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Förord 

Salt eller spegel? Det var en fråga som Lutherhjälpen ställde både till sig själv 

och till Svenska kyrkan i en bok på åttiotalet. Jag tror att det gjordes i vetskap 

om att man inte kan betyda något i längden om man inte är såväl annorlunda 

som begriplig, såväl salt som spegel. 

    Lutherhjälpen levde med spänningen mellan salt och spegel. Lutherhjälpen 

kom rätt i tiden och var begriplig. Samtidigt var Lutherhjälpen annorlunda 

med sin kombination av allmänmänskligt och kyrkligt.  

    Lutherhjälpen blev respekterad och framgångsrik. Få såg dess skörhet. När 

Svenska kyrkan skulle förberedas på att vid millennieskiftet bli del av civil-

samhället istället för av det offentliga, så blev strategin att det skulle ”vara 

samma kyrka” med samma profil och samma verksamheter. Riktigt så blev 

det inte. Ändrade grundförutsättningar påverkar allt. Lutherhjälpens namn för-

svann. 

    Jag har undersökt Lutherhjälpens sista år, eftersom jag tror att dess föränd-

ring och försvinnande har viktiga förbindelser med det svenska samhällets 

förändring, kyrkolivets förändring och utrymmet för det som ofta kallas folk-

rörelser. 

    Ett särskilt tack går till min fru Kajsa, som i nästan femtio år varit gift med 

”en som skulle doktorera” men som tog mycket tid på sig. Fyrtio år som anta-

gen doktorand innan avhandlingen blev klar är antagligen svårslaget. Hon har 

uppmuntrat, läst mina texter, varit samtalspartner och gett viktiga synpunkter.  

    Jag vill tacka företrädare för teologiska fakulteten som fick mig att åter-

uppta och fullfölja forskarutbildningen. När jag började på åttiotalet samlade 

jag material för en avhandling om Nathan Söderblom som missionsteolog och 

missionsledare. Den avhandlingen blev aldrig färdig. Sedan dess har flera 

forskare behandlat olika sidor av Söderbloms insatser på förnämligare sätt än 

jag skulle ha kunnat göra.  

    Min handledare professor Kajsa Ahlstrand har skapat en inspirerande och 

ambitiös seminariemiljö för vilken vi är många som är tacksamma. Hon fick 

mig också att övervinna min tvekan om att skriva om något som jag själv varit 

så inblandad i som Svenska kyrkans och Lutherhjälpens utveckling omkring 

det senaste millennieskiftet och visade mig på redskap för att genomföra upp-

giften. Med lena band drog hon mig, får jag travestera det som stod i 1917 års 

översättning av Hosea 11:4.  
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    Ett senkommet tack vill jag också ge min förste handledare, framlidne pro-

fessor Carl Fredrik Hallencreutz, som antog mig som doktorand. Hans långa 

och djuplodande litteraturtentamina var sannskyldiga upplevelser av lärdom, 

utblick och samband. 

    För stimulerande och lärorika samtal kring texten vill jag särskilt tacka min 

tidigare medarbetare professor Cristina Grenholm. I seminariet, där jag haft 

betydelsefull hjälp av många, har jag haft mycket hjälp av bland andra min 

biträdande handledare docent Nils Billing, professor Jan-Åke Alvarsson, TD 

Olle Kristensson, Stina Karltun, Sofia Oreland, Tomas Poletti Lundström och 

TD Johannes Zeiler. För viktig och konstruktiv granskning av min text vid 

slutseminariet tackar jag docent Cecilia Nahnfeldt varmt.  

    Med språkgranskning av den engelska sammanfattningen har TD Christop-

her Meakin bistått. Tack! Jag tackar även min mor, Birgitta Wejryd, för in-

tresserad och betydelsefull korrekturläsning. 

    Ett viktigt tack går till mitt barnbarn Folke Wejryd som i sin pappa Johans 

samling av gamla Bamsetidningar funnit en koppling till Lutherhjälpen. För 

ovärderlig hjälp i datorernas underbara värld tackar jag FD Johan Wejryd. Den 

järnvägskunnige Lennart Petersen har gjort mig uppmärksam på en viktig text 

om SJ och varumärken, för vilket jag också tackar. 

    Utan engagerade lutherhjälpsombud och andra som låtit sig intervjuas hade 

det inte blivit någon avhandling alls. Tack för er stora insats! 

Avhandlingen är tillägnad min framlidne svåger, Lars-Ove Sjöstedt, som 

representant för alla de osjälviska och hängivna ombuden. Av dessa var pros-

ten, stiftsombudet och den adjungerade medlemmen av den internationella 

nämnden och rådet, Lars-Ove, en av de främsta.  

    Arkivarie Nils Högman på Svenska kyrkans välordnade arkiv i Uppsala har 

gång på gång varit mig behjälplig. Han är en klippa, och en snabb sådan, om 

det nu låter sig föreställas. I de yttersta dagarna av avhandlingsframställningen 

hjälpte han mig dessutom med en svårfunnen logga och kunde så komplettera 

det arbete Marie Malm på Svenska kyrkans kommunikationsavdelning gjort 

med att ta fram mer nutida loggor. För framsidans foto tackar jag varmt min 

gode vän, fotografen Magnus Aronson. 

 

Uppsala i november 2021 

 

Anders Wejryd. 
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Kapitel 1 - Inledning 

Boken Lutherhjälpens första 50 år gavs ut 1997. Med en sådan boktitel räk-

nade man med många kommande år. Femtioårsfirandet avhölls i Lund och 

stämningen var god. Lutherhjälpen var framgångsrik och insamlingsresultaten 

hade växt nästan varje år.  

Bara elva år senare, 2008, fanns inte Lutherhjälpen längre. Det som fanns 

benämndes Hela världen – Svenska kyrkans internationella arbete, eller 

Svenska kyrkan – internationellt arbete och varianter på detta. Vad hade hänt? 

Hur skulle det kunna förklaras? Hur tolkades det av olika aktörer och berörda? 

För mig blev det angeläget att försöka analysera och tolka. Tjugofyra år efter 

boken Lutherhjälpens första 50 år kommer då denna: Lutherhjälpen som för-

svann. 

Verksamheten i form av resursöverföring till människors hjälp, liksom på-

verkansarbete, opinionsbildning och medvetandegörande, finns kvar och fort-

sätter. Verksamheten är dock, tillsammans med Svenska kyrkans mission, helt 

integrerad i Svenska kyrkans egen organisation. Det samlas fortfarande oftast 

in mer än 150 miljoner kronor per år, vilket dock är långt mindre än de gamla 

sammanlagda resultaten, särskilt med hänsyn till penningvärdesutvecklingen. 

Den nuvarande verksamheten är mindre känd än den var under namnet Luther-

hjälpen.  

Sedan 2019 har verksamheten åter fått ett nytt namn, nu ACT Svenska kyr-

kan. ACT står för Action by Churches Together ”som är världens största alli-

ans av kristna organisationer och kyrkor som arbetar tillsammans med ut-

vecklingssamarbete, humanitärt arbete och påverkansarbete”.1 Akronymen 

ACT associerar också till handling liksom att den anknyter till benämningen 

för bibelboken Apostlagärningarna på flera språk.2 Organisatoriskt, i förhål-

lande till Svenska kyrkan i övrigt, har inget förändrats med namnbytet 2019, 

även om ACT i logotypen nu är överordnat Svenska kyrkan.3 

Under femtio- och sextiotalen växte ett omfattade biståndsengagemang 

fram i många västländer. Både enskilda och statliga aktörer växte snabbt och 

en betydande andel av de statliga insatserna kanaliserades med tiden genom 

olika frivilligorganisationer. Lutherhjälpen blev en sådan frivilligorganisation 

                               

 
1 ACT Svenska kyrkans hemsida den 4 september 2020 
2 T. ex. acta på latin, acts på engelska 
3 Se omslagets baksida 
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vars stöd huvudsakligen kom från enskilda personer men som även, i mindre 

utsträckning, tog emot och förmedlade statliga bidrag. 

Lutherhjälpen var det allmänt använda namnet på Lutherska världsförbun-

dets svenska sektion, som förkortades LVF/ss. En mindre del av verksamheten 

utgjordes av att vara förbindelselänk mellan Svenska kyrkan och Lutherska 

världsförbundet i Genève. Den större delen var insamling av medel för bi-

stånd, oftast förmedlat via kyrkor och kyrkliga organ såsom Lutherska världs-

förbundet, samt att göra urval bland dessa projekt. En växande del av verk-

samheten handlade om kompetenshöjning av ideella medarbetare och givare i 

verksamheten i Sverige. Lutherska världsförbundets svenska sektion/Luther-

hjälpen var en ideell förening som hade sina egna beslutsorgan. Den ideella 

föreningen förvaltade flera stiftelser. 

I samband med diskussionerna om relationerna mellan staten och Svenska 

kyrkan under 1970-talet och framåt startade en konsolidering av Svenska kyr-

kans organisation på nationell nivå och i stiften, varvid kyrkan under 1980-

talet bland annat fick flera egna formella beslutsorgan på nationell nivå. Där-

vid började också ett växande samarbete mellan Svenska kyrkans centrala or-

gan och Lutherhjälpen.4  

1983 var det sista året med en självständig styrelse för LVF/ss. Därefter 

ersattes styrelsen av en nämnd inom Stiftelsen för Rikskyrklig Verksamhet 

(SFRV), vald av kyrkomötet/ombudsmötet.5 Dock reviderades inte nämndens 

arbete särskilt av ombudsmötet utan detta skedde via revisionen av centralsty-

relsen. SFRV blev arbetsgivare för personalen. 1996 integrerades kyrko-

kansliet helt för alla olika verksamhetsgrenar, inom och utom Sverige. 2000 

upphörde Svenska kyrkans offentligrättsliga ställning. SFRV upphörde, om-

budsmötet avskaffades och dess uppgifter övertogs av kyrkomötet. Central-

styrelsen som var styrelse för SFRV ersattes av kyrkostyrelsen. 2002 trädde 

en gemensam nämnd för Svenska kyrkans mission och Lutherhjälpen i funkt-

ion, med samma relation till kyrkomötet och kyrkostyrelsen som tidigare. 

2013 var det sista året för denna nämnd. Det året utgör slutpunkt för min 

undersökning. Därefter inrättades ett råd under kyrkostyrelsen med särskilt 

ansvar att bereda de internationella frågorna. Benämningen Lutherhjälpen 

upphörde att brukas i april 2008. Därefter användes benämningen Hela värl-

den - Svenska kyrkans internationella arbete. Ganska snart blev benämningen 

bara Svenska kyrkans internationella arbete. Från 2019 blev benämningen 

ACT Svenska kyrkan. Från att under senare delen av 1900-talet ha varit en 

mycket stor och känd aktör har det som en gång var Lutherhjälpen blivit mera 

okänt.  

Lutherhjälpen hade ett omfattande nät av ideellt arbetande ombud. I varje 

församling skulle det finnas ett eller två sådana. År 1990 hade Svenska kyrkan 

                               

 
4 Ryman 1997 s 106-127 och Eckerdal s 30-50 
5 Ombudsmötet var årsmöte för SFRV men bestod av samma ledamöter som kyrkomötet. 



 15 

2 663 församlingar. I de tretton stiften fanns det då sammanlagt 180 kontrakt, 

vilka alla skulle ha särskilda ombud. Antalet ombud bör därmed ha varit över 

3 000.6  

För många enskilda var engagemanget i Lutherhjälpen omfattande och fort-

satte eller kombinerades ofta med annat engagemang inom Svenska kyrkan 

eller för rättvisefrågor i andra sammanhang. Många församlings-, kontrakts- 

och stiftsombud deltog aktivt i samtalen om uppläggning av arbetet inom 

Lutherhjälpen. På den tiden, då det inte fanns någon samlad riksorganisation 

för Svenska kyrkan, levde det internationella arbetet ett mer självständigt liv 

på riks- och stiftsnivå och i Lutherhjälpens fall också ganska oreglerat. Det 

gav frihet men kunde också innebära marginalisering. Nu ingår dessa frågor i 

kyrkomötets och kyrkostyrelsens respektive stiftsfullmäktiges och stiftsstyrel-

sernas ansvar.  

Lutherhjälpen utgjorde på många sätt en gränsöverskridande verksamhet 

som även människor utanför de kyrkligt aktivas krets hade förtroende för.  

1.1 Avgränsningar  

Internationellt kyrkligt bistånd i anslutning till Svenska kyrkan utgör ett 

mycket större område än vad som täcks i den föreliggande texten. Den begrän-

sar sig till den del av verksamheten som ägde rum i Sverige genom Luther-

hjälpen och dess efterföljare. Undersökningen fokuserar på perioden från bör-

jan av 1980-talet till och med 2013. Det är en period under vilken stora för-

ändringar sker som med tiden leder till full integration i kyrkoorganisationen 

och allt större närhet till kyrkostyrelsen.  

Syftet med avhandlingen är att tydliggöra och analysera skäl till, tolkningar 

och erfarenheter av att Lutherhjälpen integrerades i Svenska kyrkans organi-

sation och benämndes Svenska kyrkans internationella arbete.  

Jag avser att undersöka hur olika aktörer värderat argument för och emot 

förändringen, hur de upplevt den och hur de värderar situationen nu, sett ur 

insamlings- och biståndssynpunkt, och förändringens betydelse för Svenska 

kyrkan och dess ställning i samhället samt för enskildas engagemang och del-

aktighet inom Svenska kyrkan.  

Frågor om hur kyrkor i Sverige i sitt internationella arbete relaterat och 

relaterar till det omgivande samhället behandlas vid svenska universitet fram-

för allt inom missionsvetenskapen/global kristendom eller, med den engelska 

benämningen World Christianity and Interreligious Studies (Uppsala) eller 

                               

 
6 Matrikel för Svenska kyrkan 1990. Enligt Svenska kyrkans kyrkoordning framträder Svenska 
kyrkan som församlingar och stift men har också nationella organ. Det ger tre nivåer. Dessutom 
finns kontrakten som en mer informell nivå mellan församlingarna och stiften. Kontrakten utgör 
ett utflöde av stiftet, enligt Kyrkoordningen. 
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World Christianity and Ecumenical Studies (Lund). Denna avhandling har 

växt fram inom missionsvetenskapen och högre seminariet för religionshisto-

ria och global kristendom vid Uppsala universitet. 

1.2 Forskningsfråga 

Utifrån mitt syfte och uppgifterna ovan har jag formulerat min forskningsfråga 

på följande sätt:  

 

 Lutherhjälpen omvandlades till Svenska kyrkans internationella arbete. 

Hur gick det till, vad försvann och vad förblev eller förstärktes? Hur 

upplevde och förhöll olika aktörer och berörda i Svenska kyrkan sig till 

detta? Vilka följder har omvandlingen fått för dessa aktörers och be-

rördas syn på demokrati och delaktighet i Svenska kyrkan? Vilka följ-

der har omvandlingen fått för Svenska kyrkan? 

  

Exempel på frågor som jag menar ligger i forskningsfrågan är till exempel:  

När Lutherhjälpen integrerades i Svenska kyrkans organisation ersattes ett 

mera informellt styre av en mer formell demokratisk och institutionaliserad 

modell. Vilka reaktioner och följder fick detta?  

Påverkades Svenska kyrkans kyrkomöte och Svenska kyrkans centralsty-

relse (efter 2000 benämnd kyrkostyrelsen) av att det internationella engage-

manget blev en uttalad del av ansvaret och påverkade det synen på vad 

Svenska kyrkan är och borde ägna sig åt?  

Hur värderas detta av olika aktörer och vilka följder kan ses?  

Processen när Lutherhjälpen blev till Svenska kyrkans internationella ar-

bete kan följas i protokoll, brev, årsböcker med mera. Bakomliggande orsaker, 

som för de inblandade ofta föreföll självklara, belyses dock föga. Omorgani-

sationer beslutas av dem som har beslutsansvar. Resultaten av en omorgani-

sation blir sällan desamma som avsikterna bakom den. När Lutherhjälpen om-

vandlades till Svenska kyrkans internationella arbete berördes ett stort antal 

frivilliga, aktivister och anställda. Svenska kyrkans organisation bygger på 

självfinansiering och ett omfattande självstyre hos de lokala enheterna, liksom 

hos stiften. För att få kunskap om vad som skedde, hur det upplevdes och vilka 

följder detta fick räcker det därför inte med skriftliga källor.  
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1.3 Tidigare forskning och undersökningar 

Svenska kyrkans missions utveckling är väl belagd genom flera vetenskapliga 

arbeten.7 Om Lutherhjälpen finns avsevärt mindre utgivet. Tre tryckta arbeten 

vill jag nämna. De båda första har främst historisk relevans och den tredje vad 

gäller drivkrafterna hos de engagerade.  

Inge Löfström redigerade den 1990 utgivna Så började Lutherhjälpen: Om 

pionjären Daniel Cederberg.8 Prosten och författaren Inge Löfström (1914-

2011) var en av pionjärerna i Masurienhjälpen, en föregångare till Lutherhjäl-

pen.9  

Björn Rymans Lutherhjälpens första 50 år är en populärvetenskapligt hål-

len bok, som dock är gjord med utomordentlig akribi och huvudsakligen utgår 

från primärkällor. Dess uppgift var att sammanfatta de gångna femtio åren och 

att motivera människor till fortsatt engagemang, även om organisationsfor-

merna förändrats. Den har alltså ett tydligt ärende och därmed en tendens. 

Boken behandlar tiden fram till 1997 och inte skeendet därefter kring Luther-

hjälpens förändring och namnets försvinnande, som är det jag främst avser att 

undersöka och analysera.10  

Lars Rubins doktorsavhandling vid Lunds universitet från 2000: Engage-

mang i Lutherhjälpen: studier av motiv och drivkrafter hos frivilliga aktiva, 

ser på frivilligengagemanget utifrån sociologiska aspekter och rollen som fri-

villig i en professionell organisation.11 

Lutherhjälpens uppgång i Svenska kyrkans internationella arbete är en del 

av förändringsprocesserna i Svenska kyrkan omkring millennieskiftet. Forsk-

ning om dessa förändringar har främst varit inriktad på speciella områden som 

arbetsrätt, organisationskultur samt disciplinära åtgärder mot präster och dia-

koner före och efter relationsändringen stat-kyrka. Flera av dessa har genom-

förts av Per Hansson, Uppsala.12  

                               

 
7 Exempelvis Bengt Sundkler: Svenska Missionssällskapet 1835-1876, missionstankens ge-
nombrott och tidigare historia i Sverige och Tore Furberg: Kyrka och Mission i Sverige 1868-
1901, liksom Winqvist Hollman, Gunhild: Tecken i tiden – om Svenska kyrkans mission 1974-
2004. Dessutom finns flera avhandlingar som berör arbetet i olika delar av världen, exempelvis 
Carl-Johan Hellberg: Missions on a Colonial Frontier west of Lake Victoria och Jonas Jonson: 
Lutheran Missions in a Time of Revolution.  
8 Löfström 
9 NE hämtad den 6 mars 2021 och Ryman 1997 s 35-38 
10 Ryman 1997. Björn Ryman (1942-2014) disputerade i historia och anställdes sedan på 

Lutherhjälpens sekretariat 1976 som ansvarig för informations- och insamlingsverksamheten 

och har arbetat med opinionsbildning och ombudsutbildning. Fram till pensioneringen var han 

anställd vid kyrkokansliet, på senare år som forskare. 
11 Rubin 

12 T ex Hansson, (Per 2010) Clerical Misconduct in the Church of Sweden 2000–2004. Eccle-

siastical Law Journal, Cambridge: Cambridge University Press. 12(1): 17–32; (2012) The Cler-

ical Ethos - The Church of Sweden Authorities and Clerical Ethical Standards. I Kati Niemelä 
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I slutet av 1974 lade Per Eckerdal fram en trebetygsuppsats med titeln Sam-

ordning Svenska kyrkans mission och Lutherhjälpen för forskarseminariet i 

Praktisk Teologi med Kyrkorätt i Lund. Den har bidragit till att ge en bakgrund 

till de skeenden jag vill belysa.13  

Studier har även gjorts om diakoni (kyrkans sociala arbete) i Svenska kyr-

kan, fr a av Stig Linde14 och Charlotte Engel15. De berör inte primärt den in-

ternationella diakonin (kyrkans utvecklingsbistånd). I Norge har däremot 

Kjell Nordstokke16 arbetat med diakonins teologi, inte minst i anslutning till 

Lutherska världsförbundet och Kyrkornas världsråd, och då även med den in-

ternationella diakonin, som Lutherhjälpen utgjorde en del av.  

Svenska kyrkan genomförde ett omfattande arbete med sitt varumärke, lik-

som med sin grafiska profil under åren 2002-2008. En större undersökning 

och två uppsatser berör detta. Marcus Moberg vid Åbo Akademi har undersökt 

hur nyliberalism och nya media påverkat kyrkor som söker nya vägar att rela-

tera till medlemmarna och det omgivande samhället.17 Att namnet Lutherhjäl-

pens ersattes av benämningen Svenska kyrkans internationella arbete kan höra 

samman med detta. Ulrika Bohman har skrivit en masteruppsats om ombudens 

informationsbehov i samband med att Lutherhjälpen och Svenska kyrkans 

mission slogs samman och det gemensamma namnet för en tid blev Hela värl-

den.18 Vid Uppsala universitets Företagsekonomiska institution har Johan 

Millroth och Torbjörn Svantesson skrivit en kandidatuppsats om det rimliga i 

Svenska kyrkans varumärkesprocess i stort med vissa anknytningar till mitt 

ämne.19 

Spänningen mellan traditionellt erfarenhetsbaserat församlingsarbete och 

styrning påverkad av New Public Management i Svenska kyrkan i nutid har 

mycket fruktbart undersökts i en tvärvetenskaplig avhandling av Caroline Ed-

lund, ”När jag får vara ute på fältet dansar jag tango!”20 

                               

 
(red.) Church Work and Management in Change, Tampere: Church Research Institute. 76–100. 

Per Hansson är professor em. i pedagogik vid Uppsala unversitet. 

13 Eckerdal 
14 Fil.dr och universitetslektor, Socialt arbete, vid Lunds universitet.  
15 Teol.dr, forskare vid Diakonistiftelsen Samariterhemmet, Uppsala. 
16 Professor em., teol. fak VID vetenskaplige högskole, Oslo. 
17 Moberg: Church, Market and Media. A Discursive Approach to Institutional Religious 
Change. Marcus Moberg är professor vid Åbo Akademi. 
18 Bohman: I själ och hjärta. En studie i informationsbehov och engagemang under en organi-
sationsförändring. 
19 Millroth och Svantesson: Varumärket Svenska kyrkan – ett relationsskapande verktyg? 
20 Edlund 
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Kapitel 2 – Material och metod 

För att besvara min forskningsfråga behövdes flera metoder. Intervjuer av be-

rörda måste givetvis till men också arkivstudier för att exempelvis kunna fast-

slå beslutsformuleringar och tidpunkter. Dessutom blev det tydligt att jag 

måste arbeta med mitt eget förhållningssätt till det som ägt rum, eftersom jag 

har haft ett stort engagemang för Lutherhjälpen och fortfarande har ett sådant 

för internationella rättvisefrågor och kyrkornas engagemang i detta. Vad ett 

varumärke är och erfarenheter av varumärkesförändringar växte även fram 

som ett område som behövde belysas särskilt, liksom att göra en kortfattad 

jämförelse med några närliggande länder. 

2.1 Val av källor 

Genom protokoll, brev, debattartiklar i Kyrkans Tidning, årsböcker och lik-

nade material har det gått att rekonstruera händelsekedjor och kronologi lik-

som vissa konflikter. Jag har kunnat ställa frågor till materialet både utifrån 

tidigare och senare skeenden och jag har kunnat låta olika texter belysa och 

ställa frågor till varandra. Materialet är dock inte omfattande. Perioden som 

jag undersökt var, visade det sig, i hög grad telefonsamtalens, den begynnande 

men ännu odokumenterade e-postens, de informella mötenas samt de mycket 

kortfattade beslutsprotokollens tid.  

Om jag hade begränsat mig till skriftliga källor hade ännu mer måst sökas 

utifrån närläsningar av debattartiklar, informationsmaterial och detaljerade 

undersökningar av skillnader mellan beslutsförslag och fattade beslut. Dock 

hade det funnits risk för att detta hade kunnat bli mycket spekulativt. Ändå 

hade detta bara med svårighet kunnat besvara annat än den allra första delen 

av forskningsfrågan, den om ”hur gick det till” och något om upplevelser av 

det som skedde. Allt det övriga i forskningsfrågan om förhållningssätt, per-

sonligare upplevelser och följder hade förblivit svåråtkomligt.  

2.1.1. Behov av ytterligare källor  

Jag behövde alltså finna ytterligare vägar för att besvara forskningsfrågan. 

Den kan inte besvaras genom någon kvantitativ metod. Den ställer inte frågan 
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om vad en majoritet ansåg eller anser utan istället vad ett antal berörda upp-

levt, ansett, tolkat och förhållit sig till. Jag gör alltså ingen kvantitativ under-

sökning och jag använder heller inte någon sociologisk metod i det följande 

arbetet. Det handlar istället om en form av kvalitativ undersökning. Bara en 

sådan kan svara på frågor om hur olika personer upplevde, tolkade och förhöll 

sig till förändringarna. Jag har därför i antropologisk tradition använt mig av 

intervjuer med öppna frågor och bemödat mig om att de som jag har intervjuat 

har fått ordentlig tid att utveckla sina egna perspektiv och tankar.  

2.2. Att forska om sitt eget  

Uppgiften har komplicerats av att jag själv varit involverad i såväl Lutherhjäl-

pen som Svenska kyrkans internationella arbete. Jag var på många sätt en in-

sider. Kan en insider skriva med trovärdighet? 

Under olika perioder har jag tillhört Lutherhjälpens olika styrorgan, en tid 

även som ordförande. Under några år var jag ordförande i Västerås stiftskom-

mitté för Lutherhjälpen. Jag har länge funnits med i kyrkomötet, varit ersättare 

i kyrkostyrelsen och som ärkebiskop ordförande i kyrkostyrelsen. Jag har haft 

uppdrag inom både Lutherska världsförbundet och Kyrkornas världsråd.21 

Självfallet har jag under dessa år drivit frågor och gjort olika ställningstagan-

den. Jag har alltså varit engagerad i det som är mitt forskningsobjekt. Sådant 

påverkar faktaurval och bedömningar. Är det alls möjligt att forska om något 

som jag själv varit så indragen i? 

Argument emot att det skulle vara möjligt är lätta att finna. Några sådana 

skulle kunna vara att mitt urval av skriftliga källor kommer att vara styrt av 

min förförståelse; att min redovisning och tolkning av de skriftliga källorna 

präglas av mina egna ställningstaganden och mina intagna positioner; att även 

om jag intervjuar andra, så kommer mina frågor och tolkningar att styras allt-

för mycket av det jag har med mig och att jag som intervjuare, med de uppdrag 

jag har haft, lätt hamnar i överläge gentemot de intervjuade och kan styra och 

påverka dem på ett objektivitetsstörande sätt.  

Ingen forskare är helt fri och objektiv. Alla gör urval. Alla har förförståel-

ser. En del av dessa utgör fördelar, som att jag har haft möjlighet att välja 

källor och intervjupersoner utifrån kunskap om det som ska undersökas och 

                               

 
21 Ledamot av Lutherhjälpens styrelse 1970-1980, aktivt Lutherhjälpsombud under slutet av 
1970-talet och större delen av 1980-talet. Biskop och medlem av kyrkomötet 1995-2014, ord-
förande i Nämnden för internationell diakoni/Lutherhjälpen 1998-2001 och ledamot av Nämn-
den för internationell mission och diakoni 2002-2006, ärkebiskop och ordförande i kyrkosty-
relsen 2006-2014 samt innan dess ersättare i kyrkostyrelsen. Ledamot av Lutherska världsför-
bundets råd (council) 2003-2010 och ordförande i dess projektkommitté. Ledamot av Kyrkor-
nas världsråds centralkommitté sedan 2010 och dess exekutivkommitté 2011-2013 och därefter 
president för Europaregionen inom Kyrkornas världsråd. 
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om dem som varit aktörer; jag har haft fördelen av att under olika tider befinna 

mig såväl innanför som utanför kretsen av ledande personer i Lutherhjälpen 

och Svenska kyrkan samt att jag, efter en lång tids kontakt med Lutherhjäl-

pen/Svenska kyrkans internationella arbete och därefter ett antal år som be-

traktare på håll, har funnit skäl att återvända till en del av mina ställningsta-

ganden, inte minst för att ifrågasätta dem. 

I antropologisk forskning har frågor om insider/outsider ofta aktualiserats. 

I positivistisk och empirisk forskningstradition har det varit en självklarhet att 

forskaren står utanför, är betraktare och att det som beforskas i möjligaste mån 

ska kunna mätas och ställas mot en teori.22 Det synsättet har under senare de-

cennier framgångsrikt utmanats av många forskare, bland dem Brannick23 och 

Coghlan24, vilka menar att det viktigaste är att forskaren själv är medveten om 

sitt förhållande till det som beforskas. Vare sig forskaren befinner sig i en po-

sitivistisk, hermeneutisk eller kritisk realistisk tradition eller ägnar sig åt åt-

gärdsforskning (action research) så är insiderpositionen:  

not only valid and useful but also provides important knowledge about what 
organizations are really like, which traditional approaches may not be able to 
uncover. In our view, insider research is not problematic and is respectable 
research in whatever paradigm it is undertaken.25  

Frågor om det lämpliga i att intervjua personer man är bekant med har alltså 

lyfts. På senare år är tendensen tydlig, nämligen att om man är medveten om 

det komplexa i situationen, så kan sådana intervjuer vara till stor nytta.  

Researchers who refer to reality as being socially constructed through inter-
action among individuals and their life-worlds of subjective interpretations 
may generate especially valuable results by interviewing friends and/or ac-
quaintances.26  

David Hellawell menar att man vinner på att ha med människor som befinner 

sig på olika platser på en insider-outsider skala. Både empati och främlingskap 

är nyttiga för en forskare.27 Dessutom finns det många olika positioner i 

                               

 
22 Brannick och Coghlan s 63-64 
23 Teresa Brannick, lektor vid Graduate School of Business vid University College, Dublin, 
Ireland och redaktör för Irish Journal of Management. 
24 David Coghlan, knuten till School of Business Studies, Trinity College, Dublin, Ireland. 
Medförfattare till Organizational Strategy and Change: An Interlevel Dynamics Approach. 
Routledge, London 2006. 
25 Brannick och Coghlan s 72 
26 Blichfeldt s 5 
27 David Hellawell, knuten till University of Central England i Birmingham, UK. Hellawell s 
487.  
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samma intervju på en sådan skala. Ålder, insikter, åsikter och maktpositioner 

är några av dem.28 

Att intervjuaren rör sig mellan överläge och underläge har bland annat tyd-

liggjorts av Sharan B. Merriam med flera som skriver:  

Early discussions of insider/outsider status assumed that the researcher was 
predominately an insider or an outsider and that each status carried with it 
certain advantages and disadvantages. More recent discussions have unveiled 
the complexity inherent in either status and have acknowledged that the bound-
aries between the two positions are not all that clearly delineated. […] Posi-
tionality, power, and representation proved to be useful concepts for exploring 
insider/outsider dynamics.29  

Man bör också, enligt författarna, ställa frågan om vad det är som en insider 

är insider i.30 Inför intervjuerna utgick jag från att jag hade ett insiderperspek-

tiv. Dock fann jag snart att detta inte var entydigt. Jag hade aldrig varit anställd 

på Lutherhjälpens kansli och som ärkebiskop var mina perspektiv på kyrko-

kansliet ganska annorlunda än de som handläggare och mellanchefer hade. Jag 

hade heller ingen erfarenhet av att vara förtroendevald lekman i kyrkan, att 

sent i livet ha kommit in i Svenska kyrkans liv och så vidare. Jag hade inte 

heller efter mitten av 80-talet någon erfarenhet av att vara ombud och på det 

sättet involverad i själva insamlandet av pengar. Även om jag till en början 

betraktade mig som en insider så har jag kommit att inse att det var jag på 

vissa sätt, men absolut inte på alla. Det blev tydligt att jag också blivit och 

varit en outsider just genom de uppdrag jag har och inte har haft.  

Jag har varit en aktör med makt i skeendet som varit. Vad skulle det betyda 

för intervjuerna som jag avsåg att göra? Hur skulle jag kunna få hjälp att bli 

mer medveten om min förförståelse och tendens i intervjuer och tolkning och 

indirekt även om maktförhållanden vid intervjuerna?31 Lösningen jag valde 

blev att påbörja ett autoetnografiskt avsnitt innan jag genomförde intervjuerna 

och att placera det autoetnografiska kapitlet före intervjukapitlet i avhand-

lingen, dels för att få upp min förförståelse till ytan, dels för att ge läsarna av 

undersökningen en viss möjlighet att ana mina blinda fläckar, bedöma min 

medvetenhet/omedvetenhet liksom min tendens eller bias.  

