentlig roll inom det sociala området. 
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10.3.2 Katolska kyrkans stöd och omsorg 

Enkät A visar att latinamerikanerna är den grupp som är minst osäker om katolska kyrkan är 
aktiv i sociala frågor (1 av 14 latinamerikaner var osäker).7 Över hälften av eritreanerna är 
osäkra (6 av 9 svarande), vilket också polackerna och kroaterna är till stor del (6 av 15 
respektive 11 av 16). Hälften av kroaterna anser att det är för mycket socialt engagemang. 
Detta kan bero på ”biståndströtthet” eftersom enkäten gjordes i samband med kriget i det 
forna Jugoslavien, vilket ledde till att Caritas och katolska kyrkan bedrev många och 
intensiva kampanjer bland kroater under denna tid. De fyra grupperna verkar vara överens 
om att katolska kyrkan är aktiv i sociala frågor. Det är bara en knapp femtedel bland 
polackerna och latinamerikanerna som inte anser så.  

10.3.3 Kan katolska kyrkan ”hjälpa” flyktingar och invandrare ? 

Katolska ordnar och kongregationer har sedan sekler drivit sociala institutioner i Sverige. Att 
professionalisera det sociala arbetet och anställa lekfolk, är delvis ett nytt fenomen. Få är de 
församlingar som har egna socialarbetare, kuratorer och psykologer. Det finns dock många 
”hjälpare”. Dessa kan vara lokala caritasvolontärer, engagerade församlingsmedlemmar, eller 
personer från de nationella grupperna som försöker göra en social insats. Kritiska synpunkter 
fördes fram i enkät B om katolska kyrkans sociala metodik och förhållningssätt gentemot 
flyktingarna och invandrarna: 
 

”En kyrka som till 80% består av flyktingar och invandrare kan inte göra något för 
flyktingar och invandrare. Frågorna i enkät B har en tendens att behandla flykting- 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7  Enkät A, fråga 15. 
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och invandrarfrågor som om ”vi” arbetar/hjälper ”dom”. Vårt unika perspektiv som 
katolsk kyrka är ju att vi till stor del är invandrare och flyktingar. Frågan blir då 
mycket mer hur kan vi mobilisera oss själva att ta vår egen situation i våra händer för 
att göra något åt den.” 8 

 
Detta anknyter till den spanska termen asistencialismo, d.v.s. att man ska akta sig att göra 
klienter av Guds folk. Det finns också alltid en risk att göra de nyanlända invandrarna till 
objekt för ett socialt arbete. Detta välgörenhetsarbete är i längden otillräckligt och 
otillfredsställande för de berörda katolikerna. En peruansk kvinna hade en delvis annan bild 
av katolska kyrkan i Sverige: 
  

”Vanligtvis är inte kyrkan i Sverige nära invandrarna, man vandrar inte tillsammans 
med dem i deras lidande och behov.” 

 
Här finns det alltså ett ”vi och dom-perspektiv” som kommer nerifrån. Att känna sig 
välkommen, delaktig och uppskattad uppfattas som viktiga beståndsdelar i det pastorala 
arbetet. Samma kvinna menade också att spanskspråkiga missionen i Stockholms katolska 
stift är en förebild för katolska kyrkan (mission och kyrka är alltså två skilda fenomen!?). 
Kyrkan borde arbeta på ett annorlunda sätt: 
 

”Om katolska kyrkan skulle genomföra sitt arbete som den pastorala gruppen i 
spanskspråkiga missionen, då skulle man göra det fullständigt (casi integral): med 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 Enkätsvar från en kyrkoherde i en katolsk församling i Stockholm. 



FRÅN INVANDRARKYRKA TILL MÅNGKULTURELLT SAMFUND 

333  

andligt och materiellt stöd, i arbete och genom många andra saker...då skulle kyrkan 
låta Kristi kärlek blomstra och världen skulle verkligen bli bättre.”   

 
Den peruanska kvinnan upplever att ”vi” (d.v.s. gemenskapen i den spanskspråkiga 
missionen) arbetar gemensamt och solidariskt medan ”dom” (de andra i kyrkan som 
bestämmer ?) är långt borta och svåra att nå. 

Uppfattningen att katolska kyrkan inte respekterar invandrarna kom också från andra 
håll. En grupp som på ytan verkar vara integrerade i katolska kyrkan i Sverige är ungrarna. I 
enkät B har det dock kommit fram kritik mot kyrkan liknande den som beskrivits ovan av 
den peruanska kvinnan. En ungersk präst menar att ”katolska kyrkan i Sverige struntar i 
ungrarnas själavård”. Samme kyrkoherde betonar att kyrkan bör bemöta invandrarna och 
flyktingarna som ”likvärdiga medmänniskor”.  Ungrarna har varit här i Sverige i 40 år. 
Många är aktiva i de katolska församlingarna, inom katolskt ungdomsarbete och i de 
katolska organisationerna. Det är osäkert om man kan konstatera att den framförda 
uppfattningen är representativ bland ungerska katoliker i Sverige. 

10.3.4 Stöd till nyanlända 

I enkät A ställdes frågan om katolska kyrkan hjälpt till i samband med ankomsten till 
Sverige. Åtta av tolv eritreaner har uppgivit att de inte behövt hjälp av katolska kyrkan. Det 
är kanske inte förvånande med bakgrund att flertalet av eritreanerna ansåg att kyrkan i första 
hand bör satsa på det pastorala. Den etiopisk-eritreanska missionen har inte heller ännu  
utvecklat ett socialpastoralt arbete. Övriga grupper menar dock till stor del att de fått hjälp. 
Kanske är detta förvånande med tanke på att polackerna i första hand uppgivit att de 
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huvudsakligen besökt missionen för att gå i mässan. Att fira mässa på hemspråket kan dock 
vara av stor social betydelse. Församlingen och den egna nationella missionen blir en 
mötesplats, en möjlighet att träffa landsmän, att bryta den sociala isoleringen, att kunna tala 
sitt modersmål och att bli respekterad för den man är. 

Inga eritreaner har uppgivit att de fått andligt stöd när det känns svårt. Eritreanerna 
uppgav att de i första hand haft kontakt med katolska kyrkan i samband med mässa (7 av 11), 
i samband med barn/ungdomsverksamhet (2 av 11) samt övrigt (2 av 11). Detta verkar dock 
inte ha räckt till för att kunna tillfredsställa de andliga behoven. Från den eritreanska 
själasörjaren vet vi att man har haft svårt att få bra mässtider i församlingarna, man har heller 
inte på ett tillfredsställande sätt kunna lösa sina problem vad gäller lokaler, vilket försvårat 
möjligheten för själasörjaren att kunna ta emot missionens medlemmar på ett värdigt sätt.9 
Kroater, polacker och latinamerikaner däremot upplever till stor del att de fått andligt stöd.  
 När man undersöker de sociala aspekterna är det viktigt att se huruvida katolska 
kyrkan verkligen i egentlig mening är mångkulturell och hjälper sin utländska medlemmar att 
få kontakt med svenskar och därigenom kunna skapa nya sociala nätverk. Enkät A visar att 
alla grupper förutom eritreanerna fått hjälp att skaffa svenska vänner. Särskilt lyckat verkar 
det vara för kroaterna, och i viss mån latinamerikanerna. Av eritreanerna instämmer 9 av 11 
att de inte fått hjälp av katolska kyrkan att skaffa svenska vänner. Det tyder på att katolska 
kyrkan i Sverige inte hjälper eritreaner att bygga upp nya sociala kontakter med det svenska 
samhället. 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9          Cf. intervjun med Abba Asfaha, föreståndare för den etiopisk-eritreanska missionen i kapitel 5. 
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 Caritas är en av de katolska organisationerna som engagerar sig i uppföljningen av 
enskilda ärenden, i samband med utvisningar och uppvaktningar av myndigheterna etc. Detta 
sker ofta genom de lokala församlingarna och i samarbete med de nationella grupperna och 
andra katolska organisationer.  Har detta arbete någon effekt? Upplever de fyra grupperna att 
de fått stöd i kyrkan i denna svåra fråga. Effekten av katolska kyrkans arbete bland aktiva 
medlemmar av ovanstående fyra grupper är marginell vad gäller försöken att hjälpa till med 
uppehållstillstånd. Bara 1 av 10 svarande polacker hade fått hjälp samt 1 av 8 
latinamerikaner. Många av kroaterna och polackerna kom kanske till Sverige innan kyrkan 
genom Caritas börjat engagera sig i dessa frågor. Identifierar respondenterna Caritas med 
katolska kyrkan? Lite förvånande är det att inte de andra två grupperna i högre utsträckning 
anser att de fått stöd. Både missionerna och Caritas har åtminstone i latinamerikanernas fall 
arbetat med asylfrågor sedan mitten av 1980-talet. 
 Är katolska kyrkan som institution en bro och vägvisare till de svenska 
myndigheterna? Svaren i enkäten visar att kyrkan inte varit till hjälp i kontakten med 
myndigheterna. Det bara latinamerikanerna och polackerna som i ytterst begränsad 
utsträckning uppgivit att de fått stöd av katolska kyrkan i kontakten med de svenska 
myndigheterna.  
 Barn- och ungdomsarbetet är en indikation på om andra generationen fortfarande 
visar ett intresse för katolska kyrkan. Alla fyra grupperna har sina barn aktiva i församlingens 
arbete. Här visar eritreanerna för första gången att de på något sätt blivit berörda av kyrkans 
arbete. 
 Tidigare ställdes frågor om ”katolska kyrkan kunnat ge stöd till 
flyktingen/invandraren att komma i kontakt med arbetsmarknaden? Har detta påverkat 
sysselsättning och försörjning? Är församlingens aktiviteter enbart fritidsorienterade eller är 
kyrkan delaktig i olika typer av projekt t.ex. i samarbete med kommun, arbetsförmedling etc. 
Finns det samband mellan nivån av församlingsengagemang och ekonomisk mobilitet?” 
Enkät A visar att kyrkan inte kan räknas som en viktig faktor när det gäller arbete och 
ekonomi. Jag har svårt att tro att respondenterna skiljer sig från andra jämförbara 
flyktinggrupper där de allra flesta under perioder har ekonomiska svårigheter. Det är säkert 
också fallet med aktiva katoliker. Det är också förvånande med hänvisning till att många 
katoliker, speciellt de som är nyanlända, är arbetslösa och inte har tillgång till 
arbetsmarknaden. Ingen har uppgivit att de fått praktik, utbildning eller hjälp att få en 
anställning från kyrkan. En grupp hos de latinamerikanska respondenterna (asylsökande 
peruanerna) nämnde dock att de fått ekonomiskt stöd i samband med försäljning av hantverk 
man gjort i kyrkan. Utifrån enkäten kan man inte finna något samband mellan 
församlingsengagemang och ekonomisk mobilitet: ingenting kommer fram som visar att 
kyrkan hjälpt katoliker att komma in på arbetsmarknaden, ingen har uppgivit att de fått nya 
eller förbättrade inkomstmöjligheter genom kyrkan. Katolska kyrkan i Sverige fungerar inte 
heller som en informell arbetsförmedlare eftersom man bara i ytterst begränsad omfattning 
kan förmedla praktikplatser, arbetstillfällen eller ge stöd för att komma i kontakt med 
arbetsgivare.  

Kanske kyrkan är mer effektiv i samband med direkta sociala svårigheter? Kyrkan har 
ett specialiserat socialpastoralt arbete genom Caritas. Nästan hälften av latinamerikanerna 
uppgav att de fått hjälp av katolska kyrkan. Ingen av eritreanerna ansåg sig ha fått hjälp. En 
stor majoritet av eritreanerna uppgav dessutom att de inte behövt hjälp. Bara var tionde kroat 
och polack fick hjälp i samband med sociala svårigheter. Den sociala dimensionen är mer 
signifikativ för de utomeuropeiska respondenterna. Eritreanernas svar är dock 
motsägelsefulla och svårtydda. Här skulle det vara nödvändigt att gå vidare med ytterligare 
frågor innan relevanta slutsatser kan dras. 
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Den egna familjen, vänner och bekanta från det egna landet och i viss mån kyrkan är 
viktiga sociala aktörer. Det stora flertalet menar att de fått det stöd de behöver när de haft 
svårigheter.10 Polackerna utmärker sig tillsammans med eritreaner vad gäller att beskriva 
familjens roll som i viss mån begränsad. Det blir i alla fall uppenbart när man jämför med 
latinamerikanerna och kroaterna. Kan det vara så att många polacker är unga och ensamma 
här i Sverige? Förvånande är också de stora skillnaderna mellan polackerna och kroaterna. 
Vänner och bekanta spelar givetvis en viktig roll, dock inte lika viktiga som familjen. 
Kroaterna verkar vara de som mest är beroende av sina vänner. Latinamerikanerna visar ett 
varierat mönster, medan polackerna anser att vännerna har en ganska stor betydelse. Katolska 
kyrkan spelar en förhållandevis central roll i samband med att en invandrare/flykting har 
problem. För eritreanerna t.o.m. viktigare än familj och vänner. Detta är förvånande med 
tanke på de tidigare svaren eritreanerna uppgivit, då inga eritreanska respondenter ansåg att 
man fått hjälp av katolska kyrkan. Kroaterna skattar kyrkan högt i samband med svårigheter 
(hälften av de svarande). Nästan var tredje polack ansåg dock att kyrkan inte spelat någon 
roll alls, vilket igen visar att de finns avsevärda skillnader om man jämför med kroaterna där 
bara 2 av 20 svarade på samma sätt. 

Kommun/andra myndigheter, föreningar och organisationer förefaller enbart ha en 
begränsad roll i att stödja en flykting/invandrare när han/hon har det svårt. För eritreanerna 
spelar de däremot en ganska stor roll. Polackerna verkar inte vilja använda sig av kommun 
eller andra myndigheterna i samband med problem och svårigheter. Vad gäller föreningar 
och organisationer bekräftar latinamerikanarna sitt sociala intresse och sin förkärlek för 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10  Enkät A, fråga 18. 
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denna typ av arbete. Kroaterna verkar inte ha någon speciell uppfattning, och för polackerna 
har organisationslivet en begränsad uppgift i samband med personliga problem.  

Fråga 14 i enkät B tar upp den sociala aktivitetsnivån i katolska kyrkan i Sverige. Gör 
katolska kyrkan tillräckligt mycket för flyktingar och invandrare? Detta kan vara en indikator 
på om kyrkan anses mer social än pastoral i sin inriktning? 11 Stiftsorganen och 
ordnarna/kongregationerna anser inte att kyrkan gör tillräckligt, medan 5 av 20 församlingar 
och 2 av 9 nationella själasörjarna svarar ja. Av församlingarna svarar 11 av 20 nej, siffran är 
lite lägre för stiftsorganen (3 av 7) samt de nationella själasörjarna (1 av 9). Osäkerheten är 
störst bland de nationella själasörjarna (6 av 9), samt bland ordnarna och kongregationerna (8 
av 10). Detta är alarmerande eftersom de nationella själasörjarna borde ha en aning om 
katolska kyrkans arbete med de olika nationella grupperna. Kan det vara att de är osäkra på 
vad som händer på central nivå, och att de inte riktigt räknar in sitt eget formella och 
informella arbete med flyktingar och invandrare? Detta borde också undersökas med flera 
nationella själasörjare, exempelvis genom djupintervjuer. 

10.3.5 Katolska kyrkans syn på andra samfunds sociala verksamhet 

Ofta är de svenska frikyrkosamfunden aktiva i sociala frågor. Detta kan skapa möjligheter till 
samarbete med invandrarnas samfund. De svenska frikyrkosamfundens arbete kan också 
uppfattas som ett hot. Ett problem som många katoliker signalerat är den ökade 
proselytismen som försiggår från andra samfund gentemot de katolska invandrarna och 
flyktingarna i Sverige.12  Denna fråga har många gånger debatterats i Sveriges Kristna Råd 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11          Enkät B, fråga 14. Katolska kyrkan i Sverige benämndes KKS i frågorna 14 och 15, 21. 
12 Cf. Hasselgren 1994, s. 8-9. 



FRÅN INVANDRARKYRKA TILL MÅNGKULTURELLT SAMFUND 

338  

och i direkta samtal mellan den katolska stiftsledningen och andra samfundsledare. Enkät B 
tar upp huruvida representanter från katolska kyrkan anser att andra samfund är mer 
engagerade än katolska kyrkan i arbetet med flyktingar och invandrare:13 

Svaren på enkät B visar att 3 av 8 av de nationella själasörjarna, 6 av 20 församlingar, 
3 av 7 av stiftsorgan och 3 av 10 ordnar/kongregationer anser att andra samfund är mer 
engagerade med flyktingar och invandrare än katolska kyrkan. Många av dem som svarat 
anser alltså att katolska kyrkan gör tillräckligt om man jämför med andra samfund. 
Osäkerheten är dock stor hur andra samfunds arbete med invandrare och flyktingar ter sig. 
Detta kan bero på bristande kontakt och samarbete med andra samfund i sociala frågor.  

10.3.6 Katolska kyrkan och integrationsarbetet 

I enkät A, fråga 11a) svarade nio av tio eritreaner att integration betyder att assimilera sig, 
d.v.s. att bli svenskar och anpassa sig till det nya samhället. Sex av tio polacker, fem av 19 
kroater och tre av 17 latinamerikaner instämde i denna definition. I gruppen latinamerikaner 
fanns det dock avsevärda skillnader mellan peruaner och chilenare. Sju av åtta peruaner 
ansåg inte att integration innebär att bli svensk och anpassa sig till det nya samhället. 
Motsvarande siffra för chilenarna var 4 av 9. Viktigt i sammanhanget är att flertalet av de 
peruanska respondenterna var nyanlända till Sverige vid tidpunkten för denna enkät, i 
motsats till chilenarna som redan varit i Sverige några år. 

Svaren på fråga 11 b) i enkät A visar att den övervägande majoriteten instämde med 
definitionen att integration innebär ”att lära sig svenska och förstå det svenska samhället, 
men att behålla de värderingar och normer som man fått från sitt hemland”. Konsensus var 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13  Enkät B, fråga 15. 
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det också på frågan om svenskarna bör acceptera invandrarnas och flyktingarnas kultur. Alla 
fyra grupperna ansåg detta med stor majoritet. Den stora överraskningen kommer på frågan 
om man upplever sig vara integrerad i Sverige: 10 av 11 eritreaner anser sig vara detta. Bland 
polackerna och kroaterna/bosnierna är siffrorna 8 av 16 respektive 14 av 20.14 Bara 7 av 16 
latinamerikaner anser sig vara integrerade. Det bör dock igen poängteras att de peruanska 
respondenterna bara varit i Sverige några få år. De flesta hade heller inte fått sina 
uppehållstillstånd och riskerade utvisning vid tiden för denna enkät. Av icke-européerna 
svarade 24 av 31 att de upplever sig vara integrerade i Sverige. Frågan kvarstår också varför 
kroaterna i mycket högre utsträckning än polackerna anser sig vara integrerade i Sverige? 
Igen måste betonas att resultaten av denna undersökning inte kan generaliseras eftersom det 
är så få respondenter.  

I enkät B svarar den övervägande delen av de katolska församlingarna, nationella 
själasörjarna, stiftsorganen, lekmannaorganisationerna och ordnarna/kongregationerna att 
kyrkan bör bidra med integration av flyktingar och invandrare i det svenska samhället. Nio 
av tio av ordnarna/kongregationerna anser detta, 6 av 7 av stiftsorganen, 6 av 9 av bland de 
nationella själasörjarna och 15 av 20 av församlingarna.15 Av de nationella själasörjarna var 
3 av 9 osäkra på om de vill bidra till integration av flyktingar och invandrare. Detta kan bero 
på att integrationsbegreppet inte blev förklarat i frågan, eller att de utländska prästerna helt 
enkelt inte är säkra på att de vill vara med och integrera de nationella grupperna i det svenska 
samhället. I detta sammanhang bör påpekas att alla inte tolkar integrationsbegreppet på 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14  A.a., fråga 12. 
15  Enkät B, fråga 20. 
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samma sätt.16 Tre huvudinriktningar finns i katolska kyrkan: de som anser att invandrarna 
och flyktingarna bör assimileras, d.v.s. komma in i den lokala katolska församlingen så snart 
som möjligt. Mellangruppen anser visserligen att de olika nationella grupperna ska delta i 
den vanliga församlingens verksamhet, men att varje grupp ska ha rätt till att bibehålla sin 
egen identitet. Ytterligare ett annat synsätt är att inkulturera det pastorala och det sociala 
arbetet. Om man försöker precisera vad man menar med att invandrare ska inkultureras, 
kommer man antagligen inte att få ett entydigt svar. Frågorna i enkäten var också i viss mån 
oklart formulerade. En kommentar antydde att det var ”vanskligt att svara på enkäten ställd 
till församlingarna. Vissa påståenden var otydliga eller oprecisa. Detta försvårade säkert för 
de invandrade kyrkoherdarna att förstå innebörden/innehållet. Svaren säger därför inte alltid 
sanningen...Somliga har kanske enbart beaktat den lokala/regionala situationen. ”Önskvärd 
nivå” kan vara mycket olika svaranden emellan. Etc..”17 

Många menar också att det saknas en integration av de nationella grupperna i katolska 
kyrkan i Sverige. 18 Av de katolska församlingarna och de nationella själasörjarna anser bara 
3 av 19 respektive 2 av 9, att de flesta flyktingarna och invandrarna i katolska kyrkan i 
Sverige är integrerade. Stiftsorganen och ordnarna/kongregationerna är ännu mer 
pessimistiska, inga instämmer i denna fråga.  