2.3 Autoetnografi – att skriva om sig själv, i sitt sammanhang  

Autoetnografi är ett arbetssätt inom flera vetenskapsområden, såväl uppskattat 

som ifrågasatt. Det brukas exempelvis inom etnografin och antropologin, 

                               

 
28 Hellawell s 490 
29 Merriam m fl s 405 
30 Merriam m fl s 411 
31 Hellawell s 484, 487, 490 
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inom vårdvetenskapen, inom socialt arbete, sociologi, pedagogik och utbild-

ningsvetenskap.32 Exempel på hur det används inom religionsvetenskapen är 

antologin Contemporary Christian-Culture Values: Migration Encounters in 

the No med Cecilia Nahnfeldt som redaktör och artikelförfattare.33 Ett annat 

exempel ges av Christine E. Crouse-Dick34 när hon refererar till pågående stu-

dier av nordamerikansk evangelikalism och framhåller viktiga sidor av auto-

etnografiskt arbete.  

 
[…A] careful, creative, and responsible deployment of personal nar-

rative as an illuminating force in the study of the cultural and the 

political […]to avoid “reduction and demonization [of evangeli-

cals]” while maintaining “the courage and the audacity to point as 

critical and unflinching of an eye on what’s happening.”35 

2.3.1 Autoetnografins framväxt 

Termen autoetnografi kommer upp på sjuttiotalet som etnografers beskrivning 

av den egna kulturen, det egna sammanhanget och det egna förhållandet till 

detta. På åttiotalet, när man såg en subjektiv vändning i många vetenskaper 

och intresset växte för storytellning, så blev personliga aspekter i etnografisk 

forskning allt betydelsefullare.  

Carolyn S. Ellis med flera skriver att man inom ett brett spektrum av ve-

tenskaper började reflektera över vad det skulle betyda för samhällsveten-

skapen om den lade sig närmare litteratur än fysik, om den lyfte fram berät-

telser framför teorier och om den blev värdecentrerad, med självinsikt, hellre 

än att låtsas stå fri från värderingar.36 Till det vill jag lägga reflektionen att det 

som kallas objektivt eller värderingsfritt brukar vara sådant som befinner sig 

inom ramen för det invanda och icke-ifrågasatta. Det är sällan hela verklig-

heten. 

Traditionella, positivistiska metoder reflekterade ofta en omedvetenhet om 

egna utgångspunkter. Därmed kunde de komma att bygga på urval som tänkts 

som objektiva men som blev subjektiva och framför allt ytliga. Autoetnografin 

utvecklades i samspel med socialkonstruktivism och betonar vikten av att bli 

medveten om hur mycket av det som förefaller självklart och till och med fix-

erat, faktiskt är omedvetna och flexibla överenskommelser mellan dem som 

delar en upplevelse, en beskrivning, ett språk eller en konversation.37  

                               

 
32 Gustavsson och Ellis 1999 
33 Nahnfeldt, Cecilia, docent och vetenskaplig ledare vid Centrum för forskning om religion 

och samhälle (CRS) vid Uppsala universitet. 
34 Associate Professor of Communication Arts vid Bethel College in North Newton, Kansas 
35 Crouse-Dick 
36 Ellis m. fl. 2011, s 274 
37 Ellingson m. fl 2008, s 448-449 
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Vårdvetenskapen förefaller ha varit ett område där man tidigt såg behov av 

och vinster med autoetnografin. Bristen på allsidigare och djupare förståelse 

av skeenden och reaktioner i naturvetenskapligt präglad sjukvård observera-

des av allt fler. Inom pedagogiken, sjukvården och i socialt arbete blev förtro-

genhetskunskap ett viktigt begrepp under åttiotalet.38 I förtrogenhetskunskap 

låg då inte någon begränsning till ytligt hantverk. I förtrogenhetskunskap låg 

att man interagerade med studenten/patienten/klienten på flera nivåer samti-

digt och medvetet lät det emotionella, erfarenhetsbaserade, teoretiskt inlärda 

och personligt reflekterade existera sida vid sida.  

2.3.2 Autoetnografi på olika sätt  

Bara genom att reflektera över begreppets ingående ord så inses att autoetno-

grafin kan komma med olika betoningar och i olika skepnader. Vilket av de 

tre ingående orden är allra viktigast, och på vilket sätt reflekterar skribenten 

över det? Är det själva skrivandet (grafi), kulturen (etno) eller jaget (auto)? Är 

det till exempel ett konstnärligt skrivande, ett faktabeskrivande skrivande, är 

det en reflektion över en dominerande kultur eller en subkultur, och hur själv-

ständigt är jaget i förhållande till det allmänna? 

Autoethnography is research, writing, story, and method that connect the au-
toethnografical and personal to the cultural, social and political. It is the study 
of a culture of which one is a part, integrated with one’s relational and inward 
experiences. The author incorporates the “I” into research and writing, yet 
analyzes self as if studying an “other”. Autoethnography displays multiple lay-
ers of consciousness, connecting the personal to the cultural. Autoethno-
graphic texts appear in a variety of forms – short stories, poetry, fiction, nov-
els, photographic essays, journals, fragmented and layered writing, and social 
science prose.39 

Anknytningen till omvärlden måste hela tiden finnas och analyseras. Framför 

allt visar många av författarna att det både är något annat att skriva fiktion 

eller ”berätta minnen för släkten” än vad det är att skriva så sant och rikt man 

kan, så att beskrivningen eller handlingen verkligen blir ordentligt insatt i sina 

olika sammanhang och därmed meningsskapande för läsaren. 

Carolyn Ellis, som jag redan har referat till och som framstår som en viktig 

pionjär inom autoetnografin, har exemplifierat både metoden och upplevelser 

av att arbeta med den i ett huvudanförande vid The First Annual Advances in 

                               

 
38 Här ger jag inget annat belägg än ett autoetnografiskt grepp: Jag var under åttio- och nittio-

talet chef för Ersta diakoni, och var då ytterst ansvarig såväl för sjukhus som social verksam-

het och högskola. Mötena med vårdetiken, vårdvetenskapen, och de vetenskapliga studierna 

av socialt arbete får mig att beskriva det hela på detta sätt. 
39 Ellingson m.fl. 2008, s 448 
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Qualitative Methods Conference som hölls i Edmonton, Kanada 1999. Före-

läsningen utgörs av en detaljerad berättelse av hur hon som professor söktes 

upp av en doktorand som skulle skriva om bröstcancerpatienter. Doktoranden 

hade avsett att göra det på traditionellt sätt. Det visade sig att doktoranden 

hade egen erfarenhet av bröstcancer. Hon fick då rådet att tänka om och för-

söka med ett autoetnografiskt projekt. Sedan refereras hur dialogen och sam-

spelet mellan dem fungerar, inklusive repliker, åtbörder, kroppsliga reaktioner 

och beskrivningar av känslolägen under en längre tid. Det blir ett exempel på 

hur prosa kan bli rik faktatext, som dessutom, enligt Ellis, förmedlar en dju-

pare förståelse av processerna.40 

I allt handlar det om att komma djupare, för att läsaren ska kunna bli del-

aktig av mer än att intellektuellt ha kunnat fastställa vissa orsakssamband, och 

att därutöver finna en engagerad och upplevd förståelse. Den strävan påminner 

mig om romantikens önskan att historia ska ge möjlighet till närhet, inlevelse 

och delaktighet, det som ibland, även i Sverige, benämnts Verstehen. 

2.3.3 Några karaktäristika för autoetnografi 

 Socialkonstruktivistisk ansats. Autoetnografin utgår ifrån att verk-

ligheten är socialt konstruerad genom språklig interaktion. Idealen 

från upplysningen, att forskaren ska vara oberörd, sval, kontrollera 

förhållandena, förvandla observationerna till siffror och skilja san-

ning från praktik anses vara konstruktioner gjorda av eliter, vilka 

marginaliserar andra. Inte så att sådan forskning är utan värde för 

kunskapssökandet – men man ifrågasätter dess priviligierade posit-

ion.41 

 Ifrågasätter dikotomier. Man vill problematisera uppdelningar mel-

lan forskare/beforskad, objektivt/subjektivt, process/produkt, 

jag/andra, konst/vetenskap och personlig/politisk. ”I celebrate the 

individual’s view as sufficient for making meaning, and I partici-

pate in troubling the taken-for-grantedness of the objectivity-

subjectivity dichotomy in research” skriver man exempelvis i ett 

avsnitt om objektivitet/subjektivitet.42 Jag uppfattar att önskan att 

skapa mening är ytterst central för autoetnografin. Berättelserna 

och inlevelsen är meningsskapande på sätt som vetenskap i upplys-

ningstradition inte anses kunna bli. Samtidigt framhåller dock både 

Ellingson och Ellis att om det inte finns en spänning mellan olika 

synsätt, som till exempel mellan vetenskap i upplysningstradition 

                               

 
40 Ellis 1999, s 669-683 
41 Ellingson m.fl. 2008, s 449-450 
42 Ellingson m.fl. 2008, s 453 
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och autoetnografi, alltså en dikotomi, så försvinner även autoetno-

grafin in i tapeten.43  

2.3.4 Kritik mot autoetnografin 

Den mest återkommande kritiken mot autoetnografin verkar vara dess beto-

ning av auto, alltså skribentens jag. Autoetnografin har framställts som självs-

våldig, narcissistisk, självbespeglande och individualiserad. Även om både fö-

respråkare och kritiker anser att vetenskapens uppgift är att tydliggöra förhål-

landena som råder, så väl som det bara är möjligt, så bär det nog emot för 

forskare i upplysningsvetenskaplig tradition att tänka att autoetnografen skulle 

kunna nå djupare än den distanserade, traditionella forskaren.44 

Enbart autoetnografisk metod skulle inte räcka för att besvara min forsk-

ningsfråga. Jag tror dock att ett inslag av autoetnografins socialkonstruktivism 

i den annars av mer traditionell ”upplysningsvetenskapstradition” färgade 

undersökningen ska kunna bidra till att bättre fånga in både vad som skedde, 

hur det upplevts och hur man förhållit sig till det. Jag har därför fört in ett 

sådant perspektiv i och med kapitel 4.  

Autoetnografin kan säkert tillföra viktiga perspektiv inom till exempel 

vårdvetenskapen, där man genom autoetnografin hjälps till mer av helhetssyn 

på människan. Men kan den det på ett område som mitt? Bröstcancererfaren-

het och Lutherhjälpserfarenhet är knappast lika personligt djupgående. Till 

den synpunkten vill jag säga att det inte är bröstcancer och Lutherhjälp som 

ställs mot varandra. Det är istället vad bröstcancererfarenheten betytt för upp-

levelsen och effekten av vården å ena sidan och vad min livsbakgrund, erfa-

renheter och åsikter betytt för min tolkning av Lutherhjälpens utveckling å 

andra sidan, som ställs mot varandra. 

2.4 Intervjuer 

För att besvara forskningsfrågan krävdes intervjuer. Såväl urvalet av personer 

som valet av former för intervjuerna behövde göras med eftertanke, för att 

verkligen få fram en bredd av reflekterade personliga upplevelser och förhåll-

ningssätt samt för att följa god forskningssed. Därvid gavs även god vägled-

ning genom Etikprövningsnämndens krav.  

                               

 
43 Ellingson m.fl. 2008, s 459-463 
44 Méndez, s 283-284 



 27 

2.4.1 Urval och intervjuformer 

Jag önskade intervjua personer i Sverige, som både hade varit aktörer i och 

berörda av Lutherhjälpens utveckling och förändrade ställning i Sverige. Jag 

valde ombud för Lutherhjälpen, det vill säga församlingsombud, kontrakts-

ombud och stiftsombud; anställda på nationell nivå samt ledamöter av de nat-

ionella beslutande organen. Alla de intervjuade kan sannolikt anses vara en 

sorts elit utifrån sin insyn och sina erfarenheter, även om de haft sina uppdrag 

på olika nivåer i Lutherhjälpen och Svenska kyrkan. Med elit avser jag då att 

de har levt nära det som de intervjuas om, de har utvecklat stor kunskap om 

sakområdet och de har i många fall haft egna intressen i bakgrunden, vilka de 

velat främja. Johannes Zeiler har i sin avhandling Crafting Lutheran Pastors 

in Tanzania lyft fram och problematiserat just sådana eliters perspektiv.45  

Forskningsfrågan handlade mycket om olika tolkningar och upplevelser. 

Variationen mellan olika personers upplevelser och tolkningar blev därmed av 

stort intresse. Däremot var min forskningsfråga inte inriktad på vilka enskilda 

personer som hyste vilka uppfattningar. Just genom att försäkra de intervjuade 

om anonymitet avsåg jag att lättare få fram just deras tolkningar. Måhända var 

detta ändå av mindre betydelse eftersom flera av de intervjuade ändå menade 

att de alltid varit öppna med sina olika åsikter, upplevelser och tolkningar ti-

digare och att de såg hela sitt engagemang för Lutherhjälpen eller Svenska 

kyrkan som något i grunden offentligt. Eftersom just bredden av upplevelser 

och tolkningar var viktig att få fram, så var det naturligt att låta intervjusam-

talen löpa tämligen fritt. Undersökningen rör sig följaktligen i en antropolo-

gisk tradition.  

Jag har försökt använda mina förkunskaper om Lutherhjälpen och Svenska 

kyrkan för att kunna välja ut personer, som jag av olika skäl trott eller vetat 

har olika perspektiv och tolkningar. Alla intervjuer är individuella. Jag hade 

planer för ytterligare några individuella intervjuer men avstod, eftersom inte 

mera nytt kom fram. Intervjuprocessen hade nått en sorts mättnad och var mo-

gen att avslutas.  

Eftersom jag haft ledande uppdrag inom både Lutherhjälpen och Svenska 

kyrkan och då haft kontakt med informanterna, var det viktigt att klart markera 

att dessa intervjuer eller samtal var något helt annat. Jag har varit tydlig med 

att jag själv aktivt söker efter förståelse av vad som egentligen hände och att 

jag har sett flera skäl att ifrågasätta mina egna beslut och vägval under peri-

oden. Jag har markerat att jag kommit som intervjuare för en avhandling och 

inget annat. Det var därför viktigt för mig att aldrig bära vare sig biskops-

skjorta eller biskopskors vid intervjuerna. Forskningspersonsinformationen 

och intervjusamtyckena som Etikprövningsnämnden föreskrivit har ytterli-

gare tydliggjort för intervjupersonerna vad detta var för typ av samtal.  

                               

 
45 Zeiler s 35-38 
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De individuella intervjuerna har tagit omkring en timme vardera, flera be-

tydligt längre, då med informellt men viktigt kringprat. Tre intervjuer har ge-

nomförts som videosamtal, där både intervjuare och intervjuad har befunnit 

sig i sin hemmiljö. Skälet till detta var pandemin under 2020-21, som gjorde 

resor och fysiska möten olämpliga. Alla de andra intervjuerna har genomförts 

ansikte mot ansikte i personernas hem eller på deras nuvarande arbetsplats. 

Inga intervjuade skulle behöva komma till mig eller till någon lokal där jag 

var den som var mest hemmastadd. Jag antog att det skulle störa balansen i 

samtalen. I många fall har jag låtit mig bjudas, så att vi fikat eller ätit tillsam-

mans före, under eller efter intervjuerna, vilket jag tror har bidragit till öppen-

het och ärlighet i samtalen. Alla intervjuer har spelats in och transkriberats så 

ordagrant som det har varit möjligt. Vissa utvikningar av mer personlig natur 

har jag dock avstått från att skriva ut, vilket markerats i intervjuutskrifterna. 

När jag hade valt ut vilka citat jag ville använda kontaktade jag informanterna 

för att få deras godkännande. Ingen intervjuad hade någon synpunkt på mitt 

urval, utom att en av dem ville att jag skulle anonymisera en nu avliden person 

som informanten i sin tur citerat. Denna önskan var lätt att villfara för mig. 

Alla citat som används i kapitel 5 är alltså godkända av dem jag intervjuat. 

Alla intervjuer och utskrifter har överlämnats till teologiska institutionen vid 

Uppsala universitet och förvaras där enligt de fastställda regler som finns för 

att säkerställa sekretess och informanternas integritet.  

Jag har valt ut ett antal personer som jag vet antingen har varit mycket en-

gagerade i Lutherhjälpen på olika nivåer eller haft betydelse för den internat-

ionella diakonin genom uppdrag inom Svenska kyrkan på nationell nivå. I 

flera fall har samma personer haft engagemang inom båda områdena. Alla 

dem jag har tillfrågat har tackat ja till att medverka. 

Ett urval av detta slag löper risk att bli godtyckligt. Eftersom jag har haft 

inifrånkunskap, med de nackdelar och fördelar som följer av det, så tror jag 

mig dock ha haft goda möjligheter att närma mig personer som haft kunskap, 

förmåga och frimodighet att minnas vad som skedde, hur de upplevde det och 

hur de själva agerade då och senare. Jag har strävat efter att finna intervjuper-

soner som företrätt och företräder olika synsätt. Viktiga urvalskriterier har va-

rit att intervjupersonerna besitter kunskap, har säkerhet i sin position, att de 

har ett gott minne, att de verkligen varit verksamhetsnära och att de haft ett 

stort engagemang.  

Min ursprungliga plan var även att i fokusgruppsform intervjua personer 

som 2020 fanns med i internationella grupper i några församlingar och alltså 

fyllde en liknande roll som den församlingsombuden tidigare hade. Min för-

hoppning var att sådana intervjuer skulle kunna ge en del jämförelser mellan 

hur rollen som ombud tidigare och nu som aktiv i internationella grupper i 

församlingarna upplevdes. Tanken var att intervjua dem i grupp i samband 

med någon stiftssamling för dessa. På grund av pandemin 2020-2021 inställ-

des de tänkta stiftssamlingarna. Att ordna möte med dessa personer på annat 

sätt skulle knappast tjäna mitt syfte, bland annat för att vi inte kände varandra 
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och att min roll därmed i förhållande till dem skulle bli så avsevärt annorlunda 

än i förhållande till alla andra intervjuer. Jag avstod därför från dessa inter-

vjuer och reflekterar i det avslutande kapitlet mer om vilka konsekvenser det 

kan ha fått för materialet jag har fått fram.  

Jag har använt mig av abduktiv metod när jag valt ut de frågeställningar jag 

analyserar närmare. Jag har haft preliminära analysfrågor som jag delvis om-

formulerat och omgrupperat under processens gång när jag återvänt till materi-

alet i en sorts hermeneutisk spiral.46 Även här ställer jag det jag kommit fram 

till i relation till min forskningsfråga och dess delar.  

Alla intervjupersonerna i kapitel 5 har fått ta del av en Forskningsperson-

information enligt Etikprövningsnämndens regler.47 Av den framgår syftet 

med mina intervjuer och att undersökningen görs som del av en doktorsav-

handling i ämnet religionshistoria och global kristendom/History of Religions 

and World Christianity vid Uppsala universitet. I Forskningspersonsinformat-

ionen skrev jag: 

Jag önskar intervjua dig under ungefär en timma för att få dina synpunkter på 
följande öppna frågor:  

 Varför engagerade du dig? 

 Vad var Lutherhjälpen för dig? 

 Vad hände med Lutherhjälpen? 

 Hur ser ditt internationella och/eller kyrkliga engagemang ut nu? 

De här frågorna var medvetet vida och under samtalen drog de intervjuade 

iväg åt olika håll utifrån sina olika övertygelser och intresseområden. Jag såg 

som min uppgift att vid behov ge inpass som höll min forskningsfråga le-

vande.  

Minnet är både kort och bedrägligt. Jag övervägde om jag skulle förse de 

intervjuade med en sammanställning av viktiga data om när olika beslut fatta-

des, som kom att påverka utvecklingen. Jag kom dock fram till att en sådan 

sammanställning skulle styra de intervjuade på ett oönskat sätt. En samman-

ställning är ett urval och ett objektivt urval låter sig inte göras. Jag ville få 

fram tolkningar och upplevelser. Det ledde till att jag valde att inte ge de in-

tervjuade någon historisk sammanställning. Istället ville jag ge utrymme för 

deras kronologi och deras bilder av orsak och verkan.  

                               

 
46 Med "abduktiv ansats" (eng: abductive approach) avses i regel att man blandar olika teorier 
och forskningsstrategier, till exempel ett strikt empiriskt och faktabaserat förfarande med ett 
teoretiskt resonerande sätt att gå till väga. (Natur och Kulturs Psykologilexikon uppslagsordet 
abduktion) 
47 Bilaga 1 
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2.4.2 Avidentifiering och anonymisering 

Av Forskningspersonsinformationen (bilaga 1) framgick även att alla inter-

vjuade skulle avidentifieras och beskrivas i form av ”ombud”, ”anställd vid 

kansliet”, ”kyrkomötesledamot” och liknande. 

Avidentifieringen grundar sig i Etikprövningsnämndens uppfattning att frå-

gor som berör religiös och politisk övertygelse är känsliga. Min upplevelse av 

intervjuerna är att ingen av de intervjuade hyste någon tvekan om att även 

offentligt stå för sina åsikter. Deras religiösa hemhörighet och engagemang 

för kyrkligt bistånd var redan allmänt kända ting. Några intervjuade uttryckte 

till och med förvåning över avidentifieringen, eftersom de sett hela sitt Luther-

hjälpsengagemang som något som hör till det offentliga. Alla ansåg att flera 

andra delade deras olika tolkningar av skeendet. Man menade sig ha bunds-

förvanter och visste att det fanns olika uppfattningar om utvecklingen av 

Lutherhjälpen. Inför, vid eller efter några av samtalen kom det upp att det, 

trots avidentifieringen, kanske kunde bli möjligt för personer som är mycket 

insatta att kunna identifiera någon av de intervjuade, vilket de intervjuade, 

såvitt jag kunde uppfatta, inte såg som något problem.  

Avidentifieringen blir egentligen bara en anonymisering. Det är mindre än 

tjugo personer som intervjuats och flera av dem har så unika uppdrag eller 

erfarenheter att det knappast går att avidentifiera dessa helt utan att skapa på-

hittade personer. För mitt syfte är, som tidigare nämnts, tankarna viktigare än 

personerna. Det är också ett viktigt skäl, utöver Etikprövningsnämndens krav, 

för att anonymisera de intervjuade.  

2.5 Folkrörelse, offentlig sektor, civilsamhälle? 

Lutherhjälpen startade på 1940-talet som en ideell förening som sökte kontakt 

med Svenska kyrkans ledning och fick detta genom det då helt oreglerade bis-

kopsmötet som kunde nominera personer till styrelsen. Man byggde upp en 

egen organisation med tusentals ombud samt från 1960-talet ett korporativt 

sammansatt representantskap, vilket utsåg större delen av styrelsen. De övriga 

utsågs av biskopsmötet. På 1980-talet upphörde den ideella föreningen och 

man blev en del av Stiftelsen för rikskyrklig verksamhet, SFRV. Högsta be-

slutande organ blev SFRV:s ombudsmöte, som till sin sammansättning var 

identiskt med det statliga kyrkomötet. År 2000 fick Svenska kyrkan nya relat-

ioner till staten och blev en av civilsamhällets organisationer och det som varit 

SFRV blev fullt ut en del av Svenska kyrkan på nationell nivå. Vilka organi-

satoriska modeller påverkade medvetet och omedvetet Lutherhjälpens ut-

veckling vid olika tidpunkter?  
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Internationellt bistånd övergick från att ha varit en rent ideell och oreglerad 

verksamhet till att bli allt mer påverkat av statlig och internationell finansie-

ring och normgivning. För SIDA har samarbetet med civilsamhället länge va-

rit både avgörande och omfattande.48 Hur påverkade det Lutherhjälpen?  

Detta har jag försökt belysa löpande i texten. Allmänt kan sägas att Svenska 

kyrkans organisation när Lutherhjälpen startade kunde beskrivas som strikt 

men gles. Därmed fanns gott om plats för fria organisationer. Med tiden blev 

Svenska kyrkan alltmer uppbyggd som en kombination av politiskt styrd or-

ganisation och av folkrörelse, med mer centraliserat beslutsfattande. 

2.6 Vad är ett varumärke? 

Under arbetet framkom att begreppet varumärke var något som diskuterats 

mycket i samband med relationsförändringen mellan Svenska kyrkan och sta-

ten, liksom när Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission integrerades allt-

mer med varandra. Frågor om namn och benämningar, varumärken, ansågs av 

flera ha påverkat utvecklingen i stor utsträckning. Jag har därför fört in ett 

kapitel om erfarenheter av arbetet med Svenska kyrkans varumärke under bör-

jan av 2000-talet och om varumärkesfrågor i stort. Detta ger perspektiv på 

Svenska kyrkans beslut, samtidigt som diskussionen i Svenska kyrkan före-

faller ha förts utan att relatera till vidare forskning på området. Detta behand-

las i kapitel 6.  

2.7 Mina metoder – min metod 

Med hjälp av skriftliga källor i kapitel 3, autoetnografi i kapitel 4 och inter-

vjuer i kapitel 5, alltså med tre metoder och olika källor, närmade jag mig 

forskningsområdet. På det sättet borde annars förbisedda drag kunna lyftas 

fram.  

När intervjuerna genomfördes visade det sig vara mycket värdefullt att re-

dan tidigare ha skrivit det autoetnografiska kapitlet i dess huvuddrag. Även 

intervjuer med öppna frågor styrs lätt av frågeställaren, inte minst genom 

följdfrågor. Det har då varit en fördel för mig att vara åtminstone någorlunda 

medveten om mina egna specialintressen och tendenser vid intervjuerna. 

I det avslutande kapitlet, kapitel 8, låter jag de skriftliga källorna, det auto-

etnografiska kapitlet, intervjuerna, liksom kapitlet om organisationsformer, 

kapitlet om varumärken samt kapitlet med jämförelser med några närliggande 

länder belysa varandra för att visa på vilka sätt förhållanden, bilder och tolk-

ningar skiljer sig och förenas.  
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Kapitel 3 – Lutherhjälpen genom åren 

Lutherhjälpens tidiga historia är noggrant undersökt av Björn Ryman och be-

skriven i hans tidigare nämnda bok Lutherhjälpens första 50 år, som sträcker 

sig fram till 1997. Mitt fokus ligger som nämnts på händelser som ledde till 

att Lutherhjälpen försvann och som framför allt inträffat från 1980-talet och 

fram till och med 2013.  

För att få en bakgrund till arbetet med min forskningsfråga vill jag dock 

först översiktligt redovisa något av bakgrunden till Lutherhjälpen och Luther-

hjälpens allra första år. För tiden från och med 1960 har jag valt att göra ett 

nedslag vart tjugonde år och försöka beskriva läget just då, kompletterat med 

viktiga händelser omkring det valda året. Eftersom min undersökning slutar 

2013 blir det sista året i serien ett avvikande år.  

3.1 Svenska kyrkan – från kyrkoprovins till svensk 

Benämningen Svenska kyrkan används officiellt i svensk lagtext först i Dis-

senterlagen, den lag som 1860 öppnade vissa möjligheter för enskilda att ut-

träda ur Svenska kyrkan. Kyrkan i Sverige benämndes dock före reformat-

ionen som den svenska kyrkan eller kyrkoprovinsen (Ecclesia Suecana på la-

tin). Dess organisation, från före reformationen, behölls efter reformationen i 

stort sett med ärkebiskop, biskopar, domkapitel och sockenpräster. Dock fira-

des mässan efter reformationen på svenska (predikan hade redan tidigare varit 

på svenska), klostren förbjöds gradvis och prästerna tilläts ingå äktenskap. 

Kungen fick stor makt över kyrkan men dock inte riktigt en sådan ställning 

som kyrkans överhuvud som regenten fick i exempelvis England och Dan-

mark-Norge. En stor del av kyrkans förmögenhet kom under kungens kon-

troll.49  

Från att ha varit del av den internationella romersk-katolska kyrkan blev 

alltså kyrkan i Sverige i och med reformationen på 1500-talet en svensk nat-

ionell angelägenhet. Under de följande århundradena blev kyrkan alltmer sam-

manvuxen med kungamakten och staten.50  

                               

 
49 Nationalencyklopedin, 1 upplagan bd 17, Svenska kyrkan och Berntson 161-162 
50 Berntson s 194-196 
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I samband med de svenska försöken att upprätta kolonier upprättades 

svenska församlingar i Delaware, Nordamerika, och S:t Barthélemy, Karibien. 

För svenskar i utlandet upprättades utlandsförsamlingar, den första i Paris re-

dan 1626.51 

3.1.1 Svensk mission i utlandet 

Först på 1800-talet riktade sig svenska kristna ut mot andra länder på annat 

sätt än att följa med svenska kolonialförsök eller att vara på plats för svenskar 

bosatta i utlandet. Svenska Missionssällskapet grundades 1835 och Evange-

liska Fosterlands-Stiftelsen 1861.52 Det är frågan om missionssällskap, inspi-

rerade av pietismen, vilken växt fram i Europa århundradena innan. Svenska 

kyrkans nationalkyrkliga identitet, där ledningen under den här tiden var skep-

tisk såväl mot grupper vid sidan av som inom den traditionella församlingen, 

ledde till att man sökte en inriktning av missionen som var direkt kopplad till 

den befintliga, territoriella organisationen. 1874 bildades, efter vederbörliga 

statliga beslut, Svenska Kyrkans Mission (med dåtidens mer omfattande bruk 

av stor begynnelsebokstav). Alla präster skulle driva missionens sak.53 De 

första så kallade missionsfälten blev i Sydindien, i samarbete med den lut-

herska Leipzigmissionen, och i Sydafrika.54 

Svenska kyrkans mission (i dagligt tal ofta SKM) var en central kyrklig 

styrelse med ärkebiskopen som ordförande och en styrelse utsedd av kyrko-

mötet.55 Missionsfälten blev allt fler. Med början i Kina på 1920-talet kom 

även samarbete med andra kyrkor och traditioner än lutherska att öka. Svenska 

kyrkans mission fick en växande ekumenisk inriktning.56  

3.1.2 Nödhjälp och konkurrens 

Redan under första världskriget (1914-1918) började syföreningar bidra till 

Röda korset.57 Under andra världskriget (1939-1945) blev många svenska för-

samlingar engagerade i hjälpverksamhet utanför det egna landet. Det handlade 

i hög grad även då om bistånd förmedlat genom Röda korset och om hjälp till 

Finland.58 Röda korsets sju grundprinciper utgörs av humanitet, opartiskhet, 

                               

 
51 Paris 1626 (Arkiv digital, Svenska Sofiaförsamlingen, hämtad 2021-02-25) och London 1710 
(Arkiv digital, Ulrika Eleonora svenska församling, hämtad 2020-11-09).  
52 Sundkler 1963 s 76 
53 Furberg s 72-89 
54 Hollman s 11 och 54 
55 Wejryd 2012, s 288 
56 Jonson s 187-215 
57 Wejryd 2005 s 128 
58 Wejryd 2005 s 192 och 207 



 34 

neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet och universalitet.59 Dessa all-

mänmänskliga principer var naturliga att ställa sig bakom för många präster 

och församlingsaktiva. Att Röda korsets lokala högtider hölls i kyrkorna var 

vanligt.60 Under kriget växte dock, i flera kyrkliga kretsar, ett särskilt engage-

mang för utsatta lutherska grupper, särskilt i områden som kommit under sov-

jetiskt inflytande. När kriget var slut blev det uppenbart hur desperat läget var 

för många av dem. 

Lutherska världskonventet hade grundats 1923 men hade förlorat sin bety-

delse. De lutherska kyrkorna hade funnits i flera av de krigförande länderna 

och på båda sidor. Kyrkorna hade förhållit sig på olika sätt till Tyskland och 

nazismen. Skulle en ny luthersk gemenskap kunna byggas upp krävdes en to-

tal nystart. En sådan kom till stånd 1947 i Lund, då Lutherska världsförbundet 

bildades.61 

En nyckelperson för Svenska kyrkans anknytning till det kyrkliga återupp-

byggnadsarbetet efter kriget, med inriktning på lutherska kristna, var dåva-

rande kyrkoherden i Staffanstorp i Skåne, Daniel Cederberg. Han hade tidi-

gare varit sjömanspräst i Polen och hade erfarenhet av konfrontationer med 

såväl tyska nazister som sovjetiska kommunister. Han var mycket engagerad 

för att möjliggöra samlingen i Lund 1947, där Lutherska Världsförbundet bil-

dades. Flera andra yngre kyrkligt aktiva, med tyngdpunkt i Skåne, framför allt 

präster, tog med honom ansvar för landskommittén för Lutherska världsför-

bundet. Man började ge ut tidskriften Lutherhjälpen, som senare gav namn till 

insamlingsorganisationen. Någon diplomat var Cederberg inte, enligt Ryman, 

men han var mycket effektiv. Han var snabb och handlingskraftig.62  

Engagemang för återuppbyggnad efter kriget och hjälp åt flyktingar fanns 

givetvis överallt i landet. Förväntningar på att kyrkoledningen skulle handla 

och ta ansvar för något för hela Svenska kyrkan gemensamt växte sig allt star-

kare. Resultatet blev 1944 insamlingen Till Bröders Hjälp, beslutad av bis-

kopsmötet men underställd en av de centrala kyrkliga styrelserna, Diakonisty-

relsen. Insamlingen började storartat, med insamlingsmetoder som senare ut-

vecklades vidare av Lutherhjälpen, såsom extrakollekter och offergångar. Or-

ganisationen var dock oklar. Det visade sig också att det saknades ordentlig 

administration och kontroll. Borgfreden inom politiken under andra världskri-

gets koalitionsregering var efter kriget bruten. När ledaren för insamlingen 

Till Bröders Hjälp också var aktiv i protesterna mot baltutlämningen och hade 

anknytningar till Högerpartiet så drabbades insamlingen av skarp kritik, inte 

minst från Ny Dag (SKP) och Arbetaren (syndikalistisk) men även från den 

                               

 
59 Svenska röda korsets hemsida, hämtad den 14 december 2020. 
60 Wejryd 2005 s 221 
61 Nationalencyklopedin, Lutherska världsförbundet, hämtat den 25 maj 2021 
62 Ryman 1997 s 24-38 
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genom Haijbyaffären senare kände Kurt Haijby. Även om inga formella oe-

gentligheter kunde påvisas så kritiserades Till Bröders Hjälp sönder på bara 

några år och fick läggas ned.63 

Flera andra initiativ på uttalat kristen grund togs under den här tiden på 

olika håll i landet. Inget av dem blev så officiellt sanktionerat av kyrkoled-

ningen (det vill säga biskopsmötet) som Till Bröders Hjälp varit. När den in-

samlingen inte kunde fortsätta behövdes en nystart för en hjälpverksamhet i 

anslutning till kyrkoledningen. Lösningen blev, med tiden, att starta Svenska 

kyrkohjälpen, med bas i Stockholm och Sigtuna och med rötter i ungkyrkorö-

relsen, den ekumeniska rörelsen och kyrkoledningen. Om insamlingen med 

bas i Skåne och med Daniel Cederberg som drivande från början var ett ”ned-

ifråninitiativ”, så var Svenska kyrkohjälpen ett ”uppifråninitiativ”. Ordfö-

rande blev biskop John Cullberg, Västerås.64 

En mer detaljerad beskrivning av skeendet bör också ta in relationen till 

IM, som då uttyddes Inomeuropeisk mission, med bas och eldsjälar i Lund 

och på flera andra håll, framför allt i Götaland.65 Det hölls flera möten för de 

berörda där samordning och samgående mellan Svenska kyrkohjälpen, 

Lutherhjälpen och IM diskuterades. Biskopsmötets inställning till hur frå-

gorna skulle lösas var vid denna tid att Svenska kyrkohjälpen var Svenska 

kyrkans sanktionerade organ. De andra fanns ändå och hade stöd men inte 

samma ställning som Svenska kyrkohjälpen.66. Förutom av Björn Ryman har 

en noggrann genomgång av detta gjorts av Per Eckerdal.67 

Den svenska landskommittén för Lutherska världsförbundet bytte 1947 

namn till Lutherska Världsförbundets svenska avdelning. Dock var man en 

helt fri föreningsbildning utan officiellt uppdrag och heller inte underställd 

Lutherska världsförbundet. 1949 byttes namnet igen, då till Lutherska Världs-

förbundets svenska sektion och stadgarna reviderades för att få en närmare 

anknytning till biskopsmötet och på det viset en sorts kyrklig sanktion. Nu 

blev det ändå inte så mycket med den knytningen. Även enligt de nya stad-

garna var organisationen, enligt § 1, en ”självständig ideell förening”. Dock 

var stadgarna godkända av biskopsmötet – som vid denna tid var ett helt ore-

glerat organ inom Svenska kyrkan. Styrelsen förnyade sig själv även i fortsätt-

ningen, även om biskopsmötet efter 1949 skulle nominera kandidater till sekt-

ionen.68  

I den fortsatta framställningen har jag valt att stanna vid fyra årtal och lägen 

och händelser omkring dessa år. Varje avsnitt har samma underrubriker. 

                               

 
63 Ryman s 40-44 
64 Ryman s 45-52 
65 Wejryd 2005 s 248 
66 Ryman s 46, 47, 50, 51  
67 Eckerdal 1974 s 2-29 
68 Eckerdal 1974 s 35-36 
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3.2 Lutherhjälpen omkring 1960 

Den 1 december 1956 tillträdde Åke Kastlund som Lutherhjälpens direktor.69 

Med honom började en dynamisk utveckling. Han var väl förberedd genom 

församlingstjänster i Sverige liksom arbete i Östeuropa, USA och Latiname-

rika. Han kom in med stor arbetsförmåga, oräddhet och entusiasm. I hans me-

moarer kan läsas:  

Jag talade på syföreningsdagar, kyrkobrödradagar, kontraktsdagar, diakonida-
gar, hembygdsdagar, FN-dagar, i skolor, hos föreningar, på Rotary-, Lions och 
andra klubbar. Jag nötte flitigt trapporna hos tidningsredaktionerna på de orter 
jag besökte, trugade på dem artiklar, upprop och notiser, föreslog dem att göra 
intervjuer med den nye direktorn, som nu stod livslevande framför deras ögon, 
eller på annat sätt göra PR för oss. Och tänk om de ville starta en egen luther-
hjälpskampanj i sina spalter! Jag hade alltid med mig förslag till projekt som 
kunde passa tidningen – många gånger blev det även här positivt gensvar. Det 
blev besök också hos profana företag och organisationer (Volvo, VD Gunnar 
Engellau, och LO, ordföranden Arne Geijer, som kom från Nyhammar, där vi 
haft vårt första hem och lärt känna den mäktiges släktingar – där fanns strax en 
inte oäven anknytningspunkt). Det blev visiter hos skolrektorer, verkstadsklub-
bar och personalföreningar, alltid kunde det betyda något att få berätta om 
Lutherhjälpen.70  

Ännu var Svenska kyrkohjälpen störst av de svenskkyrkligt anknutna bi-

ståndsorganen – men med Kastlunds driv skulle detta snart ändras. Redan 

1961 var Lutherhjälpens insamlingsresultat större än både IM:s och Svenska 

kyrkohjälpens.71 

3.2.1 Insamlingsresultat 

Räkenskapsåret 1960/61 samlade Lutherhjälpen in 6,1 miljoner kronor.72 Det 

året hade av FN utsetts till Världsflyktingår och flera hjälporganisationer sat-

sade.73 Året innan hade man samlat in 3,6 miljoner – och året efter 12 miljoner. 

Det handlade alltså om nästan en fördubbling varje år.74 
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3.2.2 Intern organisation och ledning 

Eftersom Åke Kastlund var ensam fast anställd till en början var organisat-

ionen enkel. Som timanställd hjälp hade han också sin hustru Ethel och ett 

växande antal oavlönade frivilliga, i Stockholm och ut över landet.75 Den in-

terna organisationen var alltså den självförnyande styrelsen och Åke Kastlund.  

Från 1963 fanns ett representantskap som fungerade som årsmöte för 

Lutherhjälpen.76 Till en början skulle fem av de tio ledamöterna i styrelsen för 

Lutherhjälpen utses av detta representantskap (med lika många personliga 

suppleanter). Biskopsmötet de andra fem. 1971 fastställdes justerade stadgar 

varvid representantskapet utsåg sju av ledamöterna och biskopsmötet tre.  

Representantskapet utgjordes från 1971 av 49 ledamöter med tre ledamöter 

från varje stift med undantag av Visby, som hade två. Dessa ledamöter utsågs 

av stiftsråden (dessa utgjorde i sin tur styrelse för dåtidens icke legalt reglerade 

stiftsarbete) efter förslag från respektive stiftskommitté för Lutherhjälpen. 

Biskopsmötet utsåg fem ledamöter varav minst två skulle vara tjänstgörande 

biskopar. Missionsstyrelsen, Kyrkans centralråd, Sjömansvårdsstyrelsen, Di-

akoninämnden, Lekmannaförbundet samt Riksförbundet kyrkans ungdom ut-

såg vardera en.77  

Genom dessa kombinationer fick Lutherhjälpen förankring på många plan 

i Svenska kyrkan, samtidigt som den relativt fria organisationen gav stort ut-

rymme för eldsjälar, kvinnor och män, och därmed en omfattande känsla av 

delaktighet.  

Stiftskommittéerna för Lutherhjälpen utsågs av stiftsråden och senare av 

stiftsstyrelserna, när sådana inrättats. Stiftskommittéerna höll samman kon-

traktsombuden samt föreslog stiftsråden/stiftsstyrelserna ledamöter i Luther-

hjälpens beslutsorgan.78 Stiftsombuden, utsedda av Lutherhjälpens styrelse, 

var såväl präster som lekmän. Stiftsombuden var på många sätt Lutherhjälpens 

centrala sekretariats förlängda arm och exempel på entreprenörer som arbe-

tade fritt men med gemensamma mål.79 

Ombudsorganisationen började byggas upp redan på 1950-talet.80 Försam-

lingsombuden blev centrala för arbetet. För att räknas som församlingsombud 

                               

 
75 Kastlund 1995 s 140 
76 Ryman 1997 s 269 och Stadgar 1963:1 och 1963:2. Representantskapet utgjordes av fem 
ledamöter utsedda av biskopsmötet (enligt version 2, när Svenska kyrkohjälpen gått samman 
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77 Stadgar 1971, §§ 4 och 14.  
78 Ryman 1997, 92 
79 Ryman 1997 s 92 
80 Ryman 1997 s 55-56 
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skulle man vara utsedd av kyrkorådet. Detta gav en koppling även lokalt mel-

lan den formella organisationen av kyrkan och frivilligheten i Lutherhjälpen. 

Tanken var att de över 3 000 ombuden skulle påminna om Lutherhjälpen i 

församlingsarbetet och i övrigt känna frihet till att ta initiativ till utåtriktade 

aktiviteter och gärna utmana den lokala ledningen i församlingen till att bli 

mer aktiv för Lutherhjälpens angelägenheter.81 

3.2.3 Synlighet 

Lutherhjälpen hade en insamlingsinriktad framtoning i sin information, inrik-

tad på att anknyta till människors omedelbara medkänsla.82 

Svenska kyrkans mission däremot kom redan under sextiotalet att satsa 

mycket på studiearbete och man hade länge inriktat sig på att fördjupa männi-

skors engagemang och relation till SKM genom kunskap om de förhållanden 

som systerkyrkorna levde under. Exempel på det är missionsdagarna i Rättvik, 

småskrifter i teologiska och missiologiska ämnen, studentsekreterarnas arbete 

och stödet till en lång serie u-landsseminarier i Rättvik. Svenska kyrkans miss-

ions årsböcker var kunskapsrika och undervisande såväl ur teologisk som ur 

politisk och allmänt samhällelig synpunkt.83  

Lutherhjälpens understödjare var dels kyrkfolk, såväl genom kollekter som 

genom syföreningar, dels en vidare krets.84 Redan 1964 fanns ungefär en tion-

del av alla svenska hem i Lutherhjälpens givarregister, vilket tyder på ett brett 

enskilt givande.85 

Lutherhjälpens stora steg in i människors medvetande var antagligen Faste-

aktionen som började på Fastlagssöndagen med avslutning på Palmsöndagen. 

1963 hade några stift beslutat om stiftskollekt till Lutherhjälpen och på flera 

håll hade sparbössor delats ut, som skulle lämnas i kyrkorna på Palmsöndagen. 

Året därpå, 1964, trycktes 800 000 sparbössor upp och 1965 blev Fasteakt-

ionen en rikssatsning. De enkla pappsparbössorna hade spritts effektivt, ofta 

genom hembesök. I Växjö stift noterades att nära tio procent av befolkningen 

1965 deltog i Palmsöndagens gudstjänster.86  

                               

 
81 Ryman 1997 s 89 och telefonsamtal med Olof Ignérus, avdelningschef vid Lutherhjälpen 
1974-79, den 8 mars 2021. 
82 Lutherhjälpens årsböcker, t ex 1964-95 
83 Svenska kyrkans missions årsböcker, t ex 1964-1995 
84 Wejryd 2005 s 357-358 
85 Kastlund 1964 s 98 
86 Ryman 1997 s 71-73 
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3.2.4 Förhållande till Svenska kyrkans ledning och Svenska kyrkans 

mission 

Lutherhjälpens framgångar gjorde Svenska kyrkohjälpens framtid oklar. Bis-

kop John Cullberg gick i pension 1962 och därmed fanns ingen kvar som fö-

reträdde Svenska kyrkohjälpen i biskopsmötet. Tre biskopar i tjänst, Bo Gi-

ertz, Ragnar Askmark och Ruben Josefson fanns däremot i Lutherhjälpens 

styrelse. I biskopsmötet argumenterade dessa för en sammanslagning av 

Svenska kyrkohjälpen och Lutherhjälpen.87 Biskopsmötet beslutade, enligt Per 

Eckerdal, i oktober 1963 ”att Kyrkohjälpens verksamhet avvecklas med ut-

gången av 1963, och att dess hjälpprojekt övertas av Lutherhjälpen”.88 

Svenska kyrkohjälpen hade sin internationella kontakt med Kyrkornas världs-

råd. Namnet skulle bli Lutherhjälpen men på brevpappret stod det under några 

år Lutherhjälpen – Svenska Kyrkohjälpen.89  

Med denna förändring så kom Lutherhjälpen att inte bara relatera till Lut-

herska världsförbundet utan även till biståndsverksamheten inom Kyrkornas 

världsråd. Den lutherska organisationen fick alltså därmed nära förbindelser 

med den ekumeniska rörelsen. 

Så här långt hade Lutherhjälpens relationer till kyrkliga hjälporgan och till 

biskopsmötet haft den huvudsakliga uppmärksamheten när det gällde anknyt-

ningen till Svenska kyrkan på riksnivå. Någon relation till kyrkomötet fanns 

inte. Dåtidens statliga kyrkomöte relaterade bara till den legalt reglerade delen 

av Svenska kyrkan. 

Under 50- och 60-talen skedde en markant omorientering av Svenska kyr-

kans mission. Inriktningen blev mot samarbete med unga kyrkor, som skulle 

få stöd för att bli självständiga och för att kunna fungera självständigt och med 

teologisk kvalitet. Missionssynen var uttalat holistisk. Hälso- och sjukvård 

liksom utbildning hade hög prioritet. Kyrkorna skulle få stöd för att kunna ge 

sina bidrag till uppbyggnaden av de självständiga stater som de redan fanns i 

eller förväntades att finnas i. De som stod med i den utvecklingen hade svårt 

att se varför Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission skulle vara två olika 

storheter. Även Svenska kyrkans mission understödde i växande grad multi-

lateralt arbete i Asien, Afrika, Latinamerika och Mellanöstern, ofta ekume-

niskt. Svenska kyrkans mission hade nära anknytning till Kyrkornas världsråd, 

inte minst till teologiskt arbete och arbete med rättvisefrågor, senare genom 

bland annat ekumeniska utvecklingsbanken, men även till Lutherska världs-

förbundet.90 Medan Lutherhjälpen framförallt var inriktad mot katastrofbi-

stånd och utvecklingsarbete så förekom även stöd till teologisk utbildning och 
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rent församlingsstöd, inte minst riktat till Östeuropa.91 Det fanns alltså bety-

dande överlappning mellan Svenska kyrkans missions och Lutherhjälpens ar-

betsinriktningar. 

Båda organisationerna gjorde med andra ord till stor del liknande saker och 

båda hade sin hemhörighet i Svenska kyrkan, om än den ena arbetade mer 

multilateralt och den andra mer bilateralt och den ena mer riktade sig till all-

mänheten och den andra till de mer kyrkligt engagerade. På sjuttiotalet tog 

därför personer inom Svenska kyrkans mission initiativ för att närma de två 

till varandra. Lutherhjälpen var mindre intresserad.92 

Kollekterna och syföreningarnas bidrag (som oftast härrörde från försälj-

ningar av olika slag) var centrala inkomstkällor för båda organisationerna och 

för Svenska kyrkan i utlandet (tidigare benämnd Sjömansvårdsstyrelsen och 

Sjömanskyrkan). Det blev naturligt att samråda om olika insamlingsperioder 

där Svenska kyrkans mission styrdes av Trettondedagen (med början redan i 

advent) och Tredje böndagen (Missionsdagen) och Lutherhjälpen hade sin 

tyngdpunkt i fasteinsamlingen med avslutning på Palmsöndagen samt Doms-

söndagen och dagarna före den.  

Under sjuttiotalet skapades flera samordningsorgan mellan Svenska kyr-

kans mission, Lutherhjälpen och Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Verksam-

heterna gränsade till varandra eller överlappade och dubbelarbete borde und-

vikas. Samordningskommittén för Svenska kyrkans mission, Lutherhjälpen 

och Evangeliska fosterlandsstiftelsen tillkom 1970. Alla tre organisationerna, 

med gemensam anknytning till Svenska kyrkan, var exempelvis verksamma i 

Indien, Etiopien och Tanzania och Svenska kyrkans mission och Lutherhjäl-

pen blev det i Zimbabwe. Ett gemensamt rekryteringsorgan, International 

Church Service (ICS) tillkom 1971, Kyrkans internationella AV-tjänst för 

bild- och ljudproduktion och -distribution 1973 samt Kyrkans internationella 

studieavdelning 1974.93 

3.2.5 Internationella förbindelser 

De första åren efter andra världskriget präglades av dess följder. Sverige hade 

på många sätt skonats men eftersom Sverige var inringat av tysk makt hade 

förbindelser brutits. De från början av 1900-talet växande kontakterna med 

den anglikanska kyrkogemenskapen kunde bara upprätthållas mycket diskret 

under kriget.  

Efterkrigsåren innebar en snabb ekonomisk tillväxt i Sverige. Den pågick 

ända till början av 1970-talet. Även kyrkans internationella engagemang 
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kunde ges växande resurser. Det fanns stort och utbrett stöd för detta. Luther-

hjälpen hade sin självklara kontakt med Lutherska världsförbundet, vars flyk-

ting- och biståndsarbete höll hög standard. När Svenska kyrkohjälpen och 

Lutherhjälpen gick samman kom, som nämnts, också Lutherhjälpen att sam-

verka med delar av Kyrkornas världsråd. I stadgarna från 1963 angavs tydligt 

att samverkan dock endast gäller ”Kyrkornas Världsråds avdelning för Mel-

lankyrklig Hjälp och Flyktingvård”94 Lutherhjälpen hade sin lutherska samhö-

righet och sina lutherska understödjare som inte skulle provoceras. Dock var 

lydelsen i stadgarna 1969 annorlunda. Där stod bara ”Kyrkornas världsråd”.95 

I stadgarna som fastställdes 1971 är emellertid lydelsen åter ändrad och då 

stod det ”Kyrkornas världsråd i vad gäller dess hjälpverksamhet”.96 

1968 hölls Kyrkornas världsråds generalförsamling i Uppsala. Andra Vati-

kankonciliet, vars sessioner hölls under åren 1962-65, med dess omfattande 

nyorientering av den romersk-katolska kyrkan påverkade också medlemskyr-

korna i Kyrkornas världsråd. Omvärlden och de utmaningar den ställde var i 

långa stycken gemensam. Bland mycket annat betydde generalförsamlingen 

1968 ett internationellt uppvaknande för kyrkorna i Sverige och ett stärkt en-

gagemang för sociala frågor och rättvisefrågor. Jonas Jonson sammanfattade 

generalförsamlingen med att ”[D]en innebar inget brott med det som varit men 

öppnade vägarna framåt. Den var full av tillförsikt. Kyrkornas världsråd hade 

aldrig förut varit så starkt och utåtriktat. Dess analys, ställningstaganden och 

program låg rätt i tiden. Statliga och enskilda bidrag lade en grund för fortsätt-

ningen.”97 

1970 skulle Lutherska världsförbundet ha sin generalförsamling i Porto 

Alegre, Brasilien. Liknande frågor och förhållanden som påverkat Andra Va-

tikankonciliet och Kyrkornas världsråd fanns i bakgrunden. De nya samhälls-

kritiska tendenserna i Lutherska världsförbundet ledde till att Lutherska 

världsförbundet i ett sent skede beslutade att flytta generalförsamlingen från 

militärdiktaturens Brasilien, där den lutherska kyrkan hade vissa band till 

statsledningen, till Evian i Frankrike.98  

3.3 Lutherhjälpen omkring 1980 

Vid den här tiden hade Svenska kyrkan ingen egen styrelse på riksnivå. Hade 

man alls någon styrelse så var det formellt den svenska regeringen, som dock 

ägnade begränsad tid åt kyrkofrågorna. Biskopsmötet var, som nämnts, inte 
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ett reglerat organ. Utåt, och även i stor utsträckning inåt i Svenska kyrkan, 

framstod dock biskopsmötet som Svenska kyrkans styrelse. Församlingarnas 

och pastoratens sammanslutning, Svenska kyrkans församlings- och pasto-

ratsförbund, var ett annat oreglerat organ. Det kunde ses som en dåtida kyrklig 

motsvarighet till dagens Sveriges kommuner och regioner, SKR, och dess 

olika föregångare. Resterna av pastoratsförbundet utgör 2021 den fristående 

organisationen Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. 

3.3.1 Insamlingsresultat  

Räkenskapsåret 1980/81 samlade Lutherhjälpen in 57,6 miljoner kronor.99 Det 

var alltså drygt 50 miljoner kronor mer än tjugo år tidigare. 

3.3.2 Intern organisation och ledning 

Till skillnad från Svenska kyrkan nationellt så hade Lutherhjälpen en tydlig 

organisation. Man hade sitt korporativt utsedda representantskap, som utsåg 

sju av de tio styrelsemedlemmarna. De tre återstående utsågs av biskopsmötet. 

Styrelsen utsåg ett verkställande utskott men hela styrelsen var nära verksam-

heten och sammanträdde flera gånger per termin. Andelen kvinnliga styrelse-

ledamöter växte men uppgick ännu inte till hälften. 100 

Hösten 1970 hade styrelsen utsett Åke Kastlunds efterträdare. Det skedde 

utan annonsering; en av de egna styrelseledamöterna valdes, Ebbe Arvids-

son.101 Ebbe Arvidsson hade redan 1956 valts in i Svenska kyrkohjälpens sty-

relse och vid sammanslagningen kommit in i Lutherhjälpens styrelse.102 Han 

var en person med konservativa värderingar och samtidigt med förmåga att se 

strategiskt, att samarbeta över åsiktsskillnader, att delegera och leda. Ett ex-

empel på hans strategiska val ges av dåvarande ärkebiskopen Olof Sundbys 

kommentar till att han lät sig väljas till ordförande för Lutherhjälpen 1972: 

”Ebbe Arvidsson önskade en positionsgubbe i spetsen för organisationen och 

han övertalade mig att vara ordförande där liksom jag var det i övriga centrala 

kyrkliga organ.”103  

Björn Ryman har sammanfattat delar av Ebbe Arvidssons insats så: ”Stra-

tegen Ebbe Arvidsson satsade på att konsolidera Lutherhjälpen efter den fan-

tastiska uppbyggnad som skett under 60-talet. Lutherhjälpen skulle knytas till 

församlingsarbetet så mycket som möjligt, varför satsningen på uppbyggnad 

och utbildning av en ombudskår blev viktig. Den pedagogiska satsning som 
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gjordes var nyskapande. På biståndssidan var strategin att strama upp så 

mycket som möjligt av biståndet till de multilaterala organen LVF och KV. 

Därför tonades flera av de bilaterala, mera spontant uppbyggda kontakterna 

ner. Organisationen skulle drivas med så få utbuktningar som möjligt.”104  

År 1980 hade Lutherhjälpen dock en annan direktor. Ebbe Arvidsson hade 

gått i pension men fortsatt att arbeta som generalsekreterare för Svenska Bi-

belsällskapet i samband med lanseringen av nyöversättningen av Nya Testa-

mentet.105 Ärkebiskopens utrikesadjunkt, Henrik Svenungsson, hade 1979 ut-

setts till direktor.106 I sitt tidigare uppdrag hade denne haft omfattande beröring 

med Lutherhjälpen och byggt upp ett stort kontaktnät inte minst i Central- och 

Östeuropa, liksom att han hade god överblick över de rikskyrkliga organ som 

skulle komma att utgöra Svenska kyrkan på nationell nivå.107 

3.3.3 Synlighet 

Satsningarna på en mer omfattande och ambitiös utbildning av ombuden ledde 

till att dessa personer blev allt betydelsefullare för hela verksamheten. De knöt 

Lutherhjälpen tydligt till den lokala församlingen. Lutherhjälpens aktiviteter 

blev ofta en brygga mellan det lokala kyrkolivet och den lokala allmänheten.108  

Utbildningen av ombuden ledde till allt fler initiativ som blev synliga utåt, 

som till exempel de många fastemarscherna. Fastemarscherna var längre 

vandringar, några decennier senare skulle nog en del av dem benämnts pil-

grimsvandringar, där aktiva lutherhjälpare vandrade tillsammans, ibland med 

demonstrationsplakat, sjöng och bad och ofta avslutade med en gudstjänst i en 

kyrka vid målet. Innan vandringen började hade människor fått teckna sig för 

bidrag till Lutherhjälpen, mot att personerna som vandrade verkligen genom-

förde sin vandring.109  

Ett tecken på Lutherhjälpens allmänt respekterade ställning var att Elevor-

ganisationen och Sveriges Folkhögskoleelevers Förbund 1985 kanaliserade 

medlen från sitt riksomfattande Operation Dagsverke genom Lutherhjälpen.110 

Ett annat kan vara majnumret av barntidningen om björnen Bamse från samma 

år. Bamsetidningen höll avstånd till religion. Där skrev författaren, tecknaren 

och utgivaren Rune Andreasson: ”I förra numret nämnde jag några organisat-
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ioner som samlar in pengar till Etiopiens svältande barn. Här är postgironum-

ren till dem.” Så följde gironumren till Rädda barnen, Röda korset och just 

Lutherhjälpen.111 

Lutherhjälpen deltog mycket synligt, tillsammans med flera andra svenska 

bistånds- och hjälporganisationer, i flera stora nationella kampanjer under den 

här perioden, exempelvis kampanjen för Zimbabwes framtid och Flykting 86. 

3.3.4 Förhållande till Svenska kyrkans ledning och Svenska kyrkans 

mission 

I mars 1978 invigdes Kyrkans hus, den gemensamma administrationsbyggna-

den ägd av SKM och Lutherhjälpen. Förespråkarna för samgående mellan 

SKM och Lutherhjälpen hade ännu inte fått gehör för ett samgående men till-

räckligt många hade sett fördelarna med gemensamma lokaler. I Lutherhjäl-

pens årsbok nästan tio år senare skrev Björn Ryman: ”Ingen annan europeisk 

hjälporganisation av större format har tillnärmelsevis ett liknande samarbete 

med en missionsorganisation.”112 Hyresgäst i huset blev från början Svenska 

kyrkan i utlandet (SKUT) och senare även Evangeliska fosterlandsstiftelsen. 

En följd av samlokaliseringen var att en gemensam ekonomisk-administra-

tiv avdelning (GEA) för SKM och Lutherhjälpen (samt SKUT) skapades 1979 

liksom Arbetsgruppen för internationella kommunikationsfrågor (AIK) i vil-

ken även EFS ingick.113 Beslutet om att ha en gemensam ekonomisk-administ-

rativ avdelning kom att föra samman de båda organisationerna, delvis i det 

dagliga arbetet men främst på längre sikt, och fick därmed sannolikt stor be-

tydelse för den fortsatta utvecklingen.  

Efter inflyttningen i det nya huset kom externa kyrkliga faktorer snart nog 

att påverka arbetet. 1982 års kyrkomötesreform gav möjligheter till en mer 

sammanhållen organisation av Svenska kyrkan på riksnivå. Kyrkomötesrefor-

men var en följd av att kyrkomötet 1979 avvisade förslaget om att skilja 

Svenska kyrkan från staten. Kyrkan fick en centralstyrelse och flera nämnder 

under kyrkomötet inrättades, som skulle föra vidare arbete som redan bedrevs 

och stärka det på nya områden.114 

Såväl Svenska kyrkans mission som Lutherhjälpen, de ur ekonomisk syn-

punkt största delarna eller sidoorganisationerna i Svenska kyrkan på nationell 

nivå, sågs av många som självklara delar av denna nya riksorganisation.  

Inom Lutherhjälpen var detta inte en av alla önskad utveckling. Det fanns 

oro för att självständigheten inte skulle kunna bevaras och många kände sig 
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främmande för ett starkt kyrkopolitiskt inflytande. Inte heller inom SKM, som 

utgjorde en av de så kallade centrala kyrkliga styrelserna, direkt underställd 

dåtidens statliga kyrkomöte, var frågan okontroversiell. Visserligen var stödet 

stort för att markera ställningen som kyrkomission men det fanns opposition 

mot hur denna nya kyrkoorganisation var tänkt.115 I SKM:s årsböcker under 

åttiotalet nämndes dock inget om samarbetet och organisationsförändringarna 

utöver tabellariska uppställningar över kommittéer och liknande.116 Detta kan 

naturligtvis tolkas på olika sätt. En tänkbar tolkning är att Svenska kyrkans 

missions organisation som sådan inte var något som årsboksläsaren, mission-

ens understödjare, kunde påverka.  

I Lutherhjälpens årsböcker skrevs betydligt mer. Lutherhjälpens ställning i 

kyrkoorganisationen var något som de aktiva förväntades kunna påverka. Ef-

ter inflyttningen i Kyrkans hus framställdes att samarbetet mellan SKM och 

Lutherhjälpen utvecklats genom löpande kansliöverläggningar inom Kyrkans 

hus. SKM hade en lång historia med arbete i Syd-Rhodesia (senare Rhodesia 

och därefter Zimbabwe). I samband med landets frigörelse byggde SKM och 

Lutherhjälpen upp gemensamma kontakter med kyrkan där, the Evangelical-

Lutheran Church of Zimbabwe, och om dessa skrevs i Lutherhjälpens verk-

samhetsberättelse, att de ”har både varit ett uttryck för hur samarbetet utveck-

lats och en stimulans för framtida insatser”.117 Vad gällde integration i kyrkans 

nya riksorganisation var laddningen kraftigare. Det kan anas bland annat ge-

nom att man i verksamhetsberättelsen för juli 1982 – juni 1983 valde att ta in 

ett noggrant balanserat protokollsutdrag från årsmötet, där frågan hade be-

handlats, istället för att mer allmänt beskriva ärendet.118  

Processen visade på spänningar bland de aktiva för Lutherhjälpen. Det 

fanns oro för att Lutherhjälpen skulle skadas allvarligt av oenigheten. Medan, 

enligt Björn Ryman, tjänstemännen inom SKM ville slå samman de båda or-

ganisationerna, så hade Lutherhjälpens stiftsombud ledorden ”fristående, fri-

villig, frihet och folkrörelse”. Protokollsutdraget från årsmötet i november 

1982 redogör för debatten och beslutet. Debatten hade inlägg av 23 talare, 

varav de allra flesta var negativa. Biskopen i Härnösand, Bertil Werkström, 

vid den här tidpunkten på väg att bli ärkebiskop, var en av de få som uttryckte 

att han såg möjligheter med en närmare anknytning. Årsmötet beslutade om 

långtgående villkor som skulle uppfyllas för att man skulle bli del av den 

tänkta nya organisationen av Svenska kyrkan på riksnivå.119  

Innan nästa årsbok publicerades hade kyrkomötet fattat sina beslut. 1982 

års kyrkomöte hade tillsatt en utredningsnämnd som skulle ge förslag till ar-

betsordning för det nya kyrkomötet och ”i övrigt förbereda den reformerade 
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kyrkomötesorganisationen”.120 Denna utredningsnämnd skulle föra vidare det 

som 1979 års kyrkomötes utredningsnämnd påbörjat och man sammanfattar 

1979 års nämnds utgångspunkter med ”orden demokrati, samordning och 

tjänst åt församlingarna.”121 Alla de utgångspunkterna berörde Svenska kyr-

kans missions och Lutherhjälpens förhållande till den nya riksorganisationen. 