Fråga 18 i enkät B kan uppfattas på två sätt: antingen som en fråga om invandrarna 
och flyktingarna är integrerade i katolska kyrkan, eller att de katolska flyktingarna och 
invandrarna är integrerade i det svenska samhället. Trots denna oklarhet har jag ändå valt att 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16  Cf. kapitlen 2 och 5. 
17 Kommentar från katolske prästen Sven-Erik Pernler, Kristi Lekamens församling, Visby. 
18  Enkät B., fråga 18. 
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redovisa svaren, eftersom det verkar vara en entydig uppfattning att de katolska invandrarna 
och flyktingarna inte är integrerade. Det ställdes dock en följdfråga i enkät B som i viss mån 
kan ge mer vägledning om vilka grupper man anser ha svårt att integrera sig.19 Det är 
intressant att se vilka som församlingarna, de nationella själasörjarna, stiftsorganen och 
ordnarna/kongregationerna bedömer har svårt att integrera sig i Sverige i allmänhet och i 
katolska kyrkan i synnerhet:  

10.3.7 Finns det speciella grupper/nationer som har svårt att integrera sig?20 

Av 17 svarande ansåg 7 att latinamerikanare (chilenare och spansktalande) har svårt att 
integrera sig. De som svarade så kommer från Polen (3), Skandinavien/Sverige (2) och 
Irland/Skottland (2). Fem svarande ansåg att alla invandrargrupper har problem. Alla dessa 
fem svarande var svenskar eller av skandinavisk bakgrund. En svensk präst framförde att 
”katolska kyrkan strävar mer efter assimilering än integrering. Detta försvårar integrering av 
alla grupper.” I övrigt var det spridda svar: ”Afrika, Eritrea och de mörkhyade” (tysk och 
slovensk präst, en asiatiska), ”kroater och jugoslaver” (svar från två polska präster), 
”ungrare” (svar från en polsk präst), ”Asien” (tysk präst) samt ”de senast inflyttade” (tysk 
präst).  Två svarade ”muslimer” (en italienare och en asiatiska). 

Detta kan jämföras med siffrorna ovan från A-enkäten som visade att flera av de icke-
europeiska flyktingarna och invandrarna upplever sig vara integrerade. Detta kan givetvis 
tolkas på många olika sätt. Att uppge att man vill bli svensk är ett sätt att visa respekt för det 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19  A.a., fråga 19. 
20  Ibid. 
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nya landet. Denna respekt kan öka i förhållande till osäkerheten inför framtiden och 
möjligheterna att lyckas i det nya samhället.  

Hur ska då katolska kyrkan kunna bidra till integration av flyktingar och invandrare i 
Sverige? En tes vore här att de mer traditionellt inriktade skulle lyfta fram det pastorala 
arbetet, medan de progressiva katolikerna betonar det sociala, alternativt en kombination av 
de bägge. Intressant vore i detta sammanhang att undersöka om svaren kan visa vilken 
tendens som är dominerande i katolska kyrkan i Sverige.21 Av stiftsorganen svarade 2 av 6 
samt 1 av 6 nationella själasörjare att det sociala arbetet ska gå i första hand, medan ingen 
från de övriga grupperna ansåg detta. Av stiftsorganen betonade 3 av 6 det pastorala. De ville 
till stor del istället lyfta fram en kombination av pastoralt och socialt. Av ordnarna svarade 7 
av 10 så, liksom 3 av 6 av de nationella själasörjarna. Svaren visar att det finns en klar 
övervikt för att i första hand satsa på socialpastoralt respektive pastoralt arbete. En 
själasörjare från ett utomeuropeiskt land menade dock att man i första hand bör tänka på det 
sociala när det gäller att integrera flyktingar och invandrare. Ofta har de stora problem som 
inte kan lösas på annat sätt än genom mänskliga lösningar. Det andliga kommer i andra hand. 
Många av dem som svarade ville säkert lyfta fram ett helhetsperspektiv, ett holistiskt synsätt. 
Det sociala arbetet ses ofta som en konsekvens av det pastorala ansvaret.  
 I A-enkäten kom delvis andra frågor upp om vad som är katolska kyrkans viktigaste 
uppgift.22 Av eritreanerna ansåg 8 av 9 att det pastorala arbetet var viktigast. Ingen i den 
gruppen lyfte fram de sociala frågorna. Av latinamerikanerna prioriterade däremot 8 av 22 
det sociala. Övervägande delen av peruanerna betonade den sociala aspekten. Varken 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21  Enkät B, fråga 21. 
22  Enkät A, fråga 19. 
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polackerna eller kroaterna tyckte så, ingen lyfte fram det sociala arbetet, de valde istället det 
pastorala arbetet. Här ser man hos respondenterna en avgörande skillnad mellan de olika 
nationella grupperna avseende kyrkans vision. De svarande polackerna, kroaterna och 
eritreanerna har en konservativ hållning medan latinamerikanerna har en mer moderat 
hållning. 

10.4 Lokalkyrkans  kontakt med det svenska samhället (nivå A: samfund och samhälle) 

10.4.1 Kunskap om svenska myndigheter 

I kapitel 2 bekrev jag lokalkyrkans inre och yttre kommunikation. Hur ser det ut på 
församlingsnivå och i de nationella grupperna i katolska kyrkan i Sverige? Har man 
kunskaper om de svenska myndigheterna? Förstår man hur välfärdssamhället fungerar? Detta 
var också en av de viktigaste frågeställningarna som formulerades när enkäterna utformades. 

Enkät B visar att det finns ytterst  få anställda förutom den tjänstgörande prästen och i 
vissa fall någon syster som arbetar med sociala frågor i församlingarna.23 Nästan ingen 
professionell personal finns tillgänglig. Ett stort ansvar vilar därför på den lokale 
kyrkoherden. Inte hos någon av de nationella grupperna finns några anställda. Inte ens deltid 
enligt enkäten. Detta är förvånande om man tar hänsyn till den arbetsbörda och det arbete 
som dessa präster och församlingar utför med t.ex. flyktingar och invandrare. Orsaken till att 
man inte har anställt personal är att det saknas ekonomiska möjligheter. Enbart 2 av 19 
församlingar svarade att det sociala arbetet inte är en prioritering för kyrkan med hänvisning 
till att myndigheterna sköter den delen. En del församlingar angav andra skäl som att de är 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23  Enkät B, fråga 27. 
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för små (200 katoliker inklusive barnen) eller att de f.n. håller på att bygga en ny 
församlingsbyggnad. 200 medlemmar är som jämförelse en förhållandevis stor 
frikyrkoförsamling, men den minsta katolska församlingen i Sverige.24 Katolska kyrkan har 
satsat på att förbättra sina lokaliteter under de senaste 15 åren. Eller som en amerikansk präst 
i en norrlandsförsamling uttrycker det: ”lämpliga lokaler kan vara bra redskap även för det 
sociala”. All verksamhet bedrivs för det mesta med frivilliga och ideella medarbetare. En 
italiensk själavårdare berättar att han uteslutande arbetar med frivilliga arbetsinsatser.  

Anser katolska kyrkan att de svenska myndigheterna är aktiva i sociala frågor? 25 Av 
de nationella själasörjarna var det 5 av 7 som svarade att de var osäkra på om de svenska 
myndigheterna är aktiva i sociala frågor. Ingen inarbetad kontakt med exempelvis 
socialtjänsten verkar existera. Här visar församlingarna genom sina kyrkoherdar att de mer 
känner till hur svenska myndigheter fungerar. Visserligen är 5 av 20 församlingar osäkra, 
men materialet tyder på att församlingarna har mer kontakt med svenska myndigheter. 
Siffrorna visar också klart att man inte anser att de sociala myndigheterna gör för mycket.  

På frågan om katolska kyrkan får ekonomiskt stöd av de svenska myndigheterna för 
det sociala arbetet svarade 6 av 7 de nationella själasörjarna att de var osäkra och 1 av 7, 
nej.26 Ingen av de nationella själasörjarna anser att katolska kyrkan får stöd på rätt nivå av de 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 Det är givetvis vanskligt att direkt göra en jämförelse mellan en svensk frikyrkoförsamling och en 

katolsk församling. Medlemsbegreppet skiljer sig. De förstnämnda räknar inte in barnen som 
medlemmar, eftersom de är odöpta. I och med att man döps efter bekännelse, är medlemmarna vuxna, 
yrkesarbetande eller pensionärer. Arbetslösheten är säkert lägre bland medlemmarna i 
frikyrkosamfunden, inkomsterna högre. 

25  Enkät B., fråga 29. 
26  A.a., fråga 30. 
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svenska myndigheterna. Det är förvånande att 7 av 21 församlingar anser att katolska kyrkan 
inte får stöd av de svenska myndigheterna för det sociala arbetet. Identifierar inte de katolska 
församlingarna kyrkan med Caritas? Känner inte de olika katolska representanterna till 
Caritas möjlighet till finansiering genom ramavtal och projektbidrag? Känner sig inte 
församlingarna delaktiga i detta, trots att majoriteten har egna caritasgrupper? 

Vad gäller det pastorala arbetet ansåg 8 av 21 församlingar att det ekonomiska stödet 
är på rätt nivå.27 Sju av 21 församlingar ansåg att katolska kyrkan inte får stöd för sitt 
pastorala arbete och 6 av 21 var osäkra om de svenska myndigheterna stödjer katolska 
kyrkans pastorala arbete. Osäkerheten bland de nationella själasörjarna var 3 av 7, d.v.s. 
mindre än vad gäller det sociala arbetet.  Svaret på denna osäkerhet ligger säkert mycket i det 
som en spansktalande präst uttryckte: ”Vi har inte någon kontakt med de svenska 
myndigheterna.”28 Detta, att ha få eller begränsade kontakter med de svenska myndigheterna, 
kan på sikt bli en nyckelfråga för katolska kyrkan i Sverige.  

Många präster är också osäkra på om katolska kyrkan kan få ekonomiskt bidrag från 
staten för det pastorala arbetet. Kontakten med myndigheterna är i vissa fall minimal. Ofta är 
det byråkratiskt och svårt att söka medel, men om man från början inte tror att det finns 
pengar avsatta, kommer man aldrig att få en bärkraftig organisation i församlingarna och de 
nationella grupperna. Nu är man i princip totalt beroende av Katolska biskopsämbetet. Bara 
ett färre antal projektbidrag betalas ut direkt till lokalkyrkan. Detta beror också på 
svårigheterna att formulera problem, en klar vision och mission för verksamheten. En del 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27  A.a., fråga 31. 
28 A.a. B, fråga 32. 
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enkätsvar antyder att det finns ett missnöje med svenska myndigheter i allmänhet och staten i 
synnerhet. Som en präst uttryckte det: 
 

”Svenska myndigheter heter riksdag och regering och har aldrig litat på katolska 
kyrkans resurser. Varför har myndigheterna inte säkrat katolska kyrkans ekonomi 
som t.ex. Svenska kyrkan?” 
 

En annan präst är osäker på vad som kan finansieras? ”Var drar man gränsen mellan det 
pastorala och det sociala? Hur långt sträcker sig pastoralt arbete? Kommunen m.m. ger 
bidrag till ungdomsarbete (pastoralt? socialt?), till vissa flyktingprojekt, till stiftet som 
helhet. Samarbete?” I ett svar kunde man läsa att katolikernas svaghet vad gäller extern 
finansiering beror på bristande kunskap och konkurrens från andra samfund: ”Katolikerna 
vet ej hur man får stöd, eller att stödet går till de mer ”sluga” protestantiska samfunden.”  
Man anser också att ”myndigheterna kräver för mycket byråkrati och kontroll”. 

10.4.2 Kontakt med svenskar 

Fråga 17 i enkät A tar upp de katolska invandrarnas kontakt med svenskar. Är det i första 
hand en kontakt med personer eller myndigheter? En stor del av respondenterna anger att de 
har liten respektive ingen kontakt med svenska vänner, detta är speciellt fallet med de 
utomeuropeiska grupperna: 7 av 15 latinamerikaner och 4 av 9 eritreaner. Siffrorna var lägre 
för européerna:  4 av 20 polacker, 1 av 18 kroater. Kroaterna verkar vara den grupp som haft 
det lättast att skapa kontakter med svenska bekanta, 12 av 18 svarande har i första hand 
kontakt med svenska bekanta medan bara 4 av 20 kroater i första hand har kontakter med 
svenska myndigheter.  

Svaren anger generellt att kontakten med svenskar i första hand är formell genom 
myndigheter (ofta genom socialbyrå eller invandrarkontoret) och i andra hand genom 
svenska bekanta. Av eritreanerna har 4 av 9 svarande ingen eller begränsad kontakt med 
svenskar. De flesta föredrar att umgås med sina egna landsmän. Få har fått hjälp av svenskar 
när det gäller att lära känna Sverige. 

10.5 Sammanfattande slutsatser 
Det framkom tidigt att utformningen av enkäterna A och B kunde varit betydligt bättre. 
Många av frågorna var oklart ställda och försvårade bearbetningen av respondenternas svar. 
Av sådana skäl var det oklart om jag skulle använda mig av dessa enkäter i denna 
avhandling. Urvalet var smalt, litet antal respondenter från ett begränsat geografiskt område i 
A-enkäten etc. Jag tror dock att informationen som kommer fram i enkäterna är alltför 
intressant för att negligeras. Det kompenserar i viss mån de ovan nämnda begränsningarna. 
Jag har inte heller för avsikt att generalisera och dra uttömmande slutsatser. Följande är 
snarare en sammanfattning av tendenser, åsikter och värderingar som jag kan skönja bland 
representanter från församlingar, ordnar/kongregationer, nationella missioner och 
organisationer i Stockholms katolska stift, samt bland fyra invandrargrupper i katolska 
kyrkan i Sverige. 
 
A. Samhällsnivå: Katolska invandrares kontakt med svenska myndigheter underlättas inte av 
katolska kyrkan. Däremot kan man få svenska vänner genom kyrkan. Det tycker tre av 
grupperna, dock inte eritreanerna. Församlingarna och de nationella missionerna är överens 
om att de svenska myndigheternas stöd till katolska kyrkan borde ökas. Den stora majoriteten 
av de nationella själasörjarna vet inte om kyrkan kan få stöd för det sociala arbetet. Även var 
tredje församling uttryckte osäkerhet om man få stöd för det sociala arbetet. Vad gäller stödet 
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för det pastorala arbetet var det fler som visste att katolska kyrkan får stöd av de svenska 
myndigheterna. 
 
B. Samfundsnivå: Representanterna för katolska kyrkan anser att katolska kyrkan bör satsa 
på mer pastoralt, alternativt socialpastoralt arbete, för att kunna integrera flyktingarna och 
invandrarna i det svenska samhället. En minoritet anser att man bör satsa på i första hand det 
sociala arbetet. Bland de fyra invandrargrupperna anser man att katolska kyrkans viktigaste 
uppgift är i första hand det pastorala, i andra hand det sociala arbetet. Ungefär hälften av 
polackerna och latinamerikanerna uttryckte dock att pastoralt och socialt arbetet är lika 
viktigt. Nästan hälften av latinamerikanerna lyfter fram det sociala arbetet före det pastorala. 
 
C. Gruppnivå: Det framkommer att många av respondenterna inte förstår skillnaden mellan 
integration och assimilering. Att subjektivt uppleva att man är integrerad behöver inte betyda 
att man är integrerad. Frågan är också vad man ska integrera sig i ? Handlar det om att 
anpassa sig till andra grupper inom katolska kyrkan i Sverige? Alla respondenterna uttryckte 
att de ville bli respekterade för vad de är. Intressant är också att se tendenser till rasism inom 
katolska kyrkan och spänningar mellan de olika nationella grupperna. Detta  framkommer 
tydligt i enkätsvaren. När jag gjorde enkäten var jag inriktad på integration vilket 
framkommer ganska tydligt i frågorna. Jag hade en idé om att katolska kyrkan spelar en 
viktig roll som integrationsfaktor i det svenska samhället. Detta skulle innebära att nyanlända 
katolska invandrare och flyktingars kontakt med det svenska samhället skulle underlättas 
genom att de hade samhörighet med ett mångkulturellt och socialt engagerat samfund som 
katolska kyrkan. Jag var inledningsvis osäker på om jag själv skulle definiera vilken typ av 
integration jag var ute efter, om jag bara menade integration i samhället eller om detta 
begrepp också skulle kunna omfatta hemhörighet i katolska kyrkan i Sverige. Jag valde att 
inte klart definiera begreppet i enkäten. Istället ställdes frågan om vad integration innebär? 
Eritreanerna uppgav att de är integrerade i Sverige. Denna upplevda integration de facto är 
dock inte sann om man analyserar den i objektiva termer. En stor majoritet av eritreanerna 
uppgav nämligen att de inte har kontakt med svenskar. 
 
D. Individnivå: Respondenterna, som kan kategoriseras som aktiva katoliker, har själva tagit 
den första kontakten med katolska kyrkan. Detta har man gjort med en präst i samband med 
att man velat delta i en mässa. Varför man kontaktar katolska kyrkan är först och främst av 
pastorala orsaker. Polackerna utmärker sig för att i stor majoritet sätta mässan på första plats. 
Latinamerikanerna och kroaterna har många orsaker till varför man har kontakt med katolska 
kyrkan. Bara i mindre utsträckning bland kroaterna och latinamerikanerna har den första 
kontakten skett genom besöksverksamhet. Representanter från Stockholms katolska stift 
delar inte uppfattningen att det är mest präster och systrar som hjälper flyktingar och 
invandrare. Osäkerheten om hur det förhåller sig så är dock stor bland ordnar och 
kongregationer. 
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Kapitel 11 Caritas Sverige – karitativt arbete i en välfärdsstat i förändring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aritas Sverige grundades 1946. Fem sektioner fick ansvar att organisera 
hjälpsändningar till krigsdrabbade länder i Europa, främst Tyskland och Polen. 1950 
öppnades ett rådgivningscentrum för flyktingar i Stockholm. Fram till mitten av 

1980-talet bedrevs arbetet i liten skala, främst genom den årliga fasteinsamlingen och i 
C



FRÅN INVANDRARKYRKA TILL MÅNGKULTURELLT SAMFUND 

349  

samband med enskilda katastrofer. Arbetet samordnades av en präst på Katolska 
biskopsämbetet. Caritas Sverige är medlem av en konfederation av medlemsorganisationer 
från ca 150 länder, Caritas Internationalis, med säte i Vatikanen. Sedan andra världskrigets 
slut har Caritas Sverige utvecklats från en traditionell välgörenhetsorganisation till att ha 
blivit en av Sveriges största biståndsorganisationer. Hur gick denna förändring till?  

1987 utnämndes biskop William Kenney till ny ordförande för Caritas Sverige. En 
interimstyrelse bildades med uppdrag att utarbeta nya stadgar och inkalla ett årsmöte.  
1988 valdes en styrelse för Caritas Sverige och ett kansli inrättades på Katolska 
biskopsämbetet. Ur Caritas Sveriges stadgar kan man läsa att målsättningen för 
organisationen är29 
 
Att genom information väcka intresse för bistånds- och utvecklingsarbete, 
Att genom bistånd verka för utveckling i synnerhet i Tredje världen, 
Att samordna det internationella biståndet inom det katolska stiftet, 
Att bedriva karitativt och socialt arbete i Sverige, samt 
Att i samråd med kyrkliga och/eller civila myndigheter och organisationer skaffa resurser för 
denna verksamhet. 
  
Arbetet står alltså på två ben: internationellt bistånd och socialt arbete i Sverige. Caritas 
Sverige ska också enligt stadgarna ”skaffa resurser” för sin verksamhet. Det innebär att 
verksamheten inte bara kan vara beroende av Stockholms katolska stift för sin försörjning, 
men att kontakter med andra aktörer uppmuntras. 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29  Caritas Sverige 1988a, §4. Gäller utbetalda biståndsprojekt. 
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11.1 Caritas Sveriges verksamhet 

11.1.1 Internationella arbetet 

Biståndsarbetet sker i första hand genom samarbete med Sida. Caritas Sverige är 
medlem av Svenska Missionsrådet, som är paraplyorganisation för ett antal kyrkor och 
samfund. Genom SMR har Caritas ett ramavtal med Sida, sedan 1988. Med en 
egeninsats av 20% kan resterande projektbelopp finansieras av Sida. Detta har lett till 
att antalet biståndsprojekt ökat lavinartat sedan samarbetet inleddes med Sida i slutet 
av 80-talet.  

Tabell 27 redovisar Caritas Sveriges verksamhet och antalet biståndsprojekt under de senaste 
tio åren: 

 

Tabell 27 Caritas Sveriges verksamhet 1988-9730 

År Budget (Projektmedel) Antal biståndsprojekt 
1988 5 194 92031 20 
1989 5 411 800 24 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30  Caritas Sverige 1988b, 1989, 1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997. Gäller utbetalda     

biståndsprojekt. 
31  Några treårsprojekt ingår i denna projektsumma. 
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1990 13 274 559 52 
1991 15 056 812 62 
1992 42 590 182  
1993 51 405 711 6532  
1994 51 194 321 103 
1995 44 867 382 156 
1996 49 632 214  
1997 47 333 682  
Totalt 325 961 583  
 
 
Ca 95 % av Caritas Sveriges totala bistånd förmedlas till biståndsprojekt i första hand i 
Tredje världen, samt till katastrofdrabbade länder i Europa. Resterande medel satsas på 
sociala projekt i Sverige.33  Inom Europa arbetar Caritas Sverige främst med Balkan. 
Inriktningen är främst ”återuppbyggnad, återvandring och rehabilitering” i det forna 
Jugoslavien.34 Caritas Sverige har dessutom samordningsansvar för Estland och Lettland  
inom Caritas Internationalis.35 Biståndet till Asien begränsas huvudsakligen till Indien, 
Pakistan, Sri Lanka, Kina och Östtimor. Kunskapsförmedling och utbildning står i centrum 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32  Exkl. Humanitära projekt till Latinamerika. 
33  Caritas Sverige 1996, s. 22. 
34  A..a., s. 11. 
35  A..a., s. 9. 
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för verksamheten, målgrupper är bl.a. kvinnor, ungdomar och utvecklingsstörda. 36 I Afrika 
arbetar Caritas Sverige med utvecklingsprojekt: utbildning, byutveckling, kvinnoprojekt, 
hälsa, rehabilitering av handikappade, trädplantering, vattenprojekt m.m. Caritas är också 
aktivt med katastrofinsatser som självhjälpsprojekt för flyktingar, lokal produktion av mat, 
tak över huvudet, rehabilitering av ex-soldater. HIV/AIDS, mänskliga rättigheter & 
demokrati, är andra viktiga områden.37 I Latinamerika omfattas Caritas Sveriges arbete av 
fyra komponenter: mänskliga rättigheter, folkbildning, organisationsstöd och –uppbyggnad, 
internflyktingar & migrationsbistånd. 38 Colombia, Peru, El Salvador, Mexico och Paraguay 
är några av de länder Caritas Sverige stödjer. I Mellanöstern och Nordafrika (MENA-
regionen) stödjer Caritas Sverige främst migrations- och flyktingrelaterat bistånd i Libanon, 
Irak och Västsahara samt småskaliga utvecklingsprojekt i samarbete med lokala, ofta 
orientaliska grupper, i Sverige. 