Utredningsnämnden anser att önskemålen om samordning är väl förankrade. 

”Ända sedan 1968 års kyrkomöte har tanken på en kyrkostyrelse med ansvar 

för kyrkans centrala verksamhet levt stark.”122 Utredningsnämndens uppfatt-

ning är att ”[d]en övervägande delen av den centrala verksamheten bör fram-

gent bedrivas inom den nya rikskyrkliga organisationen eller av organ med en 

närmare anknytning till kyrkomötet och centralstyrelsen än vad dagens riks-

kyrkliga organ har.”123 

Under vintern 1982-83 fördes alltså intensiva diskussioner om och i så fall 

hur denna integration skulle ske. Vid ett gemensamt sammanträde mellan sty-

relserna för SKM, Lutherhjälpen och Svenska kyrkan i utlandet framställdes 

långtgående krav, framför allt från Lutherhjälpen, för att kunna värna folkrö-

relsekaraktären.124 För Lutherhjälpen blev dåvarande kyrkojuristens lösnings-

förslag avgörande. Björn Ryman skrev: ”Kyrkojuristen Sture Johansson pre-

senterade den 17 juni 1983 det oväntade förslaget att Lutherhjälpen och SKM 

skulle få bilda självständiga stiftelser, som förvaltade insamlade medel på 

egen hand. Styrelsen för dessa stiftelser skulle bestå av de nämndledamöter 

som utsågs av kyrkomötet. Detta var hugget i den gordiska knuten.”125 Stiftel-

seformen innebar en viss självständighet, åtminstone i teorin, vilket gjorde det 

möjligt att komma vidare. Samtidigt låg det i detta förslag att de kontakter 

som SKM och Lutherhjälpen haft med exempelvis Kyrkornas världsråd och 

Lutherska världsförbundet, utöver biståndsfrågor, skulle föras till Nämnden 

för mellankyrkliga och ekumeniska förbindelser, MEF. 

I årsboken 1984 gav den tillträdande Lutherhjälpsdirektorn Thorsten Mån-

son sin syn på integrationen i en programmatisk artikel.126 Artikeln handlade i 

stor utsträckning om det multilaterala arbetssättets möjligheter att skapa bättre 

balans mellan dem man då benämnde som givare och mottagare. Dock påpe-

kade han att arbetssättet, trots sina många fördelar, i likhet med bilaterala ar-

betssätt i grunden alltför lätt drivs på givarnas villkor. Sådan styrning var, en-

ligt honom, inte hållbar för framtiden. Artikeln bejakade inordningen i kyrko-

organisationen men markerade emot tanken på en för SKM och Lutherhjälpen 

gemensam styrelse. ”Om en enda styrelse skulle besluta i alla ärenden för de 
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båda organisationerna skulle det innebära en maktkoncentration och en större 

delegering till dess sekretariat och det vore en olycklig utveckling. Genom 

ombudsorganisationen önskar vi istället ökat engagemang och inflytande från 

församlingar och stift.”127 Att de båda verksamheterna skulle bli en och den-

samma diskuterade han inte ens. 

De grundläggande utgångspunkterna skilde sig åt mellan många av aktö-

rerna. Även om flera tvistefrågor mellan Svenska kyrkans nya riksorganisat-

ion, Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission lösts genom inrättande av 

samverkansorgan och bildandet av stiftelser, så kvarstod andra. Inställningen 

till att ingå i den gemensamma riksorganisationen var inte positiv i Luther-

hjälpens led. Överlappningen mellan Lutherhjälpen och SKM kvarstod liksom 

frågor om effektivare samarbete på kanslinivå. De beslutande hade också va-

rierande syn på evangelisationens plats i det internationella arbetet och på för-

hållandet mellan opinionsbildning och insamling. Frågorna var inte slutligt 

lösta även om man nu hade gjort en stor reform. De skulle alla komma tillbaka. 

3.3.5 Internationella förbindelser 

Lutherhjälpens internationella förbindelser gick också 1980 framför allt ge-

nom Lutherska världsförbundet men även genom Kyrkornas världsråd vad 

gällde världsrådets biståndsverksamhet. Ledande svenska lutherhjälpare fanns 

alltid med i olika i organ i Lutherska världsförbundet. Lutherhjälpen hette fort-

farande egentligen Lutherska världsförbundets svenska sektion och utgjorde 

förbindelselänk mellan LVF i Genève och Svenska kyrkan även i teologiska 

spörsmål. Vice ordföranden, biskop Helge Brattgård, var länge ordförande i 

Lutherska världsförbundets studiekommission.  

Med den nya organisationen av Svenska kyrkan på riksplanet som besluta-

des 1984 så ändrades Lutherhjälpens roll.128 Ansvaret för nationalkommitténs 

teologiska arbete och liknande fördes då över till Nämnden för mellankyrkliga 

och ekumeniska förbindelser, MEF. Carl Gustaf von Ehrenheim beskrev upp-

giften för den nya nämnden i Lutherhjälpens årsbok: ”Den nya nämnden, 

MEF, kommer att arbeta inom sex områden: världsekumenik, lutherska kon-

takter, svensk ekumenik, finskspråkigt arbete, allmänt invandrararbete, studie- 

och utredningsverksamhet.”129 Dessa frågor hade anknytning till och sköttes 

av många olika delar av kyrkoorganisationen. Det sågs som lämpligt att lägga 

dem under en särskild nämnd.  

Detta ledde till ett mer begränsat uppdrag för Lutherhjälpen i fortsätt-

ningen. ”Nämnden för internationell diakoni/Lutherhjälpen blir i framtiden ett 
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mer renodlat hjälporgan med uppgift att svara för Svenska kyrkans internat-

ionella diakoni. Till uppgifterna hör vidare att genom sin ombudsorganisation 

försöka öka kunskaper och medvetandegöra människor i Sverige när det gäller 

de frågor som rör nämndens verksamhetsområde.”130  

Även för Svenska kyrkans mission betydde detta ett avsmalnat uppdrag, 

eftersom exempelvis SKM:s omfattande teologiska arbete, som man först dri-

vit själv och sedan delvis tillsammans med Lutherhjälpen genom Kyrkans In-

ternationella Studieavdelning (KISA), fördes över till Nämnden för mellan-

kyrkliga och ekumeniska förbindelser. 

3.4 Lutherhjälpen omkring 2000 

Under de tjugo åren från 1980 till 2000 förändrades Lutherhjälpen på många 

områden. Själva organisationen Lutherhjälpen försvann och blev del av kyr-

koorganisationen på nationell nivå, Lutherhjälpens kansli blev del av kyrko-

kansliet i Uppsala och gränserna mellan verksamheterna Svenska kyrkans 

mission och Lutherhjälpen blev allt mindre tydliga. Mot slutet av perioden 

blev Lutherhjälpens information återigen mer inriktad på allmän medkänsla 

och katastrofbistånd än på medvetandegörande och folkbildning (development 

education). Trots det började Lutherhjälpen att bli mindre synlig utåt.  

3.4.1 Insamlingsresultat 

Kollekter och gåvor under år 2000 uppgick till 120,7 miljoner kronor.131 1980 

var siffran 57,6 miljoner kronor. 1992 var insamlingsresultatet det högsta nå-

gonsin, 164 miljoner kronor. Därefter var tendensen fallande de flesta åren till 

2000.132  

3.4.2 Intern organisation och ledning 

Under hela sjuttiotalet hade Lutherhjälpen direktorer som inte i första hand 

var vare sig insamlare eller hade erfarenhet från eget biståndsarbete, först 

Ebbe Arvidsson och sedan Henrik Svenungsson. De hade båda sin förankring 

i svensk kyrklighet och svenskkyrklig teologisk tradition. 1985 fick Luther-

hjälpen en direktor med annan bakgrund. Det var Thorsten Månson, med bak-

grund i EFS, Evangeliska fosterlandsstiftelsen, med mångårig erfarenhet från 

                               

 
130 Kyrkomötet 1983, protokoll, s 50 
131 Från Resultatrapport 2000 för VO (verksamhetsområde) Lutherhjälpen i dåtidens elektro-
niska ekonomisystem ADE WIN. Siffrorna framgår ej av Svenska kyrkans årsredovisning. 
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biståndsarbete i Etiopien och därefter under 22 år intendent, ekonomi- och 

biståndschef för Lutherhjälpen, som utsågs till direktor. Hans engagemang för 

lokalsamhällesutveckling (community development) och multilaterala arbets-

sätt påverkade Lutherhjälpen och de internationella samarbetsparterna. 

Thorsten Månson upplevdes av många som ett typexempel på en okorrumpe-

rad och oegennyttig biståndsarbetare. Under tiden då Lutherhjälpen hade sitt 

kontor på Lidingö sov han många nätter på kontoret. Bostaden hade han i Lin-

köping och dit var det långt. Utåt, hos allmänheten, blev han inte välkänd; inåt 

och i internationella sammanhang var han desto mer betydelsefull.133  

När Thorsten Månson gick i pension efterträddes han 1989 av Margaretha 

Ringström som hade djupt engagemang för rättvisefrågor och som under flera 

år stått i ledningen för den ekumeniska u-veckan. Den ekumeniska u-veckan 

hade sedan början på 1970-talet på ett omfattande och seriöst sätt lyft in den 

internationella och ekumeniska biståndsdebatten i svenska församlingar och 

kommuner. Hennes kunskap om biståndsfrågor var omfattande och engage-

manget för samhällsutveckling stort. Hon hade stort kontaktnät i den ekume-

niska rörelsen. Hon var den direktor som fick ansvar för att förverkliga den 

helt sammanhållna kansliorganisationen från 1996.134 Allvarlig sjukdom tvang 

henne att lämna uppdraget några år därefter. Hon avled 2004.135 

Det blev svårt att finna en stadigvarande chef för den samlade internation-

ella avdelningen på kyrkokansliet. Efter flera byten av tjänsteinnehavare blev 

Margareta Grape utrikeschef från 2003. Hon hade tidigare varit ledamot av 

SKM:s styrelse och av Sidas styrelse, ledamot av kyrkomötet och chef för 

Arbetarrörelsens Internationella Centrum.  

Titeln direktor användes efter införandet av det sammanhållna kansliet för 

de tre personer som utrikeschefen/chefen för den internationella avdelningen 

utsåg att utåt företräda Lutherhjälpen, Svenska kyrkans mission respektive 

EFS utland, så länge alla dessa tre verksamhetsbenämningar fanns med i kans-

liorganisationen.  

Från och med 1985 var styrorganet för Svenska kyrkans mission Nämnden 

för mission och för Lutherhjälpen Nämnden för internationell diakoni. Båda 

utsågs av SFRV:s ombudsmöte (samma ledamöter som utgjorde kyrkomötet) 

dock efter hörande av de båda organens representantskap så länge dessa fun-

gerade. Från och med 2002 och till och med 2013 var styrorganet Nämnden 

för internationell mission och diakoni, också den utsedd av kyrkomötet. Från 

att Lutherhjälpen och SKM under tiden före inrättandet av Stiftelsen för riks-

kyrklig verksamhet hade haft egna styrelser med fullt ansvar för personal och 
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verksamhet hade man alltså därefter nämnder, vilka behandlade verksamhets-

frågor och som kunde ge synpunkter till centralstyrelsen/kyrkostyrelsen på det 

som nämnderna inte själva rådde över.  

Alla medarbetare inom Svenska kyrkans mission och Lutherhjälpen an-

ställdes från och med 1985 inom det helt integrerade kyrkokansliet och blev 

via de respektive direktorerna underställda generalsekreteraren och centralsty-

relsen, sedermera kyrkostyrelsen. Det ekonomiska ansvaret låg hos central-

styrelsen/kyrkostyrelsen och kyrkomötet beviljade inte nämnderna ansvarsfri-

het utan endast styrelsen, vilket jag tolkar som att nämnderna både sågs som 

resurser till centralstyrelsen/kyrkostyrelsen och som självständiga storheter.  

I slutet av 1986 uppmanades alla nämnder att komma in med målskriv-

ningsdokument före den 1 maj 1987. Tanken var att förslagen sedan skulle 

diskuteras på Allmänna kyrkliga mötet under det följande året.136 Luther-

hjälpsnämnden motsatte sig detta bestämt och menade att detta borde behand-

las av representantskapet ”av stiftens utsedda representanter.”137 För andra 

nämnder skulle säkert detta ha inneburit en möjlighet till bredare förankring 

men för Lutherhjälpens del sågs det som att man drog bort en viktig uppgift 

från ombudsorganisationen. Någon motsvarande reaktion kom inte till uttryck 

i protokollen från Nämnden för mission. 

När nämnderna för mission och internationell diakoni inrättades under om-

budsmötet/kyrkomötet började en spänning att märkas mellan ombuden och 

framför allt Nämnden för internationell diakoni. Båda nämnderna kom att ha 

sin bas i ombudsmötet/kyrkomötet, vilket var en nyhet för Lutherhjälpen, och 

spänningar ökade om prioriteringar och perspektiv. Ett stort projekt om ”Fri-

villighetens former” genomfördes under flera år men problemet kvarstod att 

ombuden på alla nivåer ofta upplevde sig reducerade från medansvariga till 

informationsmottagare.138 ”Ombudens engagemang sviktar” skrevs i ett pro-

tokoll från 2004.139 Först 2010 hittade man ett förhållningssätt som gjorde att 

två företrädare för ombudsorganisationen alltid adjungerades till nämndens 

sammanträden.140  

3.4.3 Synlighet 

På många sätt hade benämningarna Lutherhjälpen och Svenska kyrkans miss-

ion kommit att bli just benämningar. I verksamheten fanns efter 1996 samma 

anställda och i relationerna till partners utomlands uppträdde man alltmer som 

                               

 
136 Allmänna kyrkliga mötet var ett oreglerat organ i Svenska kyrkan för information, inspirat-
ion och möten mellan människor, tillkommet i början av 1900-talet. 
137 Protokoll Nämnden för internationell diakoni 1986-12-09 § 139 
138 Protokoll Nämnden för internationell mission och diakoni 2003-03-24 § 23 
139 Protokoll Nämnden för internationell mission och diakoni 2004-10-06 § 44 
140 Protokoll Nämnden för internationell mission och diakoni 2011-02-10 § 1 
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Svenska kyrkan och inte som SKM eller Lutherhjälpen. Någon tydlig skillnad 

mellan vad som skulle kallas mission eller diakoni hade aldrig gått att upprätt-

hålla och hade heller aldrig egentligen kunnat formuleras. Internationella 

grupper och ombud relaterade i allt större utsträckning till både Svenska kyr-

kans mission och Lutherhjälpen. Däremot relaterade man till kyrkomedlem-

marna, församlingarna och det omgivande svenska samhället genom de två 

olika namnen, Svenska kyrkans mission respektive Lutherhjälpen. I relation 

till allmänheten i Sverige hade Lutherhjälpen fortfarande den bredaste folkliga 

förankringen.  

Sex år efter att styrorganet för Svenska kyrkans mission och Lutherhjälpen 

2002 blivit gemensamt försvann både Svenska kyrkans mission och Luther-

hjälpen som benämningar. Från 2008 användes benämningen Hela världen – 

Svenska kyrkan, internationellt arbete. Efter några turer blev det sedan, från 

2011, Svenska kyrkans internationella arbete.  

År 2004 blev namnfrågan på allvar ett ärende för nämnden. ”En presentat-

ion gjordes av hur Svenska kyrkan kommunicerar genom olika varumär-

ken/profiler och en s.k. pyramidövning genomfördes med reflektion kring 

Svenska kyrkans uppdrag. […] Övningen är ett underlag till den kommuni-

kationsplattform som just nu utformas och som är början till den övergripande 

kommunikationsplan som kommer att utarbetas.”141  

Sedan ett par år hade Svenska kyrkans på nationell nivå sökt skapa en ge-

mensam grafisk profil och ett gemensamt varumärke för alla stift och försam-

lingar. Man skulle uppträda som Svenska kyrkan och inte som Munktorps för-

samling eller Växjö stift. Före sommaren samma år, 2004, beskrevs det nya 

styrdokumentet för Svenska kyrkans kommunikation.”[T]re kärnvärden har 

identifierats: närvaro, öppenhet och hopp […] Materialet är bindande för nat-

ionell nivå och erbjuds övriga nivåer.”142 

Året därpå framställdes saken ännu tydligare: ”Kommunikationen kring 

Svenska kyrkans internationella arbete bedrivs idag genom de tre olika profi-

lerna EFS, Svenska kyrkans mission och Lutherhjälpen. Samtidigt som dessa 

profiler innehåller viktiga arv av engagemang, tradition och frivillighet som 

måste förvaltas är situationen delvis otillfredsställande då de olika avsändarna 

signalerar att det handlar om olika verksamheter. Eftersom det är en verksam-

het och en kyrka som behöver kommuniceras, måste arbetet kring avsändar-

profilerna utvecklas.”143  

När protokollet redovisade informationen som nämnden fick, skrevs alltså 

att det är ”en kyrka som behöver kommuniceras”. Det var knappast perspek-

tivet ens hos dem som var mycket engagerade för Svenska kyrkans mission 

och än mindre för Lutherhjälpens aktivister. Inget beslut fattades annat än att 
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nämnden uttryckte att den vill efterhöra opinionen hos ombuden. Nämnden 

verkade inte vara övertygad om det rätta i informationsavdelningens perspek-

tiv med en enhetlig varumärkesstrategi – men satte heller inte emot. 

På hösten samma år rapporterades från arbetskonferenserna (framför allt en 

samling för stiftsombud) där det sades att attraktionsförmågan måste öka och 

att engagerade frågar efter bättre redskap för delaktighet och dialog. Frivillig-

hetens former måste diskuteras.144 Bakom detta dolde sig antagligen skepsis 

men också längtan efter att någon skulle komma upp med det nya namn som 

kunde bära in i framtiden. 

Knappt ett år senare rapporterades från en framtidsdag som hållits med del-

tagande av flera hundra ombud. ”I de reaktioner som inkommit efteråt kan 

nämnden konstatera att utvecklingsprocessen kommit längre än vad man trott. 

Dock finns på en del håll en oro för att ett framtida namnbyte skall få negativa 

konsekvenser för engagemang och insamling.”145 

Julkampanjen 2007 och fastekampanjen 2008 genomfördes med avsända-

ren ”Svenska kyrkan/Lutherhjälpen och SKM”. På våren 2007 beslutades ”att 

nämnden under 2008 tar ställning till ett förslag om långsiktig strategi för lo-

gotyp och policy för avsändare för de olika delarna i den internationella verk-

samheten.”146 Uppenbarligen var nämnden fortfarande långt ifrån övertygad 

om det framtida vägvalet, även om informationsavdelningen såg ett gemen-

samt varumärke som en självklar del av det man kallade den strategiska varu-

märkesutvecklingen. 

I mars 2008 informerade informationschefen om det pågående arbetet. För-

slag på namn och grafisk profil diskuterades. Förslagen skulle bearbetas i fem 

fokusgrupper som avsågs representera ett tvärsnitt av den svenska befolk-

ningen, och dessutom i grupper med givare och med ombud. Likaså skulle 

hållas samlingar med företrädargrupperna, Svenska kyrkans unga, stiftsmed-

arbetare och medarbetare på kyrkokansliet. Underlaget till presentationen har 

ett diarienummer som visar att den också varit i kyrkostyrelsen. Presentat-

ionen lades till handlingarna.147 

En månad senare kom förslaget. Det kom först under sammanträdet, vilket 

väckte opposition och yrkande på återremiss. Beslutet blev dock: ”Hela värl-

den är ett samlande begrepp för internationellt engagemang i Svenska kyrkan. 

Svenska kyrkan ska vara avsändare, med tillägget internationellt arbete.” Kyr-

kokansliet fick i uppdrag att slutföra arbetet med den grafiska utformningen. 

Informationschefen skulle fastställa det efter hörande av nämndens arbetsut-

skott.148 
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Beslutet blev otydligt. En konflikt uppstod snart nog med kyrkostyrelsen 

huruvida ”Hela världen” är benämningen eller om det är ”Svenska kyrkan” 

som är det, med eller utan tillägget ”Internationellt arbete”. Ett problem blev 

också den grafiska utformningen, huruvida en jordglob med texten Hela värl-

den skulle signalera avsändaren, eller om den bara skulle användas som en 

symbol som kunde ersättas, samtidigt som Svenska kyrkan hela tiden skulle 

vara det stadiga och synliga ”avsändarmärket.”149 

Lösningen gav ingen nystart. På hösten 2009 fick nämnden veta att det är 

svårt med lanseringen av ”Hela världen, Svenska kyrkans internationella ar-

bete”. Ledamöter i nämnden tryckte på för att arbetet skulle bli mer synligt 

externt. De var inte nöjda med utvecklingen.150 

Dessutom fanns en komplikation som inte längre kunde döljas. I flera år 

hade Svenska kyrkan, såväl inom Kyrkornas världsråd som inom Lutherska 

världsförbundet, arbetat för att skapa ett tydligare och förpliktande internat-

ionellt samarbete mellan kyrkor och kyrkorelaterade biståndsorgan, Action by 

Churches Together (ACT). ACT skulle kunna få nästan hela den ekumeniska 

rörelsen bakom sig. Svenska kyrkans internationella arbete skedde vid denna 

tid i stor utsträckning anknutet till ACT. Till det förpliktande i gemenskapen 

hörde att man också skulle kommunicera benämningen ACT med allmän-

heten/givarna. Nu blev det ännu mer krångligt. Skulle man byta namn till 

ACT, och skulle någon förstå den fyndiga anknytningen till akt/handling eller 

till flera språks benämning av bibelboken Apostlagärningarna? Och om man 

bara hette ACT, vad blev det då av allt det bilaterala arbete som bedrevs i det 

som varit Svenska kyrkans mission och allt annat stöd till evangelisation och 

teologisk fördjupning som funnits framför allt hos Svenska kyrkans mission 

men också hos Lutherhjälpen? Och om ACT-märket syntes för bra, vad blev 

det då av linjen att det var varumärket Svenska kyrkan som var det som i första 

hand skulle kommuniceras?151 

Sommaren 2011 kom ett nytt beslut: 

Benämningen för den internationella verksamheten ska vara Svenska kyrkans 
internationella arbete. Därav följer att tillägget Internationellt arbete kvarstår 
intill Svenska kyrkans logotyp och att det grafiska elementet Hela världen ut-
går. Medlemskapet i ACT-alliansen kommuniceras via samprofilering med 
ACT-alliansens logotyp. Ett uppdrag ges till kansliet att ge förslag till hur 
denna samprofilering kan se ut. Beslut om samprofileringens utseende fattas 
av kyrkostyrelsen.152 
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På hösten samma år informerades nämnden om att “Hela-världen-globen” för-

svinner från allt nytt material och att den ”nya” avsändaren lanseras i samband 

med Världens fest, ett återkommande möte för ombud och engagerade i 

Svenska kyrkans internationella arbete, som närmast skulle arrangeras igen i 

Malmö på sensommaren 2012.153  

Så blev benämningen ”Svenska kyrkans internationella arbete” och ett visst 

lugn lägrade sig. Dock fanns problem med vägvalet och på våren 2013 note-

rades i protokollet:  

Sedan 2008 har vi valt att kommunicera all verksamhet under Svenska kyrkans 
varumärke […] kännedomen och kunskapen om att Svenska kyrkan arbetar 
med internationella frågor är låg, såväl hos interna som externa målgrupper 
[…] den internationella verksamheten måste bli en tydlig del av Svenska kyr-
kans varumärke […] De tidigare insamlingsorganisationerna Lutherhjälpen 
och Svenska kyrkans mission hade tydliga profilområden som Svenska kyrkan 
idag saknar på grund av att vi lyfter vårt arbete alltför brett.154 

Det var alltså inte bara externt som man förlorat mycket. Den gamla tanken 

med integration in i Svenska kyrkans organ, för att påverka hela Svenska kyr-

kans självuppfattning mot mer internationella perspektiv, visade sig också ha 

lång väg kvar till att förverkligas. 

3.4.4 Förhållande till Svenska kyrkans ledning och Svenska kyrkans 

mission 

Åren före 2000 

1982 års kyrkomötesreform gav alltså möjligheter till en mer sammanhållen 

organisation på riksnivå. Såväl Svenska kyrkans mission som Lutherhjälpen, 

de ur ekonomisk synpunkt utan jämförelse största delarna eller sidoorganisat-

ionerna i Svenska kyrkan på nationell nivå, sågs av många som självklara de-

lar av denna nya riksorganisation.  

I ett styrelseprotokoll för Lutherhjälpen från 1984 står att ”Helge Brattgård 

informerade om arbetet under 1984 års kyrkomöte och om valet av nämnden 

för internationell diakoni/Lutherhjälpen. Styrelsen hoppades att nämnden ge-

nom adjungering skulle kunna lösa frågan om fullständig stiftsrepresentat-

ion.”155 Redan här syntes en av de spänningar som kom att finnas med under 

flera år framöver. Lutherhjälpen med sina många förbindelser med försam-

lingar och enskilda aktiva över landet såg det som mycket viktigt att alltid ha 

anknytning till alla stift i styrelsearbetet. För kyrkomötet blev sådana hänsyn 
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inte lika viktiga, särskilt som proportionella val, med utgångspunkt från de 

olika nomineringsgruppernas relativa styrka, blev självklara.  

Ett uttryck för en tydligen överraskande insikt om förändrade förhållanden 

framträdde hos missionsstyrelsen, då man noterade att missionsdirektorn var 

anställd av Stiftelsen för Rikskyrklig Verksamhet (SFRV). ”Styrelsen utgick 

från att missionsdirektorn i sin tjänst och enligt fastställd arbetsordning [dock] 

helt stod till SKM:s förfogande.”156  

I Lutherhjälpsstyrelsens verksamhetsberättelse för 1984 står: ”Opinionen 

har varit splittrad inom kretsen av aktiva lutherhjälpare. Många har känt all-

varliga farhågor för att den nya strukturen skulle kunna försvaga de drag som 

hittills varit kännetecknande för Lutherhjälpen: personligt engagemang, snabb 

och obyråkratisk handläggning av ärenden, folkrörelseengagemang, närhet 

mellan beslutsfattare och fältarbetare i vårt land.”157 

En stark Lutherhjälpsprofil ända sedan femtiotalet var malmöprästen och 

riksdagsledamoten Mårten Werner.158 I Lutherhjälpens årsbok 1986 uttrycker 

han, under rubriken ”Kyrkan måste vara folkets samvete”, sin frustration över 

kyrkans tröghet, pappersmängderna och att direktorer och administratörer re-

ser alldeles för mycket. 159 Trots sin kritiska inställning till mycket i Svenska 

kyrkan såg han möjligheter med Lutherhjälpens integration i kyrkoorganisat-

ionen.  

 
”Den nya kyrkoorganisationen med särskild nämnd för internationell dia-

koni/Lutherhjälpen måste få genomslag i församlingarna. Kyrkorådet har nu att 

”utveckla församlingslivet” också vad gäller internationell diakoni. Kostnader och 

kontakter måste utlokaliseras. Man betalar vad det kostar och har kontakten med 

de fasta givarna. Bra meningsfullt församlingsarbete. T[ill] o[ch] m[ed] karlar kan 

användas.”160  

 

Han skickar dock med en tydlig signal: ”Måtte inte kyrkan frysa ut dem 

som tänker själva. De berikar på sikt gemenskapen. Ingen hederlig regering 

kan undvara en vaken opposition.”161  

Sammansättningen av nämnden ledde ibland till spänningar mellan Luther-

hjälpens ombudsorganisation och ombudsmötet. Representantskapet skulle 

föreslå ledamöter i Nämnden för internationell diakoni men ombudsmötet be-

slutade därefter utan att vara bundet av representantskapet. 1992 föreslog ex-

empelvis kyrkomötets/ombudsmötets valberedning vilka som borde vara 

första respektive andra vice ordförande i nämnden. Detta var att gå in på 

                               

 
156 Protokoll Svenska kyrkans missionsstyrelse den 29 november 1984, § 9 
157 Verksamhetsberättelse 1984 s 30 
158 Mårten Werner, 1918-1992, riksdagsledamot 1965-81 för Högerpartiet/Moderata samlings-
partiet.  
159 Låt rätten flöda fram! Lutherhjälpens årsbok 1986 s 31-34. 
160 Låt rätten flöda fram! Lutherhjälpens årsbok 1986 s 32 
161 Låt rätten flöda fram s 34 
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nämndens beslutsområde, enligt dess instruktion. Nämnden såg till att den 

mångåriga lutherhjälpsvännen och tidigare första vice ordföranden kyrko-

herde Barbro Westlund fick kvarstå som första vice.162 1995 blev laddningarna 

ännu starkare när kyrkomötet avvikit ganska tydligt från representantskapets 

förslag. ”Det faktum att tre av ledamöterna, en ordinarie och två suppleanter, 

som nu utsetts i arbetsutskottet hör till dem som inte nominerades av repre-

sentantskapet, är ägnat att fördjupa den förtroendeklyfta, som blivit ett pro-

blem i Lutherhjälpen.”163 

För kyrkomissionen SKM var det mera självklart att hålla sig nära kyrko-

organisationen. Svenska kyrkans missions uppdrag gällde dels andra länder, 

dels att närma Svenska kyrkan och dess församlingar till andra kyrkors och 

kristnas situation.  

För Lutherhjälpen var frågan sammansatt. Man ville värna sin frihet men 

man ville också få större genomslag för sina perspektiv i hela kyrkolivet. Låga 

omkostnader för insamlings- och informationsarbetet framhölls ofta som 

önskvärt inom Lutherhjälpen.164 Möjligheterna att få flytta en del av kostna-

derna för kontakterna med bland annat Lutherska världsförbundet och ekume-

niskt arbete till Svenska kyrkans nationella konton samt att förhoppningsvis 

få bidrag till kostnaderna för administration, opinionsbildning, information 

och insamling lockade.165 När allt kom omkring var man redo att gå in under 

riksorganisationens paraply. ”Lutherhjälpen vet med sig, att man har något 

värdefullt att tillföra Svenska kyrkan i sitt folkrörelseengagemang.”166 

Gång efter annan värjde sig Lutherhjälpen mot sådant som luktade samgå-

ende med SKM. Generalsekreteraren i Stiftelsen för rikskyrklig verksamhet, 

SFRV, Sören Ekström, hade i en diskussionspromemoria tagit upp Svenska 

kyrkans organisation på riksplanet och bett om svar på våren 1988.  

SKM svarade: ”SKM föreslår att en snabb utredning sker i samverkan med 

SKM och Lutherhjälpen med syfte att framlägga förslag om en integrering av 

utrikesorganen.”167 

På samma diskussionspromemoria svarade Lutherhjälpens ordförande 

Henrik Svenungsson och direktor Thorsten Månsson:  

                               

 
162 Protokoll Nämnden för internationell diakoni 1992-05-08 § 6 
163 Protokoll Nämnden för internationell diakoni 1995-09-19, reservation till § 6 av Britta Olin-
der och Margareta Grundmark Åman 
164 Lutherhjälpen hade jämförelsevis låga omkostnader för insamling och insamlingskontroll. 
Vad som ofta hamnade utanför det medvetna när omkostnader diskuterades var alla de omkost-
nader som bars av Lutherska världsförbundet, vilka krävdes för en väl fungerande och ordent-
ligt uppföljd insats. Där var SKM, vars omkostnader syntes vara högre, och Lutherhjälpen i 
olika lägen. 
165 Först på 2000-talet förverkligas allt detta, se t ex Nämnden för internationell diakoni 1994-
09-08 § 572, pkt 3, Nämnden för internationell mission och diakoni 2008-04-24 § 16 och 2013-
03-18--19 § 4  
166 Verksamhetsberättelse 1984, 30 
167 Protokoll Nämnden för mission 1988-03-25, bilaga 5. 
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”Relationerna till Centralstyrelsen och Planeringssekretariatet har av LH under de 

tre åren upplevts som stimulerande och konstruktiva. Likaså har samarbetet med 

SKUT och MEF varit det allra bästa och i stort sett också med SKM. Den ökade 

samordningen och samverkan utan någon integrering anser LH riktig.”  

 

Man avstyrker all sammanläggning men ser gärna samverkan och studier 

om mission och diakoni genom Kyrkans internationella studieavdelning 

KISA.168  

Samma år motionerade Urban Gibson i kyrkomötet om utredning av sam-

manslagning av utrikesstiftelserna och eventuellt även med hela Stiftelsen för 

rikskyrklig verksamhet (SFRV).169 Inför kyrkomötesbehandlingen avgav 

Lutherhjälpens direktor en skrivelse med argument mot ett samgående. Skälen 

till att det finns flera organisationer sades inte bara vara historiska utan är be-

roende av de verksamheter som bedrivs och deras omfattning. Bland annat 

sägs att en förutsättning för att Lutherhjälpen skulle ingå i den rikskyrkliga 

organisationen var att Stiftelsen Lutherhjälpen hade inrättats. 