11.1.2 Biståndsinriktning 

Traditionellt har Caritas Internationalis arbete varit inriktat på katastrofbistånd. Det är ofta i 
sådana sammanhang internationella biståndsaktörer har kommit i kontakt med katolska 
kyrkan i Afrika, Latinamerika eller Asien. Caritas har också producerat manualer för att 
handlägga katastrofer, både ”man-made” och naturliga.39 Kritiken mot denna typ av social 
assistans, välgörenhet och brist på förebyggande verksamhet blev dock allt starkare, främst 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36  A.a., s. 13. 
37  A.a., s.12. 
38  A.a. s. 17. 
39  Caritas Internationalis 1981a och 1981b. 
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på 1960-talet. En rad katolska ”utvecklingsorganisationer” bildades i Europa. Dessa 
organiserade ett gemensamt nätverk ”CIDSE” – ”Coopération Internationale pour le 
Développement et la Solidarité International”, med huvudsäte i Bryssel. Från början uppstod 
spänningar och en viss konkurrenssituation mellan Caritas Internationalis och CIDSE-nätet. 
De ideologiska och metododologiska skillnaderna har dock avtagit under åren. Det finns 
ingen avgörande skillnad mellan synen på bistånd och vilken inriktning arbetet ska ha. 
CIDSE är dock i första hand ett paraplyorgan för katolska NGOs i den rika världen, medan 
Caritas är en konfederation av organisationer både i nord och syd. Caritas Sverige valde, i 
samband med sin omorganisation 1988, att lägga tonvikten på utvecklingsarbete, och detta i 
synnerhet i Tredje världen: …”utvecklingsbistånd är en politisk handling. Den syftar 
nämligen till förändring, och förändring är inte alltid välkommen för alla i ett samhälle. I 
länder med orättvisa strukturer, förtryck eller fåtalsvälde blir förändringen ett hot mot 
makthavarna”.40 Flera av de organisationer Caritas Sverige arbetade med i Latinamerika, 
hade också fått stöd av CIDSE-nätet. I Chile var Caritas Sveriges arbete inriktat på 
folkbildning och mänskliga rättigheter. Caritas Chile ansågs i slutet av 1980-talet vara en 
traditionell organisation, mer inriktat på nödhjälp än utveckling. Samma sak i Argentina, där 
Caritas Sverige samarbetade med progressiva stift istället för Caritas Argentina.41 Man skulle 
alltså kunna säga att Caritas Sverige har en postkonciliär social metodik vad gäller det 
internationella arbetet. 
 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40  Caritas Sverige 1994b, s. 5. 
41 Caritas Sverige 1994a, s. 12-18.  
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11.2 Caritas struktur 

11.2.1 Vision och mission 

I kapitel 2 presenterades ett schema om vision/mission. Vision definierades som den 
övergripande trossyn, ideologiska förankring och religiösa ambition en person omfattas av. 
Mission är på vilket sätt vederbörande anser att denna övergripande trossyn, ideologiska 
förankring och religiösa ambition ska förverkligas. Jag använder mig också av detta schema 
för att kategorisera katolska organisationer. En katolsk organisation kan vara progressiv i 
vision, men traditionell i sin mission. Det kan också vara så att en organisation kan vara 
konservativ i sin vision, men modern i sin mission. Genom detta schema visar jag att en 
polarisering inte behöver uppstå mellan progressiva och konservativa, men att verkligheten 
är lite mer komplicerad än så. Problem uppstår oftast av praktisk natur: hur ska man 
översätta sin vision? Organisationer/personer som har samma vision, men väljer olika vägar i 
sin mission – d.v.s. den ene är traditionell, den andre modern – kan hamna på kollisionskurs. 
Hur ser då Caritas Sveriges organisation ut? Vad gäller missionen visar stadgarna, §4 att 
Caritas Sverige ”ska väcka intresse för bistånds- och utvecklingsarbetet”. Hela 
målsättningsparagrafen är ganska allmänt hållen, varken progressiv, eller konservativ. De 
flesta katolska organisationer i Sverige kan nog skriva under på det Caritas Sverige har 
formulerat som centralt, må de vara progressiva eller konservativa. Caritas Sveriges vision 
kan därför kategoriseras som en mellanväg, som moderat (se kapitel 2). Caritas Sverige 
arbetar alltså på mittfältet. På detta sätt försöker man locka katolska församlingar, 
kongregationer och ordnar av olika bakgrund och trossyn. Det verkar som att man lyckats 
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väl. Det finns caritasgrupper i 27 av Sveriges 38 katolska församlingar.42 Trettionio katolska 
organisationer hade betalt medlemsavgift till Caritas Sverige 1997, och har därmed rätt att 
välja Caritas Sveriges styrelse.43 Caritas Sverige har lyckats att skapa samförstånd vad gäller 
sin vision av det socialpastorala arbetet. Hur ser det då ut med Caritas Sveriges mission?  
 I samband med Caritas Sveriges omorganisation 1988 hade Stockholms katolska stift 
flera valmöjligheter. Man hade kunnat bilda en stiftelse och biskopen skulle kunna ha 
utnämnt styrelsen. Caritas Sverige skulle också ha kunnat blivit ett stiftsråd eller -nämnd för 
socialpastorala frågor. Detta skulle ha varit det traditionella sättet att organisera Caritas. En 
annan möjlighet vore att göra Caritas Sverige till en förening, av svensk folkrörelsemodell. 
Detta skulle kräva en demokratisk uppbyggnad, årsmöte, medlemmar och en vald styrelse. 
Detta skulle dock ha försvårat Stockholms katolska stifts totala kontroll över Caritas. Caritas 
är trots allt, katolska kyrkans officiella organ för sociala frågor. Resultatet blev en 
kompromiss, dock mer mot föreningshållet än mot att bli en stiftelse eller nämnd. ”Caritas 
Sverige är en ideell organisation, underställd Stockholms Katolska Stift och dess huvudman 
stiftelsen Romersk-katolska Kyrkan i Sverige.”44 ”Medlemskap kan förvärvas av 
församlingar, föreningar, ordenssamfund och andra av det katolska stiftet erkända 
organisationer”.45 Det är representanter från dessa medlemsorganisationer som väljer Caritas 
Sveriges styrelse. Det är alltså inte stiftsbiskopen som utser ledamöterna. Detta kan ses som 
en förändring från traditionellt till rationellt-legalt ledarskap. Till årsmötet blir representanter 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42  Caritas Sverige 1996, s. 5. 
43  Ur resultaträkningen från Caritas Sverige 1997. 
44  Caritas Sverige 1988, §1. 
45  Caritas Sverige 1988a, § 5. 
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från varje katolsk medlemsorganisation kallade. En representant från varje katolsk 
medlemsorganisation har rösträtt. Enskilda personer kan stödja Caritas Sveriges verksamhet 
genom att bli ”Caritas vänner”. Även de inbjuds till årsmötet. De har närvaro- och 
yttranderätt, men inte rösträtt.46 Så långt kan man säga att Caritas Sverige är en vanlig svensk 
förening. I §12 kommer dock kontrollfunktionen in, stiftsbiskopen har nämligen rätt att utse 
Caritas Sveriges ordförande, samt att inge veto på de beslut som styrelsen antar:47 
”Årsmötesbeslut, val av nya styrelseledamöter samt stadgeändringar skall underställas 
stiftsbiskopen för godkännande. Styrelsen består av ordförande som utnämns av 
stiftsbiskopen…samt sex ordinarie ledamöter…” Under de tio åren som gått sedan Caritas 
omorganisation har stiftsbiskopen aldrig använt sig av sin möjlighet att lägga in veto, mot 
fattade årsmötes- eller styrelsebeslut. Man kan säga att Caritas Sverige lyckats göra en 
smidig kompromiss, där öppenhet, lokalförankring och demokratiskt fattade beslut 
respekteras. Caritas Sverige är genom detta modern i sin mission vad gäller 
organisationsuppbyggnad. Det finns dock olika synsätt hur Caritas Sverige mission ska 
utvecklas. En sådan fråga handlar om datautrustning, fax och koperingsmaskin, en annan om 
var Caritas ska ha sitt säte. I det första fallet uppstod spänningar mellan Biskopsämbetet och 
Caritas eftersom man inte var överens vilken typ av utrustning som behövde  införskaffas 
efter omorganisationen. Det tog flera år att köpa in den första datorn. Varje beslut skulle 
förankras direkt hos stiftsledningen, även de av teknisk natur. Detta tog tid och skapade till 
slut en ohållbar situation. Efter att den första PC väl var inköpt, kunde Caritas och varje 
stiftsorganisation själva fatta sina beslut om uppgraderingar, nya inköp m.m. beroende på de 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46  A.a., §§ 5, 6, 8. 
47  A.a., §§ 10 och 12.  
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medel som fanns tillgängliga. Kopieringsmaskinen var för stor (biskopens version), den var 
för liten (Caritas version). Caritas Sverige expanderade också kraftigt efter 1988. Caritas 
Sveriges ekonomiska möjligheter hade ökat avsevärt sedan omorganisationen. Snart fanns 
det ett tiotal anställda. Lokalerna var underdimensionerade. Stiftsledningen deklarerade, år 
efter år, att Caritas inte skulle få växa för mycket, d.v.s. att det aldrig skulle bli tal om att 
man skulle flytta från Biskopsämbetet på Södermalm. När den nye generalsekreteraren för 
Caritas Sverige tillträdde 1993, övertygade han direkt biskopen att en flyttning var 
nödvändig. Sedan dess har Caritas Sverige bytt säte två gånger. Det har aldrig varit några 
större spänningar mellan Biskopsämbetet och Caritas Sveriges styrelse över hur den dagliga 
verksamheten skulle skötas. Biskop Kenney har alltid delegerat till generalsekreteraren, som 
är föredragande inför styrelsen och förvaltar Caritas Sveriges ekonomi.48 Nordiska 
Biskopskonferensen har möjlighet att direkt besluta över tema och inriktning på 
fasteinsamlingarna. Caritas har alltid haft möjlighet att påverka besluten, samt att förvalta de 
insamlade medlen. Biskopsämbetet har i vissa lägen, speciellt när det gäller öronmärkta 
donationer, valt att prioritera verksamhet som inte kan stödjas av Sida eller andra civila 
myndigheter. Detta har lett till att Caritas generalsekreterare ofta har policydiskussioner med 
stiftsbiskopen angående biståndsinriktning, socialpastoralt arbete och metodik. Vissa 
motsättningar uppstår, med jämna mellanrum, mellan styrelsen och personalen. Den senare 
har blivit alltmer professionell, många anställda rekryteras externt och har inga bindningar 
till katolska kyrkan. Styrelsens arbetsmetoder har inte nämnvärt förändrats under den senaste 
tioårsperioden. Problemen torde snarare vara brist på policy än vilken typ av policy Caritas 
bör ha. Caritas Sveriges styrelse har fattat vissa viktiga policybeslut, inte alltid välförankrat: 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48  Caritas Sverige 1988a, §§10, 14. 
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ett sådant var att man i framtiden bör satsa mer på projekt i Afrika och att verksamheten i 
Latinamerika bör dras ned. Motivet är fattigdomskriteriet: Afrika är fattigare än 
Latinamerika. Reaktionen från personalen som arbetar med Latinamerika blev stark. Nu 
uppmuntras alla avdelningar att motivera sin verksamhet, att förklara vilken biståndspolicy 
man har, vilka målgrupper som ska prioriteras, hur verksamheten ska finansieras etc. Caritas 
Sverige använder sig av, precis som de flesta moderna enskilda organisationer idag, av 
strategisk planering och LFA-metoden (Logical Framework Approach). Caritas Sverige är 
modern i sin mission, i alla fall vad gäller organisationsuppbyggnad och ledning. Hur ser det 
ut vad gäller det sociala arbetet i Sverige? 

11.3 Verksamheten i Sverige  
1993 beslöt styrelsen för Caritas Sverige att göra en sammanställning av det karitativa arbetet 
i Stockholms stift. Yolanda de Wanngård, som arbetade som flyktingkonsulent i Sundsvall, 
fick i uppdrag att göra arbetet. 49 Hon gjorde en uppdelning av verksamheterna i följande 
kategorier: Lokal organisation (d.v.s. se var Caritas finns som lokalgrupp), flyktingar (arbete 
med asylsökande, integration, Öppet hus-verksamhet m.m.), daghem/förskola, äldreomsorg, 
kriminalvård, klädinsamlingar, ekumeniskt arbete och annat. Kontakt skedde skriftligt och 
telefonledes till alla katolska församlingar, organisationer och föreningar som finns upptagna 
i Katolsk kalender. I första hand är det kyrkoherden i respektive församling som svarat. de 
Wanngård påpekar att hon inte alltid känner till (varit underrättad om) de lokala 
caritasgruppernas insatser. Det har dessutom varit svårt att få tag på rätt person. Svaren 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49          de Wanngård 1993, s. 1. Cf. Sammanställning av Caritas lokalgruppers verksamhet 1994/95. 
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nedan är därför inte heltäckande. de Wanngård hade följande synpunkter vad gäller lokal 
organisation och eldsjälarnas arbete: 
 
• Det är svårt för små landsortsförsamlingar att bilda egna lokala caritasgrupper. Detta 

gäller speciellt de församlingar där man haft en stor tillströmning av nya invandrare. Det 
är svårt att engagera dessa i det karitativa arbetet. Däremot går det lättare med äldre 
invandrargrupper som är mer etablerade. 

 
• Det är svårt att delegera och sprida ansvaret för det lokala arbetet. Det mesta ligger i 

händerna på några få eldsjälar. Problem kan också vara att man är för få, eller inte fått 
kyrkorådets stöd. Vad gäller arbetet med asylsökande är det många som är entusiastiska i 
början, men sedan bränner ut sig. 

 
I 1998 års sammanställning över de lokala grupperna ser man att det är ungefär samma 
temata som tidigare: betoning på arbete med asylsökande och avvisningshotade (14 lokala 
Caritas organisationer), besöksverksamhet/väntjänst (14 st), uppsökande verksamhet (8 st), 
Öppet Hus (7 st),  social rådgivning, pensionärsmiddagar, kriminalvård, ”träffpunkt för 
kvinnor” (6 st/verksamhet), utåtriktad verksamhet (3 st).50 Få lokala grupper har 
”professionaliserats”, d.v.s. har kunnat anställa personal och t.ex. bedriva socialt arbete i 
samarbete med social- eller invandrarnämnden. Några undantag finns, bl.a. med Caritas 
Stockholm och i Göteborg, där man bl.a. arbetat med flyktingintegration respektive 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50  Caritas Sverige 1998, s. 19-20. 
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grannskapsprojekt.51 Det bekräftas också av enkät B (se kapitel 12) där det kom fram att få 
lokala grupper eller församlingar har egen personal för socialt arbete. Viljan att satsa på det 
lokala arbetet, Caritas Vänner och Caritas lokalgrupper går som en röd tråd genom hela 
verksamheten under större delen av 1990-talet. Hela det lokala arbetet bärs fortfarande upp 
av volontärer. de Wanngårds synpunkter verkar fortfarande vara aktuella. Man skulle kunna 
säga att Caritas Sveriges lokalgruppsarbete fortfarande är ganska traditionellt i sin mission. 
Inriktningen är prekonciliär eller försiktigt konciliär i den socialpastorala metodiken. På 
nationell nivå är arbetet mer strukturinriktat. Caritas Sverige ”samarbetar med en rad 
myndigheter och organisationer nationellt…bevakar flyktingpolitiska frågor, 
remissyttranden…”.52 Detta arbete är därför mer postkonciliärt i den socialpastorala 
metodiken. 

 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51  Caritas Sverige 1995, s. 7 och Caritas Sverige 1998, s. 13. 
52  Caritas Sverige 1996, s. 7-8. 



FRÅN INVANDRARKYRKA TILL MÅNGKULTURELLT SAMFUND 

361  

 

 

 
 
 
 
 

DEL 5 

SLUTSATSER 
 

 



   

Kapitel 12  Sammanfattande slutsatser 
 
 
 

 

Katolska kyrkan i Sverige har en mångkulturell medlemssammansättning, en mångkulturell 
ledning, men inte en uttalad mångkulturell vision. 
 
…katolska kyrkan i Sverige har utvecklats från vad man skulle kunna kalla ett begränsat 
invandrarsamfund till ett mångkulturellt samfund - med de ovan beskrivna begränsningarna 
gällande mångkulturell vision - under perioden 1975-95.1 

 
 
 
 

 detta kapitel sammanfattar jag mina slutsatser. Jag utgår från huvudsyftet som 
presenterades i kapitel 1. Jag använder mig av det presenterade schemat i figur 1 med de 
fyra nivåerna: samhälle, samfund, grupp och individ.  

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  Från slutsatserna, nivå C. 
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12.1 Huvudsyfte 
I kapitel 1 beskrev jag huvudsyftet med min avhandling:  
 
� Att undersöka huruvida katolska kyrkan i Sverige förändrats från att ha varit ett begränsat 

invandrarsamfund till att bli en av Sveriges största mångkulturella organisationer. Denna 
förändringsprocess ställs i relation till den svenska invandrarpolitiken och de skiftande 
synsätt på religion som rått från 1970-tal till 90-tal  

 
� Att öka den sociologiska kunskapen om hur organisationen katolska kyrkan i Sverige är 

uppbyggd och vilka tendenser och vägval kyrkan står inför. 
 
� Att fokusera frågan hur externa och interna förhållanden påverkar de sociala och 

pastorala sidorna av katolska kyrkans arbete.  
 
� Att diskutera det civila samhällets möjligheter och begränsningar för religiösa samfund i 

allmänhet och katolska kyrkan i synnerhet, samt vilken funktion dessa samfund kan ha i 
ett sådant samhälle.  

 
Jag har valt att undersöka katolska kyrkan i Sverige på fyra olika nivåer:  
 
A. Samhällsnivå: relationen mellan kyrka/samfund och samhälle 
B. Samfundsnivå: kyrkobegrepp, kyrkans roll, hennes väsen och organisation 
C. Gruppnivå: interaktion mellan grupp, kommunitet och rörelse inom kyrkan 
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D. Individnivå: individen i kyrkan 
 
På varje nivå har jag specifika syften som knyter an till huvudsyftet ovan. Dessa specifika 
syften och slutsatserna på varje nivå presenteras nedan. 

12.2 Slutsatser nivå A 
Specifika syften nivå A: 
• Att klarlägga katolska kyrkans syn på samhälle, politik och socialt engagemang. 
• Att beskriva i vilken samhällskontext katolska kyrkan i Sverige agerar.  
• Att förklara vilka typer av strategier katolska kyrkan i Sverige har i relationen till 

myndigheter. 
• Att undersöka de former för samverkan som existerar mellan olika sociala aktörer i det 

civila samhället.  
• Att analysera kyrkans roll i det civila samhället. 
• Att undersöka  huruvida välfärdssamhället begränsar samfundens sociala roll. 
• Att beskriva individernas religiositet som ett samhällsfenomen. 
 
Enligt Martin försvagas samfundens roll i samhällen som industrialiseras, urbaniseras, samt 
går igenom social och geografisk mobilitet.2 Sverige har präglats av alla dessa fenomen. 
Martin beskriver fyra olika komponenter som väsentliga när man vill undersöka religiös 
förändring i ett samhälle: de avgörande (historiska) händelserna, resulterande kategorier, 
inflytande från kalvinism eller upplysningstiden, samt religionens syn på den växande 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  Martin 1978, s. 83 ff. 
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nationalismen och kulturell identitet. Om man applicerar dessa fyra komponenter på den 
svenska samhällskontexten finner man att reformationen och den politiska “icke-
revolutionen” utgjorde två av de mest viktiga (historiska) händelserna. Sverige har präglats 
av det lutherska arvet sedan reformationen. Den lutherska modellen ligger som en 
mellangrupp i sitt förhållningssätt till individualism, pluralism och kalvinistiskt inflytande. 
Sverige har sedan mitten av 1800-talet haft ett förhållandevis starkt pietistiskt inflytande 
genom frikyrkorna, men är ett rationellt och modernt präglat samhälle, inspirerat av tankarna 
från upplysningstiden. Religionen har inte heller spelat en avgörande roll (negativt eller 
positivt) i stärkandet av den svenska kulturella identiteten. 

Samfunden har inte spelat en central roll som välfärdsproducenter, även om de 
svenska frikyrkosamfunden haft en viktig social betydelse för framväxten av den "svenska 
modellen”. I första hand är det den offentliga sektorn som har det övergripande ansvaret för 
det sociala arbetet. Katolska kyrkan, liksom övriga enskilda organisationer, har haft en ännu 
mer marginell social roll. De svenska myndigheternas syn på religion och samfundens 
sociala roll har förändrats i tre faser sedan 1970-talet. Detta hänger i stor utsträckning 
samman med de nya invandrarpolitiska målen om jämlikhet, valfrihet, och samverkan, som 
fastställdes av riksdagen 1975. I fas 1 omfattades myndigheternas  förhållningssätt av 
kulturevolution och religiös assimilering, i fas 2 av kulturrelativism och religiös valfrihet och 
i fas 3 av ett interreligöst synsätt. De svenska myndigheterna har senare i större utsträckning 
lämnat de kulturevolutionära och kulturrelativa synsätten och ersatt dessa med ett 
interreligiöst förhållningssätt. Om den svenska invandrarpolitiken även fortsättningsvis 
kommer att präglas av jämlikhet, valfrihet och samverkan kommer detta på sikt att gagna 
invandrarnas trossamfund. Ur ekonomisk synvinkel kan man redan delvis konstatera detta, 
eftersom statsbidragen till invandrarnas samfund nu rent proportionellt nästan har kommit 
upp i samma nivå som för de svenska frikyrkorna. Detta tog i princip 30 år att uppnå genom 
överläggningar och förhandlingar. En bidragande orsak kan säkert vara att ledarskapet hos 
vissa av invandrarnas trossamfund i mitten av 1990-talet i högre utsträckning är rationellt-
legalt, än för 30 år sedan. Detta är fallet med katolska kyrkan i Sverige. Den främsta orsaken 
torde emellertid vara det stöd invandrarnas samfund erhållit av de ekumeniska organ som 
ansvarat för kontakterna med myndigheterna.  