Riktigt vad lösningen med nämndorganisationen och samtidigt stiftelser för 

SKM och Lutherhjälpen skulle betyda, om det verkligen blev konflikter på 

allvar, verkar inte ha diskuterats. Man hoppades kanske att sådant inte skulle 

behöva inträffa. Med tiden visade det sig var den yttersta makten ändå låg och 

kanske även hur krångligt det var med oklara mandat och ansvarsförhållanden. 

Ännu på åttiotalet var det stor skillnad på informationen som riktades till 

SKM:s och Lutherhjälpens presumtiva givare. Även om Lutherhjälpen hade 

blivit mer inriktad mot opinionsbildning för rättvisare politik och strukturer, 

så var informationen präglad av att pengar skulle samlas in snabbt och fram-

gångsrikt för att lindra nöden. SKM fortsatte sitt ansvarstagande för delaktig-

het och kunskap och hade kvar sin inriktning mot aktiva i Svenska kyrkans 

församlingar. Mission i retur (bland annat att kyrkomedarbetare från syster-

kyrkor tjänstgjorde i Svenska kyrkans församlingar) lindrade inte direkt någon 

nöd men påverkade många församlingars, och i viss mån hela Svenska kyr-

kans, självbild. Utsända medarbetare, som tjänstgjorde lång tid i andra kyrkor, 

förmedlade kunskap och sammanhang till Svenska kyrkan på ett sätt som 

Lutherhjälpens ”out-sourcade” multilaterala arbetssätt svårligen kunde, trots 

välutbildade och beresta ombud.  

På åttiotalet kunde ingen längre säga att Lutherhjälpen var ”sydsvensk, lun-

densisk och luthersk” i motsättning till ”uppsvensk, uppsaliensisk och ekume-

nisk”, vilket sagts som förhållandet mellan Lutherhjälpen och Svenska kyrko-

hjälpen.170 Lutherhjälpen var på åttiotalet, liksom Svenska kyrkans mission 

etablerad i hela landet men hade, liksom Svenska kyrkans mission, sina bästa 

givarstift i Götaland (Göteborgs och Växjö stift) och norra Norrland (Luleå 

                               

 
168 Protokoll Nämnden för internationell diakoni 1988-05-06, bilaga till § 627 
169 Urban Gibson, född 1930, tidigare ledamot av kyrkomötet för Folkpartiet. 
170 Ryman 1967 s 14 
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stift). Likaså var Lutherhjälpen en viktig bidragsgivare till det ekumeniska 

Kyrkornas världsråds bistånd. Lutherhjälpsarbetet hade dock särskilt nära an-

knytning till småkyrkorörelsen och det omfattande kyrko- och församlings-

byggandet i städerna under femtio- till åttiotalet. Här fanns en anknytning mel-

lan ett allmänmänskligt, medmänskligt engagemang och kyrkolivet, vilket 

öppnade vägar in i gudstjänstlivet och ut i samhället. Svenska kyrkans mission 

uppfattades både i nybyggarförsamlingar och i etablerade församlingar som 

mer traditionellt kyrklig. Missionen ifrågasattes av den växande missionskri-

tik, som kom under avkoloniseringens tid från sextiotalet. Den omfattande 

förändringen av Svenska kyrkans missions arbete och inriktning blev inte till-

räckligt känd för att på allvar förändra bilden av arbetet. Lutherhjälpen med 

dess kända inriktning på katastrofhjälp och lokal samhällsutveckling var det 

lättare att vinna allmänhetens förståelse för.  

Besluten om en gemensam riksorganisation för Svenska kyrkan skulle på-

verka de organisationer som fanns i Kyrkans hus i Uppsala, alltså framför allt 

Lutherhjälpen, Svenska kyrkans mission och Svenska kyrkan i utlandet. En 

gemensam riksorganisation betydde också frågor om ett helt gemensamt 

kansli. Först handlade det om arbetsfördelning mellan dem som redan fanns i 

huset i Uppsala. Redan det innebar svårigheter. Kommittén som arbetade med 

detta blev åtminstone ett kvartal försenad med sitt förslag mot vad som hade 

förutskickats.171 När man 1986 skulle beskriva arbetsområdena så var mission 

fortfarande det som Svenska kyrkans mission hade ägnat sig åt och internat-

ionell diakoni var sådant som Lutherhjälpen hade gjort och ekumenik sådant 

som alla ägnat sig åt.172 Lutherhjälpen stödde Lutherska världsförbundets av-

delning för Church cooperation, vilket inbegrep stöd till församlingsliv, teo-

logisk utbildning och så vidare. Det var alltså en tydlig överlappning mellan 

det som angavs som mission och det som angavs vara internationell diakoni. 

Den gamla organisationsuppdelningens och vanans makt över tanken verkar 

ha varit stark.  

Svenska kyrkan hade många rikskyrkliga nämnder vid den här tiden. De 

som var inriktade på arbete utanför Sverige fanns i Kyrkans hus i Uppsala. 

Alla de övriga fanns i ett annat Kyrkans hus på Kungsholmen i Stockholm. 

Utredningsnämnden från 1982 hade understrukit betydelsen av samordning. 

Skulle man då även samordnas i ett och samma kansli och behövde alla vara i 

samma stad? För SKM förefaller svaret ha varit självklart. I juni 1989 säger 

den styrelsen ja till förslaget att planera för ett nytt, gemensamt hus i centrala 

Uppsala. En sådan planering ”skulle inledas med en detaljerad funktionsana-

lys av samarbetet mellan de kyrkliga nämnderna i ett sådant hus.”173  

                               

 
171 Protokoll Nämnden för internationell diakoni 1985-04-09 § 124 och 1986-03-21 § 334 
172 Protokoll Nämnden för internationell diakoni 1986-03-21 § 334 
173 Protokoll Nämnden för mission 1989-06-07 § 60 
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För Lutherhjälpen var saken inte självklar. Nämnden uttalade: ”Vi anser 

det mycket angeläget, att rikskyrkans samtliga nämnder lokaliseras till Upp-

sala. Vi är för närvarande inte övertygade om att ett gemensamt hus gagnar 

vare sig Lutherhjälpen eller Svenska kyrkan i sin helhet.”174  

I januari 1990 satte diskussionerna fart på nytt. Initiativet 1988 från Stiftel-

sens för rikskyrklig verksamhets (SFRV) generalsekreterare Sören Ekström 

liksom Urban Gibsons kyrkomötesmotion hade fortfarande kraft i sig. Direk-

torerna Biörn Fjärstedt, SKM; Margaretha Ringström, Lutherhjälpen samt Er-

land Rexius, SKUT skrev i brev till utrikesnämnderna att ”tiden är mogen att 

utveckla Svenska kyrkans globala engagemang”. Tidigare i texten stod: ”De 

tre organisationerna har växt närmare varandra i ideologi och mål för sin verk-

samhet, utmanade av kyrkorna i tredje världen och ett ”nytt” Europa. Arbetet 

med rikskyrkans uppgift och lokalisering har också bidragit till att påskynda 

denna process.”175 Missionsdirektorn hade sin nämnd med sig men Luther-

hjälpsdirektorn hade gått före sin.  

Ledamöterna i Nämnden för internationell diakoni verkar ha reagerat 

snabbt, för bara några dagar senare kom ett nytt brev. Detta var undertecknat 

av Lutherhjälpens hela ledningsgrupp, det vill säga alla chefstjänstemännen. 

”Även om diskussionens vågor redan går höga vill vi betona att det är ett för-

slag och att det är ni som har att ta ställning till frågan.” Brevet slutar med: 

”Begrepp som Lutherhjälpen, fastekampanj och mycket annat som är centralt 

för oss skall naturligtvis ej försvinna. Tvärtom är målet att förstärka och tyd-

liggöra det som redan är vår styrka.”176 

En av ledamöterna i Nämnden för internationell diakoni reagerade brevle-

des och skrev ”Detta strider helt mot vår folkrörelsetradition och kan aldrig 

gagna verksamheten.”177  

Av protokollsparagrafen från den 15 februari framgår att ”kritiska syn-

punkter riktades mot ledningsgruppen för både innehållet och tillvägagångs-

sättet att framföra förslaget”. Däremot föreslogs ”en utökad samverkan i ad-

ministration och verksamhet och en fördjupad kontakt mellan utrikesnämn-

derna. Nämnden/styrelsen avser att ta upp en diskussion om samverkansfor-

mer med ombud, stiftskommittéer och representantskapet. Beslutet var 

enhälligt.”178 

Den nya direktorn, Margaretha Ringström, hade utsetts med nämndens 

fulla stöd. Det var en nämnd där kanske något fler än förut lutade åt ett sam-

gående med SKM, men det fanns ingen majoritet för samgående. Margaretha 

                               

 
174 Protokoll Nämnden för internationell diakoni 1989-06-07 § 1043  
175 Protokoll Nämnden för internationell diakoni 1990-02-15 § 148, bil 1 
176 Protokoll Nämnden för internationell diakoni 1990-02-15 § 148, bil 1 
177 Protokoll Nämnden för internationell diakoni 1990-02-15 § 148, bil 2, brev från Olle Wing-
borg, S-ledamot av kyrkomötet 
178 Protokoll Nämnden för internationell diakoni 1990-02-15 § 148 
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Ringström hade kommit till Lutherhjälpen med erfarenhet från det internat-

ionella arbetet i Svenska kyrkans mission. Trots den kraftiga reaktionen i sty-

relsen mot ett samgående, bidrog brevet enligt min bedömning till att flera såg 

det som önskvärt att samarbetet vidareutvecklades. 

I verksamhetsberättelsen för 1990 sammanfattade Lutherhjälpen händel-

serna kring det gemensamma förslaget om ett ”samgående mellan Lutherhjäl-

pen och SKM och ett nära samarbete med Svenska kyrkan i utlandet.” Man 

beskrev pressdebatten, framför allt i Kyrkans Tidning redan före styrelsernas 

sammanträden och fortsatte: 

En stark oro för att Lutherhjälpen skulle förlora sin profil och identitet och det 
breda förtroende som organisationen har även utanför kyrkan uttrycktes av 
många. Där fanns oro för en för stor byråkrati, tungroddhet och maktkoncent-
ration. Å andra sidan uttrycktes från många håll önskemål om ett mycket när-
mare samarbete och gemensamma tag i viktiga frågor. […] Lutherhjälpens sty-
relse avvisade förslaget om samgående mellan SKM och Lutherhjälpen men 
fann det angeläget med en utökad samverkan i administration och verksamhet 
och en fördjupad kontakt mellan utrikesnämnderna. Detta beslut har följts upp 
på olika sätt. Förslag om gemensamt policyarbete på vissa punkter har disku-
terats. Beslut har fattats om en gemensam ekonomi- respektive personalfunkt-
ion för SKM och Lutherhjälpen.179 

Svenska kyrkans mission släppte dock inte frågan om samgående. Nämnden 

för internationell mission beslutade 1991 ”att hos SFRV:s styrelse enhälligt 

begära överläggningar om samorganisation av Svenska kyrkans internation-

ella arbete inom Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission.”180 

Tendensen var tydlig. Man rörde sig mot fördjupat samarbete och samgå-

ende, om än mer motvilligt inom Lutherhjälpen.  

Det blev som SKM önskade. Kyrkans hus byggdes om och byggdes ut. 

Ägarkretsen utvidgades med SFRV. Det gemensamma kansliet blev ett fak-

tum. Utvecklingen hade inte gått Lutherhjälpens väg. I verksamhetsberättel-

sen för 1994 skriver dock Lutherhjälpen: ”Det nya Kyrkans hus i Uppsala är 

också ett uttryck för att Svenska kyrkan vill samla sin organisation och bli en 

tydligare enhet gentemot stift och församlingar.”181  

Investeringen i Kyrkans hus på sjuttiotalet ledde till att rikskyrkan, som 

man sade på den tiden, flyttade till utrikesnämnderna, inte att dessa fick bryta 

upp och börja om. Jag gör tolkningen att makt och pengar gav SFRV mer kraft 

än vad ombudsorganisation, gott namn och idealism av allt att döma kunde ge 

Svenska kyrkans mission och Lutherhjälpen, när den nya rikskyrkan skulle 

                               

 
179 På vems villkor, Lutherhjälpens årsbok 1991, 102 
180 Protokoll Nämnden för mission 1991-03-19 § 5 
181 Lutherhjälpens årsbok 1995 s 72  
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utformas. Dock gav fastigheten hopp om en starkare utgångspunkt för utrikes-

nämnderna i mötet med den övriga riksorganisationen. Det var ändå den öv-

riga riksorganisationen som så att säga hade flyttat till utrikesnämnderna.  

Fyra år senare, 1995, skrevs minnesanteckningar från ett personalmöte 

mellan Lutherhjälpen och SFRV:s generalsekreterare, bilagda Lutherhjälpens 

arbetsutskotts protokoll. ”Överlag ansågs en närmare integration av utrikesor-

ganisationerna (framför allt Svenska kyrkans mission och Lutherhjälpen) som 

möjlig inom den närmaste tiden, men stor tveksamhet rådde i frågan om in-

tegration med övriga organ i Kyrkans hus.”182 Åtminstone för de anställda var, 

vid det här laget, orosmomentet inte längre Svenska kyrkans mission utan 

istället resten av Stiftelsen för rikskyrklig verksamhet. 

Några månader senare rapporterades till styrelsen om ett möte som ägt rum 

med båda utrikesnämndernas arbetsutskott:  

Beträffande stiftssamarbete hade föreslagits att ordförandena tillskriver resp. 
stiftsstyrelse ang. inrättande av internationella sekreterare.[…] Merparten av 
samtalet ägnades åt frågor om samverkan och arbete för en ny kansliorganisat-
ion. Man enades om att detta kan vara tillfället att göra mission och diakoni till 
en integrerad del av Svenska kyrkan, att kräva att behandlas på lika villkor som 
andra delar av riksorganisationen när det gäller finansiering och att man skulle 
kunna göra stora vinster på bättre samordning av arbetet.[…] Med anledning 
av denna rapport beslöt styrelsen att ställa sig bakom en för SKM och Luther-
hjälpen gemensam begäran att varje stift inrättar en tjänst för internationella 
frågor.183  

Arbetsutskottet för Lutherhjälpen, vid den här tiden med god förankring i kyr-

komötet, var alltså i detta skede berett på att skapa ett enda gemensamt kansli. 

Styrelsen nöjde sig i denna protokollsparagraf med, den i och för sig viktiga, 

önskan om fördjupat samarbete i stiften, med en gemensam tjänst för Svenska 

kyrkans mission, Lutherhjälpen och annat internationellt, något som var långt 

ifrån självklart i alla stift.  

Bara ett par paragrafer senare kom dock ett avgörande ställningstagande 

när förvaltningsdirektören och direktor rapporterade om det man kallade ut-

veckling av den rikskyrkliga organisationen. Det betydde i klartext: ett enda, 

gemensamt kansli.  

Styrelsen beslöt: att ställa sig bakom den pågående förändringsprocessen  
att driva frågan om kyrkofondsfinansiering av administrationskostnaderna  
att ta ansvar för information om förändringsprocessen inför representant-

skapet.184  

                               

 
182 Protokoll Lutherhjälpens arbetsutskott 1995-10-26, bilaga till protokollet 
183 Protokoll Nämnden för internationell diakoni 1996-02-01 § 72 pkt 10 
184 Protokoll Nämnden för internationell diakoni 1996-02-01 § 76 



 62 

Styrelsen förklarade sig alltså beredd att stå upp för detta inför Lutherhjälpens 

representantskap. Representantskapet saknade vid den här tiden formell makt 

men var säkert betydelsefullt för stämningsläget inom rörelsen. 

Förslaget innebar en gemensam internationell chef, underställd generalsek-

reteraren, som i sin tur var underställd centralstyrelsen, som stod under om-

budsmötet/kyrkomötet. De flesta anställda på den gemensamma internation-

ella avdelningen skulle uppträda både som Svenska kyrkans missions och 

Lutherhjälpens medarbetare och så att säga ha flera brevpapper i sin skriv-

bordslåda, eftersom benämningarna Svenska kyrkans mission och Lutherhjäl-

pen skulle bestå. Även de båda nämnderna behölls intakta.  

Nämnderna hade inte heller tidigare något yttersta budgetansvar. Det låg 

hos centralstyrelsen. Nu förblev nämnderna två och delade på både kansli och 

på en och samma internationella chef. Detta kan tänkas ha stärkt nivån över 

nämnderna, det vill säga centralstyrelsen. Det var kanske nödvändigt för att 

bland annat åstadkomma bättre effektivitet och hushållning inom den riks-

kyrkliga verksamheten. Så här långt var det alltså samverkan som gällde, åt-

minstone utåt. De båda nämnderna fanns kvar och benämningarna på verk-

samheterna Svenska kyrkans mission respektive Lutherhjälpen likaså. På 

många sätt hade ett samgående dock skett, eftersom yttersta beslutsmakt för 

ekonomi och kansli låg i samma händer, utanför såväl Nämnden för internat-

ionell diakoni (Lutherhjälpen) som Nämnden för mission (SKM).  

Såväl Svenska kyrkans mission som Lutherhjälpen hade haft starka inform-

ationsavdelningar. Man var beroende av både egenproducerat material och 

goda mediekontakter. Tekniken togs tidigt i bruk med filmer, ljudband och 

kassetter, nyskriven musik, trycksaker och kreativ distribution. Utbildnings-

materialen var omfattande, ofta framtagna i samarbete med Sveriges kyrkliga 

studieförbund (SKS), föregångare till Sensus. Vartefter Lutherhjälpen lade 

mera vikt vid utbildning av sina ombud och vid opinionsbildning för ökad 

rättvisa mellan rika och fattiga, så kom inriktningen av Lutherhjälpens 

material under den här perioden att alltmer likna Svenska kyrkans missions, 

där kunskapsuppbyggnad och uthållig information länge varit det centrala. 

I samband med omorganisationen 1997 sammanfördes alla informations-

avdelningar i kyrkokansliet. Vid ett gemensamt sammanträde med andra 

nämnder och styrelser inom SFRV framhölls att man från Nämndens för in-

ternationell diakoni sida betonade vikten av att den gemensamma informat-

ionsavdelningen har en person med tydlig Lutherhjälpsidentitet att vända sig 

till och att Lutherhjälpen får sin egen företrädare utåt. Man påminde också om 

att stiftelserna består och att de skulle kunna lämna samarbetet om de öns-

kar.185  

                               

 
185 Protokoll Nämnden för internationell diakoni, 1996-10-17, gemensamt sammanträde för 
nämnder och styrelser inom SFRV. 
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Därmed var det öppet för en gemensam informationsavdelning. Denna av-

delning blev mycket stor eftersom den samlat skulle hantera både intern och 

extern information om hela Svenska kyrkans verksamhet på riksnivå. Svenska 

kyrkan var och är 2021 den största enskilda medlemsorganisationen i Sverige. 

Den nya informationsavdelningen skulle nu även hantera insamlingsarbetet 

för SKM, Lutherhjälpen och SKUT. Även om medarbetare naturligtvis hade 

specialkunskaper inom olika områden kom denna förändring att påverka ut-

vecklingen framöver på ett avgörande sätt. Den folkbildande inriktningen på 

Lutherhjälpens informationsmaterial som blivit tydlig under Olof Ignérus och 

Tore Samuelssons tid som ansvariga för insamling och information bröts. 

Många medarbetare inom informationsavdelningen fick sin primära identitet 

som informatörer inom Svenska kyrkan, inte som ”lutherhjälpare” eller 

missionsengagerade eller ens särskilt inriktade på internationella frågor. 

Insamling och penningöverföring fick mindre fokus under dessa år. Med-

vetandet ökade om att strukturella förhållanden betydde mer än biståndsström-

mar. Svenska kyrkans mission höll kvar sin inriktning mot långsiktiga och 

fördjupade relationer och de var i sig inte enbart avhängiga ökande insam-

lingsresultat. Lutherhjälpens förändring mot alltmer inriktning på rättvisefrå-

gor återspeglas i omfattande men föga konkreta diskussioner om mål.  

I slutet av 1998 beslöt nämnden för internationell diakoni: 

För verksamhetsområdet:  
LH skall utifrån kyrkans diakonala uppdrag, i samarbete med partner, 

främja människovärdiga livsvillkor samt avslöja och bekämpa orättvisor, fat-
tigdom och förtryck.  

För huvudprogram utland: 
LH skall skapa förutsättning för social utjämning och bärkraftiga ekosy-

stem. 
För huvudprogram Sverige: 
LH skall väcka och fördjupa engagemang för det internationella utveckl-

ingssamarbetet. 
Beträffande prioriterade arbetsområden beslutade nämnden  
Att prioritera följande fyra arbetsområden: Livsmedelssäkerhet, ekologiskt 

hållbar utveckling, ekonomiska rättvisefrågor och lokal resursmobilisering. 
Att inom dessa fyra prioriterade områden finns ingen inbördes prioritering, 

de är heller inte exklusiva. 
Att på samma sätt prioritera följande fem arbetsmetoder: humanitärt bi-

stånd/katastrofhjälp, långsiktiga utvecklingsprogram, påverkansarbete, kom-
munikation och media, insamling.186 

En sådan målformulering ger begränsade möjligheter för en nämnd att styra 

och utvärdera kansliets arbete. Det mesta är möjligt. Skillnaden var tydlig mot 

de tidigare decenniernas mer aktivistiska insamlingsfokus och direkta styr-

ning. Insamling fanns fortfarande med i målskrivningen – men det stod sist. 

                               

 
186 Protokoll Nämnden för internationell diakoni 1998-11-12 § 156 
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Åren efter 2000  

Efter några år så var stiftelserna helt inlemmade i den rikskyrkliga organisat-

ionen. Representantskapen hade likaså upphört att fungera.187 

Under ett stort antal år minskade SKM:s och Lutherhjälpens andelar av en-

skilda svenskars givande. Under vissa år minskade även insamlingsresultaten 

i absoluta tal. Detta bekymrade framför allt företrädare för ombudskårerna 

men ledde också till ifrågasättande av den gemensamma informations- och 

insamlingsavdelningen. Nämndprotokollen är återhållsamma men en diskuss-

ion i Nämnden för internationell diakoni om nämndledamöternas ansvar och 

förväntningar och den gällande arbetsordningen kan tolkas som ett uttryck för 

detta ifrågasättande.188  

Uppfattningen i kyrkomötet, liksom i Nämnden för mission, var klar sedan 

länge: utred organisation med en gemensam nämnd för Svenska kyrkans miss-

ion och Lutherhjälpen. Vid den här tiden upphörde också diskussionerna om 

detta i Nämnden för internationell diakoni och i slutet av 2000 beslöt man ”att 

uttrycka en vilja att arbeta för att SKMs, Lutherhjälpens och EFS utlandsar-

bete styrs av ett gemensamt organ, att uppdra åt utrikeschefen att utarbeta kon-

kreta modeller samt handlingsplan för detta.”189 

EFS steg här in i det sista protokollet, medan det fortfarande var två nämn-

der. Ett utredningsarbete hade ägt rum inom EFS och i kyrkokansliet för att 

överväga ett fördjupat samarbete inom utrikesarbetet. Detta var under en av 

de perioder då EFS betonade sin delaktighet och hemhörighet i Svenska kyr-

kan. EFS-företrädare kom att ingå i den nya nämnden.190  

Fram till 2002 blev de gemensamma sammanträdena alltfler för de båda 

nämnderna för mission och för internationell diakoni. Det sista arbetsåret var 

alla sammanträden huvudsakligen gemensamma, ledda omväxlande av ordfö-

randena i de båda nämnderna.  

Den nya nämnden blev större än vad som gällt för de båda tidigare nämn-

derna, för att tillförsäkra EFS representation. Andelen nämndledamöter med 

primär erfarenhet från antingen utlandsarbetet eller omfattande arbete med in-

samling i Sverige hade minskat över åren, sannolikt beroende på kyrkomötets 

prioriteringar. Genom att EFS gick in i den nya nämnden tillkom dock perso-

ner med sådan erfarenhet.  

EFS närvaro i nämnden varade emellertid bara två mandatperioder. Beslu-

tet om integration verkar inte ha varit tillräckligt genomarbetat och förankrat 

för att stå sig hos EFS. Redan 2006 informerades nämnden ”att EFS inform-

ations- och insamlingsarbete [inte] är […] integrerat i kyrkokansliet utan drivs 

av EFS kansli.”191 Återkommande diskussioner om vilken roll EFS hade i 

                               

 
187 Protokoll Nämnden för internationell diakoni 2001-11-21—22 § 79 
188 Protokoll Nämnden för internationell diakoni 2000-02-24 § 7 
189 Protokoll Nämnden för internationell diakoni 2000-11-22 § 71 
190 Protokoll Nämnden för mission och Nämnden för internationell diakoni 2002-06-03 § 24 
191 Protokoll Nämnden för internationell mission och diakoni 2006-10-12 § 50 
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nämnden och om kostnadsfördelningar inom kansliet frestade bland annat på 

den överenskomna beslutsordningen att EFS utrikesdirektor (jämför med fö-

reträdarna för Lutherhjälpen och SKM som också kallades direktorer) skulle 

utses av Svenska kyrkans utrikeschef. Befattningen lämnades vakant under en 

tid och samarbetet upphörde. När pendeln gick över mot att EFS tydligare 

betonade sin fria ställning, så lyftes det fram hur mycket det alltid betytt för 

EFS att vara en missionsrörelse med egen kontroll över det som sker. Då för-

svagades motiven för att ha ett integrerat arbete. Från och med 2010 utsågs 

inga företrädare för EFS till nämnden, nämnden återgick till att omfatta färre 

ledamöter och kanslisamarbetet med EFS i utrikesfrågorna upphörde.192  

3.4.5 Internationella förbindelser 

De internationella förbindelserna utgjordes även omkring 2000 främst av Lut-

herska världsförbundet och Kyrkornas världsråd och deras samarbete i Action 

by Churches Together (ACT). Eftersom de mellankyrkliga och ekumeniska 

frågorna förts över till andra organ inom Svenska kyrkan på nationell nivå, så 

handlade det år 2000 för Lutherhjälpens del om sådant som var direkt bi-

ståndsrelaterat och relaterat till Lutherhjälpens roll av biståndsorgan i förhål-

lande till Kyrkornas världsråd och Lutherska världsförbundet.  

3.5 Svenska kyrkans internationella arbete omkring 2013 

Arbetet bedrevs sedan 2011 under benämningen Svenska kyrkans internation-

ella arbete. 

3.5.1 Insamlingsresultat 

Insamlingsresultaten stagnerade redan under den tid då insamlingsarbetet be-

drevs under de båda namnen Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission. När 

hela det internationella arbetet samlades under en nämnd och med tiden även 

kom att framträda under ett gemensamt namn fortsatte samma utveckling. 

2013 insamlades 166,9 miljoner kronor totalt för det internationella arbetet. 

Av detta var dock 27 miljoner kronor anslag från församlingar och stift. Kol-

lekter och gåvor inbringade alltså ungefär 140 miljoner, varav kollekterna ut-

gjorde drygt 35 miljoner kronor.193 Programrapporten för 2010-2012 referera-

des i ett protokoll från våren 2013: ”Församlingskollekter och -aktiviteter 

minskar stadigt. De kollektiva insamlingsaktiviteterna minskar, däremot ökar 

                               

 
192 Protokoll Nämnden för internationell mission och diakoni 2009-03-17 § 7 
193 Bokslutsrapport 2013, ur INT skrivelsen. 
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antalet individuella givare. Antalet syföreningar minskar och därmed intäk-

terna från dem.”194 På hösten samma år, vid nämndens näst sista sammanträde, 

fördes ett analyserande samtal om det man benämnde insamlingskräftgången. 

Förklaringar som lyftes fram var att färre gudstjänstdeltagare leder till sämre 

kollekter, mer lokal nöd uppträder i församlingarna vilket engagerar många, 

namnbytet har skadat kännedom och engagemang liksom att antalet konkur-

rerande insamlingar och organisationer har ökat.195  

De samlade inkomsterna ökade dock de flesta åren, framför allt beroende 

på institutionell finansiering från exempelvis SIDA och från olika organ i 

Svenska kyrkan. Svenska kyrkan på nationell nivå hade fattat principbeslut 

om att öka den nationella finansieringen av det internationella arbetet med fem 

miljoner kronor per år tills man nått nivån 80 miljoner.196  

3.5.2 Intern organisation och ledning 

2003 tillträdde Margareta Grape som internationell chef/utrikeschef197. Hon 

övergick 2011 till att vara chef för Kyrkornas Världsråds FN-kontor i New 

York och efterträddes som utrikeschef i Svenska kyrkan 2012 av Erik 

Lysén.198 Perioden 2002-2013 fanns Nämnden för mission och internationell 

diakoni. Med ingången av 2014 ersattes den, i likhet med andra nämnder under 

kyrkomötet, av ett mindre råd utsett av kyrkostyrelsen.  

Den internationella avdelningens organisation bestod i stort sett under pe-

rioden fram till 2013 med undantag av att banden till EFS utlandsarbete löstes 

upp.  

3.5.3 Synlighet 

Ombudsorganisationen försvann under denna period och ersattes av internat-

ionella råd i församlingar eller pastorat. Dessa organiserades och fungerade på 

olika sätt. Många av dessa råd bedrev ett fortsatt aktivt arbete. Någon stor 

informationssatsning för att göra den nya benämningen ”Svenska kyrkans in-

ternationella arbete” känd, och för att koppla uppfattningen av Svenska kyrkan 

till Lutherhjälpen och internationellt kyrkligt bistånd genomfördes inte under 

perioden. 

                               

 
194 Protokoll Nämnden för internationell mission och diakoni 2013-03-18—19 § 4 
195 Protokoll Nämnden för internationell mission och diakoni 2013-10-23 § 33 
196 Protokoll Nämnden för internationell mission och diakoni 2013-03-18—19 § 4 
197 Matrikel för Svenska kyrkan 2004, 366 
198 Matrikel för Svenska kyrkan 2012, 407, 409 
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3.5.4 Förhållande till Svenska kyrkan och Svenska kyrkans mission 

Verksamheten var 2013 helt integrerad i Svenska kyrkan på nationell nivå. 

Svenska kyrkans internationella arbete omfattade det som bedrivits under 

Lutherhjälpens och Svenska kyrkans missions namn under åren närmast förut. 

Under perioden fördes de långsiktiga kyrkokontakterna som var centrala för 

Svenska kyrkans mission gradvis över till det dåvarande Sekretariatet för teo-

logi och ekumenik.  

3.5.5 Internationella förbindelser 

Samarbetet med ACT fortsatte att öka under perioden och Svenska kyrkan 

spelade en aktiv roll i ACT:s olika organ. 

3.6 Sammanfattning och forskningsfrågan 

Min forskningsfråga löd: 

Lutherhjälpen omvandlades till Svenska kyrkans internationella arbete. Hur 
gick det till, vad försvann och vad förblev eller förstärktes? Hur upplevde och 
förhöll olika aktörer och berörda i Svenska kyrkan sig till detta? Vilka följder 
har omvandlingen fått för dessa aktörers och berördas syn på demokrati och 
delaktighet i Svenska kyrkan? Vilka följder har omvandlingen fått för Svenska 
kyrkan?  

Detta kapitel och de skriftliga källor jag använt för kapitlet ger främst per-

spektiv på de inledande frågorna, de om hur det gick till, vad som förändrades 

och frågan om förhållningssätt hos några av aktörerna och de berörda. Först i 

kapitel 8 avser jag att väga samman det som finns i detta kapitel med sådant 

som kommer fram i intervjuerna och det autoetnografiska kapitlet, liksom med 

vad som tillförts i kapitlet om varumärken. 

Kapitel 3 skulle kunna sammanfattas sålunda: 

Den kristna kyrkan är till sin natur internationell. I och med reformationen 

försvenskades den svenska kyrkoprovinsen och fick en växande bindning till 

konungen och riket. Missionsväckelsen från 1800-talets slut och vidare flera 

decennier in på 1900-talet återkopplade Svenska kyrkan till omvärlden, vilket 

också förstärktes av den ekumeniska rörelsens framväxt från mellankrigsti-

den, liksom av lutherdomens konsolidering, efter andra världskriget i form av 

Lutherska världsförbundet.  

Några unga, handlingskraftiga lundateologer engagerade sig i återupp-

byggnadsarbetet efter kriget och blev basen för det som fick namnet Luther-

hjälpen. Den internationellt erfarne unge prästen Åke Kastlund fick, med bas 

i Stockholm, Lutherhjälpen att växa snabbt från senare delen av 1950-talet. 