Katolska kyrkans syn på samhälle, politik och socialt engagemang formuleras i 
hennes sociallära (cf. kapitel 7-8). Denna sociallära (eller samhällslära) bryter med kyrkans 
tidigare tradition att direkt vara lierad med den politiska makten. I och med att kyrkan sedan 
1800-talets slut skiljer på sin andliga och världsliga makt, var det nödvändigt att skapa en ny 
social doktrin. Denna doktrin, eller lära, är ”en serie moralrättsliga och moralteologiska 
principer om samhället”. Socialläran har inte doktrinära anspråk (trots att man i vissa länder 
talar om doctrina social). Den kan därför aldrig ha samma tyngd som när kyrkan uttalar sig i 
moralteologiska frågor på individnivå (exempelvis abort och familjeplanering).  Kyrkans 
sociallära uppmuntrar lokalkyrkan att lyfta fram människovärdet, samt att kämpa för de 
mänskliga rättigheterna, rättvisa och solidaritet. Katolska kyrkan har genom sin sociallära en 
positiv syn på samhället. Kyrkans ledning uppmuntrar sina medlemmar (präster får inte 
längre inneha partipolitiska ämbeten) att engagera sig politiskt och socialt. Kyrkan som 
organisation har däremot inte längre några politiska anspråk.  

I Sverige använder katolska kyrkan socialläran i samband med remissvar, i policy-
dokument, i dialogen med andra samfund och myndigheter. Mitt material visar dock på flera 
praktiska svårigheter när det gäller att använda sig av allmänt hållna principdeklarationer i 
socialläran och att översätta dessa i svenska sammanhang. Ett grundläggande problem kan 
vara att Stockholms katolska stift inte har en genomarbetad och antagen programförklaring 
om socialläran på svenska och i svensk kontext. Vad gäller katolska kyrkans sociala metodik 
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präglades den fram till Caritas’ omorganisation 1987 av ett prekonciliärt tänkande. Arbetet 
var inriktat på välgörenhet till fattiga individer, klädinsamlingar, samt transport av mediciner 
och andra humanitära förnödenheter till människor i nöd. Sedan dess har Caritas’ 
socialpastorala mission förändrats, från ett traditionellt till ett modernt synsätt. Det 
prekonciliära har övergått till en konciliärt präglad social metodik. Arbetet 
professionaliserades, verksamheten genomfördes i större utsträckning av betald personal, 
metodiken blev inriktad på individ- och gruppnivå. Nya sociala aktörer framträdde, förutom 
de aktiva kongregationerna och ordnarna, rörelser och organisationer som leds av lekfolk. 
Mitt material tyder inte på att det skett ett definitivt skifte till postkonciliärt synsätt vad gäller 
katolska kyrkan i Sverige. Detta skulle innebära ett socialpastoralt arbete där visionen är 
progressiv, men missionen ofta traditionell. Insatsnivån är i första hand strukturell: att inte 
bara lindra symtom på individnivå, men att motverka de strukturer som skapar fattigdom och 
misär. Den postkonciliära metodiken finns representerad bland flera olika typer av 
församlingar, organisationer, ordnar och kongregationer i Stockholms katolska stift. Speciellt 
framträdande är den bland latinamerikanska basgrupper i eller utanför de katolska 
församlingarna i Sverige. Basgrupperna var betydligt mer framträdande på 1970- och 80-
talen än under 90-talet.  

Debatten om det civila samhället har inte i grunden förskjutit det rådande paradigmet 
i Sverige om ”ett starkt samhälle”. Detta innebär i praktiken ett utvecklat välfärdssamhälle 
där den offentliga sektorn spelar en central roll vad gäller reglering, finansiering och 
genomförande av det sociala arbetet. Det finns emellertid ett ökat pluralistiskt synsätt vad 
gäller genomförandet av välfärdstjänster, där de enskilda organisationerna i allmänhet och 
kyrkorna i synnerhet spelar en mer framträdande roll i det svenska samhället. Andra 
välfärdsproducenter kan man finna inom den privata sektorn och inom familj/informella 
nätverk. En svårighet är att det saknas en utvecklad policy för hur de enskilda 
organisationerna ska förhålla sig till stat, landsting och kommun. Detta sociala arbete skulle 
kunna utgöra alternativ, komplement, alternativ och/eller ersättning i relation till de sociala 
myndigheterna.  

Bland forskare och debattörer i Sverige finns inte någon samsyn kring definitionen av 
det civila samhället. Därför är det inte heller meningsfullt, som vissa debattörer gör, att sätta 
det civila samhället i motsatsställning till välfärdssamhället. Jag har inte funnit det 
meningsfullt att hävda att de enskilda organisationerna och samfunden skulle spela en 
mindre roll i välfärdssamhället än i det civila samhället. Det centrala är istället 
rollfördelningen mellan offentlig sektor, privat sektor, frivilligorganisationerna och de 
informella sociala nätverken, hur generösa statsmakterna är med skattemedel till de olika 
sociala aktörerna, och vilken fullmakt dessa ska ha. Rollfördelningen består av ett antal 
blandformer vad gäller produktion, reglering och finansiering av välfärdstjänster. För detta 
krävs det kunskap om vilka möjligheter och begränsningar den offentliga sektorn respektive 
de enskilda organisationerna förfogar över. Katolska kyrkan i Sverige, som har 
kulturkompetens, skulle också kunna utgöra ett avantgarde inom de sociala områden där hon 
har en utvecklad teoretisk ram - människovärde, etik och helhetssyn. Kyrkan behöver 
emellertid i större utsträckning social kompetens och sociala entreprenörer för att kunna 
klara dessa uppgifter. Katolska kyrkans ledning, på stifts- och församlingsnivå, ger relativt 
begränsat stöd till de sociala entreprenörerna. De sistnämnda har social och kulturell 
kompetens. De kommer exempelvis med idéer om hur den lokala församlingen skulle kunna 
samarbeta med socialnämnden, om hur en nationell grupp skulle kunna utveckla sitt 
ungdomsarbete, hur katolska kyrkan skulle kunna vara mer aktiv utåt i det lokala samhället 
och kvarteret. Initiativ kan växa fram om det finns klara målsättningar och 
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delegationsordningar. I motsatta fall kan man inte utesluta att de sociala entreprenörerna 
kommer att kanalisera sina idéer genom andra samfund eller organisationer. 

Min slutsats är att myndigheterna i Sverige traditionellt lyft fram 
folkrörelsetraditionen som något centralt i den svenska modellen, men att 
frivilligorganisationernas roll som välfärdsproducenter har varit begränsad. Det finns 
samarbetsmöjligheter mellan t.ex. kommun och de enskilda organisationerna, vilket också är 
formulerat i Socialtjänstlagen. Genom advocacy och lobbying skulle kyrkan kunna påverka 
och förhandla med de svenska myndigheterna. Om katolska kyrkan lyckas med detta kan hon 
komma att fylla en viktig social och religiös funktion. Anledningen är i första hand att det 
svenska samhället inte längre är homogent: de nya svenskarna tillför nya värderingsmönster 
och ett annorlunda sätt att praktisera religion. Invandrarna kommer kanske på sikt att 
organisera sig bättre, vilket i så fall leder till att nya påtryckargrupper kommer att kräva sin 
rätt att få utöva religion, på sina egna villkor. Detta leder antagligen till större mångfald, men 
också splittring och kanske nya interna och externa konflikter.  

Om jag sammanfattar mina slutsatser: Katolska kyrkans sociallära ser positivt på ett 
utvecklat välfärdssamhälle, där solidaritet och subsidiariet står i centrum. Att samfunden 
skulle ha plats som direkta aktörer i välfärdssamhället, förutom en del begränsade social-
karitativa uppgifter, fritids- och scoutverksamhet, är inte en självklarhet i den svenska 
välfärdsmodellen. Föreningar och enskilda organisationer, både sekulära och religiösa 
sådana, har visserligen fått större statliga bidrag sedan mitten av 1970-talet, men om man 
jämför med de flesta andra europeiska länder är ändå välfärden i Sverige till större delen 
fortfarande monopoliserad av stat, landsting och kommun. Med sociallärans tankar som 
grund skulle konservativa krafter inom katolska kyrkan i Sverige kunna hävda att 
subsidiaritetsprincipen inte beaktats i tillräckligt hög grad i Sverige. Progressiva katoliker 
skulle kanske hävda motsatsen: att ett starkt samhälle med en dominerade offentlig sektor 
och en gemensam välfärd är nödvändig för att kunna genomföra solidaritetsprincipen. Jag 
har inte funnit att man entydigt skulle kunna hävda att välfärdssamhället begränsar katolska 
kyrkans sociala roll i Sverige. Samarbetsmöjligheterna är många. Detta kräver emellertid att 
katolska kyrkan är välorganiserat, samt att hon har förmåga att formulera en social vision och 
presentera konkreta projekt. 

De nya svenskarna, d.v.s. invandrarna, förändrar katolska kyrkan i Sverige. Katolska 
kyrkan har vuxit och blivit Sveriges näst största samfund. Som sådant borde hon också 
kunna bli en viktig samarbetspartner när de svenska myndigheterna vill främja arbetet för 
integration, mot rasism och främlingsfientlighet. Mitt material tyder dock på att katolska 
kyrkans kontakt med de styrande myndigheterna verkar vara begränsad, speciellt på 
kommun- och landstingsnivå.  

12.3 Slutsatser nivå B 
Specifika syften nivå B: 
• Att klarlägga hur katolska kyrkan ser på sig själv, sin organisation och sitt ledarskap. 
• Att undersöka alternativa ecklesiologiska modeller som inte alltid överensstämmer med 

katolska kyrkans officiella hållning. 
• Att undersöka vilka olika typer av auktoritet och ledarskap som finns i katolska kyrkan. 
• Att analysera hur olika ideologiska synsätt påverkar katolska kyrkans organisation. 
 
Kyrkans sätt att beskriva sig själv har förändrats sedan Andra Vatikankonciliet (1962-65). 
Kyrkan är mer dynamisk, beskriver sig i termer av gemenskap (communio), ”Guds folk på 
vandring”. P.g.a. katolska kyrkans hierarkiska struktur, är det av stor betydelse vilken typ av 
ledarskap hon har. Traditionell, rationellt-legal och karismatisk auktoritet och ledarskap finns 
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på alla nivåer i katolska kyrkan och i de katolska organisationerna. Detta skapar också inre 
spänningar och kan i viss mån paralysera kyrkan.  

Fyra fenomen kännetecknar katolska kyrkan i Sverige under senare delen av perioden 
1975-95: Ett ledarskap som på stiftsnivå har germansk-anglosaxisk bakgrund/sammansatt 
modell, ett ledarskap på församlingsnivå som huvudsakligen har slavisk 
bakgrund/nationalistisk modell, en intelligentia som huvudsakligen har svensk 
bakgrund/skandinavisk modell, samt en medlemstillväxt som huvudsakligen kommer från 
två kultursfärer: den latinska och den slaviska. Den svenska modellen (eller den 
skandinaviska) uppvisar betydande skillnader vad gäller religionens roll i samhället jämfört 
med de sammansatta (germanska och anglosaxiska), latinska och nationalistiska modellerna. 
Sverige utmärker sig för ett mycket lågt deltagande i gudstjänstfirande, inget katolskt 
politiskt inflytande, en sekulärt präglad civil religion, ett sekulärt skolsystem med marginellt 
religiöst inflytande, en sekulär intelligentia och marginell roll för de religiöst präglade 
politiska partierna. Katolska kyrkan i Sverige har en ledning som är präglad av den 
sammansatta modellen, ett stort latinskt inflytande genom de invandrare som kommit från 
södra Europa och Latinamerika, samt slaviska influenser från framför allt Polen och Kroatien 
(nationalistiska modellen). 

Situationen i katolska kyrkan i Sverige har inte kännetecknats av fragmentarisering 
och polarisering mellan olika fraktioner. Stockholms katolska stiftsledning har haft en 
förhållandevis moderat hållning i flera frågor och en mer pastoral än dogmatisk inställning. 
Man kan varken beskriva katolska kyrkan i Sverige i termer av ”profetisk” eller 
”marginaliserad” kyrka. Hon kan snarare kännetecknas som ett väletablerat samfund sedan 
biskop Brandenburgs ankomst till Sverige i slutet av 1970-talet. 
 Mitt material visar att jämfört med andra nordiska länder och övriga Europa har 
katolska kyrkan i Sverige låg dop-, konfirmations- och vigselfrekvens. En anledning till detta 
kan vara att hälften av alla katoliker i Stockholms katolska stift inte är medlemmar av 
församlingar men av nationella grupper. Lokalkyrkan har dessutom bara en begränsad 
vardagskontakt med sina medlemmar och uppsökningsverksamheten bland de potentiella 
medlemmarna är inte tillräckligt utvecklad. Verksamheten är i första hand pastoral och 
koncentrerad till söndagsgudstjänsten.  

Jag har presenterat tre modeller för hur man kan organisera det socialpastorala 
arbetet, utifrån ett traditionellt, rationellt och karismatiskt synsätt. Det första har mera en 
tendens att betona det pastorala, ett vertikalt synsätt, prästens och hierarkins centrala roll, 
kyrkan som en byggnad, lydnad och auktoritet, människans likhet oavsett lokal kontext. Det 
andra lyfter fram den sociala dimensionen, en horisontell syn, lekfolkets medverkan, bilden 
av kyrkan som Guds folk på vandring, karismer och nådegåvor, inkulturation och respekt för 
de lokala kontexten. Det tredje betonar de speciella personliga egenskaperna i ledarskapet. 
Prästen styr i samråd med en gemenskap av ett stort antal frivilliga i olika åldrar. Andlig 
verksamhet, ofta i hemmen, präglad av personlig vittnesbörd, lovsång och bön. Mitt material 
tyder på att katoliker av polsk och kroatisk bakgrund uppvisar ett traditionellt/konservativt 
synsätt. De latinamerikaner som deltog i enkäten lyfte fram fler sociala aspekter som viktiga 
när det gäller kyrkans arbete. De har en mer progressiv inställning. Katolska rörelser såsom 
Focolare står för det karismatiska synsättet. 

Katolska kyrkans övergripande policy och teoribildning vad gäller sociala och 
pastorala frågor är utmanande och fyllig, men har svårigheter att översättas i praktiska och 
tillämpbara termer. Kompetensen hos lekfolk tas bara tillvara i begränsad utsträckning vilket 
minskar potentialen för förändring och utveckling. 
 Det är först i samband med att Caritas Sverige omorganiserades i slutet av 1980-talet 
som katolska kyrkans kapacitet att starta, driva och genomföra sociala projekt har blivit en 
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realitet. Lokalkyrkan, d.v.s. församlingarna, kongregationerna och de nationella grupperna, 
samarbetar i hög grad med Caritas. Många finansierar också egen social verksamhet. Flera 
kongregationer, som inte har fått nya kallelser, eller som inte lyckats att nyorientera sin 
verksamhet, har till slut varit tvungna att stänga sina sociala institutioner. Andra har lyckats 
lägga upp nya strategier, kunnat nyrekrytera och står starka inför framtiden. Få nationella 
grupper/missioner har administrativ eller ekonomisk kapacitet att driva större projekt i egen 
regi.  

Katolska kyrkan har i Caritas en väl utvecklad biståndsorganisation, speciellt på central 
nivå. I mitten av 1990-talet har Caritas börjat att satsa på socialpastorala utvecklingsprojekt i 
Sverige. Man har gjort försök att utveckla dekanaten och verksamheten på regional nivå. 
Bärkraften hos katolska kyrkan i Sverige är svag. Man är helt beroende av externa bidrag. 
Lokalkyrkan skulle kunna bedriva en helt annan typ av verksamhet än idag, bara man hade 
de inarbetade myndighetskontakterna på kommunal- och landstingsnivå, samt om de egna 
medlemmarna i högre utsträckning skulle ge finansiella bidrag till kyrkans verksamhet. 
Problemen handlar om resurser samt om know-how. 

När man sammanfattar de stora förändringar som skett 1970-90 gällande katolska kyrkan 
i Sverige och hennes ledning, kultur, struktur samt vision/mission kan följande nämnas:  

Kultur: En förskjutning på församlingsnivå från den germanska/anglosaxiska till den 
slaviska kultursfären. Nästan hälften av alla katolska församlingar i Sverige har i mitten av 
1990-talet polska kyrkoherdar. På stiftsnivå har det inte skett någon avgörande skillnad, 
eftersom ledningen fortfarande kommer från den germanska/anglosaxiska kultursfären. 
Struktur: Den operationella identiteten har förskjutits från en informell struktur, där alla 
känner alla, till början på en professionell organisationsstruktur. Den sistnämnda 
organisationsformen får allt mer utrymme på central nivå. Vision/mission: Katolska kyrkans 
ledning har på stiftsnivå utvecklats från att ha varit försiktigt konservativ i vision, försiktigt 
traditionell i mission, till att vara försiktigt konservativ i vision och modern i mission. Detta 
liknar mycket de rådande värderingar som finns i det svenska samhället i mitten av 1990-
talet. 
  Om man applicerar Stechers typologi på Stockholms katolska stift kan man 
konstatera att katolska kyrkan i Sverige i mitten av 1990-talet har en ledning som är moderat, 
eller försiktigt progressiv i sin syn på centrala frågor som förändring, auktoritet, ekumenik & 
dialog, praktisering av tro, moralsyn och nutid.  

12.4     Slutsatser nivå C 
Specifika syften nivå C: 
• Att granska hur religiös identitet manifesteras i lokalkyrkan. 
• Att diskutera hur en minoritet organiserar sin religiositet. 
• Att undersöka hur spänningar kan uppkomma mellan olika grupper i katolska kyrkan och 

hur kyrkans ledning hanterar dessa konflikter. 
 

van der Ven menar att lokalkyrkan omfattas av fyra olika typer av identitet: religiös, 
social, operativ och management. Religiös identitet handlar om riter, symboler, metaforer 
och religiösa föreställningar. Lokala församlingar har olika typer av religiösa identiteter. 
Genom den sociala identiteten kan man se vilken typ av social gemenskap som finns och hur 
den manifesteras. Den operativa identiteten uttrycker vilken typ av målsättning, program och 
policy den lokala kyrkan omfattas av. Managementidentiteten uttrycker på vilket sätt 
lokalkyrkan är organiserad. Parsons gör en liknande indelning på fyra olika nivåer: 
mänskliga livets yttersta verklighet, den yttersta ordningen, livssfärer och aktiviteter.  
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Mänskliga livets yttersta verklighet besvarar frågor som handlar om den djupaste 
verklighet människan lever i. I kulturella termer kan det handla om ett folk, språk eller en 
nation. För religionen är det transcendensen och för den kristna religionen Gud som 
manifesterat sig själv i Jesus. Frågor angående den yttersta ordningen besvarar om den 
bestående sociala ordningen bör bevaras eller förändras utifrån människors tro. Tron kan 
både uppmuntra individer att ifrågasätta den sociala och ekonomiska (o)ordningen eller se 
den som ett uttryck för Guds vilja. Frågor om livssfärer handlar om i vilken grad individerna 
sätter värde på det personliga livet, familjen, det professionella livet och fritiden. Frågan om 
aktiviteter handlar om hur kyrkan organiserar sitt arbete.  

van der Ven beskriver den systempluralism som råder i katolska kyrkan, på de fyra 
nivåerna, sedan Andra Vatikankonciliet. Denna pluralism leder enligt van der Ven till både 
latenta och manifesta konflikter. Kyrkans ledning kan välja att försöka dölja problemen 
(strutssyndromet), lösa det hierarkiskt (genom strukturerad konsultation och/eller extern 
medling) eller genom att kommunicera (ömsesidigt meningsutbyte, förståelse utifrån 
ömsesidigt meningsutbyte och skapandet av konsensus). Lokalkyrkan kan också definieras i 
termer av ett socialt system som strävar efter jämvikt. Ledningen försöker upprätthålla enhet 
(systemjämvikt) och/eller undvika/hantera jämviktsrubbningar och 
kommunikationsstörningar. Inre spänningar kan uppkomma genom tryck från en subgrupp, 
som ställer krav eller uppvisar en avvikande mening på någon av de fyra identitetsnivåerna. 
Detta system kan ha ett slutet eller öppet system. Omgivningens krav och tryck (media, 
samhälle, myndigheter, rådande trender) kan uppfattas som ett hot mot systemet. 

Nordiska Biskopskonferensen tillåter inte nationella församlingar i Norden. 
Stockholms katolska stift följer de riktlinjer som utarbetats av biskoparna i Norden. Katolska 
kyrkoledningens strategi i Sverige, vad gäller det pastorala arbetet med olika 
invandrargrupper, har varit att skapa “nationella grupper/missioner”. Ca hälften av Sveriges 
katoliker är registrerade i någon av de 13 nationella grupperna, resten är medlemmar i 38 
församlingar (1998). Stiftsledningen har inte haft en formulerad vision för hur kulturutbytet 
ska ske mellan olika nationella/etniska grupper inom kyrkan. Enligt Jörgensen handlar det 
om en konflikt mellan “trosförmedling i en gruppcentrerad eller en individcentrerad kyrka”. 
“Den katolska identiteten måste definieras inom den kulturella identiteten”, enligt Jörgensen. 
Detta innebär att de nationella grupperna i Stockholms katolska stift bör ha samma 
skyldigheter och rättigheter som församlingarna. Huvudargumentet mot detta är att det skulle 
skapa segregation och inte integration av de invandrande katolikerna. Kenney menar att om 
man införde nationella församlingar “att det skulle leda till att det inte finns en katolsk kyrka 
i Sverige om 10-20 år”. Det återstår att se om kyrkan kommer att ta steget fullt ut mot 
jämlikhet, valfrihet och samverkan mellan de nationella missionerna och församlingarna. De 
förstnämnda kommer säkert att få en mer framskjuten position än hittills, inte på bekostnad 
av församlingarna. Jag har svårt att se att stiftsledningen anser att jämlikhet och valfrihet 
skulle innebära att de nationella missionerna ska få samma status och resurser som 
församlingarna Beslutet från Nordiska Biskopskonferensen om att inte tillåta de nationella 
församlingarna kommer säkert inte att ändras, trots opposition från flera olika företrädare 
från nationella grupper i Stockholms katolska stift. Detta skulle kunna vara vad van der Ven 
kallar ett ”hierarkiskt” beslut, dock utan någon direkt konsultation med berörda parter.. 