Efter några år var Lutherhjälpen den största hjälp- och biståndsorganisationen 
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med anknytning till Svenska kyrkan och tog över Svenska kyrkohjälpens ar-

bete.  

Under 1970-talet minskades antalet samarbetsorganisationer som Luther-

hjälpen hade, så att praktiskt taget alla medel slussades genom antingen Lut-

herska världsförbundet eller Kyrkornas världsråd. Insamlingsresultaten var 

som allra högst 1992. 

Lutherhjälpens kontakter med församlingslivet i hela Svenska kyrkan, inte 

bara som insamlare utan även som kunskapsspridare och opinionsbildare 

växte kontinuerligt under hela 1900-talet. Lutherhjälpen skapade förbindelser 

mellan det lokala kyrkolivet, den lokala allmänheten och en större värld. 

Diskussionen huruvida Lutherhjälpen skulle ingå i Stiftelsen för riks-

kyrklig verksamhet var livlig bland Lutherhjälpens ombud och i representant-

skapet. Det fanns stor oro för minskat engagemang och ökad administration. 

En förtroendeklyfta blev uppenbar när de personer som nominerats av repre-

sentantskapet för att ingå i Nämnden för internationell diakoni/Lutherhjälpen 

inte alla blev valda av ombudsmötet utan delvis ersatta av andra med förank-

ring i ombudsmötet. En demokrati utifrån modifierad föreningsmodell ersattes 

alltså av en formell representativ demokrati. Detta minskade ombudens påver-

kansmöjligheter.  

I och med integrationen i SFRV så relaterade Lutherhjälpen inte bara till 

sitt primära styrorgan, Nämnden för internationell diakoni, utsedd av ombuds-

mötet, utan också till SFRV:s centralstyrelse, som hade hela personalansvaret 

och det yttersta budgetansvaret inför ombudsmötet. Denna delade anknytning 

fortsatte efter 2000 då centralstyrelsen ersatts av kyrkostyrelsen.  Integrat-

ionen i Svenska kyrkans nationella nivå fullföljdes i och med 2013, då styror-

ganet blev ett råd direkt underställt kyrkostyrelsen. 

Ombudens drivande roll försvagades med tiden och från 1990-talets full-

ständiga integration i kyrkokansliet med bland annat en helt gemensam in-

formationsavdelning. Ombudens förbindelser med det centrala kansliet mins-

kade.  

Anknytningen till Svenska kyrkan kan mycket kortfattat uttryckas i sju steg 

från 1940-talets slut till år 2014:  

 

1. Det formellt oreglerade biskopsmötet ombads erkänna den svenska för-

eningen med anknytning till Lutherska världsförbundet som hela 

Svenska kyrkans anknytning till Lutherska världsförbundet. 

2. Biskopsmötet nominerade styrelseledamöter men styrelsen förnyade 

sig själv. 

3. Ett korporativt uppbyggt representantskap skapades, baserat på stiftens 

frivilligverksamhet (stiftsråd och liknande) samt olika organisationer 

med anknytning till Svenska kyrkan, vilket utsåg styrelseledamöter till-

sammans med biskopsmötet.  

4. Föreningen Lutherska världsförbundets svenska sektion upphörde och 

verksamheten blev en del av Stiftelsen för rikskyrklig verksamhet. 
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5. När det från staten fristående trossamfundet Svenska kyrkan etablera-

des år 2000, blev verksamheten en helt integrerad del i Svenska kyr-

kans organisation. 

6. Benämningen Lutherhjälpen för verksamheten försvann 2008. 

7. Från att ha haft styrorgan underordnade ombudsmötet respektive kyr-

komötet blev den internationella verksamheten helt underordnad kyr-

kostyrelsen från och med 2014. 
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Kapitel 4 – Lutherhjälpen för mig 

För att bearbeta forskningsfrågan valde jag alltså att även reflektera över min 

egen bakgrund, läggning och anknytning till Lutherhjälpen. Den reflektionen 

har jag försökt sammanfatta i detta autoetnografiska kapitel. Jag behövde re-

flektera över varför Lutherhjälpen blev en så viktig del av mitt liv och hur jag 

ställt mig till olika tendenser, händelser och vägval under min tid som enga-

gerad för Lutherhjälpen – och varför jag valt det ena eller andra. Med mer än 

femtio års perspektiv är det flera ting som en gång föreföll mig självklara, som 

inte alls är det längre, liksom motsatsen. Jag är född 1948. Efter drygt sjuttio 

år i livet ordnar jag, som andra, omedvetet och medvetet, mina erfarenheter i 

en kombination av yttre kunskap, tydliga erfarenheter och insikter – och mer 

eller mindre påhittade samband och orsakskedjor.  

4.1 Jag blev prästbarn 

Jag föddes som barn till en pastor i Svenska missionsförbundet och hans elva 

år yngre hustru, som ibland titulerades studentska, eftersom hon tagit studen-

ten – men dock raskt blivit pastorsfru på heltid. Min mor hade djupa släktrötter 

i Svenska missionsförbundet. Min far hade en kortare historia i Svenska miss-

ionsförbundet men hade tidigt blivit församlingsföreståndare i den ena av de 

båda missionsförsamlingarna i dåvarande Jönköpings stad. Han trivdes dock 

inte i den frikyrkliga miljön utan sökte ett vidare sammanhang. Vi flyttade till 

Uppsala medan han läste vidare för att kunna prästvigas i Svenska kyrkan för 

Västerås stift. Så vid fyra års ålder blev jag prästbarn. Dock blev min far efter 

bara någon månads tjänst sjuk. Under närmare två år fanns han på sanatorium 

långt från Uppsala. Därefter återgick han i tjänst, men i Västmanland och Da-

larna. Min mor och jag blev kvar i Uppsala tills jag var tio år gammal. Hon 

tog upp och fullföljde sina universitetsstudier. Även om min far raskt blev 

mycket hemma i Svenska kyrkan, så firade min mor (och jag) de första åren 

ofta gudstjänst i Missionskyrkan i Uppsala. Med åren blev det dock helt och 

hållet Uppsala domkyrka. Jag fick alltså en delvis dubbel hemhörighet som 

jag först på senare år insett hur den påverkat mig. Frikyrklig församlingssyn 

föreföll mig länge mer hållbar än den breda folkkyrkligheten. Jag hade ännu 

inte sett hur skör den lilla församlingen var och heller inte hur strävan efter 
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renhet ofta ledde till slutenhet och hyckleri. Jag värderade tydligen kärntrup-

per som effektivare och uthålligare än vad mer allmänhumanitära förhåll-

ningssätt kunde vara, även om dessa var djupt rotade såväl i kristen tro som i 

allmän medmänsklighet.  

4.2 Lutherhjälpen kommer in i mitt liv 

Redan före tonåren hade jag berörts av berättelser från Sydafrika. Jag hade 

också släktingar som var missionärer och teologiska lärare i dåvarande Tang-

anyika, utsända av Svenska kyrkans mission. Jag uppfattade dessa som reflek-

terade intellektuella som inte gjorde skillnad på människor. Jag såg tidigt 

Svenska kyrkans missions årsböcker och imponerades – utan att ha orkat läsa 

särskilt mycket av dem. Dock fick jag känslan att Svenska kyrkans mission 

hade politisk medvetenhet och inte tvekade att försöka bryta med koloniala 

traditioner. Det fanns i Svenska kyrkans mission en kombination av högkyrk-

lighet och politisk medvetenhet som lockade mig. 

Min högstadie- och gymnasietid präglades av ett stort engagemang i elev-

rådet. Jag var under fyra år bland annat ledamot av Sveriges elevers central-

organisations (SECO) centralstyrelse. Läsåret 1965/66 tillbringade jag i USA 

där jag gick ut Senior High School och fick uppleva hur mycket längre bort 

omvärlden är belägen för dem som bor i ett stort land, både vad gäller kun-

skaper och intresse. Som ett specialarbete där skrev jag om apartheid-politiken 

i Sydafrika och fick sätta mig in i hur Sydafrikas ambassad i USA framställde 

situationen och insikt om hur okänd den var i den nordamerikanska mellan-

västern.  

Efter studentexamen 1968 blev det teologiska studier i Uppsala. Valet stod 

länge mellan Handelshögskolan och en läkarutbildning men teologin tog över. 

Mitt samhällsintresse var starkt liksom mitt intresse för rättvisefrågor. Jag var 

en av dem som välkomnade att kristendomsämnet ersattes av religionskun-

skap i gymnasierna och att morgonbönerna blev till morgonsamlingar utan 

konfessionellt innehåll. Religionen skulle vara något man valde. Skolan skulle 

vara ”objektiv”. Jag var uppenbarligen både ett barn av min tid och av 1800-

talets gamla religiösa individualism. Jag var dock inte en av de röda ”68-orna”. 

Så ung jag var, så var jag mer formad av en blandning av frisinne och liberal 

kulturradikalism, med tro på maktdelning, parlamentarism och frihet. Jag var 

främmande för elitistiska vänstergrupper men ville måna om samtal där alla 

fick vara med om de accepterade mångfalden. En period som ordförande i 

UNITAS, efterföljaren till Kyrkliga studentförbundet och Frikyrkliga student-

förbundet i Uppsala och föregångare till Kristna Studentrörelsen i Uppsala, 

blev betydelsefull för mig.  
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Västerås stifts stiftsgård i Rättvik gav plats för samhällsengagemang och 

fritt tänkande, kopplat till levande gudstjänstliv och samtal om tro. Detta på-

verkade mig mycket. Där kunde man ägna sig åt politiska frågor utan att man 

behövde ha en partipolitisk tillhörighet. Utgångspunkten var det värde och an-

svar som getts oss av Gud. Där fanns och finns en tradition av internationella 

seminarier, som i början kallades u-landsseminarier.  

Vid ett av dessa seminarier, som deltagarna själva utsåg planeringsgrupper 

inför, inriktade vi oss en gång i slutet av sextiotalet på ”u-landsinformation” 

och kom särskilt att jämföra Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission. Me-

dan Svenska kyrkans mission på den tiden föreföll ha ett ambitiöst folkbild-

ningsperspektiv så var Lutherhjälpens information inriktad på snabb effekt 

hos potentiella gåvogivare. ”Nödporr” vet jag att jag ibland kallade den sor-

tens budskap.  

Jag upplevde Svenska kyrkans missions sätt att närma sig understödjarna 

som hållbart. Man vågade visa på problem och hade respekt för informations-

mottagarnas möjligheter att ta till sig komplex information. En internationell 

relation ska inte bara bygga på vad som är möjligt att få uppbackning för av 

relativt oinformerade givare. Lutherhjälpen nådde ut bland folk, men, tänkte 

jag, det håller inte i längden. Det försonande med Lutherhjälpen var dock det 

multilaterala arbetssättet, som bland annat i Lutherska världsförbundet ut-

vecklats på så sätt, att projekt i stor utsträckning fördelades tillsammans av 

dem man då kallade givare och mottagare, vilket förhoppningsvis, med tiden, 

kunde försvaga beroendeförhållanden. 

Vid den här tiden var jag ordförande i Västerås stifts ungdomsråd och som 

nämnt teologie studerande i Uppsala. Rådet fick under läsåret 1968/69 frågan 

om att nominera en ungdomsdelegat till Lutherska världsförbundets kom-

mande generalförsamling 1970, som skulle äga rum i Brasilien. Samma fråga 

gick till andra stiftsungdomsråd. Tillsammans med Carl-Henric Grenholm, fö-

reslagen av Kyrkliga studentförbundet, utsågs jag till ungdomsdelegat.  

Lutherhjälpen verkade för mig vara en ganska amatörmässig organisation. 

Man var duktig på att informera på ett folkligt och enkelt sätt men innehållet 

i verksamheten kändes inte särskilt medvetet. Ändå lockade naturligtvis möj-

ligheten att få uppleva ett stort internationellt kyrkligt möte. Jag hade fått klart 

för mig att organisationen bakom Lutherhjälpen egentligen hette Lutherska 

världsförbundets svenska sektion. Jag tänkte att i Lutherska världsförbundet 

rymdes säkert mer än i Lutherhjälpen. 

Kyrkornas världsråds generalförsamling 1968 i Uppsala hade gett den 

svenska allmänheten och många av oss teologie studerande en ny bild av vad 

kyrkor kunde vara och anse. Skulle Lutherska världsförbundets möte följa lik-

nande linjer?  

Förberedelserna blev intressanta. Avsikten var att mötet skulle hållas i 

Porto Alegre i södra Brasilien, ett område med stor tysk invandring och många 

lutheraner. Brasilien styrdes då av en militärdiktatur med åtminstone några 

lutheraner på inflytelserika poster. Flera kyrkor började tveka om det lämpliga 
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i att mötas i Porto Alegre. Från arrangörshåll underströks att man inte behövde 

vara orolig för säkerheten. Det var dock inte vårt och många andras skäl till 

tveksamhet. Det var istället att lutherska kyrkor än en gång skulle förhålla sig 

okritiskt till en överhet som inte hade demokratiska ambitioner.  

Medan Lutherhjälpens framgångsrike direktor Åke Kastlund ville hålla fast 

vid Lutherska världsförbundets beslut om att hålla mötet i Brasilien, så växte 

kritiken även i Sverige. Tongivande opponenter var flera av de utsedda delta-

garna, bland andra professor Gustaf Wingren och ungdomsdelegaten Carl-

Henric Grenholm. Sedan även ärkebiskop Ruben Josefson och flera av oss 

andra tagit ställning för en flyttning, liksom andra medlemskyrkor, blev mötet 

flyttat till Evian i Frankrike, nära Genève.  

Spänningarna kring lokaliseringen kom att påverka hela mötet. Den åtskill-

nad mellan andligt och världsligt som går tillbaka på Martin Luther, började 

på 1800-talet kallas tvåregementsläran. Tolkningar av denna färgade de flesta 

tyska lutheraner före och under nazitiden. Sedan dess hade många tyska lut-

heraner gjort upp med den. Det hade långt ifrån alla lutherska kyrkor gjort. Ur 

konflikten omkring Porto Alegre växte ett politisk medvetnare Lutherska 

världsförbundet. Samtidigt som många av mötets ställningstaganden gick i 

samma riktning som Kyrkornas världsråds så markerades, i luthersk tradition, 

skillnaden tydligt mellan dels Guds handlande och nåd och dels människors 

plikt, rätt och strävan, eller annorlunda uttryckt Coram Deo och Coram homi-

nibus.  

Senare under 1970 valdes jag som tjugotvååring in i styrelsen för Lutherska 

världsförbundets svenska sektion, alltså Lutherhjälpen, på den plats som av 

tradition varit vikt för Riksförbundet Kyrkans Ungdom. Jag kom att vara kvar 

i uppdraget i tio år. Efter några år fick jag frågan om att ingå i det verkställande 

utskottet. Jag blev överrumplad och tackade nej på mötet med motiveringen 

att jag ”inte var tillräckligt lojal”. På de förbryllade frågorna fick jag svara att 

min primära lojalitet låg hos Svenska kyrkans mission, vars analyser och ar-

betssätt föreföll mig mera genomtänkta. 1975 kom jag dock med i det verk-

ställande utskottet, första tiden som ersättare. Vid det laget hade samarbetet 

mellan Svenska kyrkans mission och Lutherhjälpen börjat komma igång lik-

som bygget av det gemensamma kontorshuset i Uppsala, det som nu är 

Svenska kyrkans kyrkokansli. Inriktningen uttrycktes ibland med att om 

Lutherhjälpen och Svenska kyrkan mission inte ännu är redo att gifta sig, så 

kan de ju ändå prova att bo ihop. 

Vid den här tiden var förbindelserna mellan Lutherhjälpen och Lutherska 

världsförbundets biståndsdel (Lutheran World Service), i Sverige då ofta kal-

lad ”internationella Lutherhjälpen”, mycket täta. Även förbindelserna med 

Kyrkornas världsråds biståndsverksamhet var omfattande. Lutherhjälpens ar-

betssätt var huvudsakligen multilateralt. De som fanns i själva biståndsarbetet 

var anställda av Lutherska världsförbundet eller Kyrkornas världsråd. Den typ 

av informationsöverföring till Sverige som Svenska kyrkan mission tradition-

ellt använde sig av, missionärers rapporter av olika slag, passade följaktligen 
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inte. Svenska kyrkans mission hade jämförelsevis få men mycket långvariga 

partnerrelationer. Svenska kyrkans missions informationsmottagare hade ofta 

kunskaper sedan tidigare, som man kunde bygga vidare på. Lutherhjälpens 

läge var annorlunda. Man riktade in sig på att nå ut brett, humanitärt, i ett 

omfattande informationsbrus. Det gällde att sticka ut.  

Lutherhjälpens styrelsesammanträden ägnades på sjuttiotalet tidvis åt de-

taljerade och omfattande genomgångar av och val mellan olika projekt. Ären-

dena var förberedda av kansliet men det fanns stort utrymme för styrelsen att 

vara operativ och med egen större, eller mindre, kunskap sätta sin prägel på 

valen. Min känsla var att det var stor skillnad mellan Lutherhjälpens mer folk-

rörelseformade beslutsmodell och Svenska kyrkans missions tydliga tjänste-

mannastyrning. Som ung, ambitiös ledamot, dock utan större livserfarenhet 

och därav följande mer eller mindre välgrundade fördomar, minns jag att jag 

upplevde det som oerhört svårt att ta ansvar för dessa beslut. I efterhand tror 

jag att de styrelseledamöter som framför allt var engagerade för insamling av 

pengar hade det lättare, eftersom de såg just till vad som människor i Sverige 

skulle vara villiga att ge till. För mig var det mera sammansatt, eftersom jag 

främst ville se till vad som var bra för de här länderna, människorna, kyrkorna 

och organisationerna som skulle hantera biståndet. Det var det som man på 

den tiden ofta benämnde rättvisefrågor som var centralt för mig och det före-

föll som att de allra flesta av styrelseledamöterna var ganska omedvetna om 

det koloniala arv som lätt gestaltades genom Lutherhjälpens arbetssätt. 

Läsåret 1973/74 var jag tjänstledig från min prästtjänst och gick den statliga 

Biståndsutbildningsnämndens ettåriga utbildning. Det året gav mig fördju-

pade kunskaper om utvecklings- och rättvisefrågor. Från Lutherhjälpens sty-

relse hade jag med mig en mycket positiv värdering av långsiktigt bistånd ex-

empelvis i form av lokalsamhällesutveckling (Community Development) och 

av stöd till kyrkor på plats. Under utbildningsåret överraskades jag av att detta 

ifrågasattes, då med motiveringen att man skulle vara försiktig med det som 

då kallades kulturimperialism. Katastrofhjälp däremot kunde nästan alla ställa 

sig bakom. Detta tvingade mig att reflektera över kulturmöten och isolation-

ism och stärkte min övertygelse att det främst är i det liminala, i möten, som 

kulturer utvecklas – om mötena verkligen sker med ömsesidig respekt. 

I början av 1970-talet kom en kraftig reaktion från den etiopiska Mekane 

Yesus-kyrkan mot att kyrkliga biståndsgivare kunde kräva att bistånd inte fick 

användas för evangelisation, det så kallade Mekane Yesus-brevet. Den väster-

ländska delningen mellan allmänmänskligt och religiöst var, menade kyrkan, 

orimlig. Mitt minne av den svenska reaktionen var att den var tudelad. Dels 

fanns reaktionen att det inte är vår sak att bestämma vad mottagarna behöver 

och önskar. De har rätt till sina egna prioriteringar. Det var ett förhållningssätt 

som Svenska kyrkans mission hade understött, åtminstone officiellt. Det ut-

gick då givetvis från att den lokala kyrkoledningen verkligen talade för med-

lemmarna, vilket inte alltid visade sig vara fallet. Dels fanns reaktionen att det 

vore slöseri att inte ta vara på de resurser som pengar från dem som ville bistå 
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medmänniskor men inte ville sprida kristendom innebar. Jag minns att biskop 

Bo Giertz vid Lutherhjälpens representantskap och årsmöte i Göteborg formu-

lerade sig som så, att en filt blir inte varmare av att vara en kristet given filt. 

Till saken hör att alltfler av de västerländska givarorganisationerna både för-

medlade statliga medel och medel från givare som var skeptiska till evange-

lisation med de hänsynstaganden som följde av det.  

Inom Lutherhjälpen fanns olika reaktioner, även bland tjänstemännen. 

Bland annat flera personer med olika anknytningar till Etiopien stödde brevets 

ärende. Min utgångspunkt var att brevet visade på missförhållanden i den in-

ternationella kyrkliga biståndsvärlden. Det togs för stor hänsyn till opinioner 

i så kallade givarländer och till faktorer som kunde göra biståndsorganen 

framgångsrika på deras hemmaarenor. 

Jag fick möjlighet att hösten 1974 göra ett studiebesök i Etiopien, för att 

tillsammans med några andra svenskar möta situationen på plats. Våra förför-

ståelser var olika och, såvitt jag förstod, även våra bedömningar efter resan. 

Resan avslutades med en konferens i Nairobi, ordnad av Lutherska världsför-

bundet. Vid den kom skarpa motsättningar i dagen och min tolkning är att 

segern gick till givarländernas organ som trodde sig veta vad som var bäst och 

som hade ekonomiska muskler. Lutherhjälpen och dess internationella syskon 

i andra länder visade sig vara mycket styrda av hur man uppnådde framgång 

och expansion i hemländerna, trots det i tanken multilaterala arbetssättet och 

i viss mån beslutsfattandet. 

4.3 Lutherhjälpen i kyrkolivet 

Under den här tioårsperioden satsades mycket på att bygga upp och upprätt-

hålla Lutherhjälpens rikstäckande ombudsorganisation med ombud i varje för-

samling, i varje kontrakt och i varje stift. Det var en medveten strävan att både 

ha präster och lekmän som ombud. Ombuden samlades regelbundet för fort-

bildning, med tiden ganska ofta i form av studieresor till olika områden i värl-

den där Lutherhjälpen var engagerad. Jag tror att de flesta deltagarna finansi-

erade sitt deltagande genom att de ledde studiecirklar och höll föredrag om 

resan och de insikter man skaffat sig före, under och efter den. För en sådan 

finansiering fanns det upparbetade former genom dåvarande Sveriges kyrkliga 

studieförbund. Detta ledde till stort engagemang och effektiv kunskapssprid-

ning. Jag medverkade i planeringen för och deltog i en resa till Indien och en 

till Östafrika. 

Stiftsråden, en frivillig och mera oreglerad föregångare till dagens stiftssty-

relser, föreslog Lutherhjälpsstyrelsen stiftsombud för Lutherhjälpen och utsåg 

stiftets representanter i Lutherhjälpens representantskap, då Lutherhjälpens 

högsta beslutande organ. På det viset kunde engagerade som var engagerade i 
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Lutherhjälpen också anknyta till beslutsfattandet. Jag tror att många av ombu-

den verkligen upplevde Lutherhjälpen som sin egen, en organisation som de 

var med om att bygga upp och kunde påverka, som man därför stärktes i sin 

lojalitet till, och en organisation som gav dem omfattande nya kunskaper och 

perspektiv. Man var inte bara en informationsmottagare som förväntades ar-

beta oavlönat.  

Svenska kyrkans mission var däremot inordnad i Svenska kyrkans offent-

ligrättsligt reglerade organisation. Mission skulle inte vara något specialin-

tresse utan hela kyrkans angelägenhet. Frivilliga medarbetare uppskattades 

och bekräftades i många församlingar och stift. De frivilliga medarbetarna 

hade dock ingen annan väg att påverka Svenska kyrkans missions inriktning 

än genom personliga kontakter och möjligtvis genom de då mycket indirekta 

kyrkomötesvalen – och riksdagsvalen.  

Svenska kyrkan har haft ambitionen att ha rum för människor med olika 

politiska åsikter. Var utgångsläget förr att bevara, när kyrkan hade haft större 

påverkan på samhällslivets utformning och därför mera att försvara, så har 

utgångsläget från slutet av sextiotalet och framåt blivit mer av att ifrågasätta 

etablerade förhållanden i samhället. Lutherhjälpen blev för många en möjlig-

het att arbeta för samhällsförändring och ökad rättvisa utan att behöva binda 

sig vid eller signalera en partipolitisk hemvist. Detta passade mig. I princip 

hade jag åsikten att en präst gott kan engagera sig partipolitiskt men det pas-

sade aldrig för mig att göra det.  

Lutherhjälpen samlade engagerade lekmän och präster med hemvist i såväl 

högkyrklighet, gammalkyrklighet, lågkyrklighet som folkkyrklighet. Kvinnor 

som var präster fanns exempelvis ganska tidigt med både som tongivande om-

bud och i styrelsen, medan många ledande i Svenska kyrkans mission länge 

hade en mera negativ syn på kvinnor som präster, framför allt till att sända ut 

dem som missionärer. Bilden är dock inte entydig. Det fanns en stor lojalitet 

från kvinnoprästmotståndarna också mot Lutherhjälpen, som säkert stärktes 

av att biskop Bo Giertz, Göteborg, var ordförande under lång tid. Min bild är 

att Lutherhjälpsengagemanget var särskilt viktigt i de församlingar som växte 

snabbt när urbaniseringen tog fart. Genom Lutherhjälpen gavs lekfolk prak-

tiska uppgifter som väckte genklang i det omgivande samhället och här lyftes 

ett område där kyrkan verkligen, med sina internationella kontakter, hade nå-

got ovanligt och viktigt att erbjuda. Även för syföreningar innebar Lutherhjäl-

pen angelägna insamlingsobjekt och välkommen omvärldskunskap, inte minst 

för grupper som ställde sig tvekande till Svenska kyrkans mission. För mig 

erbjöd begreppet internationell diakoni ett sätt att både förankra Lutherhjäl-

pens arbete i kyrkan och att motivera den självklara utåtriktningen.  

Något motsvarande var inte lika självklart inom församlingsdiakonin. Den 

var dels begränsad av Församlingsstyrelselagen, dels inlåst i en vidare dis-

kussion om vilken roll diakonerna och diakonissorna skulle ha i ett välfärds-

samhälle och i en kyrka som i hög grad hade blivit det talade ordets kyrka, när 

socialvård, sjukvård och undervisning helt flyttats bort från kyrkans område. 
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Församlingsmedlemmarnas praktiska medverkan i diakonin handlade oftast 

om att delta i besöksgrupper och att biträda med kaffet och liknande vid sam-

lingar för äldre. Experimentell diakoni som skulle kunna vara till nytta för 

samhällets socialtjänst förekom knappast i församlingar. Några av de fåtaliga 

diakoniinstitutionerna och stadsmissionerna var de enda som ägnade sig åt så-

dant.  

4.4. Reflektion 1 

Lutherhjälpen var inte det jag trodde från början. Jag såg först en producent-

konsument-organisation med ett tunt och allmänmänskligt budskap. Med ti-

den upptäckte jag styrkan som fanns genom alla ombuden och andra stödjare 

och deras omfattande kontaktnät i hela samhället. Lutherhjälpen blev med ti-

den också en organisation som riktade in sig på sådant som slog an även hos 

människor som reflekterade djupare. Lutherhjälpens information och ambit-

ion förändrades avsevärt under sjuttio- och åttiotalet och blev mer resone-

rande, informerande och kunskapsbyggande. Det skedde en utveckling av min 

förståelse av Lutherhjälpen, min uppskattning av styrkan i det allmänmänsk-

liga och av Lutherhjälpens arbetssätt, samtidigt som Lutherhjälpen i jämfö-

relse med Svenska kyrkans mission var mycket mer svensk i alla avseenden. 

4.5 Mer än tio års paus 

Efter tio år i styrelsen undanbad jag mig 1980 omval till styrelsen. Andra upp-

gifter lockade. Under ännu några år fanns jag kvar i ombudsorganisationen. 

Jag var då kyrkoherde i ett landsbygdspastorat och blev 1985 kontraktsprost 

och kyrkoherde i en mindre stad. Lutherhjälpen var både på landet och i staden 

en mycket känd del av församlingslivet. Insamlingar, syföreningssamlingar, 

auktioner, fasterevyer (!) och fastemarscher, studiecirklar och församlingsaft-

nar präglades av Lutherhjälpen. Det var naturligt att omedelbart rapportera 

insamlingsresultat i lokaltidningen och att göra jämförelser församlingar och 

kontrakt emellan. Lutherhjälpen internationaliserade det lokala församlingsli-

vet på ett populärt och tillgängligt sätt. Hjälp till självhjälp och hjälp till alla 

oavsett ras eller religion var vanliga sätt att beskriva Lutherhjälpen.  

Omkring årsskiftet 1986/87 tillfrågades jag om att bli direktor för Ersta di-

akonisällskap i Stockholm. Det var inget uppdrag jag hade sökt men jag tack-

ade ja. Jag lämnade min anställning i Svenska kyrkan. Mina diakonala refe-

rensramar var få. De jag hade kom, insåg jag, från den internationella diako-

nin, som Lutherhjälpen hade beskrivit sig som verksam inom.  
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Ersta var en stor men effektiv organisation med drygt 1 500 anställda. På 

många sätt kunde man tala om företagskultur på Ersta. Tydlig styrning och 

ledning förenades med självklar respekt för professionalitet. Professional-

iteten på Ersta representerades exempelvis av läkare, sjuksköterskor, forskare, 

tekniker, högskolelärare, diakonissor och diakoner, präster och socialarbetare. 

Därifrån fick jag med mig en stor uppskattning av samarbete med de anställdas 

organisationer, alltså rejäla överläggningar med facken, och uppfattningen att 

en styrelse enbart bör ha med representanter för medlemmarna/ägarna, inte för 

de anställda. Jag såg också vikten av att styrelsens förbindelse med verksam-

heten är den verkställande direktören (direktorn), och den som den verkstäl-

lande direktören/direktorn väljer, inte någon annan som styrelsen eller medar-

betarna väljer. Det är genom den verkställande direktören/direktorn som an-

svarsutkrävandet ska ske. Det här var även den tid då sjukvården i Stockholm 

alltmer övergick till ett köp- och säljsystem, vilket i hög grad, åtminstone på 

kort sikt gynnade Ersta. För oss på Ersta blev det en välkommen förändring 

av det oerhört svårstyrda sjukvårdssystemet vilket då gjorde mig positiv till 

mycket av det som senare, under 1990-talet och framåt, kom att benämnas 

New Public Management.  

Lutherhjälpen betraktade jag vid den här tiden på avstånd. Vid mitten av 

1980-talet fick Svenska kyrkan en ny och mer sammanhållen organisation på 

stiftsplanet och på den nationella nivån. Det var ett steg mot de förändringar 

som skulle komma med de nya relationerna mellan Svenska kyrkan och staten 

år 2000. Det som överraskade mig under den här tiden var, att, som jag upp-

fattade saken på håll, så mycket av diskussionen handlade om Lutherhjälpens 

relation till Svenska kyrkans mission och så föga om relationen till Svenska 

kyrkans nya, mer sammanhållna organisation. Den accepterade man att gå in 

i, efter att Stiftelsen Lutherhjälpen skapats, en stiftelse med oklart mandat. 

Själv välkomnade jag utvecklingen. Lutherhjälpen och Svenska kyrkan be-

hövde vara närmare varandra, tänkte jag. Först senare förstod jag att anknyt-

ningen till Svenska kyrkans riksorganisation inte alls var välkommen för 

många av de engagerade i Lutherhjälpen. 

Lutherhjälpen utvecklade under åttiotalet och början av nittiotalet ombuds-

utbildningen och de biståndspedagogiska insatserna, bland annat genom sam-

arbete med ungdomar inom Svenska kyrkan. Lutherhjälpen blev alltmer en 

opinionsbildande kraft, som ibland stod för kontroversiella ställningstagan-

den, exempelvis för skuldavskrivning och ett tidigt klimatengagemang, vilka 

väckte debatt i flera sammanhang.  

Jag förstod med tiden att spänningarna var stora mellan olika önskemål om 

den framtida organisationen men deltog inte i samtalet. Med erfarenheterna 

från Ersta blev också min hastiga slutsats att Lutherhjälpen inte skulle må bra 

av att styras både av ombud/representantskap och av dem som kyrkomö-

tet/ombudsmötet utsett. Raka linjer skulle det vara. Jag kände en oro för att 

Lutherhjälpen inte skulle vara tillräckligt hållbar och inte ha förmåga att an-

passa sig till vad som hörde framtiden till i förhållande till såväl allmänheten 
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som kyrkan, när man hade sina egna beslutsorgan som jag trodde riskerade att 

bli fast i egna och föråldrade perspektiv.  

Min gamla kärlek till Svenska kyrkans missions långsiktiga och medvetna 

arbetssätt bidrog också till att jag såg en integration av Lutherhjälpen in i 

Svenska kyrkans organisation som lämplig, liksom en integration med 

Svenska kyrkans mission.  