Återstår frågan hur kyrkan ska organisera det pastorala arbetet med de olika 
nationella grupperna. Detta rör andra, tredje och fjärde nivåerna i van der Vens modell. 
Stockholms katolska stift håller på att arbeta med frågan hur de religiösa-, sociala-, 
operativa- och managementidentiteterna ska manifesteras i lokalkyrkan. Grundproblemen 
ligger antagligen i avsaknad av en enhetlig definition i synen på den katolska identiteten och 
hur den ska gestaltas i Stockholms katolska stift. Genom att tillsätta en kommssion som ska 
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utreda denna fråga, väljer stiftsledningen kommunikationsmodellen, och sökandet efter 
konsenus, som en problemlösningsmetod.  

Katolska kyrkan i Sverige har en mångkulturell medlemssammansättning, en 
mångkulturell ledning men inte en uttalad mångkulturell vision. Jag hävdar detta utifrån att 
”kyrkans ledning inte vill att de nationella grupperna ska få utvecklas utifrån sina egna 
förutsättningar: i första hand är de katoliker, i andra hand, chilenare, colombianer, italienare 
och polacker.” Stiftsledningen vill inte “bilda nationella församlingar: detta skulle skapa 
splittring och disparata grupper.” Huvudfrågan för stiftsledningen verkar vara hur man både 
ska kunna bevara den nationella och kulturella identiteten och samtidigt främja och berika 
församlingens verksamhet. 

Trots de motsättningar som finns inom Stockholms katolska stift är det min slutsats 
att organisationen katolska kyrkan i Sverige utvecklats från vad man skulle kunna kalla ett 
begränsat invandrarsamfund till ett mångkulturellt samfund - med de ovan beskrivna 
begränsningarna gällande mångkulturell vision - under perioden 1975-95. Invandringen från 
utomeuropeiska länder sedan mitten av 1970-talet har kraftigt förändrat 
medlemsammansättningen i katolska kyrkan i Sverige. Medlemmar av latinamerikansk och 
slavisk bakgrund är i mitten av 1990-talet i majoritet. Ledningen på församlingsnivå är inte 
längre övervägande anglosaxisk-germansk (sammansatt modell), men slavisk (nationalistisk 
modell). Vad gäller kyrkans struktur har den förskjutits ”från en informell struktur, där alla 
känner alla, till början på en professionell organisationsstruktur”, speciellt på central nivå.   

Jag har tidigare konstaterat att det inte ”fullt ut” råder jämlikhet, valfrihet och 
samverkan i katolska kyrkan i Sverige. På sätt och visar är kyrkans situation lik de 
förhållanden som råder i samhället.  

2.5   Slutsatser nivå D 
Specifika syften nivå D: 
• Att undersöka hur katolska individer uttrycker sin tro. 
• Att granska på vilket sätt katolska kyrkan försöker förmedla tron i olika kulturella miljöer. 
• Att klarlägga hur katolikernas tro förändras i samband med migration och nya 

kulturmöten 
• Att undersöka hur katolikerna i Sverige uppfattar katolska kyrkans verksamhet 

 
Man skulle kunna beskriva fyra synsätt hur katolska individer uttrycker sin tro: genom 
sakramenten (transcendens), genom att vara människa (existens), genom den mänskliga 
erfarenheten (empiri) och i världen (socio-fenomenologisk). Den kulturella bakgrunden är 
viktigt för att förklara på vilket sätt en individ uttrycker sin tro. I föregående C-avsnitt tar jag 
upp konflikten mellan en individ- respektive gruppcentrerad kyrka. För en individ handlar 
det om huruvida tron uttrycks individuellt, eller inom ramen för en gemensam kulturell 
identitet. En “etnisk eller nationell katolicism” är egentligen en motsägelse, men ett fenomen 
som existerar i många länder, inklusive Sverige. Kyrkan består av sub-grupper, med 
individer som uttrycker sin tro på olika sätt beroende på familjebakgrund, sociokulturella 
sammhang, samhällsstruktur och kyrkans organisation. Sedan Andra Vatikankonciliet 
försöker katolska kyrkan i större utsträckning anpassa trosförmedlingen till de kulturella och 
sociala kontexterna.  Detta är fallet även i Sverige, även om det inte har gjorts någon 
systematisk kulturantropologisk eller sociologisk analys av hur katolikerna, med olika 
kulturella och etniska bakgrunder, uttrycker sin tro i Sverige.  

 En annan faktor som är viktig att analysera när det gäller hur katolska 
individer uttrycker sin tro är vilken trosvision och mission de omfattas av. Vision definieras 
här som den övergripande trossyn, ideologiska förankring och religiösa ambition en person 
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omfattas av. Mission är på vilket sätt vederbörande anser att denna övergripande trossyn, 
ideologiska förankring och religiösa ambition ska förverkligas.  En katolik kan ha fyra 
grundläggande troshållningar:  ett progressivt och förändringsvänligt synsätt (progressiv 
vision), men traditionell i sin metodik och pedagogik (traditionell mission), progressiv i 
mission och modern i mission, konservativ i vision och traditionell i mission och slutligen 
konservativ i vision och modern i mission.  

Mitt material visar att katoliker med latinamerikansk bakgrund, i större utsträckning 
än andra katoliker, fått kontakt med katolska kyrkan i Sverige genom hennes sociala 
verksamhet. De verkar också i högre grad vara intresserade av en horisontell kristendom med 
dess sociala dimension, vilket skulle innebära att de omfattas av en progressiv vision. 
Flertalet av de polska respondenterna lyfter fram mässan som den viktigaste anledningen till 
att man hade kontakt med katolska kyrkan. För latinamerikanerna är visserligen också 
mässan viktig – dock i mindre än hos polackerna. En annan indikator som visar det sociala 
intresset hos latinamerikanerna är antalet biståndsprojekt som finansieras av Caritas Sverige i 
Latinamerika med Sida-medel: i mitten av 1990-talet rörde det sig om ca 70 projekt per år 
och nästan åtta miljoner kr av förmedlade medel, varav många latinamerikaner i Sverige stod 
för egeninsats. Även kroaterna har visat stort engagemang i samband med kriget på Balkan. 
Med polackerna i Sverige har det varit svårt att sätta igång biståndsprojekt i katolska kyrkans 
regi, om man bortser från början av 1980-talet i samband med militärkuppen, där många 
församlingar engagerades för insamlingar och stöd till flyktingar och Solidaritets 
verksamhet, samt insatserna i samband med översvämningarna sommaren 1997. En försiktig 
slutsats är att de polska katolikerna i Sverige omfattas av en konservativ vision. Det finns 
inga tecken som tyder på att latinamerikanska och/eller polska katoliker i Sverige omfattas 
av en modern mission. Mitt material visar snarare att båda grupperna är traditionella i 
mission.  

Katolska stiftsledningen i Sverige vill “inkulturera” de invandrande katolikerna i 
Sverige. Jag har funnit att det är oklart vad detta i praktiken innebär, men att syftet antagligen 
är att de katolska invandrarna i Sverige “kan bevara sin nationella och kulturella identitet och 
samtidigt främja och berika församlingarnas verksamhet”. Brandenburg vill med detta visa 
respekt för hur den invandrande katoliken uttrycker sin tro, att det finns en pluralism, men att 
man samtidigt måste främja församlingarnas verksamhet. 

En försiktig slutsats är att katolska kyrkan i Sverige under 1970- och 80-talen bara i 
begränsad omfattning tog fasta på att invandrarna och flyktingarna uttrycker sin tro på olika 
sätt utifrån den lokala kontext de kommer ifrån. ”Invandrarsamfundet katolska kyrkan” var 
fram till mitten av 1970-talet antagligen mer likriktad vad gäller det pastorala och sociala 
arbetet än det mångkulturella katolska samfund som i mitten av 1990-talet har medlemmar 
från över 80 länder.   

I mitt material framkommer synpunkten att jämfört med frikyrkor i Sverige är 
katolska kyrkans medlemmar passiva. “Katolikerna i Sverige tar inte på samma sätt 
ekonomiskt ansvar för församlingens verksamhet. Det förväntas att katolska kyrkans ledning 
ska klara av detta ändå.” Katolikerna i Sverige bidrar ytterst lite till insamlingar, kampanjer 
och när det gäller att betala kyrkoskatt. De består till stor del av invandrare, flyktingar och 
asylsökande. De nyanlända katolikerna har ännu inte inarbetade kontakter med det svenska 
samhället, man lever kanske fortfarande på bidrag och har inte lyckats skaffa sysselsättning. 
Inga undersökningar visar hur stor andel av medel- och överklasskatolikerna som ger 
ekonomiskt stöd till katolska kyrkan. Bland Caritas insamlingar ser man att proportionen 
svenskar är stor. Detta gäller också bland dem som betalt in medlemsavgiften. Bland dem 
som stödjer konkreta biståndsprojekt finns många katoliker av invandrarbakgrund.  
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De invandrare och flyktingar som uttrycker sin religion på ett sådant sätt som 
överensstämmer med den rådande församlingsstrukturen i det nya landet (eller nya 
hemmiljön), har större möjligheter att identifiera sig med, och därmed bli en del av, denna 
församling. De invandrare och flyktingar som inte identifierar sig med den nya 
församlingsstrukturen, väljer direkt eller indirekt att inte bli en del av denna. De fortsätter 
kanske att praktisera sin tro i hemmiljön (framför allt i hemmet och med den egna familjen), 
men de har ingen direkt kontakt med katolska kyrkan i Sverige. Mina tentativa resultat visar 
att katolska kyrkan i Sverige har svårare att nå ut till dessa potentiella katoliker än 
jämförbara katolska stift i andra länder. Jag har inte direkta belägg för att hävda att dessa 
nyanlända katoliker inte står främmande för att acceptera inviter från andra samfund som 
antingen kan erbjuda en ny möjlighet för identifikation alternativt en nyorientering som ger 
ett innehåll åt varandet i Sverige, men jag finner det troligt. 

Enkät A visar inte några mätbara effekter av katolska kyrkans verksamhet med 
invandrare och flyktingar när det gäller arbete och ekonomi. Kyrkan har antagligen inte varit 
med att skapa eller förmedla arbetstillfällen.3 Det går inte heller med de begränsningar som 
enkäterna har i denna undersökning att konstatera om det finns ett samband mellan nivån av 
församlingsengagemang och ekonomisk mobilitet. Svaret är antagligen nekande, eftersom i 
princip ingen av de svarande, som alla tillhörde kategorin aktiva katoliker, upplevde att de 
fått hjälp av kyrkan när det gällde kontakten med arbetsgivare och möjligheten att få 
anställning.4 Svaren i enkäten tyder på att unga invandrade katoliker som engagerat sig i en 
eller flera katolska föreningar och organisationer har fått möjlighet att komma i kontakt med 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3  Cf. Enkät A: tabell 38. 
4  Ibid. 
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svenska ungdomar, deras familjer och anhöriga. Detta har säkert underlättat kontakten med 
det svenska samhället. Lokalkyrkan är i princip inte alls aktiv med sociala och ekonomiska 
projekt i samarbete med kommun eller Arbetsförmedling. Verksamheten är fritidsorienterad 
och koncentrerad till vissa vardagskvällar och helger.  

Mitt material visar att få invandrade katoliker upplever att de fått ekonomiskt stöd av 
katolska kyrkan eller att de fått hjälp med sina uppehålls- och arbetstillstånd.5 Det 
sistnämnda är lite förvånande eftersom Caritas satsat extra mycket resurser både finansiellt 
och personellt för att stödja asylsökare, skaffa underlag till flyktingadvokater och vädja till 
Invandrarverket och alla berörda myndigheter i enskilda fall. Ett annat problem kan vara att 
de katolska invandrarna inte identifierar Caritas med katolska kyrkan, alternativt att man helt 
enkelt inte känner till eller kommer i kontakt med Caritas, alternativt att man fått hjälp på 
annat håll. Respondenterna uppfattade inte heller att katolska kyrkan hjälper katolikerna att 
komma i kontakt med myndigheter.6 Ett problem är att många katolska präster i katolska 
kyrkan i Sverige verkar ha ingen eller begränsad kontakt med kommun, landsting och stat. 
Den sociala hjälpen från katolska kyrkan är också förhållandevis begränsad. Speciellt den 
slaviska gruppen uppger att man inte fått hjälp i samband med sociala svårigheter. Få 
latinamerikaner upplever att de fått socialt bistånd av katolska kyrkan, när de behövt. Mer än 
hälften av respondenterna tycker att man fått hjälp av katolska kyrkan (med undantag av 
eritreanerna där det stora flertalet ansåg att de inte behövde hjälp). En annan positiv, social 
effekt är att flera av de kroatiska, latinamerikanska och polska respondenterna fått hjälp med 
att skaffa sig svenska vänner. Detta var inte fallet med eritreanerna, där ingen av 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5  Ibid. 
6  Ibid. 
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respondenterna svarade att man fått hjälp.  Om man sammanfattar visar enkäten att de 
ekonomiska, sociala och psykologiska effekterna av katolska kyrkans verksamhet är 
begränsade. 

Det andliga stödet var det mest betydelsefulla. I gruppen med slavisk bakgrund får 
majoriteten andligt stöd, bland latinamerikanerna nästan hälften av de svarande. Man kan 
konstatera att katolska kyrkans själavårdande arbete upplevs som viktigt av respondenterna 
och att detta kanske också har psykologiska effekter som är positiva för människor med liten 
eller begränsad kontakt med det svenska samhället. Detta  skulle kunna innebära ett stöd i 
samband med bearbetning av existentiella kriser, vid livskriser, dödsfall och när det finns 
familjeproblem. Som redan nämnts har många upplevt att de fått hjälp att bryta sin sociala 
isolering. Mitt material tyder inte på att det finns inarbetade kontakter mellan katolska 
kyrkan och olika nationella team inom landstingen, psykiatriska avdelningar/mottagningar, 
psykologer och terapeuter. Gruppen långvarigt arbetslösa, förtidspensionerade och 
arbetsskadade verkar inte heller vara en prioriterad grupp för katolska kyrkan i Sverige. 
Katolska kyrkans själavårdande arbete skulle säkert kunna utvecklas ytterligare både 
kvantitativt och kvalitativt. Om Stockholms katolska stift vill utveckla ett speciell pastoralt 
arbete för vissa utsatta grupper kommer detta att kräva ökade resurser i form av stöd, 
handledning och vidareutbildning till präster, systrar och diakoner.  

Många trycker på för att skapa speciella och nya former av pastoralt och socialt 
arbete. Stiftsledningen går aldrig in och detaljreglerar hur det pastorala arbetet ska skötas 
med och av de olika nationella grupperna. Min slutsats är att situationen är ganska 
polariserad inom katolska kyrkan i Sverige vad gäller synen på integration. I denna svåra 
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fråga har emellertid stiftsledningen valt, om man applicerar van der Vens modell, att satsa på 
kommunikation och dialog.7 Debatt i denna fråga uppmuntras av Katolska biskopsämbetet.  

Många av de katoliker som kommer till Sverige som invandrarare och flyktingar har 
inte tagit kontakt med sin kyrka. Några aspekter som tagits upp i enkäterna  är att kyrkan 
“inte bara ska betona det sakramentala gentemot dem som är ‘dåligt evangeliserade’”. Detta 
skulle innebära att katolska kyrkan inte bara skulle betona tros- och kunskapsdimensionen, 
men också konsekvensdimensionen. Min slutsats är att många i katolska kyrkan eftersträvar 
ett holistiskt synsätt, där tro och liv hör samman. Gemenskap och mötesplatser är viktiga, 
speciellt för individer som inte har utvecklat ett socialt nätverk. Flera andra svarande har lyft 
fram nödvändigheten av uppsökande verksamhet. Katolska kyrkan har bara i begränsad 
omfattning förnyat och sett över sina ordinarie församlingsaktiviteter utifrån de nyanlända 
och invandrade katolska medlemmarnas behov. Många katolska invandrare har nämligen 
uttryckt att de känner sig som utlänningar i sin egen kyrka. Från att kanske ha varit del av ett 
samfund som utgjort en del av majoritetens kultur, har nu invandraren i Sverige blivit del av 
en minoritet. Kyrkan är i vissa länder mäktig, rik och politiskt inflytelserik. I Sverige bedrivs 
kyrkans verksamhet i periferin, hon är förhållandevis fattig och har inte alltid de rätta 
kontakterna för att hjälpa när det behövs. I hemlandet uttrycktes tron ofta kollektivt, som 
något man delade med familjen, klanen och/eller nationen. I Sverige måste den enskilde 
katoliken själv fatta beslutet om att upprätthålla kontakten med sin kyrka, att uttrycka sin tro 
i den nya situationen. Här finns det olika fyra olika valmöjligheter hur den enskilde katoliken 
kan gå tillväga: han/hon kan välja att uttrycka sin tro i gemenskap med sin nya katolska 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 Cf. nivå C i kapitel 2.  
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församling, att bli medlem av en nationell grupp, att bli medlem av ett annat samfund, eller 
att välja att inte vara medlem av något samfund.  

Min undersökning visar inte vilket val majoriteten av katolikerna i Sverige gör, men 
jag finner det troligt att de flesta väljer att vara medlemmar i en katolsk församling eller 
nationell grupp, men att de, liksom befolkningen i övrigt knappast har någon närmare 
kontakt med kyrkan, “att samfunden och deras verksamhet och principer förefaller att ha 
tämligen liten betydelse för människor i det dagliga livet och att den traditionella kristna tron 
har en svag ställning i människors medvetande”.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8  Gustafsson 1993, s. 30. 
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Summary in English 
 
The Catholic Church of Sweden has been, since the time it was allowed to exist legally in 
Sweden after the Reformation, considered mainly as a church of immigrants. That is true in 
the sense that the majority of its members, its leadership and the Catholic clergy are 
foreigners. It is also correct when one considers the fact that Sweden is a homogeneous 
country with almost 100 percent Protestants of mainly Lutheran origin and other insignificant 
numbers of religious minorities. However, it would not be fully accurate to label the Catholic 
Church of Sweden as alien: that very same church has been a dominant and active part of the 
Swedish society for more than 500 years. What David Martin described as a homogeneous 
religious society, has changed drastically since the end of the Second World War.  The 
Catholic Church of Sweden has since then grown from a small isolated religious community 
of approx. 5 000 members to a multicultural congregation with almost 170.000 registered 
members. The Islamic communities in Sweden have also increased considerably their 
members mainly because of the immigration from the Middle East and the Balkan. The 
congregations & churches of the immigrants can not be sorted into a uniform religious and 
social phenomenon. There are, however, some unifying factors: several of these 
congregations/churches have grown considerably in Sweden during the last 30 years, while 
most of the traditional “Swedish” congregations are decreasing in membership in a dramatic 
way. The political, cultural and social influences of these immigrants’ congregations are still 
marginal, while the members of the Swedish congregations are still well connected 
politically, culturally and socially with the Elite. The State didn’t hand out any financial 
support to foreign congregations until 1974. It was then, through an official governmental 
decree, that four additional congregations were entitled to receive a state subsidy, just like 
some other 13 Swedish congregations. These four congregations were the Catholic Church, 
the Estonian-Lutheran Congregation, The Mosaic Parishes of Sweden and the Hungarian 
Protestant Congregation. For the fiscal year of 1974 it was decided that they should be 
entitled to receive 15 percent of the total state grant earmarked for what was considered 
“certain congregations” (vissa trossamfund), i.e. the denominations, outside the Church of 
Sweden, that had more than 3 000 members. That figure was decided after taking into 
consideration the total number of members belonging to these four congregations. Twenty 
years later, the number of foreign congregations has increased to 23, with a total number of 
members amounting to 348.718, which represents more than 40 percent of all members of 
congregations outside the Church of Sweden. 

The social role of the immigrants’ congregations/churches in Sweden is an issue that 
has not drawn any considerable interest from the Swedish authorities, scholars or researchers. 
That seemed to change when the authorities started acknowledging that ethnic, cultural and 
religious divisions could play a more significant role in the future of the Swedish society. 
Religion, which was inspired by the thoughts of Auguste Comte and that was considered a 
phenomenon that would decrease in importance in a modern and civilised environment, was 
suddenly on the top agenda in the debates of the multicultural society. The religion of some 
of the immigrants was considered a problem. It could even become a threat to modern, 
democratic values. What Moslems in Sweden are passing through when it comes to 
intolerance and prejudices during the 1990s is more or less the same as many Jews and 
Catholics have previously experienced. 
The aim of this thesis is to describe how the Catholic Church of Sweden has been 
transformed from being an isolated immigrant church to becoming a thriving multicultural 
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social actor in the Swedish society. This process of change is studied in relation to the 
Swedish Immigration’s Policy and the different existing cultural paradigms that have existed 
since the Second World War.  

The principal parts of this study is to increase the sociological knowledge about the 
Catholic Church of Sweden and analyse the future crossroads the Church will be facing in 
the future. How are the social and the pastoral work being effected by external and internal 
factors? Which social role could a congregation play in a welfare society? To thoroughly 
study the civil society, its possibilities and limitations and the future functions of religious 
congregations in that context. 

Methodology 
When studying a phenomenon like the Catholic Church, an interdisciplinary approach is 
useful as it gives a holistic framework. I have used a functionalistic and structural 
sociological of religion perspective with an eclectic “touch”. Other disciplines that have been 
used are theology, anthropology and political sciences. The study has been focussed on four 
levels: 
 
Level A:        Society: relation between congregation and society 
Level B: Church: The ecclesiastic approach (ad intra), the role of the Church, the 

organisational aspects, authority and power 
Level C:       Group/community: interaction between different actors within the Church 
Level D:       Individual. The Church analysed from the viewpoint of its individual members 
 
The formulated, specific issues that this study will treat on each level are the following: 
 
A:   
Clarifying the view of the Catholic Church on society, social issues and power (politics). 
Analysing the Catholic Church as a social phenomenon. 
Describing in which social context a society is existing (exists) 
Explaining which kind of strategies the religious authorities has in relation to the civil 
authorities. 
Examining the different forms of collaboration that exists in the civil society. 
Analysing the role of the Church in the civil society. 
Investigating whether the (strong) welfare society is limiting the social role of the 
congregations? 
 