4.6 Åter i Svenska kyrkan 

1995 utnämndes jag till biskop i Växjö stift och var åter i Svenska kyrkans 

tjänst. När det blev mandatskifte i Svenska kyrkan nästa gång, 1998, blev jag 

ordförande i Nämnden för internationell diakoni, i dagligt tal Lutherhjälps-

nämnden. Det skulle av tradition vara en biskop i tjänst. Med min bakgrund 

ansågs jag väl självskriven trots att jag inte på många år varit aktiv i Luther-

hjälpen utan istället ägnat mig mer åt inhemsk diakoni. Den inhemska diako-

nin stod inför stora möjligheter när nya relationer mellan staten och Svenska 

kyrkan skulle formas. 

Mina viktigaste skäl för att medverka till Lutherhjälpens integration i 

Svenska kyrkans sammanhållna organisation var att jag tänkte att detta skulle 

kunna påverka Svenska kyrkans kyrkomötes och styrelses självförståelse i en 

internationell och ekumenisk riktning samt att jag, som jag nämnde ovan, inte 

trodde att Lutherhjälpsombuden skulle vara tillräckligt känsliga för vad ut-

vecklingen framöver krävde.  

De sista åren på 1990-talet pågick ett intensivt arbete med att forma den 

nya organisationen och stadgan för det självständiga trossamfundet Svenska 

kyrkan som kom att benämnas Kyrkoordningen. Staten lämnade och Svenska 

kyrkan måste finna sin egen organisation. Detta var avregleringarnas tid. I de 

delar av kyrkoordningsarbetet som jag deltog i försökte jag bidra till en enkel 

men ändå demokratisk och rättssäker organisation, som förvaltade och aktua-

liserade kombinationen mellan medlemsmakt och diakoners, prästers och bis-

kopars tydliga ansvar och ställning. En sådan balans har, ansåg jag, karaktäri-

serat många framgångsrika och stabila kyrkor. I Kyrkoordningen skulle det 

stå så litet som möjligt. Min tilltro till lokal organisationsförmåga och flexibi-

litet var stor. 

Ett uttryck för denna avreglering var att ombudsorganisationen började bli 

mer flexibel. En bit in på 2000-talet blev det istället för av kyrkorådet utsedda 

ombud för Lutherhjälpen, Svenska kyrkans mission och Svenska kyrkan i ut-

landet, alltmer lokala internationella grupper som under de olika insamlings-

perioderna lade tonvikten vid respektive insamling. Ofta kom dessa grupper 

också att bli aktiva i vänstifts- och vänförsamlingsrelationer, som vid den här 
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tiden blev allt vanligare. Dessa gav en direktkontakt med kyrkoliv i andra län-

der samtidigt som detta sannolikt ibland konkurrerade ut Svenska kyrkans 

missions omfattande kontaktarbete.  

4.7 Integration och alienation 

1998 hade integrationen mellan Lutherhjälpen och Svenska kyrkan gått långt 

på kyrkokansliet. Information om förändringarna hade dock inte nått ut. Få 

människor kände till att de som var anställda på internationella avdelningen 

nu sysslade såväl med Lutherhjälpen som med Svenska kyrkans mission. Få 

ombud hade nog tagit in att Nämnden för internationell diakoni inte var någon 

riktig styrelse för det internationella arbetet. All personal på kyrkokansliet var 

underställd generalsekreteraren som i sin tur svarade inför Svenska kyrkans 

centralstyrelse.  

Alla ekonomiska ramar sattes också av centralstyrelsen och ytterst av om-

budsmötet, efter 2000 av kyrkomötet. Några år efter millennieskiftet fick det 

den originella konsekvensen att det internationella arbetet hindrades från att 

öka intäkterna, eftersom kyrkomötet genom sparbeting satt stopp för all ex-

pansion utan att tänka på att gåvor inte i sig behövde vara kostsamma. Be-

gränsningen togs lyckligtvis snabbt bort. 

Nämnden utsågs visserligen av ombudsmötet men svarade inte direkt inför 

detta utan reviderades via centralstyrelsen. Efter den 1 januari 2000 utsågs 

nämnden av kyrkomötet och reviderades via kyrkostyrelsen. Funktionen var i 

praktiken att vara ett rådgivande organ åt centralstyrelsen/kyrkostyrelsen och 

de ledande i personalen på den internationella avdelningen samt att begränsa 

sitt beslutsfattande till sådant som ombudsmötet/kyrkomötet och centralsty-

relsen/kyrkostyrelsen angav. 

Centralstyrelsen hade, som jag ser det, blivit det internationella arbetets 

styrelse utan att själv riktigt inse det. Jag ansåg att det fanns en möjlighet i 

förändringen, eftersom den kunde påverka Svenska kyrkans beslutsorgans 

självförståelse just i ekumenisk och internationell riktning. Min uppfattning 

var, genom arvet från både statskyrkan och det som vid den här tiden skämt-

samt kallades kommunalkyrkan, att Svenska kyrkan såg sig mycket som just 

något svenskt och förvaltande, vilket behövde förändras. Dessutom skulle kyr-

kostyrelsen behöva relatera direkt till en ”folkrörelse”, som Lutherhjälpen i 

mitt tycke var. Dessvärre bidrog jag nog själv till att ta död på folkrörelsen 

under samma tid genom okloka beslut, som till exempel att stänga ute ombu-

dens valda representanter från att alltid vara med vid nämndens sammanträ-

den. 

Under nittiotalet hade kyrkokansliet och centralstyrelsen, påverkade av de 

allmänna tendenserna i samhället, arbetat mycket med målstyrning. Det var 

viktigt att hitta modeller för att inte riskera att de förtroendevalda organen 
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skulle fastna i detaljfrågor. Sättet att hantera styrningen fungerade dock inte 

bra i nämnden. Det blev mycket abstrakta mål- och prioriteringsbeslut. Flera 

ledamöter uttryckte frustration över avståndet mellan verkligheten och sam-

manträdenas innehåll. En ledamot, som valts in för sin sakkunskaps skull, slu-

tade att delta. De flesta ledamöterna saknade specialkunskaper inom den in-

ternationella diakonins område. Istället hade man god förankring i sina olika 

nomineringsgrupper i kyrkomötet. Man hade alltså skapat ett rådgivande or-

gan för den internationella diakonin, i praktiken underställt centralstyrel-

sen/kyrkostyrelsen, men inte i någon större utsträckning försett det med leda-

möter som var speciellt kunniga inom området. Kritik från uppgivna ombud 

för Lutherhjälpen var återkommande. 

Problemet förstärktes av att kyrkokansliet hade svårt att finna sin form. 

Flera omorganisationer och chefsbyten på olika nivåer gjorde situationen 

oklar. En matrisorganisation hade införts. Min erfarenhet är att en sådan för-

utsätter stor klarhet om roller, fungerande internt informationsutbyte och 

mycket väl fungerande chefer. Jag tror inte att alla dessa förutsättningar fanns. 

De som inom Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission arbetat med inform-

ation och kommunikation hade alla förts till en för hela kansliet gemensam 

informationsavdelning, som genom de interna problemen i organisationen för-

lorade direktkontakten med det som man skulle informera om. Jag bedömde 

situationen som allvarlig men såg inte hur den skulle kunna lösas. I efterhand 

har jag förstått att den var ännu allvarligare än jag då såg. 

En upplevelse från de här åren var att jag som ordförande i Nämnden för 

internationell diakoni vaknade och hörde på Sveriges Radio P 1 att Luther-

hjälpen genom en enskild medarbetare på kyrkokansliet uttalat sig ensidigt i 

en internationell konflikt, där vi, ansåg jag, hade en linje av att balansera våra 

uttalanden mycket omsorgsfullt utifrån internationell rätt. Uttalandet ledde till 

en del diskussion och problem. Med ett fungerande kansli hade ett sådant ut-

talande aldrig gått ut utan att avdelningschefen både godkänt det och förankrat 

det hos ordföranden. Att som ordförande konfronteras med att den verksamhet 

man förväntas företräda glömt bort ordföranden och heller inte internt berett 

sina uttalanden är inte förtroendeskapande.  

4.8 Gemensam nämnd 

Under perioden 1998-2002 stod det klart att det i framtiden bara skulle finnas 

en nämnd för hela det internationella arbetet. Nämnden för mission och Nämn-

den för internationell diakoni skulle ersättas av Nämnden för internationell 

mission och diakoni. Som förberedelse hölls flera av nämndsammanträdena 

parallellt och tidvis sammanslagna, då ledda omväxlande av biskop Jonas Jon-

son, som var missionsnämndens ordförande, och av mig. Med den nationella 

nivåns ordning att även ersättare hade full möjlighet att delta i mötena så ledde 
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detta till möten med väldigt många deltagare. Min fördom att flera ledamöter 

medför mindre ansvar eller engagemang hos var och en bekräftades ibland. 

Under en tid skulle nämnden även fungera som styrelse för EFS utlandsarbete. 

Det gjorde nämnden ännu större. Nya ledamöter kom in som hade mycket god 

kännedom om EFS utlandsverksamhet. De hade också en tradition av att fatta 

beslut nära verksamheten, vilket de förhindrades att göra i nämnden. Det kom-

plicerade sammanträdena ytterligare.  

När nämnden valdes av kyrkomötet 2002 hade kyrkomötets valberedning 

föreslagit Annette Lundquist Larsson (M) som ordförande. Biskopsmötet hade 

nominerat mig som ledamot och förutsatt att jag då skulle bli ordförande. Alla 

andra nämnder under kyrkomötet hade dock sedan tidigare kyrkomötesombud 

som ordförande. Endast de båda internationella nämnderna hade biskopar. Det 

blev diskussion och efter votering valdes Annette Lundquist Larsson. Flera 

såg den omröstningen som ett uttryck för den slutliga inkorporeringen av det 

internationella arbetet i kyrkomötesstrukturen. För mig handlade det därefter, 

tack vare ett gott samarbete med den nyvalda ordföranden, om att som ledamot 

av nämnden och dess presidium försöka att konstruktivt bidra till att föra ar-

betet framåt. Samarbetet sköttes praktiskt framför allt genom att nämndordfö-

randen var vänlig nog att möta mig på Arlanda inför varje sammanträde varvid 

vi fick en intensiv resa in till Uppsala och fortsatta samtal för att bereda ären-

den. Våra utgångslägen skilde sig åt. Ordföranden var sedan tidigare engage-

rad i att stödja sin lokala församlings basarer till förmån för Lutherhjälpen och 

Svenska kyrkans mission. Man hade stort förtroende för henne i hennes nomi-

neringsgrupp. Däremot var Lutherhjälpens och Svenska kyrkans missions ar-

bete utanför Sverige något som hon snabbt måste sätta sig in i. 

En återkommande fråga, aldrig slutligt avgjord, var vilka insamlingar och 

projekt som skulle gå under Lutherhjälpens eller Svenska kyrkans missions 

namn. Eftersom man hade stor överlappning mellan de båda verksamheterna 

och dessutom kanske fann att den svenska åtskillnaden mellan mission och 

diakoni inte är funktionell, så fick det bli som förr. Det som varit fick fortsätta. 

Det som Lutherhjälpen gjort förr fick gå under benämningen Lutherhjälpen 

och samma sak för Svenska kyrkans mission. Kanske bidrog detta misslyck-

ande med att klargöra vad som skulle finansieras genom Svenska kyrkans 

mission respektive Lutherhjälpen till den fortsatta utvecklingen, då benäm-

ningarna Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission försvann.  

4.9 Informationsavdelningen 

När kyrkokansliet samordnades valde man alltså att skapa en enda informat-

ionsavdelning. Enligt en på kyrkokansliet ofta framförd uppfattning var det då 

den största sammanhållna i Sverige. Det låg rimligtvis i centralstyrelsens in-

tresse att äntligen kunna kommunicera Svenska kyrkan som en samlad och 
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aktiv organisation, när frågorna om kyrkans framtid var många och risken stor 

att den kommande förändringen av relationerna mellan staten och Svenska 

kyrkan skulle marginalisera Svenska kyrkan ytterligare. 

För Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission innebar detta dock, som 

nämnts, att det blev längre mellan den faktiska utlandsverksamheten och in-

formatörerna. Avståndet ökade också mellan ombuden och de anställda. Om-

buden var ofta vana vid att relatera till Lutherhjälpens och Svenska kyrkans 

missions informatörer, som var nära knutna till och hade ingående kännedom 

om verksamheten. Nu blev den kontakten inte lika givande. 

Inriktningen på informationen förändrades också. Från att ha haft direkt 

kunskap om det man skulle informera om, så kom tyngdpunkten att förskjutas 

till information som var avpassad för en mer oinformerad allmänhet. Under 

åttiotalet hade Lutherhjälpens information blivit alltmer inriktad på att se 

bakomliggande orsaker till orättvisor och på att aktivt utbilda ombud och gi-

vare, från att under tidigare år varit inriktad på att se till att insamlingarna 

snabbt drog in pengar. Den utvecklingen bröts. 

Från att ha haft personer i offentligheten som identifierades med Luther-

hjälpen, med Åke Kastlund som det främsta exemplet, så blev Lutherhjälpens 

företrädare alltmer lokala, genom satsningen på engagerade lokala ombud. 

Lutherhjälpen som nationell företeelse blev en anonymare företeelse när den 

ingick i Svenska kyrkans nationella kansli, säkert förstärkt av de stora interna 

förändringarna som bedömdes vara nödvändiga där. Varken någon av de le-

dande tjänstemännen eller jag som ordförande fram till 2002 och därefter som 

den biskop som hade specialinriktningen mot det internationella arbetet, kom 

riktigt in i rollen som allmänt synlig företrädare. 

4.10 Ledningsfunktioner 

Den internationella avdelningen skulle ha en chef, som i sin tur utsåg inneha-

vare av uppdragen som Lutherhjälpens, Svenska kyrkans missions respektive 

EFS utlands främsta företrädare. Dessa tre fick ta över benämningen direktor. 

Tjänsten som internationell chef drabbades tidigt av vakans och det blev stora 

igångsättningsproblem och många personalbyten. Jag tror man kan säga att 

det dröjde till 2003 innan en ledning som överensstämde med organisations-

planerna kom på plats. En så lång väntan skadade arbetet.  

4.11 Företrädargruppen 

Ombudens roll begränsades efter det att ombudsmötet och senare kyrkomötet 

fått uppgiften att utse nämnden för Lutherhjälpen. Dels genom att de gradvis 
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förlorade allt inflytande över nämndens sammansättning, dels genom att de 

kom längre ifrån både styrning och ledning och därmed blev mer av inform-

ationsmottagare än av identitets- och idébärare. Från majoriteten av de förtro-

endevalda fanns ingen förståelse för att ombuden skulle spela någon roll i 

nämnden. Ombuden kom under flera år bara att bjudas in vid särskilda till-

fällen. Deras visade sakkunskap och avgörande betydelse för insamlingsresul-

taten ledde dock efter 2010 till att två ombud permanent adjungerades till 

nämnden. I den här frågan hade jag åsikten att ombudsrepresentanterna inte 

hörde hemma i nämnden utan skulle stå i nära kontakt med kansliet genom 

direktorn. Det var mina erfarenheter från Ersta som jag nämnt om tidigare, 

som slog igenom. Min inställning var oklok, särskilt som jag hade den även 

under perioder då ledningen av arbetet på kyrkokansliets internationella av-

delning och informationsavdelning fungerade mindre bra och det alltså inte 

var så givande att försöka få kontakt med kansliet. 

4.12 Vad skulle verksamheten heta? 

Lutherhjälpen hade ett starkt namn i breda grupper. Svenska kyrkans mission 

hade ett mycket starkt namn i mindre grupper men svagt i breda grupper. Att 

kalla hela det internationella arbetet för Lutherhjälpen skulle ha varit att osyn-

liggöra Svenska kyrkans mission. Få var beredda att ta det steget. Alternati-

ven, som jag såg dem, var att fortsätta att arbeta under två namn, vilket jag 

ansåg vara fullt möjligt, eller att skaffa sig ett nytt. Det närmaste som nämnden 

kom ett nytt namn var ”Hela världen”, som var både vitsigt och innehållsrikt, 

men samtidigt inte riktigt accepterades. Nämnden försökte med ”Hela världen 

– Svenska kyrkans internationella arbete” men fick snart stora problem med 

kyrkostyrelsen som hade beslutat att inriktningen var att det primärt var be-

nämningen Svenska kyrkan som skulle synas. Själv föredrog jag att vi skulle 

fortsätta under två namn med gemensamt kansli och gemensam nämnd. 

Med två namn menade jag att man fick räkna med att Svenska kyrkans 

mission fortsatt skulle rikta sig till dem som verkligen kände sig hemma i kyr-

kan, och att Svenska kyrkans mission skulle vara beredd på att bli mer bero-

ende av budgetanslag från församlingar, stift och nationell nivå för att fortsätta 

sitt arbete med att vara en stark internationaliserande kraft i kyrkolivet. 

Lutherhjälpen skulle förblivit och utvecklats vidare som den breda, utåtriktade 

insamlaren och opinionsbildaren. 

En diskussion om benämningen på hela Svenska kyrkan, alltså försam-

lingar, stift och hela trossamfundet hade varit på gång under en tid. Många såg 

fördelar med mer enhetlighet. Det talades både om en monolitisk varumärkes-

hierarki och ett enhetligt varumärke. Jag uppfattade det som att en stabil ma-

joritet av kyrkostyrelsen stod bakom detta. Människor skulle inte längre möta 

Svenska kyrkan som Enköpings församling eller Ockelbo församling utan 
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som Svenska kyrkan i Enköping eller Svenska kyrkan i Ockelbo. Det skulle 

heller inte heta Karlstads stift utan Svenska kyrkan i Karlstads stift. Bakom 

detta låg både viljan att framställa Svenska kyrkan som en samlad kraft och 

organisation och en övertygelse om att namnet Svenska kyrkan verkligen var 

ett starkt varumärke.  

Att då lansera ”Hela världen – Svenska kyrkans internationella arbete” kom 

fel i tiden. Kanske hade det varit lättare att behålla de gamla namnen om vi 

klarat av att göra en tydligare uppdelning av arbetet mellan dem? Efter en kort 

period med Hela världen, så beslöts att namnet skulle vara Svenska kyrkans 

internationella arbete eller Svenska kyrkan – internationellt arbete. Det blev 

inget framgångsrikt namn. Min reflektion är att detta formella namn tyngde 

ner arbetet. Vem ville stödja den, som man uppfattade det, rika Svenska kyr-

kan för, som många associerade namnet till, dess internationella resor och 

konferenser? Biståndsperspektivet och solidariteten med utsatta gick inte fram 

med benämningen Svenska kyrkan – internationellt arbete.  

4.13 Kyrka eller biståndsorganisation 

En återkommande diskussion i det internationella arbetet inom Svenska kyr-

kan var olikheterna mellan ansvarsfördelningarna i kyrkorna i Nord och Syd. 

Många av kyrkorna i Syd som tog emot bistånd, höll samman en bred kyrklig 

verksamhet som omfattade såväl församlingsliv som sjukvård, skolor, väg-

byggen, katastrofhjälp och jordbruksrådgivning. Bland kyrkorna som finansi-

erade biståndet så var det vanliga att ha skilda organ. Kyrkorna höll sig till det 

traditionellt kyrkliga och biståndsorganen blev mer praktiska. När då dessu-

tom organen förmedlade offentliga medel, omramade av särskilda krav, så 

fanns alltid risken att göra biståndet så allmänmänskligt att det inte passade in 

i mottagarkyrkornas verklighet och kanske inte heller i ”givarkyrkornas”. Den 

problematiken skulle vara mindre, trodde jag, om vi i Sverige höll samman 

det som med de engelska termerna betecknades som church and agency. Det 

var ett bidragande skäl för mig att acceptera det nya gemensamma namnet.  

4.14 Min väg igen 

Det var inte Lutherhjälpen som väckte mitt engagemang. Jag kom in i Luther-

hjälpen för att jag var intresserad av rättvise- och utvecklingsfrågor – och för 

att jag var kritisk till Lutherhjälpen. Åren i Lutherhjälpen fördjupade mitt en-

gagemang och lojaliteten med Lutherhjälpen växte. De åren gav mig också ett 

diakonalt intresse och ett växande intresse för Svenska kyrkans roll i det 

svenska samhället och för människors välfärd.  
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Mitt engagemang för Lutherhjälpens och dess efterföljares arbete är nu-

mera främst som understödjare och informationsmottagare. Jag har inte längre 

några uppdrag. Dock hade aldrig mitt internationella och ekumeniska engage-

mang fördjupats så till den grad som det gjorde, om inte Lutherhjälpen funnits. 

Dessutom hade min syn på församlingsarbete, både när jag var församlings-

präst och som biskop, varit mycket annorlunda om jag inte haft närheten till 

och inspirationen från alla uppfinningsrika Lutherhjälpare runt om i landet.  

4.15 Reflektion 2 

Jag kan undra över varför jag var tveksam till uthålligheten och kraften i den 

breda, allmänhumanitära inriktningen hos Lutherhjälpen och önskade mer 

tydlighet, och samtidigt var så öppen för att Lutherhjälpen skulle styras genom 

kyrkostyrelsen och kyrkomötet och inte genom de aktivas valda företrädare. I 

efterhand förefaller det mig inkonsekvent. Var det helt inkonsekvent eller 

finns det möjligen några tänkbara förklaringar? 

En skulle kunna vara att jag från sjuttiotalet och framåt blivit alltmer skep-

tisk till kraften i den ”lilla kärntruppen”. Jag hade funnit flera anledningar att 

ifrågasätta den kraft och uthållighet som jag tidigare förknippat till exempel 

med den medvetna frikyrkoförsamlingen eller andra exklusivare gemen-

skaper. Jag hade sett att evangeliet hade bundsförvanter, starka sådana, hos 

många, på olika platser i samhället, som inte identifierade sig som kyrkliga. 

Medmänsklighet blir starkare, upplevde jag, av att verkligen möta medmänni-

skor och verkligheten, än av traditionella lojaliteter, principer och så kallade 

värdegrunder. Alltså skulle kanske Lutherhjälpen stå stadigare om man kom 

utanför kärntrupperna i sitt beslutsfattande och verkligen, helt och hållet, blev 

del av ”den breda Svenska kyrkan” och därmed också den allmänna debatten? 

I slutet av 90-talet skulle Svenska kyrkan, som jag nämnt ovan, besluta om 

sin framtida organisation. Fältet låg vidöppet, även om en huvudlinje var att 

det skulle vara ”samma kyrka”. I frågan om direkta eller indirekta val till kyr-

komötet, alltså om den enskilda medlemmen skulle ha rösträtt till kyrkomö-

tesvalet eller om ledamöterna i kyrkomötet skulle utses av stiftsfullmäktige 

eller någon elektorsförsamling, tog jag till slut ställning för direktval. Jag 

trodde att det skulle bidra till en ökad legitimitet och trovärdighet för ”den 

breda Svenska kyrkan”. I linje med det tänkte jag att en tydlig koppling mellan 

kyrkovalet och det internationella arbetet även skulle gagna Lutherhjälpen.  

Mina erfarenheter av förtroendevalda i Svenska kyrkan blev också mer po-

sitiva under den här perioden. Det kan bero på att de förtroendevalda som be-

trotts med uppgifter i stiften och på den nationella nivån ofta hade omfattande 

samhällskontakter, god kompetens och ett djupt kyrkligt engagemang. Som 

biskop i Växjö stift hade jag också fått arbeta nära många kunniga och hän-

givna förtroendevalda i församlingarna och stiftet.  
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Min tanke var också, som nämnts, att en direkt knytning av det internation-

ella arbetet till kyrkomötet skulle bidra till att internationalisera Svenska kyr-

kan. För att Svenska kyrkans kyrkomöte och kyrkostyrelse skulle få vidare 

perspektiv och på det sättet också stärkas, så skulle utvecklade direktkontakter 

med andra kyrkor och internationella organ vara ytterst välgörande.  

Jag gav mig in i uppdraget som ordförande i Nämnden för internationell 

diakoni med tanken att det på allt sätt är bra för Svenska kyrkan att ha det 

internationella arbetet närvarande i sina centrala beslutsfunktioner. Jag över-

skattade kanske en del kyrkomötesledamöters och andra kyrkliga förtroende-

valdas rädsla för mindre organisationer inom den större organisationen och 

för idébärare utanför det formella systemet. Jag tänkte väl att även om fram-

gångsrika folkrörelser har haft rum för olika åsikter, så är grupper man inte 

har grepp om också en oroskälla för makthavarna. Utrymmet för entreprenörer 

har nog alltid varit begränsat i Svenska kyrkan och det är frågan om utrymmet 

inte blivit ännu mindre med den sammanhållna organisation som växt fram 

sedan 1980-talet och blev riktigt tydlig efter att nya relationer etablerades mel-

lan Svenska kyrkan och staten år 2000. Bakom denne tveksamhet hos vissa 

kyrkopolitiker mot mindre grupper under folkkyrkans paraply låg antagligen 

också erfarenheter från spänningarna omkring frågan om kvinnliga präster. 

Arbetsformerna i de internationella nämnderna var inte optimala. Mandatet 

var begränsat och skulle, för att förvaltas väl, ha krävt större sakkunskap bland 

ledamöterna. Kyrkokansliets bestämda inriktning mot målstyrning gjorde 

också att arbetet blev abstrakt och långt ifrån den verklighet som ledamöterna 

ville vara del av.  

Kyrkoordningens formulering ”Svenska kyrkan framträder som försam-

lingar och stift. Svenska kyrkan har också nationella organ” är historiskt väl 

motiverad men har svårt att göra sig gällande i nuvarande medieorienterade 

samhälle, där de flesta inte möter kyrkor och andra organisationer genom att 

ta del av deras verksamhet utan istället genom de avtryck dessa sätter i media 

och nyhetsförmedling. Det är historiskt sett en ny situation för kyrkorna.  

Utmaningen för traditionella kyrkor, med deras kombination av lokalt, reg-

ionalt och nationellt/internationellt och deras betoning av såväl sakrament och 

förkunnelse som delaktighet och faktiska möten är stor. Här hade, tror jag nu-

mera, en synlig, friare, internationellt arbetande storhet med kyrklig anknyt-

ning och med (eller utan!) egna ansvarslinjer kunnat vara en resurs. Luther-

hjälpen var allmänt känd. Man hade under flera decennier arbetat under ett 

namn som var välkänt och respekterat. Innehållet i varumärket hade förändrats 

över åren men namnet hade hållits känt. I mitt tycke hade namnet kunnat an-

vändas även fortsättningsvis av Svenska kyrkan, trots större eller mindre in-

tegration i kyrkokansli och kyrkoorganisation.  

Svenska kyrkan var däremot inget riktigt välkänt varumärke. De flesta ta-

lade om församlingen eller bara om ”kyrkan” eller ”statskyrkan”. När då 

Svenska kyrkan behövde skapa sig en tydligare identitet vid millennieskiftet 
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och de nya relationerna mellan kyrkan och staten, så krävdes ett varumärkes-

bygge. Men hade det behövt innebära att ”Lutherhjälpen” och ”Svenska kyr-

kans mission” försvann som varumärken? Jag är i efterhand förvånad över att 

jag tydligen inte alls trodde att det var möjligt att driva upplägget med bibe-

hållna benämningar. Det hade varit en styrka för Svenska kyrkan i stort att 

framför allt behålla det väl inarbetade, gränsöverskridande och därmed 

mycket värdefulla varumärket Lutherhjälpen. Att Lutherhjälpen hörde ihop 

med Svenska kyrkan hade enkelt kunnat anges på många sätt.  

Jag måste ha trott att frågan var avgjord och omöjlig att rå på, att principen 

om en enhetlig varumärkesstrategi, som även omfattade de internationella or-

ganen Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission, var djupt förankrad bland 

de förtroendevalda. Det var antagligen fel. Den var fast förankrad hos några 

centrala personer på kansliet och hos några ledamöter av kyrkostyrelsens ar-

betsutskott, men långt ifrån hos alla. Trots att jag från hösten 2006 var så 

centralt placerad som att vara ordförande i kyrkostyrelsen och i dess arbetsut-

skott, så trodde jag att frågan var avgjord och orubblig, vilket jag nu efteråt 

ser kan ifrågasättas. 

I många sammanhang har jag insett att jag har förmåga att samla och inte-

grera, att se och uttrycka vad som förenar. Som ledare har det varit naturligt 

för mig att försöka styra med små men fasta roderutslag. Framgångsrik och 

uthållig förändring bygger på evolution, inte på revolution. När jag försökte 

bli seglare lärde jag mig tidigt att rodret egentligen är en broms. Med stora 

roderutslag hit och dit så tappar man farten. När jag ser tillbaka på min tid med 

Lutherhjälpen så tror jag att denna läggning hos mig tyvärr kom att vara ett 

bidrag till att det internationella arbetet i Svenska kyrkan anonymiserades och 

försvagades, eftersom jag både felbedömde hur förankrad idén om en enhetlig 

varumärkesstrategi var och hur stora interna problem det egentligen var på 

kyrkokansliet. Det borde ha gått att få till stånd en annan utveckling.  

4.16 Forskningsfrågan och jag 

Forskningsfrågan löd: 

 
Lutherhjälpen omvandlades till Svenska kyrkans internationella arbete. Hur gick 

det till, vad försvann och vad förblev eller förstärktes? Hur upplevde och förhöll 

olika aktörer och berörda i Svenska kyrkan sig till detta? Vilka följder har omvand-

lingen fått för dessa aktörers och berördas syn på demokrati och delaktighet i 

Svenska kyrkan? Vilka följder har omvandlingen fått för Svenska kyrkan?  

 

Skälen jag gav för att ha ett autoetnografiskt kapitel var flera. Ett av dem 

var att ge läsaren möjlighet att läsa av min förförståelse och mina tolkningar 
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när läsaren ska bedöma andra kapitel, framför allt intervjukapitlet, varumär-

keskapitlet och kapitlet om grannarna – samt, givetvis, det avslutande tolkande 

kapitlet.  

Jag gör nu en preliminär reflektion över forskningsfrågan utifrån detta auto-

etnografiska kapitel. Då blir svaren, för min del, följande: 

Hur det gick till? Det handlade länge om att konsolidera Svenska kyrkan, 

som skulle finna sin organisation efter statskyrkotiden, och att ge Lutherhjäl-

pen ett stabilt uppdrag. Bakom detta fanns ett antal förtroendevalda med lång-

siktiga perspektiv liksom ledande tjänstemän inom olika rikskyrkliga organ 

och ledande biskopar. Ett mått av överkörning av Lutherhjälpens represen-

tantskap och styrelse ägde rum. Så blev det som varit organisationen Luther-

hjälpen istället benämningen på den internationella diakonin i Svenska kyr-

kan. Namnändringarna, som kom senare, trodde jag länge främst berodde på 

förtroendevaldas oro för att Lutherhjälpen skulle agera alltför självständigt. 

Långt efter att händelserna inträffade blev det dock tydligt för mig att det vik-

tigaste skälet var den enhetliga varumärkesstrategin. Idén med den hade, an-

tagligen felaktigt, förefallit mig stabilt förankrad i kyrkostyrelsen. Där hade 

man inte tänkt tillräckligt på följderna för det internationella arbetet och för 

Svenska kyrkans marginalisering.  

Vad försvann, förblev eller förstärktes? En svenskkyrklig närvaro i offent-

ligheten, en gren av Svenska kyrkan som nådde längre ut i samhället än vad 

mycket annat i Svenska kyrkan gjorde, försvann. Dessutom försvann en 

ganska stark folklig rörelse, även om den hade förnyelseproblem. Att ha upp-

arbetade kanaler för kyrkligt bistånd och att se det som en naturlig del av 

kyrkolivet bestod. Kyrkomötets och kyrkostyrelsens syn på att man ingick i 

och var del av en internationell rörelse, den kristna kyrkan, och inte bara något 

svenskt, förstärktes troligen. 

Hur upplevdes det? Jag upplevde integrationen som klok och rimlig, såväl 

med Svenska kyrkans mission som med Svenska kyrkans stiftelse för riks-

kyrklig verksamhet och senare Svenska kyrkans nationella nivå. Däremot 

sörjde jag namnbytet, som jag trodde var mycket mera förankrat hos de för-

troendevalda än det nog var.  

Hur förhöll jag mig? Alltför försynt. Jag tror att det hade varit till gagn både 

för det internationella arbetet och för Svenska kyrkan i stort att leva vidare 

med två benämningar för det internationella arbetet inom Svenska kyrkan. 