B.  
To clarify how the Church is viewing herself, her organisation and its leadership. 
To examine alternative ecclesiastic models. 
To study which kind of authority and leadership exist in the Catholic Church. 
To analyse how different ideological and cultural patterns effect the organisation of the 
Catholic Church. 
 
C.  
To examine how religious identity is being manifested in the local Church. 
To understand how a minority is organising its religiosity 
To examine how tension arises between different groups within the Catholic Church and 
how its leadership is dealing with those conflicts. 
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D.  
To examine how Catholic individuals are expressing their faith. 
To understand in which ways the Catholic Church transmits faith in different local and 
cultural contexts. 
To clarify how the faith of the Catholics is being transformed in periods of migration and 
cultural exchange. 
 
Initially on level A, classical theories in sociology of religion have been used. The heritage 
left by Comte, Durkheim, Weber et al. has been examined as it has left deep patterns in the 
ruling of the elite’s definition and perspective on religion in Sweden. Data  has been 
collected through the existing literature, personal interviews, participatory observation, field-
studies and through two surveys (which will be explained later in the empirical part). 

Time-frame 
The study is limited to 1975-1995. The reason is that in the mid 1970s, a new Immigration 
Act was introduced in the Swedish Parliament, which in a very dramatic way changed the 
policy of the Swedish government. The Catholic Church in Sweden also started to be 
transformed by new groups of immigrants arriving from countries outside Europe during that 
period. 

THE STUDY 

Background 
The main aim of the discipline Sociology of religion is to examine the correlation between 
social and religious phenomena. Two approaches are described in the literature: focusing on 
religion and religious commitment in a given situation, taking into consideration the different 
contextual factors in the society, would explain why a certain congregation is organised in a 
specific way, why a religious community is more religious active etc. That is what Allardt & 
Littunen call the structural aspect (Allardt & Littunen 1978). If, on the other hand, the main 
focus would be on how religion tends to conserve/mantain tradition, norms and laws in 
society (or the reversed thing, religion as a progressive and thriving force), that could be 
called the institutional aspect. The latter approach is what is going to be used in this study. 

Theoretical part 
The historian Yvonne Maria Werner stresses upon the fact that religion had had a marginal 
role in Sweden until the 1980s (Werner 1996). Religion was considered as an archaic 
element that would prevent progress and development. After the death of Max Weber in 
1920, the interest for the discipline sociology of religion decreased. A more practical and 
pastoral approach replaced the former, more objective and value-neutral classical discipline, 
which had been inspired by Comte, Durkheim and Weber. Many Swedish researchers have 
been trained in the positivistic heritage of Comte. Thus, generations of intellectuals have 
seen religion as a phenomenon that should decrease, or at least stay marginal in a modern 
and developed society like Sweden. Durkheim and Weber didn’t share this negative 
approach on religion in general and in particular the social role of the congregations. For 
Durkheim, rituals, symbols and ceremonies, that are considered holy, are deeply rooted needs 
in all kind of civilisations. These collective rituals tend to strengthen the social bonds in 
society (group solidarity) in periods when the human being needs support and compassion. 
Religion has, as law and morality, a regulating function, in society. For Weber, the main 
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interest is the relation between religion and social change. According to him, the western 
industrial and capitalistic revolution wouldn’t have been achieved without the Protestant 
ethics and puritan values (Weber 1904-5, 1976). 
 David Martin describes four components that are essential when studying religious 
change in a society: i. the deciding historical factors, ii. the resulting categories, iii.influence 
from Calvinism or Enlightenment, iv. religion, nationalism and the cultural identity. About 
Sweden it could be said that: 
 
� Sweden is a homogenous country 
� Sweden is a secularised country 
� Sweden is historically and politically stable 
� Sweden is rational 
 
In the 1990s, the Catholic Church in Sweden has had a central leadership which is mainly 
Germanic. 
The leadership in the local church (parish level), is mainly Slavic. 
The intelligencia is mainly Swedish. 
The constituency is mainly Slavic or Latin. 
 
Using the typology of Martin (Martin 1979), it could be said that the Catholic Church in 
Sweden is heterogeneous, her members are probably influenced by the surrounding secular 
context, her intelligencia has a secular approach (they are Swedish), but under religious 
influence (they are Catholics).   
 
The discussion about the civil society in Sweden gained momentum in the beginning of the 
1990s when the Swedish Welfare System was being criticised as inefficient, bureaucratic and 
rigid. There is no consensus among Swedish scholars about the definition of what “civil 
society” is. One way of seeing the civil aspect, is to define it on the opposite side to the State. 
There are, according to this view, two sectors in society, the state and the civil. (Trädgårdh et 
al. 1995). Thus, the civil society would be the non-political activities of society, concentrated 
to family, cultural and social life, with thriving associations and congregations. Another way 
to see it is to define civil society as the whole society. It is a common responsibility for all the 
actors in society to build up the common good (Dahlkvist 1995). The third position is to see 
civil society as an alternative to the state and the market forces (Zetterberg 1995).  

The main issue, in the discussion about “civil society” is not how many sectors exist, 
but which division of roles exist between the social welfare-producing actors, how generous 
the civil authorities are with financial contributions to the social sectors and which mandate 
should be given to the different actors. The social welfare-producing actors are: the public 
sector, the private sector, the informal sector (family and social network) and the non-
governmental organisations, (Lorentzen 1990, Habermann 1993, SOU 1993:082). Bo 
Rothstein mentions three central aspects when it comes to welfare: production, regulation 
and financing (Rothstein 1995). Using his model, it could be argued that the role of the 
NGOs and the congregations should mainly be in the production of welfare. The regulation 
and financing is mainly the responsibility of the elected civil authorities and through the 
contributions of the taxpayers. However, in the Swedish Model, the public sector has been 
producing, regulating and financing welfare, giving little or no room for other social actors. 
That has in some sense started to change during the 1990s (SOU 1993:082). There is an 
interest to find a more pluralistic approach, at least in the production part. Hence, the NGOs 
could play different roles in relation to the public sector and the civil authorities: 
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Avantgarde: The NGOs would put forward a pilot project by using new social methodology 
and through advocacy letting the authorities start similar activities in a bigger range. 
Complement: The NGOs could be active in a specific social sector and thus be a parallel 
resource or welfare-booster in areas where the state cannot provide everything that is needed. 
Alternative: As there are different needs and pluralism in what kind of social welfare that 
should be promoted, there should also be alternatives for the citizens. Value-pluralism would 
be more important than value-neutralism. 
Replacement:  Most NGOs do know that they can’t take over the role of the state. A new 
phenomenon is to privatise social activities and to let commercial companies run social 
institutions. This could create problems if the regulating aspect has not been settled. Key-
factors in the relation between the State and the NGOs are: 
Knowledge/know-how: do the different sectors know each other and their experience in 
different areas? 
Valuation: Why the authorities would choose a certain partner due to past and previous 
experiences. 
Collaboration: could only be built up if there is a common wish from the two parties. 
Influence from the authorities through financial and legal means, from the NGOs through 
lobbying and advocacy.  
Control: The authorities are, through subsidies, controlling the work of the NGOs. Too much 
control and economical dependence could jeopardise the freedom and creativity of the NGOs 
(Straarup 1990). 
Financing is a central aspect in the relation. A lack of experience in project management in 
combination with no previous networking would make most collaboration impossible. 
 

I conclude that in the Swedish Social Model, the NGOs in general and in particular 
the congregations, are playing a marginal role as welfare producers even though they 
previously played a central role in shaping the democratic modern system of Sweden 
(Erlander 1982). The congregations of the immigrants have not come close to replace the 
Swedish Congregations when it comes to social commitment. Most NGOs and 
congregations/churches are aware of collaboration possibilities with the authorities, as there 
are facilities to fund social projects. There is however a lack of social entrepreneurs within 
the congregation of the immigrants. As a consequence, they are not as successful as their 
Swedish partner congregations in obtaining the financial resources. One main reason is that it 
takes time to build up direct channels to local, regional and central authorities. Another main 
difficulty could be the problem to formulate a social vision for the future. 
 
B. 
The Catholic Church is utilising different images and definitions to describe herself (Lumen 
Gentium 1964). These images reflects the historical and cultural changes that have taken 
place since the Second Vatican Council (here after called Vatican II). Since then, the 
Catholic Church has a more dynamic and open approach towards society. There are however 
different methods and style in leadership within the Church. These could be, following the 
typology of Weber, classified as traditional, rational-legal and charismatic. The bishops and 
the parish priests play key-roles in their respective offices on the diocesan and the parish 
levels. Conservative and progressive Catholics have different notions when it comes to the 
relation God - Man, how to view the Church and its role in society, which are the internal 
and external threats and opportunities etc.  
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C. 
The religious and cultural identity could be described on four different levels (van der Ven 
1994): ultimate reality, ultimate order, spheres of life and activities. The Catholic Church 
has had, since Vatican II, a pluralistic approach regarding the manifestation of the religious 
identity. That could lead to external and internal tensions. The Church authorities could deal 
with those conflicts mainly in three different ways: by avoiding it - which is normal in a 
normative organisation - by solving it in a hierarchic way, or through communication. The 
Catholic Church can be compared to a social system where there could be lack of balance. 
The unifying link in the system is religion that keeps the systemic equilibrium. An external 
threat can jeopardise the internal balance. That could threaten the future of a local parish or 
community. The Church might become a close system if she feels that she is surrounded by 
threats that are putting in peril her religious identity. The Church could in such an 
environment create an anti-culture towards those secular values that are being considered not 
to be in agreement with the dogma of the Church. Vice versa, if the Church would function 
as a more open system, she would be susceptible towards new ideas, movements and 
initiatives. System pluralism is a challenge for the Church, as it would create sub-cultures 
within her structures and communities. Communities within the Church, which has other 
unifying links than the faith, are being united through ethnic, cultural a national bonds.  
 
D. 
Inculturation is a central “Catholic” term, which has been used since Vatican II in different 
social and religious contexts as a kind of religious analogy to “integration”. Initially it was 
meant to describe the process in which the Gospel is being implanted in a given culture 
(Peelman 1988).  The ethnologist Annick Sjögren believes that each person, culturally 
speaking, comes from or a collectivistic or an individualistic context (Sjögren 1993).  That 
could also be said about an organisation or a nation like Sweden which is an example of 
manifested individualism linked to a strong collectivism. The Catholic Church could also be 
divided into these two categories depending on which cultural background its leadership and 
members have. That would influence in the way the Church would transmit faith, how she 
exercises her authority, how she would develop her social and pastoral work, how she seeds 
redemption, the relationship between the community and Church. Another dividing factor 
within Church is between progressive and traditional Catholics. There are different concepts 
on progress – tradition, authority, the world, ecumenical and religious dialogue, charisma, 
practising of faith, morality and modernity. A person could be traditional when it comes to 
dogma, but progressive when it comes to social and political commitments. The same could 
be said about an organisation: it could be conservative in its vision, but modern in the way it 
is trying to transmit its message.  

Vision could be described as the overall view on faith, ideological foundation and the 
religious ambition a person/organisation is embracing. Mission is how the overall view on 
faith, ideological foundation and the religious ambition should be accomplished. 

The Immigration Policy of Sweden 
Historically, it wasn’t until the 1970s that the Swedish authorities introduced a restrictive 
immigrationpolicy but a quite generous and comprehensive immigrantpolicy. While the 
former is aimed at restricting immigration due to labour-related issues, the latter was a first 
attempt to formulate a policy on integration. The overall aim for the new Immigration Act, 
introduced in 1975, was equality, freedom of choice and cooperation (SOU 1974:069). The 
immigrantpolicy could be analysed in three phases: i. culture-evolution, ii. culture-relativism 
and iii. interreligious approach. The first tend to see the immigrants as a burden and where 
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the policy should be to assimilate the foreigners as soon as possible. This view is a heritage 
of the social evaluation theories of Comte. The second paradigm stresses on the equality of 
all cultures. This concept is also the base of the introduced Immigration Act. All immigrants 
should have the same rights and duties as the Swedish citizens. The basic problem with this 
concept is that the authorities also might accept cultural and religious patterns that are 
violating human rights and general democratic principles (Bel Habib 1982). Despite the legal 
shift in policy, the Swedish authorities were not concerned with religious matters and did no 
see religion as a major social phenomenon. The authorities have, according to Sociologist 
Lennart Ejerfeldt, ignored the fact that religion is an identification factor as important as 
language. The Swedish religious communities have totally been ignored by the authorities in 
their intention to replace the congregations with state subsidised artificial voluntary 
associations (Ejerfeldt 1980, 1985). The third approach is based on mutual respect and 
understanding. The immigrants could retain their cultural heritage but in the framework of 
the basic values of the majority in society (majoritetssamhället). The three approaches are 
still very much alive in the Swedish society. It is not until the 1990s that the immigrants’ 
congregations started to receive state subsidies on the same levels as the Swedish Free 
Churches. That is probably due to lobbying and advocacy on behalf of the Council for state 
subsidy to congregations (Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund). 

The Catholic Church in Sweden 
The Catholic Church of Sweden was until the Reformation, a Swedish Catholic Church. 
Since the end of the 18th century, it has been a congregation mainly dominated by European 
immigrants. That has dramatically changed in the last 40 years: the Catholic Church of 
Sweden has 1995 164 332 members in 38 parishes and 13 national groups (or missions). 
Only half of the Catholics are registered in parishes and the other part in the national groups. 
The Catholic Church has grown to become a multinational and multicultural congregation 
with members from over 80 countries. Approximately 10% are of Swedish origin – less than 
20.000 in 1995. The Catholic Church is the second biggest congregation in Sweden after the 
Church of Sweden. If calculating how many potential Catholics live in Sweden, both 
registered and immigrated – but not members of a Catholic congregation in Sweden, one can 
consider that there are approx. 228.000 Catholics in Sweden. Sociologically speaking, that 
would include Catholics that are not baptised in Sweden, but are children to Catholic parents 
or having a Catholic cultural heritage. When comparing the different national groups, the 
Poles have the highest levels of registration (80 percent), followed mainly by other European 
groups such as Italians, Slovenes and Croats (60 percent). The members of the Catholic 
Church of Sweden have mainly a German/Anglo-Saxon, Latin, Slavic or Mixed cultural 
background. When making a summary of the situation of the Catholic Church in Sweden 
from 1970-90, the following could be pointed out: 
 
� The number of foreigners has increased from 74.000 to 202.000 members. 
 
� The Poles are the single biggest national group with an increase from 5 600 to almost  

45 000 members. 
 
� The number of Catholics from Latin-American countries has grown from 2.000 to almost 

50.000 members. 
 
� The Catholics from Africa and Asia has increased sharply, but are less than 10 000 (not 

including the Middle East). 
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� The proportion of Catholics from German-speaking countries has decreased from approx. 

33% to 16%. There is an increase in absolute figures, but not as big as for the other 
groups.  

 
� The proportion of Catholics with a Latin background is the highest (36.7%) followed by 

the Slavic (35.6%). 
 
� The proportion of Catholics from mixed background is constantly around 10%. 
 
The number of newly-baptised has not increased proportionally with the bigger Catholic 
population in Sweden. In 1995, approx. 61% of the children born to Catholic parents were 
baptised. Compared to other Scandinavian countries, the Catholic Church of Sweden has 
much lower levels of baptism, confirmation and marriages per 1000 Catholics.  

Nationalistic or pluralistic approach 
The Nordic Catholic Bishops Conference has ruled that no territorial parishes could be built 
up in the Scandinavian on a national or cultural ground. That is, at least the case de jure. The 
main reason is that national parishes would lead to segregation, lack of unity and ultimately 
the disappearance of the Catholic Church. De facto, there exist already national Catholic 
parishes in Sweden, such as St Johannes, central Stockholm, where thousands of Poles 
gather every Sunday. There are internal tensions in the Catholic Church of Sweden regarding 
the future pastoral and social work with the different national, cultural and ethnic groups. 
One argument is that for those groups, who come from a collectivistic cultural context, a new 
pastoral methodology is needed, outside the context of the traditional work carried out by the 
parishes. Financial and human resources should, according to this viewpoint, be allocated on 
a equal basis to the national groups and the parishes. That would go against those who are for 
an integration of the immigrants into the parishes. The national groups should work in order 
to facilitate that process. The Catholic Bishop of Stockholm has, after the historical Synod in 
the city of Vadstena 1995, decided to form a working group in order to clarify the future 
policy. 

Church Organisation and the Socio-pastoral work 
As earlier said about the Catholic Church of Sweden, the German culture sphere has 
decreased during the period of 1970-90. In the 1970s, 15 out of 25 parishes had parish-priest 
coming from a German-Anglo-Saxon background. Only 4 parish-priests had a Slavic 
background. Twenty years later, 19 out of 38 parishes have parish-priests with a Slavic 
origin, mainly from Poland. The leadership on the central level remains German/Anglo-
Saxon, while the intelligentia is mainly Scandinavian. The central leadership has been 
transformed from a traditional to a rational-legal approach: since 1970, the number of 
professional lay-people employed at the central diocesan level has increased from none to 
approx. 30. The question is, if these cultural differences would create bigger tensions in the 
future. That depends, in a large part, on what kind of leadership and with what kind of 
authority the future bishop will lead. Several types of alliances are possible. Under the 
current bishop, a moderate/conservative vision and a slight modern mission have marked the 
central authority. The authority on local parish level is mainly conservative in vision and 
traditional in mission. There is basic trust as the theological foundations are solid. The 
friction could appear if the central authority would become too pastoral (=flexible) in the 
eyes of the local leadership. That could happen if the bishop would issue new pastoral 
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regulations concerning the divorced or couples that are not married. The only way to change 
the status quo would be if the local leadership would make an alliance with other 
conservative forces, such as members of Opus Dei. The latter are however more modern in 
mission, and would probably resist. They are also already well connected with the central 
ecclesiastic authorities. To sum up, the leadership on the central level is mainly of 
Germanic/Anglo-Saxon background and has so been during the major part of this century, 
why the leadership in the parishes are of Slavic origin since the mid 1980s. Concerning the 
operational structure, it has changed from an informal one, where everyone knew each other, 
to a more formal, rational and professional organisation. The vision, of the central authority, 
has remained moderate/conservative while the mission has changed from traditional to 
modern. That is also the current situation in the Swedish society in the 1990s. The central 
authority of the Catholic Church of Sweden is moderate, or slightly progressive in its view 
concerning change, authority, ecumenical dialogue, practising of the faith, morality and 
modernity (Stecher 1990). 

The Social Teachings of the Church 
The Social Teachings of the Catholic Church are not well known in Sweden. Most of the 
social encyclicals have been translated and commented in Swedish. The impact has been 
marginal outside the Catholic Church. Even within the Church, people outside the 
intellectual circles are not familiar with the Social Teachings. One main problem is the 
complexity to define “Social Teaching” (sociallära). One Swedish Jesuit is defining it in 
terms of a “normative science” in contrast to sociology and ethnology that are ”descriptive 
sciences”(Bischofberger & Zaremba 1985). Another Swedish scholar believes the Social 
Teaching is a “social philosophy” that has developed through a confrontation between the 
Gospel and the concrete social conditions (Holin 1991). Outside Sweden, there are other 
attempts to define the Social Teachings: as a tool to study and analyse social problems 
(Iriarte 1985), to see it as a integrated part of the Christian teaching on Man (John XXIII 
1961), to view it as a Social Doctrine (Herrera 1986) or as moral-legal and moral-
theological principles (Ibañez Langlois1986). Gene Burns is arguing that the Social 
Teachings was an attempt by the Catholic leadership in the end of the 19th Century to create a 
new Social policy since the creation of the European Nation States, where the Vatican lost its 
temporal and political powers. For Burns, this new social dogma could be considered as 
devaluated, since it is not binding.  

The Catholic analysis of the Social Teachings in Sweden has been more favourable, 
with attempts to introduce it in the circles of the Social-democrat Party and the liberal parts 
of society (Bischofberger & Zaremba 1985). The Social Teachings have been used in the 
defence of human rights and dignity, in the struggle for peace, justice and solidarity. Despite 
all the efforts, it could be argued that most of the Catholics are however not familiar with the 
content of the Social Teachings but more aware of the consequences of those teachings. 

The social methodology of the Catholic Church 
The Catholic Church doesn’t have her own social methodology. The Church wish is to 
inspire social action through the Social Teachings. These teachings are however not strictly 
theological, but sociological, anthropological and psychological in their approach. The 
Church can’t, in the social disciplines, talk with the same authority as when it would speak 
about issues that are directly linked to dogma and faith. Thus the Church would define 
certain issues as moral (binding), while the civil authorities would claim those issues as 
political (consequently changing depending on ideological context). The social methodology 
of the Catholic Church could be divided into three phases: Preconciliar Social Methodology 
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(focusing on individual charity and social assistance), Conciliar Social Methodology 
(focusing on the community and social development), Postconciliar Social Methodology 
(focusing on structural change, social reform and advocacy). 

The empirical part 
Two surveys were prepared for this study in order to gather data about the socio-pastoral 
work of the Catholic Church of Sweden and the situation of Catholic immigrants/refugees. 
Survey A was directed to active Catholics from four national/cultural groups: Latin 
Americans, Poles, Croat/Bosnians and Eritreans/Ethiopians. These target-groups were 
selected depending on size, ideological/religious approach, cultural background and 
integration within the Catholic Diocese of Stockholm (which comprises all of Sweden).  An 
assistant met representatives from the four groups, and made individual interviews with 66 
respondents, who filled in the questions in the survey. The surveys were taking place in 
Stockholm and Gothenburg. Survey B was sent out to all the Catholic parishes in Sweden, 
the congregations and orders, the national missions and the organisations/associations, in 
total 81 questionnaires. The response was in total 58 percent. With a view over the 
organisations: 60 percent of the parishes responded, 78 percent of the national missions, 64 
percent of the organisations/associations and 36 percent of the congregations/orders. The 
survey was not designed as a quantitative study on a national level. There were too few 
respondents in Survey A in order to make generalisations out of the collected data. The 
situation in rural areas or other geographical regions could differ from those experiences 
gathered in survey A. There were also cultural and linguistic obstacles, which, in 
combination with some unclear defined questions, made it difficult for some respondents to 
understand the content. Despite these limitations, it is appropriate to comment on some of 
the answers, the tendencies and reflections made in the two surveys. 
 In Survey A, the first contact made with the Catholic Church in Sweden was almost 
always through Mass and other pastoral activities. The priest has a key-role in the first 
contact. Fieldwork and social activities don’t have an impact in the first contact with the 
asylum-seekers and the newly arrived immigrants. The Latin Americans are more aware than 
the other three groups of the social dimension. Several respondents were raising the issue 
that the Catholic Church in Sweden had not shown affection and sympathy with the 
immigrants in difficult moments. How about the effects of the social and pastoral work of the 
Catholic Church? Spiritual, more than social needs were addressed. All groups, except the 
Eritreans have received support in getting Swedish friends. According to the Survey, no 
groups received direct financial support, legal assistance in obtaining residence- and work 
permit or facilitating the contacts with the Swedish authorities. Social assistance and 
activities for the children and youth were two areas were the respondents had received some 
support from the Church. Among the respondents in survey A, the Poles showed most 
importance for the family in times of personal difficulties, the Latin Americans and Eritreans 
much less, probably because some of them are living in social isolation in Sweden. The four 
groups gave more favourable answers concerning the Catholic Church as a source of support 
in periods of difficulties, than the municipality and other authorities. The majority of the 
respondents believe that integration means to learn Swedish and understand the Swedish 
society, but to keep the values and norms from home. The non-Europeans responded in 
majority that they are integrated in Sweden. In Survey B, the representatives of the Catholic 
Church had another view: they considered mainly that the non-Europeans are not well 
integrated in Sweden in general and in the Catholic Church of Sweden in particular.  
There are few employees on the parish level and in the national missions. The lack of 
financial means is the main reason, according to the answers. Only a small minority of the 
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parishes answered that social work was not a priority. Most respondents are stressing on the 
need for both social and pastoral activities. The local parish priest has the overall 
responsibility for all activities. There are limited possibilities to delegate to professionals, 
most parish work is carried out in collaboration with sisters and volunteers. The contact with 
the civil authorities is limited among the national missions: a majority wasn’t sure whether 
the civil authorities are active in social questions or if the Catholic church could receive 
financial support from the authorities for social or/and pastoral work. One third of the 
respondents from the parishes didn’t know if they could receive financial support for social 
work. Two thirds answered that the Catholic Church in Sweden didn’t receive any financial 
support for the pastoral work, another third wasn’t sure.  

Conclusion 
The contact between the local church and the civil authorities seems to be limited, according 
to survey B. The contact between the Catholic immigrants and the Swedish society, is not 
being facilitated by the Church. The vast majority of those national chaplains working with 
immigrants and refugees do not know about the collaboration possibilities with the Swedish 
authorities, something that could finance social and pastoral work. The main reason is the 
lack of social vision and the basic managerial skills to present projects and programs. On a 
community level, many refugees and immigrants within the Catholic Church cannot 
differentiate between integration and assimilation. There are also tendencies, as reported by 
some respondents, to prejudges and discrimination in the parishes, towards newly arrived 
immigration groups, mainly from non-European countries. There is a consensus that the 
Catholic Church in Sweden should mainly focus on socio-pastoral activities. 
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Bilaga 1 Definition av nyckeltermer 

Teologiska och religionssociologiska termer 
Vissa termer har blivit uppfunna av teologer och används inom samfunden. Detta orsakar 
ibland problem inom forskarvärlden och bland praktikerna. Begreppet inkulturation är ett 
sådant exempel. Begrepp som kyrka, kyrkan, katolska kyrkan används löpande i texten för att 
beteckna den världsvida Romersk-katolska kyrkan, samt de med Rom unierade kyrkorna. För 
att beteckna katolska kyrkan i Sverige så används antingen Stockholms katolska stift eller helt 
enkelt katolska kyrkan i Sverige. 
 
Katolik är i detta sammanhang en beteckning på en person som är medlem av Romersk-
katolska kyrkan eller de med Rom unierade kyrkorna. Ur dogmatisk och teologisk synvinkel 
kan man bara definiera de döpta eller upptagna personerna i katolska kyrkan som katolska.9 I 
mitt analysspråk kan det också beteckna en person som kommer från en katolsk miljö, vars 
föräldrar är katolska och/eller uppfattar sig själv eller av sin omgivning ses som katolsk. Det 
betyder att man ur sociologisk synvinkel kan vara katolsk utan att vara döpt eller registrerad 
medlem i katolska kyrkan.  
 
Ett koncilium är ett kyrkomöte, t.ex. Andra Vatikankonciliet. Prekonciliär (förkonciliär) 
används ofta i katolsk, teologisk litteratur för att syfta på en tanke eller idé av reaktionär och 
konservativ karaktär. Konciliär syftar i detta sammanhang direkt på Andra Vatikankonciliet. 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9  Cf. Katolska kyrkans katekes (1992) 1996, nr. 836-838, samt Andra Vatikankonciliets dogmatiska 

konstitution om Kyrkan (1964) 1988, nr. 13-14. 
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En konciliär idé använder jag här för att benämna en tanke eller idé som är försiktigt 
progressiv och nydanande. Postkonciliär (eller efterkonciliär) syftar på en tanke eller idé av 
progressiv och radikal karaktär. 10 
 
Pastoralt arbete handlar om kyrkans uppdrag att värna om och ha omsorg om människan. 
Betecknar här kyrkans "dagliga" arbete genom församlingarna, kongregationerna, ordnarna 
och  missionerna. Pastoral strategi handlar om på vilket sätt och med vilken metodik ett 
samfund tänker planera sin framtida verksamhet. Det finns formaliserade, rationella metoder 
som är inspirerade av strategisk planering där man uppställer klara mål för sina verksamhet, 
samt med vilka medel man ska kunna nå dit. Andra mer informella förfaringssätt kan också 
dominera, där det kortsiktiga perspektivet ofta får företräde. 
 
Socialpastoralt arbete syftar här på de sociala dimensionerna av kyrkans pastorala arbete. 
 
Katolsk identitet kännetecknar de allmänneliga, allomfattande och universella värderingar  
som förenar medlemmarna av den katolska kyrkan. 
 
Traditionell själavård betecknar här det församlingsarbete i katolska kyrkan som i första 
hand är inriktat på sakramentsförvaltning, lett av den lokala kyrkliga hierarkin. 
 
Rationellt pastoralt arbete är i mitt analysspråk en benämning för de insatser som bedrivs av 
professionella, anställda personer vilka ofta tar över vissa församlingsuppgifter som tidigare 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10  Cf. Provost & Walf 1994, s.3-13. 
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utfördes av oavlönade volontärer, ofta präster och systrar. Rationell i detta sammanhang 
anknyter till Webers terminologi. Verksamheten styrs av systematisk planering med 
väldefinierade arbetsområden.  
 
Religion kan definieras som ett system av trosföreställningar och handlingar genom vilken en 
grupp människor kämpar med det mänskliga livets yttersta frågor.11 

Antropologiska termer 
Nedan följer vissa grundläggande antropologiska begrepp och termer som används löpande i 
texten. 
 
Kultur: De förvärvade kunskaper och insikter människor använder för att tolka erfarenheter 
och generera socialt beteende.12  Kultur är det ”kollektiva medvetandet”.13 
 
Ackulturation:  Kulturpåverkan, kulturell förändringsprocess som uppstår i mötet mellan 
samhällen med olika kulturella traditioner…Ibland menar man med ackulturation själva 
förändringsprocessen, ibland dess effekter…Som ”ackulturerade individer” betecknas ofta 
människor från traditionella kulturer som genom inflytande från det omgivande samhället 
gett upp sitt språk, sina traditioner och sin kulturella identitet och som assimilerats i 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 Yinger 1970, s.7. Cf. Gustafsson 1981, s.3. 
12 Spradley & McCurdy 1980, s. 380. 
13 Lange 1992, s.53. 
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nationalstatens dominerade kultur.14 Ackulturation kan också definieras som den 
förändringsprocess som kännetecknas av att gruppen funktionellt börjar anpassa sig till 
majoritetssamhället och dess institutioner, normer och kulturer i vid bemärkelse.15 
 
Enkulturation är den inlärningsprocess genom vilken människor tillägnar sig en egen kultur. 
…Hos den vuxne innebär enkulturation ett mera medvetet accepterande eller förskjutande av 
beteenden, något som kan leda till kulturell förändring. Termen introducerades 1948 av M.J. 
Herskovits. 16 Enkulturation kan också beskrivas som den process som leder till att en 
individ integreras i sin sociala omgivning eller som det skeende i vilken en generation ger 
vidare sin kultur till nästa generation.  
 
Inkorporation…betecknar inlån av enstaka företeelser som inte påverkar den övergripande 
kulturella strukturen. 17 Kan ställas i motsats till ackulturation. 
 
Inkulturation betecknar hur kyrkans lära och evangeliet inlemmas i en given kultur.  

Begrepp inom migrationsforskning och invandrarpolitiken 
Mångetnisk används inte lika mycket i den svenska debatten som mångkulturellt. Här 
definieras det som ett samhälle som består av ett antal distinkta grupper med olika språk eller 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14  Nationalencyklopedin, s.36. 
15 Widgren 1982, s.75. 
16  Nationalencyklopedin. 
17  A.a., s.36. 
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kulturer. Jag tar fasta på den subjektiva upplevelsen av att en person anser sig tillhöra en 
speciell etnisk grupp. Objektiva kriterier kan vara ytterst svåra att ställa upp för att skilja 
olika etniska grupper åt. 
 
Mångkulturell tar inte bara fasta på den etniska identiteten. Begreppet omfattar fler 
dimensioner än den etniska. Ett synsätt handlar om att beskriva ett mångkulturellt samhälle 
som en nation med ett antal distinkta grupper med olika språk och kulturer. Statliga 
utredningar i Sverige har oftast hävdat att något sådant knappast kan bli aktuellt i Sverige. 
För detta krävs att grupperna blir tillräckligt stora och att de fylls på genom nyinvandring och 
att man i stor utsträckning gifter sig inom en egna gruppen.18 Mångkulturell används ofta i 
betydelsen valfrihet, ett av huvudmålen i den svenska invandrarpolitiken. Valfriheten 
begränsas när det råder ojämlika levnadsförhållanden, diskriminering, fördomar och 
missnöje med att inte få ett tillräckligt erkännande och stöd för den egna etniska gruppen.19 
 
Ett kulturpluralistiskt samhälle har ett antal distinkta grupper med olika språk, religioner och 
kulturer. Dessa har garanterade rättigheter att fritt få utöva sin specifika kultur.20 
 
Mångkulturellt är det samhälle som är heterogent och består av personer från olika religiös, 
etnisk och/eller lingvistisk bakgrund. Ett genuint kulturpluralistiskt samhälle är 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 SOU 1996:055, s.71. 
19 A.a., s.70. 
20 A.a., s.88. 
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mångkulturellt och gynnar och främjar mångfald och samverkan mellan de olika 
subkulturerna.21 
 
Subkulturer är de värderingar och normer som skiljer sig från den rådande majoriteten i ett 
samhälle.22 
 
Etnicitet är en folkgrupps föreställning om ett gemensamt ursprung och en gemensam 
framtid. 
 
Etnisk identitet existerar när en folkgrupp identifierar sig i förhållande till vissa 
gemensamma element såsom religion, kultur, språk, ras eller religion.23 
 
Etniska relationer är relationer mellan etniska grupper inom och mellan samhällena. 
 
Assimilering innebär sammansmältning eller likdaning. Invandrare ska ge upp sin 
ursprungskultur, sin hemreligion, sina vanor och seder och istället anpassa sig till 
majoritetens kulturella identitet och levnadsstil. 
 
Integration är den sociala process, som genom valfrihet, jämlikhet och samverkan, syftar till 
att införliva invandrare till ett nytt samhälle, med fulla rättigheter att bibehålla sin språkliga, 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 Cf. Giddens 1992, s. 271. 
22 A.a., s.750. 
23 Allardt & Starck 1981. Cf. Winai Ström 1992, s.16. 
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kulturella och religiösa särart. Integration är not a flattening process of assimilation but as 
equal opportunity, accompanied by cultural diversity, in an atmosphere of mutual 
tolerance.24 
 
Svensk är en person som är svensk medborgare. Här betecknar det ofta en person som känner 
sig hemma i den rådande majoritetskulturen i Sverige. 
 
Invandrare omfattar här de utländska medborgare, samt deras barn, som är stadigvarande 
bosatta i Sverige eller en naturaliserad svensk medborgare, d.v.s. en person som invandrat till 
Sverige och därefter förvärvat svenskt medborgarskap. 25 
 
Utlänningar är här de utländska medborgare som inte stadigvarande är bosatta i Sverige. Ur 
antropologisk och psykologisk synvinkel kan även en naturaliserad svensk uppfatta sig själv 
som utlänning i Sverige. 
 
Invandringspolitik är de principer och regler som anger vilka utlänningar som skall få 
tillstånd att bosätta sig i Sverige.26 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 Giddens 1992, s.267. Definitionen kommer från tidigare brittiska arbetsmarknadsministern Roy 
 Jenkins. 
25 SOU 1995:075, s.345. För en mer utförlig definition av begreppet invandrare, cf. Lundh & Ohlsson 
 1994, s. 20. 
26 Lund & Ohlsson, s. 20. 
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Invandrarpolitik är alla de åtgärder som samhället vidtar för att underlätta invandrares, 
inklusive flyktingars introduktion och integration i det svenska samhället.27 
 
Flyktingpolitik är de åtgärder som ett land vidtar för att bistå och stödja människor som 
tvingas fly och för att bidra till att flyktingproblemen minskas. Det kan också innebära de 
bestämmelser ett land inför för att reglera och kontrollera invandringen av flyktingar till ett 
givet land. 
 
Minoritetspolitik omfattar de åtgärder samhället vidtar för att personer som tillhör etniska 
minoriteter (inhemska och invandrade) skall ges möjlighet att bevara och fördjupa sin 
språkliga, kulturella och religiösa särart. 
 
Invandring. När människor reser in i ett land för att bosätta sig där.28 
 
Migration är den rörelse av människor inom eller mellan länder i avsikt att byta 
bosättningsort. Täcker såväl begreppen utvandring och invandring som återvandring. 
Asylsökande och flyktingar innefattas i begreppet.29 
 
Flykting används ofta för en person som har flytt oavsett anledning eller närmare 
omständigheter kring flykten. Enligt FN:s flyktingkonvention är en flykting en person som 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 Gardeström (Red.) 1988, s. 34. 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
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befinner sig utanför sitt hemland därför att han känner välgrundad fruktan för förföljelse där 
på grund av sin ras, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller på grund av sin 
religiösa eller politiska uppfattning som inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill 
använda sig av hemlandets beskydd.30 
 
Flyktinginvandring. Flyktingar som får uppehållstillstånd.31 
 
Asylsökande är personer som söker skydd i ett annat land undan förföljelse och förtryck. I 
den svenska utlänningslagen menas med asyl att uppehållstillstånd beviljats en person därför 
att hon/han är att anse som flykting enligt Genève-konventionen från 1951, att hon/han är 
krigsvägrare eller de facto-flykting. 
 
Asylpolitik är de mål, regler och praxis som styr vem om skall få asyl. Är en del av 
flyktingpolitiken. 
 
Asylland är det land i vilket en asylsökande beviljas asyl. 

Övriga termer 
Välfärdssamhälle: Den stat som garanterar sina medborgare en social trygghet genom en 
sociallagstiftning, sociala förmåner och rättigheter. 32 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
32 Giddens 1992, s. 753. 
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Det civila samhället omfattar all mänsklig aktivitet som syftar till att organisera och säkra 
försörjning, reproduktion och skydd. 33 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33  Arvidsson et al. 1990, s. 52. 
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Bilaga 3 Sammanställning över påvliga rundskrivelser och socialencyklikor34 

 
Leo XIII, Inscrutabili dei Consilio - On the Evils of Society. 1878. 
Leo XIII, Diuturnum – On the Origin of Civil Power. 1881. 
Leo XIII, Immortale Dei – On the Christian Constitution of States. 1885. 
Leo XIII, Rerum Novarum - Om arbetarfrågan. 1891. 
Pius X, Pascendi Dominici Gregis -On the Doctrine of the Modernists. 1907. 
Pius X, Lamentabili Sane, Syllabus - Condemning the Errors of the Modernists. 1907. 
Pius XI, Ubi arcano Dei Consilio – On the Peace of Christ in His Kingdom. 1922. 
Pius XI, Quadragesimo Anno - Den sociala frågan. 1931. 
Johannes XXIII, Mater et Magistra - Kyrkan, moder och läromästare. 1961. 
Johannes XXIII, Pacem in Terris - Fred på jorden. 1963. 
Paulus VI, Populorum Progressio - Om folkens utveckling. 1967. 
Paulus VI, Octogesima Adveniens - Vår tids sociala problem. 1971. 
Paulus VI, Evangelii Nuntiandi – Om Evangeliets förkunnelse i dagens värld. 1975. 
Johannes Paulus II, Redemptor Hominis. 1979. 
Johannes Paulus II, Laborem Exercens - Människans arbete. 1981. 
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34  Där det inte finns svensk översättning anges titeln på engelska. 
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Bilaga 4 Enkät till invandrare och flyktingar om katolska kyrkans social pastorala 
arbete (Enkät A) 

 
 
1. Har du varit i kontakt med katolska kyrkan i Sverige? 
 (  ) Ja  (  ) Nej 
 
2. Om ja, skedde den första kontakten med  katolska kyrkan i Sverige: 
 Om nej, fortsätt till fråga  12 . 
 (  ) Innan jag kom till Sverige 
 (  )  Direkt när jag kom till Sverige 
 (  )  1-12 mån efter att jag kom till Sverige 
 (  )  1-2 år efter att jag kom till Sverige 
 (  ) Annat alternativ? 
 
3. På vilket sätt skedde den första kontakten? 
 (  )  Genom uppsökande verksamhet från katolska kyrkan 
 (  )  Jag tog själv kontakt med katolska kyrkan 
 
4. Varför kontakt med katolska kyrkan ? (Kryssa för rätt alternativ) 
 I samband med:  
 (  )  Dop 
 (  )  Begravning 
 (  )  Bröllop 
 (  )  Mässa 
 (  )  Tala med präst 
 (  )  Undervisning/katekes 
 (  )  Barn/ungdomsaktivitet 
 (  )  Social verksamhet 
 (  )  Övrigt 
     
5. Med vem fick du först kontakt? 
 (  )  En präst 
 (  )  En syster 
 (  )  En lekman 
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6. Fortsatte kontakten med katolska kyrkan efter detta första möte? 
 (  )  Ja, jag har varit aktiv sedan dess 
 (  )  Ja, men har flyttat och har kontakt med en annan katolsk församling 
 (  )  Nej, jag har tappat kontakten 
 
7. Har katolska kyrkan hjälpt dig i Sverige? 
 (  )  Ja 
 (  )  Nej 
 (  )  Jag har inte behövt hjälp 
 
 
 
 
8. Om ja, på vilket sätt har du fått hjälp (kryssa för det du tycker stämmer in) 
a) Andligt stöd som hjälper när det känns svårt 
 (  ) Instämmer  
 (  ) Instämmer inte 
 (  ) Osäker 
 
b) Jag har fått svenska vänner 
 (  ) Instämmer  
 (  ) Instämmer inte 
 (  ) Osäker 
 
 
c) Jag har fått hjälp med mitt uppehållstillstånd 
 (  ) Instämmer  
 (  ) Instämmer inte 
 (  ) Osäker 
 
d) Genom katolska kyrkan har jag kommit i kontakt med svenska myndigheter 
 (  ) Instämmer  
 (  ) Instämmer inte 
 (  ) Osäker 
  
e) Mina barn och ungdomar är aktiva i församlingens arbete 
 (  ) Instämmer  
 (  ) Instämmer inte 
 (  ) Osäker 
 
f) Kyrkan hjälpte mig i samband med ekonomiska svårigheter 
 (  ) Instämmer  
 (  ) Instämmer inte 
 (  ) Osäker 
 
g) Kyrkan hjälpte mig i samband med sociala svårigheter 
 (  ) Instämmer  
 (  ) Instämmer inte 
 (  ) Osäker 
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9. Om du fått ekonomiskt stöd av katolska kyrkan, vilken typ av stöd? 
 
 (  ) Hjälp att skaffa anställning 
 (  ) Hjälp att få en praktik 
 (  ) Kontant hjälp 
 (  ) Annat stöd:_______________________________________________ 
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10. Vad har katolska kyrkan i Sverige betytt för dig? (kryssa för de alternativ du 
tycker stämmer in) 
a) Mycket, utan katolska kyrkan skulle jag inte klara av att bo i Sverige 
 (  ) Instämmer  
 (  ) Instämmer inte 
 (  ) Osäker 
   
b) Jag har ingen relation till katolska kyrkan i Sverige  
 (  ) Instämmer  
 (  ) Instämmer inte 
 (  ) Osäker 
 
c) Katolska kyrkan är viktigt, men jag har inte tid att vara aktiv 
 (  ) Instämmer  
 (  ) Instämmer inte 
 (  ) Osäker 
 
d) Katolska kyrkans mässa och undervisning är viktig, men den sociala hjälpen kan jag 
få från andra  kyrkor. 
 (  ) Instämmer  
 (  ) Instämmer inte 
 (  ) Osäker 
  
e) Sverige har bra myndigheter så kyrkan är inte viktig vad gäller de sociala frågorna 
 (  ) Instämmer  
 (  ) Instämmer inte 
 (  ) Osäker 
 
Övrigt ?_____________________________________________________ 
 
11. Vad  innebär integration för dig? (Kryssa för det som stämmer in) 
a) Att bli svensk och anpassa mig till det nya samhället 
 (  ) Instämmer  
 (  ) Instämmer inte 
 (  ) Osäker 
  
b) Att lära mig svenska och förstå det  svenska samhället, men att behålla de värderingar 
och normer som  jag fått från mitt hemland 
 (  ) Instämmer  
 (  ) Instämmer inte 
 (  ) Osäker 
  
c) Att svenskarna accepterar mig och min kultur 
 (  ) Instämmer  
 (  ) Instämmer inte 
 (  ) Osäker 
 
Övrigt____________________________________________________________ 
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12. Anser du dig vara integrerad i Sverige? 
 (  ) Ja 
 (  ) Nej 
 (  ) Osäker 
 
 
13. Om nej, varför inte? (Kryssa för det du tycker stämmer in) 
a) Jag har varit för kort tid i Sverige 
 (  ) Instämmer  
 (  ) Instämmer inte 
 (  ) Osäker 
 
b) Det svenska språket är för svårt 
 (  ) Instämmer  
 (  ) Instämmer inte 
 (  ) Osäker 
 
c) Det är besvärligt att komma i kontakt med svenskar 
 (  ) Instämmer  
 (  ) Instämmer inte 
 (  ) Osäker 
 
d) Jag har inte fått det stöd jag behöver 
 (  ) Instämmer  
 (  ) Instämmer inte 
 (  ) Osäker 
 
e) Jag vill inte integrera mig 
 (  ) Instämmer  
 (  ) Instämmer inte 
 (  ) Osäker 
  
 
14. Om ja på fråga 11,  vilken grupp har varit viktig för din integration i Sverige? 
(kryssa för de  alternativ du tycker stämmer, numrera med 1, 2 ,3 vilka som varit viktigast?) 
 (  ) Socialbyrån 
 (  ) Invandrarbyrån 
 (  ) Flyktingförläggningen 
 (  ) Svenska vänner 
 (  ) Min familj och släktingar 
 (  ) Katolska kyrkan 
 (  ) Andra kyrkor  
 (  ) Föreningar 
 Övrigt____________________________________________________________ 
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15. Anser du att katolska kyrkan i Sverige är aktiv i sociala frågor? 
 (  ) Ja, men för mycket 
 (  ) Ja, på rätt nivå 
 (  ) Nej 
 (  ) Osäker  
 
16. Umgås du helst med egna landsmän? 
 (  ) Instämmer 
 (  ) Instämmer inte 
 (  ) Osäker 
 
 
17. Hur är din kontakt med svenskar? 
 (  ) I första hand med svenska myndigheter, i andra hand med svenska bekanta 
 (  ) I första hand med svenska bekanta, i andra hand med svenska myndigheter 
 (  ) Ingen eller begränsad kontakt med svenska bekanta 
 (  ) Ingen eller begränsad kontakt med svenska myndigheter 
 
18. Om du har det svårt, vem hjälper dig? 
a) Familjen 
 (  ) Väldigt mycket 
 (  ) Ganska mycket 
 (  ) Inte särskilt mycket 
 (  ) Ganska lite 
 (  ) Inget alls 
 
b) Vänner och bekanta 
 (  ) Väldigt mycket 
 (  ) Ganska mycket 
 (  ) Inte särskilt mycket 
 (  ) Ganska lite 
 (  ) Inget alls 
 
c) Katolska kyrkan 
 (  ) Väldigt mycket 
 (  ) Ganska mycket 
 (  ) Inte särskilt mycket 
 (  ) Ganska lite 
 (  ) Inget alls 
 
d) Kommun/andra myndigheter 
 (  ) Väldigt mycket 
 (  ) Ganska mycket 
 (  ) Inte särskilt mycket 
 (  ) Ganska lite 
 (  ) Inget alls 
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e) Föreningar och organisationer 
 (  ) Väldigt mycket 
 (  ) Ganska mycket 
 (  ) Inte särskilt mycket 
 (  ) Ganska lite 
 (  ) Inget alls 
  
 
f) Annat samfund eller kyrka 
 (  ) Väldigt mycket 
 (  ) Ganska mycket 
 (  ) Inte särskilt mycket 
 (  ) Ganska lite 
 (  ) Inget alls 
 
Annat:_____________________________________________________________ 
 
 
19. Vad är katolska kyrkans viktigaste uppgift? 
 (  ) I första hand det pastorala (mässa/sakrament), i andra hand det sociala arbetet  
 (  )  Pastoralt och socialt arbete är lika viktigt 
 (  )  I första hand det sociala arbetet, i andra hand det pastorala 
 (  )  Osäker 
 (  ) Det berör mig inte  
 
20. Om du anser att katolska kyrkan bör engagera sig socialt, vilka områden bör 
prioriteras 

(Skriv om möjligt en etta vid det alternativ du anser vara viktigast, en tvåa vid det 
näst viktigaste etc. Pricka bara för de alternativ som du anser bör prioriteras) 

 (  ) Äldreomsorg 
 (  ) Barn och ungdom 
 (  ) Sociala institutioner i katolska kyrkans regi 
 (  ) Stöd till arbetslösa 
 (  ) Familjerådgivning 
 (  ) Asylsökande 
 (  ) Integration av flyktingar och invandrare 
 (  ) Handikappade 
 (  ) Fältarbete och stöd till smågrupper 
 (  ) Bistånd 
 (  ) Annat:_____________________________________________________ 
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21. Katolska kyrkan i Sverige bör: 
a) Satsa på att bygga upp och stärka de nationella grupperna i första hand och 
församlingarna i andra  hand 
 (  ) Instämmer  
 (  ) Instämmer inte 
 (  ) Osäker 
 (  ) Det berör mig inte 
 
b) Satsa på att stödja församlingarna i första hand och de nationella grupperna i andra 
hand 
 (  ) Instämmer  
 (  ) Instämmer inte 
 (  ) Osäker 
 (  ) Det berör mig inte 
 
c) Gudstjänstspråket bör i första hand vara på: 
 (  )   Latin 
 (  )   Svenska 
 (  )   Olika beroende på de nationella grupperna 
 (  ) Det berör mig inte 
 
 
22. Andra synpunkter: 
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Bakgrund till den svarande 
 
 (  ) Kvinna (  ) Man 
 
Född i Sverige (  ) ja  (  ) nej   Vilket land? 
 
Om född i utlandet, vilket år kom du till Sverige? 
 
Vilket år är du född?  
(  ) Gift  (  ) Ogift (  ) Frånskild (  ) Sambo  
(  ) Änka/änkling (  ) Har barn (  ) Präst (  ) Syster (  ) Lekman 
 
Har du någon praktiskt och/eller teoretisk utbildning i pastorala och/eller sociala 
frågor? (kryssa för de alternativ som stämmer in) 
 (  ) Katolsk grundskola 
 (  ) Katolskt gymnasium 
 (  ) Katolskt universitet 
 (  ) Trosundervisning 
 (  ) Socialhögskola, samhällsvetenskaplig eller teologisk utbildning 
 (  ) Undervisning på prästseminarium 
 (  ) Studiecirklar i församlingen eller katolsk förening 
 (  ) Seminarier och kurser anordnade av Stockholms katolska stift 
 (  ) Seminarier och kurser anordnade av Caritas Sverige 
 (  ) Andra seminarier och kurser 
 (  ) Egna studier 
 (  ) Genom föräldrar eller släktingar 
 (  ) Genom yrkeserfarenhet 
 (  ) Annat 
 
Tack för din medverkan ! 
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Bilaga 5  Enkät  om katolska kyrkans social-pastorala arbete (Enkät B) 

 
 
-Stiftsorganen och lekmannaorganisationerna svarar bara på frågorna 1-23 
-Församlingarna och nationella själasörjarna svarar på frågorna 1-36 
 
1. Har du erfarenhet av social-pastoralt arbete genom katolska kyrkan i Sverige? 
 (  ) Ja  (  ) Nej   Om nej, fortsätt till fråga 5 
 
2. Om ja, inom vilket eller vilka områden? 
 (  ) Bistånd 
 (  ) Flyktingarbete 
 (  ) Social omsorg (arbete med barn, handikappade, rehabilitering äldreomsorg, 
   skola, sjukhem, servicehus, hospice mm) 
 (  ) Annat:_____________________________________________ 
 
3. Om du har erfarenhet av socialt-pastoralt arbete, varifrån kom inspirationen att 
 sätta igång? (Skriv en etta vid det alternativ som du anser vara viktigast, en tvåa vid 
 det  näst viktigaste osv. Kryssa bara för det som du instämmer i.) 
 (  ) Genom mässan och sakramenten 
 (  ) Genom bibeln 
 (  ) Genom katekes och undervisning 
 (  ) Genom påven och/eller biskoparna 
 (  ) Genom katolska kyrkans sociallära 
 (  ) Genom Caritas Sveriges kurser, seminarier och informationsmaterial 
 (  ) Genom lokal caritasgrupp 
 (  ) Genom massmedia 
 (  ) Genom präst eller syster i församlingen 
 (  ) Genom andras engagemang 
 (  ) Genom att jag själv fått hjälp eller stöd 
 (  ) Annat 
 
4. Vilka motiv ligger bakom ditt sociala engagemang? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
5. Om nej, har du erfarenhet av socialt eller pastoralt arbete utanför katolska 
 kyrkan i Sverige? 
 (  ) Ja, i mitt hemland 
 (  ) Ja, i annan förening eller organisation 
 (  ) Ja, jag är anställd och arbetar professionellt med sociala frågor 
 (  ) Nej, ingen erfarenhet 
 
6. Vad anser du om katolska kyrkans sociallära?  
a) Jag känner inte till katolska kyrkans sociallära 
 (  ) Instämmer 
 (  ) Instämmer inte 
 (  ) Osäker  
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b) Den är viktig men berör mig inte direkt 
            (  ) Instämmer 
 (  ) Instämmer inte 
 (  ) Osäker 
  
c) Katolska kyrkans sociallära är en viktig dogm 
 (  ) Instämmer 
 (  ) Instämmer inte 
 (  ) Osäker  
  
d) Den inspirerar mig att förverkliga min katolska tro 
 (  ) Instämmer 
 (  ) Instämmer inte 
 (  ) Osäker 
  
7. Vad anser du om katolska kyrkan i Sverige och dess social-pastorala arbete? 
a) Caritas och många andra katolska organisationer är engagerade men min   
 tid räcker inte till att engagera mig:  
 (  ) Instämmer 
 (  ) Instämmer inte 
 (  ) Osäker  
 
b) Jag skulle vilja göra mer men vet inte hur det går till 
 (  ) Instämmer 
 (  ) Instämmer inte 
 (  ) Osäker 
 
c) Katolska kyrkan i Sverige gör alldeles för lite på det sociala området 
 (  ) Instämmer 
 (  ) Instämmer inte 
 (  ) Osäker   
 
  
(  ) Annat:_________________________________________________ 
 
Bistånd 
 
8. Vad anser du om katolska kyrkans utlandsbistånd? 
a) Mindre effektivt än andra enskilda organisationers bistånd? 
 (  ) Instämmer 
 (  ) Instämmer inte 
 (  ) Osäker 
  
b) Mindre effektivt än det statliga biståndet 
 (  ) Instämmer 
 (  ) Instämmer inte 
 (  ) Osäker  
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c) Mindre effektivt än andra samfunds bistånd 
 (  ) Instämmer 
 (  ) Instämmer inte 
 (  ) Osäker  
 
9. Varför tror du att  katolikerna i Sverige ger mindr e pengar i bistånd än andra 
 frikyrkosamfund? 
 (  ) Katoliker i Sverige har mindre pengar än andra kristna   
 (  ) Katolska kyrkan är rik och inte beroende av enskilda gåvor 
 (  ) Invandrare i katolska kyrkan i Sverige hjälper hellre familj och släktingar 
 (  ) Katolska kyrkan och Caritas informerar inte om hur man kan hjälpa 
 (  ) Katolska kyrkan och Caritas är inte lika aktiva som andra organisationer 
 (  ) Annat:_____________________________________________________ 
 
10. Vilken typ av bistånd bör Caritas Sverige satsa på i första hand? 
 (  ) Katastrofprojekt 
 (  ) Utvecklingsprojekt 
 (  ) Humanitära projekt och Mänskliga rättigheter 
 (  ) Projekt i vårt närområde (i första hand Europa) 
 
11. Om du personligen varit engagerad i något biståndprojekt, i vilket eller vilka 
 länder? 
 _______________________________________________________ 
 
12. Skedde detta i samarbete med Caritas Sverige? 
 (  ) Ja 
 (  ) Nej  
 (  ) Osäker  
  
13. I samfinansiering med SIDA? 
 (  ) Ja 
 (  ) Nej  
 (  ) Osäker  
  
Flyktingar och invandrare 
 
14. KKS gör tillräckligt mycket för flyktingar och invandrare  
 (  ) Instämmer 
 (  ) Instämmer ej 
 (  ) Osäker 
  
15. Andra samfund är mer engagerade än KKS med flyktingar och invandrare 
 (  ) Instämmer 
 (  ) Instämmer ej 
 (  ) Osäker 
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16. Det är mest präster och systrar som hjälper flyktingar och invandrarna 
 (  ) Instämmer 
 (  ) Instämmer ej 
 (  ) Osäker 
   
17. Om du ej instämmer i fråga 16 , känner du till andra som engagerar sig? : 
 (  ) Lokal caritasgrupp 
 (  ) Ungdomarna 
 (  ) Syföreningen 
 (  ) Nationell grupp.  Vilken/Vilka? 
 Övrigt______________________________________________________________ 
 
18. De flesta flyktingarna och invandrarna i katolska kyrkan i Sverige är 
integrerade. 
 (  ) Instämmer 
 (  ) Instämmer ej 
 (  ) Osäker 
 
19. Om nej: Finns de speciella grupper/nationer som har svårt att integrera sig?  
 Vilka?______________________________________________________________ 
 
20. Katolska kyrkan bör bidra med att integrera flyktingarna och invandrarna i det 
 svenska samhället? 
 (  ) Instämmer 
 (  ) Instämmer ej 
 (  ) Osäker 
 
21. Om ja, på vilket sätt kan KKS integrera flyktingarna och invandrarna i det 
 svenska samhället? 
 Genom att satsa på: 
 (  ) I första hand det pastorala (mässa/sakrament), i andra hand det sociala arbetet  
 (  ) Pastoralt och socialt arbete är lika viktigt 
 (  ) I första hand det sociala arbetet, i andra hand det pastorala 
 
22. Har du personliga erfarenheter av att arbeta med integrationsfrågor i Sverige? 
 (  ) Ja 
 (  ) Nja, jag är osäker 
 (  ) Nej 
 (  ) Vet ej 
 
23. Om ja, på vilket sätt? 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
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Frågor till församlingarna och de nationella själasörjarna  
 
24.  Finns några sociala samarbetsprojekt i din församling/organisation/grupp? 
 (  ) Ja 
 (  ) Nja, jag är osäker 
 (  ) Nej 
 (  ) Vet ej 
 
25. Om ja, vilka? 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 
26. Om ja, vilken typ av socialt pastoralt arbete bör prioriteras? (Skriv om möjligt 
en etta  vid det alternativ du anser vara viktigast, en tvåa vid det näst viktigaste etc. Pricka 
bara för  de alternativ som du anser bör prioriteras) 
 (  ) Äldreomsorg 
 (  ) Barn och ungdom 
 (  ) Sociala institutioner i katolska kyrkans regi 
 (  ) Stöd till arbetslösa 
 (  ) Familjerådgivning 
 (  ) Asylsökande 
 (  ) Integration av flyktingar och invandrare 
 (  ) Handikappade 
 (  ) Fältarbete och stöd till smågrupper 
 (  ) Bistånd 
 (  ) Annat:_____________________________________________________ 
  
27. Finns det någon anställd lekman på deltid/heltid som arbetar med sociala frågor 
i  din församling/nationell grupp? 
 (  ) Ja, heltid 
 (  ) Ja, deltid 
 (  ) Nej 
 
28. Om nej, varför inte? 
 (  ) Det saknas ekonomiska möjligheter 
 (  ) Den pastorala delen tar all tid 
 (  ) Ingen prioritering eftersom myndigheterna sköter det sociala 
 (  ) Annat:_________________________________________________ 
 
29. De svenska myndigheterna är aktiva i sociala frågor 
 (  ) Ja, men för mycket 
 (  ) Ja, på rätt nivå 
 (  ) Nej 
 (  ) Osäker 
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30. De svenska myndigheterna stödjer ekonomiskt katolska kyrkans sociala arbete? 
 (  ) Ja, men för mycket 
 (  ) Ja, på rätt nivå 
 (  ) Nej 
 (  ) Osäker 
  
31. De svenska myndigheterna stödjer ekonomiskt katolska kyrkans pastorala 
arbete? 
 (  ) Ja, men för mycket 
 (  ) Ja, på rätt nivå 
 (  ) Nej 
 (  ) Osäker 
 
32. Om nej på fråga 31, varför inget samarbete?
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 
33. Kontakten och samarbetet mellan församlingarna och de nationella 
själasörjarna  fungerar i allmänhet bra? 
 (  ) Instämmer 
 (  ) Instämmer ej 
 (  ) Osäker 
 
34. Samarbetar din församling/organisation/grupp ekumeniskt i sociala frågor? 
 (  ) Ja 
 (  ) Nja, jag är osäker 
 (  ) Nej 
 (  ) Vet ej 
 
35. Andra samfund  är mer engagerade än katolska kyrkan i sociala frågor? 
 (  ) Instämmer 
 (  ) Instämmer ej 
 (  ) Osäker 
 
 
36. Övriga synpunkter: 
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Bakgrund till den svarande 
1. (  ) Kvinna (  ) Man 
 
2. Född i Sverige (  ) ja  (  ) nej   Vilket land? 
 
3. Om född i utlandet, vilket år kom du till Sverige? 
 
4. Vilket år är du född?  
 
5. (  ) Gift  (  ) Ogift (  ) Frånskild (  ) Sambo  
 (  ) Änka/änkling (  ) Har barn (  ) Präst (  ) Syster (  ) Lekman 
 
6. Har du någon praktiskt och/eller teoretisk utbildning i pastorala och/eller 
sociala  frågor? (kryssa för de alternativ som stämmer in) 
 (  ) Katolsk grundskola 
 (  ) Katolskt gymnasium 
 (  ) Katolskt universitet 
 (  ) Trosundervisning 
 (  ) Socialhögskola, samhällsvetenskaplig eller teologisk utbildning 
 (  ) Undervisning på prästseminarium 
 (  ) Studiecirklar i församlingen eller katolsk förening 
 (  ) Seminarier och kurser anordnade av Stockholms katolska stift 
 (  ) Seminarier och kurser anordnade av Caritas Sverige 
 (  ) Andra seminarier och kurser 
 (  ) Egna studier 
 (  ) Genom föräldrar eller släktingar 
 (  ) Genom yrkeserfarenhet 
 (  ) Annat 
 
 
1994-11-9 
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Bilaga 6 Figur 24 Förteckning över lokala caritasgrupper och deras verksamhet 199335 

Caritas grupp Flyktingar Äldreomsorg Kriminalvård Barndaghem/ 
förskola 

Caritas Stockholm Introduktions 
program för 
flyktingar 

   

Domkyrkan Domkyrkan Domkyrkan Täby Katolska skolan, 
Enskede 

Kristus Konung, 
Göteborg 

S:ta Eugenia S:ta Eugenia Eskilstuna Vår Fru, Malmö 

Helsingborg Åkersberga Josefinahemmet Vår Fru, Malmö Angered 
Hässleholm Jesu Små Systrar Sjukhemmet, 

Malmö 
Nyköping Eskilstuna 

Jönköping Eskilstuna Birgittasystrar, 
Djursholm 

Kalmar Johannesgården, 
Göteborg 

Lund Gislaved Angered Norrköping Helsingborg 
Vår Frälsare, 
Malmö 

Göteborg Eskilstuna Södertälje Oskarström 

S:ta Eugenia Öppet hus, svensk 
undervisning 

   

Södertälje Halmstad Johannesgården Uppsala Södertälje 
Uppsala Jönköping Helsingborg Västerås Uppsala 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35  De Wanngård 1993. 
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Vadstena Kalmar Jönköping Ystad Växjö 
Visby Luleå Landskrona   
Ystad Spanska 

Missionen, Malmö 
Vår Frälsare, 
Malmö 

  

Örebro Maria Rosengård, 
Malmö 

Maria Rosengård, 
Malmö 

  

 Nyköping Norrköping   
 Norrköping Södertälje   
 S:ta Birgitta fhsk Trollhättan   
 Sundsvall Umeå   
 Södertälje Uppsala   
 Trollhättan Vadstena   
 Umeå Västerås   
 Uppsala    
 Vadstena    
 Visby    
 Västerås    
 Ystad    
 Örebro    
 Katolska 

karismatiker, Täby 
   

 Josefsystrar    
 
 
 
 

Bistånd Klädinsamling Ekumenik Övrigt 
Domkyrkan, Indien Domkyrkan Domkyrkan Jesu Små Systrar 
S:ta Eugenia:  
Katastofkontot 

S:ta Eugenia Jesu Små Systr Hässleholm, Jourhavande 
medmänniska 

Täby, bl a Latinamerika Eskilstuna Angered Olofström 
Marie Bebådelse, 
Tanzania och Västafrika 

Polska Kat Miss, Gbg Nyköping Partille 

Marielund: Latinamerika, 
Afrika 

Jönköping Sundsvall Södertälje, stödfamilj 

Johannesgården: 
Asien/Indien 

Kalmar Uppsala Trollhättan 

Halmstad: Latinamerika, 
Ghana 

Landskrona Vadstena Uppsala, vänverksamhet 

Karlstad: Latinamerika Lidköping Visby Ystad, kv och brottsjour 
Maria Rosengård: 
Madagaskar, Kamerun 

Sundsvall Västerås Orient miss 

Nyköping: Sri Lanka Södertälje Ystad Maria Regina, hospice 
Norrköping: Polen, 
Ungern, Kroatien och 
Chile 

Uppsala  Örebro, Pastoralt arbete för 
döva 

Partille: Brasilien, 
Estland 

Birgitta systr, Vadstena  Skola, Uppsala 

Uppsala: Indien, Peru, 
Kroatien, Ungern 

Kat.karism, Täby  S:ta Birgitta fhsk, Sthlm 
och Malmö 

Vadstena: Tanzania, Josefsystrar  Katolska skolan, Göteborg 
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Angola 
Ystad:  Polen, Chile    
Örebro: Paraguay    
Spanska Mission i Sthlm: 
Chile 

   

Orientaliska Missionen: 
Irak, Libanon, Syrien 

   

S:ta Birgitta Fhsk, Benin    
Focolare: Chile, Libanon    
 
 
Carin Zetterlund Brune gjorde 1995 en uppdatering av ovanstående lista.36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36 Zetterlund Brune 1995. 
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