Följder för synen på demokrati i Svenska kyrkan? Eftersom jag hade min 

position som biskop med plats i kyrkomötet och engagemang i den internat-

ionella nämnden, så förstod jag nog inte riktigt hur känslig denna fråga var för 

en del ombud och vilken uppgivenhet som den i vissa fall ledde till.  
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Kapitel 5 – Intervjuer 

5.1 Informanter 

De intervjuade har haft olika huvudsakliga anknytningar till Lutherhjälpen. I 

kapitel 2 under rubriken Urval och intervjuformer (2.4.1) har jag beskrivit 

mina urvalskriterier. De som jag intervjuat kan beskrivas som ombud, an-

ställda och beslutsfattare. I några fall har de intervjuade hört till flera av kate-

gorierna.  

5.1.1 Ombud 

De flesta av Lutherhjälpens medarbetare var inte anställda på kansliet. Även 

en av de mest betydelsefulla medarbetargrupperna, stiftombuden, var normalt 

helt ideellt engagerad.  

De olika ombuden i de flesta av Svenska kyrkans då närmare 3 000 försam-

lingar utgjorde en lokal närvaro för Lutherhjälpen. Församlingsombuden var 

alltid utsedda av och ofta ledamöter av det lokala kyrkorådet. Deras arbetsin-

sats varierade stort. Det kunde handla om allt från att bara engagera sig på 

något begränsat sätt i samband med Fasteaktionen till att exempelvis driva 

studiearbete, organisera eller hålla föredrag, göra hembesök med fastespar-

bössor, leda internationella grupper, ordna soaréer och skriva artiklar i lokal-

tidningen. Församlingsombuden fick ofta ersättning för utlägg genom försam-

lingen, men några arvoden utgick, såvitt jag vet, aldrig.  

I kontrakten fanns också ombud, ofta två, en präst och en förtroendevald.199 

Inte heller här utgick några arvoden, men i den mån det fanns kassor i de olika 

kontrakten, så kunde kontraktsombuden ibland få ersättning för utlägg. Kon-

traktsombuden samlade församlingsombuden någon eller några gånger per år 

för inspiration och utbildning. Ofta deltog någon från kansliet, stiftsombudet 

eller någon annan med särskild kunskap. Många kontraktsombud ledde också 

studiecirklar för församlingsombuden, ofta anknutet till studieresor till länder 

där Lutherhjälpen bistod, vilka kontraktsombuden då och då inbjöds till. För 

                               

 
199 Kontrakt utgör en oreglerad men täckande distriktsfunktion inom stiften, omfattande varie-
rande antal församlingar/pastorat. Kontrakt är enligt Svenska kyrkans kyrkoordning (KO) ett 
utflöde av stiftet. Kyrkoordning 2013, 6 kap. 3§.  
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deltagande i studieresorna krävdes en ekonomisk egeninsats, som dock ofta 

till stor del ”arbetades av” genom att föredrag hölls och studiecirklar anordna-

des. 

I varje stift fanns stiftsombud.200 Utom i ett par specialfall var heller inte 

dessa arvoderade. De flesta stiftsombud var präster och det förväntades att de 

kunde lösa uppgiften inom ramen för sin anställning. Stiftsombuden lade ofta 

ner mycket tid på sitt uppdrag. Som framgår av ett par av intervjuerna betrak-

tades stiftsombuden i mycket hög grad som kansliets utlokaliserade medarbe-

tare, med vilka kansliet hade tätt och förtroendefullt utbyte. 

5.1.2 Anställda 

Jag har valt personer såväl i chefsställning som handläggare och motsvarande. 

Några är fortfarande kvar i aktiv tjänst, flera är pensionerade. Jag har sökt 

personer som jag vet har olika perspektiv. Ett par personer, som jag visste 

hade tydliga synpunkter på utvecklingen, har jag dock avstått från att inter-

vjua, eftersom deras anställning på kyrkokansliet kom att avslutas eller för-

ändras på grund av meningsskiljaktigheter, där jag som ärkebiskop och ordfö-

rande i kyrkostyrelsen kunde anses vara part. Istället har jag sökt andra inter-

vjupersoner bland nuvarande eller tidigare anställda, som jag bedömt har lik-

nande perspektiv.  

5.1.3 Beslutsfattare 

De beslutsfattare jag valt att intervjua har i några fall, förutom att vara leda-

möter av Lutherhjälpens styrelse, någon av de internationella nämnderna, kyr-

komötet och/eller kyrkostyrelsen, också varit ombud. Eftersom processen att 

föra in Lutherhjälpen i Svenska kyrkans organisation på nationell nivå har va-

rit mycket långdragen, så har det varit viktigt att få med perspektiv redan från 

1980-talet och ända fram till 2014. De intervjuade som är eller har varit för-

troendevalda i kyrkomötet/kyrkostyrelsen har företrätt nomineringsgrupperna 

Centerpartiet, Moderaterna, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK), 

Socialdemokraterna samt Öppen kyrka – en kyrka för alla (ÖKA).  

I kyrkomötet och kyrkostyrelsen verkar frågorna inte ha varit särskilt kon-

troversiella, även om det vid flera tillfällen motionerats i ombudsmötet och 

kyrkomötet i frågor som berör Lutherhjälpen. Andra ärenden hade mer av le-

damöternas uppmärksamhet. Jag har strävat efter att finna ledamöter med 

olika uppfattningar och använt mina förkunskaper för att göra det urvalet.  

                               

 
200 Kyrkoordning 2013, 6 kap. 1 o 4 § 
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5.1.4 Benämning av informanterna 

A Missionär, kyrkomötesledamot, ledamot av internationell nämnd. 

B Missionsombud, ledamot av det internationella arbetets företrädargrupp. 

C Kyrkomötesledamot och ledamot av Lutherhjälpens styrelse och senare 

Nämnden för Internationell diakoni samt Lutherhjälpsombud lokalt. 

D Kontrakts- och stiftsombud för Lutherhjälpen och ledamot av det internat-

ionella arbetets företrädargrupp. Kyrkoherde med stort lokalt engagemang 

för Lutherhjälpen. 

E Kyrkomötesledamot, kyrkostyrelseledamot, ersättare i dess arbetsutskott 

samt ledamot av internationell nämnd. 

F Anställd på Lutherhjälpens kansli, därefter missionär, sedan anställd på 

kyrkokansliet. 

G Kontraktsombud för Lutherhjälpen. Kyrkoherde med stort lokalt engage-

mang för Lutherhjälpen. 

H Anställd på Lutherhjälpen samt på ärkebiskopens kansli. Kontrakts- och 

stiftsombud. 

I Anställd på Lutherhjälpen samt på kyrkokansliet. 

J Kyrkomötesledamot samt därefter anställd på kyrkokansliet. 

K Kontrakts- och stiftsombud för Lutherhjälpen, kyrkomötesledamot. 

L Mångårig förtroendevald på alla nivåer i Svenska kyrkan och ledamot av 

Lutherhjälpens styrelse. 

M Utsänd för Lutherska världsförbundet samt anställd på Lutherhjälpen och 

kyrkokansliet. 

N Anställd på kyrkokansliet. 

O Kyrkomötesledamot, ledamot av internationell nämnd, kyrkostyrelsen och 

dess arbetsutskott. 

Sju av informanterna är kvinnor, åtta är män. 

5.2 Intervjuområden 

De fyra frågorna i Forskningspersoninformationen fanns med i alla samtal 

med undantag för den om det nuvarande internationella/kyrkliga engage-

manget i några av fallen, då jag ändå kände väl till det och det därför blev 

konstlat att ta upp det.201 Detta var den gemensamma ingången vid alla inter-

vjuer. När jag analyserade intervjuerna visade det sig att de kommentarer som 

jag såg som meningsfulla att gå vidare med inte borde grupperas under dessa 

fyra, vida frågeområden. Områden som togs upp av så gott som alla intervju-

ade när samtalen löpte är: 

                               

 
201 Varför engagerade du dig? Vad var Lutherhjälpen för dig? Vad hände med Lutherhjälpen? 
Hur ser ditt internationella och/eller kyrkliga engagemang ut nu? 
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1. Bakgrund och skäl till engagemanget för Lutherhjälpen. 

2. Bilden av Lutherhjälpen och hur bilden förändrats över tid. 

3. Framgångsfaktorer för Lutherhjälpen. 

4. Relationen till Svenska kyrkans mission. 

5. Relationen till Svenska kyrkans nationella organisation. 

6. Faktorer bakom Lutherhjälpens tillbakagång. 

7. Namnfrågan, alltså anledningar till att benämningen Lutherhjälpen 

lämnas. 

8. Beslutsmakten i Lutherhjälpen. 

Några områden som berördes av färre men ändå med signifikans var exem-

pelvis: 

9. Ekumeniskt/lutherskt i Lutherhjälpen. 

10. Högkyrkligt/lågkyrkligt/folkkyrkligt i Lutherhjälpen. 

11. Medvetandegörande/development education i Lutherhjälpen. 

Vartefter jag i flera omgångar gått tillbaka till intervjuerna och försökt finna 

relevanta frågeområden som både kunde göra rättvisa åt intervjuerna och ge 

en användbar struktur för att belysa min forskningsfråga, har jag funnit att 

punkterna fyra och fem behandlas bäst tillsammans och att punkterna nio, tio 

och elva, i den mån de är relevanta för uppgiften, kan behandlas under andra 

punkter. 

5.3 Bakgrund och skäl till engagemanget för 

Lutherhjälpen 

Anledningarna till engagemanget för Lutherhjälpen varierar stort. Man har 

blivit aktiv såväl av allmänhumanitära skäl som av uttalad kristen övertygelse. 

Engagemanget har både utgått från egna initiativ och följt av andras önskemål. 

Eftersom människor med olika bakgrunder och bevekelsegrunder kom att bli 

medarbetare för Lutherhjälpen och i olika grad kom att påverka Lutherhjälpen, 

menar jag att det kan vara av intresse att lyfta fram en del av dessa. 

En tidigare anställd på kansliet menade att Lutherhjälpsengagemanget be-

rodde på uppväxten i en familj som engagerade sig mycket för människor un-

der och efter andra världskriget. Sedan ledde personliga kontakter, inte något 

speciellt kyrkligt engagemang vid den tiden, till Lutherhjälpen.202 

En präst som länge tjänstgjort i ett landsbygdspastorat menade: ”Det låg i 

tiden att hitta något sätt att hjälpa andra människor. Då blir det här någon slags 

kanal för det, det blev ett sätt. Och världen blev lite större.”203 

                               

 
202 M s 1 
203 G s 1 
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Flera nämner engagemang som behövde utlopp för handling. En person 

sade: ”Jag är uppväxt i en miljö och i en familj där man skulle avstå, man 

skulle ge, fastän man kanske inte hade så jättemycket.”204 En annan beskrev 

sitt Lutherhjälpsengagemang utifrån sin läggning: ”Jag är till min natur en 

doer. Jag tycker om att göra saker och Lutherhjälpen stimulerade mig mer än 

SKM eftersom det var aktiva åtgärder och det var konkreta ting på ett annat 

sätt.”205 

Andra nämner en uppväxt där man var aktiv i församlingslivet. ”Jag var ju 

med i Kyrkans Ungdom [i…] och där samlade vi in pengar till Lutherhjälpen 

under mitten av sextiotalet och framåt. Egentligen började jag väl ännu tidi-

gare.”206 Någon betonar den roll Stiftsgården i Rättvik haft för många internat-

ionellt engagerade i Svenska kyrkan.207 En anställd på kyrkokansliet talar om 

sin uppväxt i en familj där politik och tro hela tiden diskuterades och där både 

Svenska kyrkans mission och Lutherhjälpen uppfattades som bärare av ”[e]tt 

starkt samhällsengagemang, som innebar en analys av bakomliggande fak-

torer, strukturer som möjliggör eller hindrar.”208  

I flera fall handlar det om att man fått förfrågningar om att gå in i uppdrag. 

Det har funnits en förväntan på en att man skulle kunna bidra. När man väl 

har åtagit sig uppdraget så har man blivit mycket engagerad. Ett tidigare kon-

trakts- och stiftsombud säger: ”Som nytt ombud fick man genast väldigt 

mycket information. Det var så mycket entusiasm i det här och det man skulle 

göra och samla församlingsombuden, se till att det fanns församlingsombud 

och att de fick den inspiration och information de behövde för att allt det här 

skulle fungera […] [Det var] en studieresa till Bangladesh som kom att betyda 

allra mest då för mitt engagemang.”209  

En tidigare kyrkomötesledamot och mångårig Lutherhjälpare sade om star-

ten för sitt Lutherhjälpsengagemang: ”Det var genom SOS-journalen210, runt 

1960, det fick inte bara vara så illa, så jag måste göra nånting, vi var ju 

luspanka studenter med ett barn dessutom, men trettio kronor i månaden, det 

var tvunget.”211 Familjen var kyrkogångare och jag tolkar det som att deras 

livssyn drev fram ett engagemang genom kyrkan som skulle nå utanför den 

kyrkliga kretsen och utanför Sverige. 

Lutherhjälpens fick stort genomslag i offentligheten i samband med Bia-

frakrisen 1967-70. En tidigare anställd på Lutherhjälpen berättade: ”Jag visste 

inte så där jättemycket mer än att jag som barn hjälpte pappa att packa bössor, 
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hemma då, när fastebössan introducerades, och så hade jag då ett internation-

ellt intresse, som för min del vaknade under Biafrakriget. Då tror jag inte det 

var Lutherhjälpen så mycket som jag tänkte [på], men det var ju liksom det 

stora lyftet för Lutherhjälpen insamlingsmässigt.”212 För denna person sam-

verkade uppväxt och tidsanda. I Lutherhjälpen fanns en organisation som sva-

rade mot detta. 

Ett par av dem jag intervjuat hade kommit att intressera sig för Lutherhjäl-

pen mest på grund av annat kyrkligt engagemang. En person som under många 

år varit kyrkostyrelseledamot fick frågan om ”beröring med Lutherhjälpen i 

sitt tidigare liv”. Personen svarade: ”Nej, inte annat än att man ju var med och 

noterade vad som hände med den, men jag har inte varit något sånt här ombud 

eller så, utan bara liksom sett vad det har varit och gett till Lutherhjälpen vid 

olika tillfällen. Inte någon annan kontakt.”213 En annan mångårig kyrkostyrel-

seledamot kom genom ett aktivt församlingsengagemang att finna utlopp för 

sitt internationella intresse, även om denna informant från början uppfattade 

Lutherhjälpen som ett särintresse för vissa i församlingen, vilka dessutom var 

omedvetna om strukturfrågor. Om ombuden sade informanten till exempel: 

”De som jag mötte var ju väldigt mycket den här äldre generationen, väldigt 

lojal med insamlingen, men inte så mån om att få någon djupare kunskap.”214 

En av dem jag intervjuat har en mycket lång historia med Lutherhjälpen. 

Redan i början av sextiotalet bad den dåvarande ärkebiskopen informanten att 

gå in i styrelsen för att ”försöka se till att det inte händer en massa olyckshän-

delser”.215 Mitt intryck är att Lutherhjälpsengagemanget för denna informant 

var en integrerande del av engagemanget för en framtida kyrka, som behövde 

en hållbar identitet och roll utan samband med staten.  

Bakgrunderna varierar alltså. De allra flesta pekar på betydelsen av att bli 

sedd och tagen i anspråk för vad man uppfattade var en god sak. Den ”goda 

saken” motiveras framför allt allmänmänskligt. Möjligheterna till att få bli en 

”aktör” på någon högre nivå inom Svenska kyrkan verkar i allmänhet ha varit 

begränsade. Flera av informanterna gav uttryck för att Svenska kyrkans för-

samlingar ofta haft svårt att ge plats åt människors engagemang om de inte 

varit anställda, förtroendevalda eller har behövt vårdas. Lutherhjälpen erbjöd 

en möjlighet till engagemang och delaktighet.216 Lutherhjälpengagemanget 

vidgade cirklarna utöver församlingen och det nationella – och satte försam-

lingslivet i förbindelse med viktiga samhällsfrågor och med tidsandan. 
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5.4 Bilder av Lutherhjälpen  

Eftersom de som intervjuats i de flesta fall haft kontakt med Lutherhjälpen 

under lång tid, så hann Lutherhjälpen förändras och bilden påverkas av detta. 

Dessutom gick flera från ett utifrånperspektiv till ett inifrånperspektiv eller 

vice versa, vilket säkert påverkat deras bilder i hög grad. Vid intervjuerna 

växte sannolikt en sorts omedvetet sammanvägd bild fram, där de erfarenheter 

man vann mot slutet av sin kontakt med Lutherhjälpen vägde tyngst – eller 

erfarenheter från den tid då verksamheten hade mest framgång eller man upp-

levde sig ha mest eller minst inflytande. 

Lutherhjälpen har förändrats i flera steg. En tidigare anställd på kansliet 

karaktäriserade utvecklingen delvis utifrån ett par av direktorerna: ”Det var 

Åke Kastlund som blåste liv, eller ska man säga, blåste upp ballongen för 

Lutherhjälpen insamlingsmässigt och fick det till, det kan man säga, den 

största insamlingsorganisationen i Sverige i slutet på sextiotalet och början på 

sjuttiotalet. Så kommer Ebbe Arvidsson som direktor och då blir det mer kyrk-

ligt och då introducerar han det där begreppet internationell diakoni.”217 Sedan 

gick utvecklingen, enligt samma informant, vidare med konsolidering av om-

budsorganisationen och en tydlig inriktning på långsiktigt utvecklingsbistånd 

och biståndssamarbete, från att man den första tiden fokuserade på katastrof-

hjälp. På senare tid har utvecklingen vänt tillbaka till engagemang för kata-

strofhjälp/humanitära insatser och svagare inriktning på långsiktiga utveckl-

ingsinsatser och på medvetandegörande.218  

5.4.1 Lutherhjälpen i samhället 

En förtroendevald med uppväxt inom EFS, där engagemanget för den yttre 

missionen var starkt, sade att han uppfattade Lutherhjälpen som en organisat-

ion som vilade på kristna ideal men framför allt som ”en riktig hjälporganisat-

ion” med vilket han menade en diakonal rörelse som helt enkelt var ute efter 

att möta människors allmänna behov.219  

Lutherhjälpen uppfattades på femtio-, sextio- och sjuttiotalet antagligen 

som ganska allmänhumanitär. ”På den tiden var det ju väldigt mycket skol-

klasser över hela Sverige som hade ett fadderbarn” sade en tidigare kanslian-

ställd som hade som sitt första uppdrag inom Lutherska världsförbundet att 

hantera ett stort internationellt fadderbarnsprojekt.220 ”Det var skillnad på gi-

vare mellan Svenska kyrkans mission och Lutherhjälpen. Missionen bars av 

kyrkfolket men Lutherhjälpen nådde ut i samhället.221 
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Genom att bli bekant med andra kyrkors samhällsengagemang gavs ibland 

grund för kyrkligt samhällsengagemang i Sverige. En ombudsresa till Peru 

gav direkt inspiration: ”Man tar bibelord som sedan får konsekvenser i varda-

gen, att man arbetar mot myndigheterna och för människor. Sedan kan man 

ha olika uppfattningar om befrielseteologin. Det där påverkade ju mig också, 

när man skulle lägga ned […][den lokala arbetsgivaren] och vi i kyrkan var 

med och kämpade för dem som blev drabbade.”222  

En informant betonar att den starka sekularisering och materialism som 

kommer med 1900-talet leder till att kyrkan måste visa sig nyttig. ”För att 

kyrkan ska få rum […] ute i samhället […] så kommer ju den här betoningen 

av det etiska i kristendomen.”223 

5.4.2 Lutherhjälpen i lokalförsamlingen 

På frågan om det var andra människor som var aktiva i Lutherhjälpens verk-

samhet än i församlingslivet i övrigt, svarade en informant: ”Det var oftast 

samma människor men jag såg ju på sina håll, att om man engagerade någon 

i Lutherhjälpen, som var lite på marginalen, så drogs de in i kyrkan. Så det var 

ett sätt att missionera, om man vill se det på det sättet.”224  

Engagemang för Lutherhjälpen ledde ofta även till insatser på andra områ-

den i församlingslivet. Antagligen fyllde Lutherhjälpen ett stort behov i en 

kyrka som, till skillnad från de gamla frikyrkoförsamlingarna, traditionellt 

haft begränsat utrymme för frivilligas insatser. ”Det var ju den här gräsrotshi-

storien, detta med ombud i alla församlingar tillsammans med syföreningar, 

det var ju den basen som [var] den jätteviktiga, med lekmäns stora aktivitet. 

Vi hade ju här [i …] en kvinna […] som var en sån där drivkraft utan like som 

spred idéer, samlade in tillsammans med […] [lokalradion], gjorde radiopro-

gram med inspirationskvällar för att samla in pengar, hon tog hit Bertil Perrolf 

med Skivor till kaffet. Däremellan allt de här… sälja grejer, fastlagsris, baka 

kakor, församlingsaftnar över huvud taget.”225 

Genom att Lutherhjälpen hade inriktat sig tydligt på att göra fastetiden till 

sin stora insamlingsperiod, så bidrog man antagligen också till att förkunnel-

sen och den teologiska reflektionen under den perioden påverkades av rättvi-

sefrågor och avstående. Det gällde även Domssöndagen, med dess allvarliga 

frågor till var och en, som avslutade Lutherhjälpens korta insamlingsperiod på 

hösten. För att citera ett tidigare ombud: ”Det var viktigt [med Lutherhjälpsen-

gagemanget] för mig som människa, det var viktigt för mig som präst och det 

förändrade min förkunnelse.”226  
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5.4.3 Lutherhjälpen i kyrkan i stort 

En informant som senare kom att ha många kyrkliga uppdrag beskrev känslan 

från sin ungdom i den kyrkliga gymnasiströrelsen: ”Lutherhjälpen var ju… 

jättebra att man höll på med bistånd också, men på nåt vis, den ädla formen 

för det här kyrkliga, det var SKM.”227 Ett par av mina informanter tog upp att 

det fanns de som underskattade Lutherhjälpens kyrkliga förankring och som 

placerade Lutherhjälpen på allmänningen.228 Ingen av dem säger dock att detta 

låg bakom processen att dra in Lutherhjälpen i kyrkans nationella organisat-

ion. Däremot fanns tolkningen att Lutherhjälpens namn var för allmänt för att 

kunna fungera som namn för hela Svenska kyrkans internationella arbete, vil-

ket jag berör senare i detta kapitel under rubriken Drivande bakom namnbytet. 

Min tolkning är att de som hade uppfattningen att Lutherhjälpen hade svag 

kyrklig identitet tyckte att organisationen gott kunde fortsätta med att ha det, 

utanför själva kyrkoorganisationen. Informanter med sin primära förankring i 

församlingarna verkade däremot alla se Lutherhjälpen som självklart kyrkligt 

förankrad. 

Det finns en lång rad organisationer som benämnt och benämner sig som 

delar av Svenska kyrkan utan formell organisatorisk koppling till Svenska kyr-

kan. Det har handlat om självuppfattning och uttryck för lojalitet och samhö-

righet. Till det kom Svenska kyrkans oklara organisation och avsaknad av sty-

relse på nationell nivå ända fram till 1980-talet, vilket gav föga rum för for-

mella anknytningar. Flera av diakoniinstitutionerna och stadsmissionerna, sy-

föreningar, lekmannakårer, S:ta Katarinastiftelsen och Sigtunastiftelsen är 

exempel på detta. Ändå betvivlade ingen deras kyrkliga anknytning. Luther-

hjälpen hade en fri ställning, men redan tidigt kom som nämnts biskopsmötet 

att på olika sätt utse delar av styrelsen, vilket gjorde att denna fria rörelse fak-

tiskt gjorde sig beroende av det som många då uppfattade just som kyrkans 

styrelse. 

Lutherhjälpen blev en sorts folkrörelse i Svenska kyrkan. Här kunde ombud 

och präster få utvecklas och vidga sina vyer, här kunde man få ansvar bortom 

pastoratets gränser. De andra vägar som stod till buds för att uppnå sådant var 

framför allt att ställa upp i kyrkovalen och för prästerna att söka högre tjänster 

med vidare ramar. Här erbjöd Lutherhjälpen något så attraktivt som alternativa 

utvecklingsmöjligheter. Ombudsorganisationen var mycket genomtänkt och 

hade samtidigt stort utrymme för kreativitet och fria initiativ. ”Lutherhjälpen 

med sitt representantskap hade folkrörelsekaraktär, mer än vad den officiella 

kyrkan förmådde och det fanns väldigt mycket go i den organisationen.”229 

Insamlingarna med sina resultatsiffror som rapporterades snabbt drev fram en 
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tävlingslust som stimulerade många.230 Lutherhjälpen var en rörelse i Svenska 

kyrkan.  

5.5 Framgångsfaktorer för Lutherhjälpen 

Lutherhjälpen var länge en av Sveriges största insamlare i kronor räknat. 

Många andra biståndsorganisationer samlade med tiden själva in en mins-

kande andel av sina medel men tog emot och förmedlade allt större SIDA-

anslag. Till skillnad från dessa bestämde Lutherhjälpen sig tidigt för att be-

hålla principen att själv samla in huvuddelen av medlen. Genom den relativa 

stabiliteten i givandet från syföreningar och gudstjänstkollekter underlättades 

detta samtidigt som givandet från människor längre ifrån kyrkans verksamhet 

kom att bli stort. Hur var framgången möjlig? 

Vid intervjuerna lyftes flera faktorer fram. Jag delar upp dem i 

a. yttre framgångsfaktorer,  

b. inomkyrkliga faktorer samt 

c. ledarskap. 

5.5.1 Yttre framgångsfaktorer 

Det är här var i början av globaliseringen. Sveriges utveckling mot välstånd 

hade varit mycket framgångsrik. ”Vi [svenskar] visste nog vad som var bäst 

för världen. Den svenska modellen var utgångspunkten för vårt agerande”, 

sammanfattade en av informanterna, och sade också: ”Det var ett hjälp-, ett 

uppifrånperspektiv på världen.”231 

I ett samtal om intryck från 70- och 80-talen sade en av informanterna om 

Lutherhjälpen: ”Om jag skall backa tillbaka till femtonåringen, den unga per-

sonens perspektiv, så uppfattade jag det nog som ett starkt samhällsengage-

mang på den internationella arenan, men för mig så självklart kopplat och 

grundat i kyrkan. Jag levde i ett hem där partipolitiken var väldigt närvarande 

– men jag upplevde det aldrig som kopplat. [… J]ag växte upp i ett borgerligt 

hem, som i det politiska delvis speglade, också kunde uttrycka andra värde-

ringar. För mig var det uttryck för samma värderingar men åtskilt.”232 Detta 

var en ovanlig syn bland dem jag intervjuade. För de flesta handlade Luther-

hjälpen framför allt om att samla in pengar, som skulle hjälpa andra till bättre 

liv och om att nå ut till många med ett allmänmänskligt budskap och då ha 

den ”kvalitetsstämpel” som den kyrkliga anknytningen innebar. ”Det hand-

lade inte om att hjälpa någon med någon biavsikt utan det var diakoni i dess 
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renaste form. Det är väldigt lätt hänt att man gör saker med bitankar. […] Det 

var reklam för kyrkan.”233 

Församlingen sågs ibland som ”den lilla människans bundsförvant” mot de 

starka, samhällsomvandlande krafterna. Det fanns en koppling mellan det in-

ternationella engagemanget i Lutherhjälpen och att låta församlingen bli en 

kraft för att kämpa mot att det stora företaget på orten skulle läggas ned, be-

rättade en av informanterna. På frågan om det engagemanget sågs som kyr-

kans roll, kom svaret: ”Ja. Som en konsekvens av vår tro. Och det var ju inte 

att på något sätt förneka Kristus. Sedan det här bruket är ju, bruk är ju rätt 

speciellt. Det var ju ganska rött. Men kommunen var med för att samarbeta.”234 

Några informanter betonar sitt engagemang för internationella rättvisefrå-

gor, frågor som naturligtvis var politiska men som det för dem var naturligare 

att engagera sig för genom Lutherhjälpen än genom något politiskt parti. En 

tidigare medarbetare på kansliet beskrev en skrift som hade författats av den 

tidigare medarbetare själv:  

[D]är samlade vi ihop lite vårt ideologiska tänkande kring Lutherhjälpsarbetet. 
Uppbyggd lite efter den här modellen: en del säger, andra säger, vi säger. Typ. 
Då kunde jag ju sätta emot varann, till exempel, ”välgörenhetsgerillan” och ”u-
landsmaffian”. ”Välgörenhetsgerillan”, de var de här med de svältande barnen, 
och ”u-landsmaffian”, de var de här som sa att u-hjälp är fel. […] Det drev då 
den här sakliga linjen, att det ändå är så att [detta är] ett stöd som vi ger till 
människor [min kursivering]. Church Co-operation, då handlade det om att ge 
stöd till kyrkorna för deras verksamhet, men sedan fanns det ju också Commu-
nity Development Service, där vi gav stöd till kyrkor som ville vara med i sam-
hällsbyggandet på konkreta grunder. Det här är det roligaste jag gjort i mitt liv, 
nämligen att jobba de här åren på Lutherhjälpen – och sen, när jag läser Ros-
ling, så ser jag att det inte var bortkastat.235 

En annan tidigare medarbetare på kansliet kommenterar att författaren till 

skriften ovan, hade en devis: ”Ge den fattige en fisk och han har mat för dagen, 

ge honom ett metspö, så har han mat för livet.” Till det lade författaren i fråga 

också att man borde stoppa rovfisket uppströms, så att fiskaren får en mark-

nad, där han kan sälja sina produkter.” Det, menade den tidigare medarbeta-

ren, pekade på att skriftens författare hade ”en ökande politisk medvetenhet 

om i vilken värld vi rör oss.”236 

Utvecklingen mot ett större intresse för strukturella frågor och bakomlig-

gande orsaker till orättvisorna påverkades av den ekumeniska u-veckan, i vars 

ledningsgrupp Lutherhjälpen kom att bli alltmer engagerad. ”Jag tror att det 
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[…] ledde fram till att Lutherhjälpen kunde profilera sig och kanske då radi-

kaliseras i de här mer övergripande politiska frågorna […] där jag menar att 

u-veckan ju spelat en sådant fruktansvärt avgörande roll för hur kyrkorna […] 

har positionerat sig sedan, längre fram.”237 

Lutherhjälpen hade länge principen att inte fondera pengar. Allt som kom 

in skulle ut. Det stimulerade givandet och ökade trovärdigheten, menade en 

av mina informanter. Den principen underlättades av det fanns utjämnings-

möjligheter i Genève.238 

5.5.2 Inomkyrkliga framgångsfaktorer  

Under den här perioden fanns ett förändringstryck inom Svenska kyrkan. 

Svenska kyrkan relaterade till en krympande andel av människorna i landet 

och min tolkning är att man försökte motivera sin existens på nya sätt. Luther-

hjälpen blev användbar för detta. 

En mångårig kyrkomötesledamot, präst och tidigare missionär uttryckte det 

så: ”För att kyrkan ska få rum, tror jag, [behövs] ett ärende till folket. Så kom-

mer ju den här betoningen av det etiska i kristendomen […] Man måste moti-

vera sin existens med vad man gör för materiella insatser på biståndsfrågorna 

ungefär.” 239  

En präst som varit både kontrakts- och stiftsombud sade: ”För mig betydde 

det väldigt mycket och även för arbetet i församlingen att få ut den här inform-

ationen. Så blev det ju också lite av det här tävlingsinslaget på gott och ont. 

Man skulle ju vara värst på att samla in […] Man slet och jobbade för att få in 

så mycket pengar som möjligt och en del gav nästan som änkan och gav 

mycket själva, för att vi även det här året skulle vara den församling i kontrak-

tet som samlade in mest.”240 

Den stora framgångsfaktorn var ombudsorganisationen, menade så gott 

som alla de som jag intervjuat.241 Genom ombudsorganisationen växte en kun-

nig grupp fram, med stor känsla av delaktighet, i praktiskt taget alla försam-

lingar. Ombuden skulle utses av kyrkoråden och drog in kyrkoråden på ett 

område som annars lätt förbisågs av dem. ”Viktigt var att det här var ganska 

roligt. Jag tror att alla de här ombuden, de kände sig sedda. Helt plötsligt så 

kom det någon som ville att de skulle vara med i en studiecirkel och så träffade 

man de andra ombuden från församlingarna och vi åkte runt i kontraktet.”242 

Den som ledde studiecirkeln hade ofta varit med på studieresorna som ord-

nades för kontraktsombuden. Studieresorna blev mer systematiserade i början 
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av 1970-talet.243 De var ambitiösa och förarbetades normalt med att deltagarna 

läste kursbok, ingick i en studiecirkel, varpå de själva förväntades leda en eller 

flera cirklar och hålla föredrag efter att resan genomförts. Ett tidigare stifts-

ombud berättade: ”Man skulle ju alltid själv betala en insats. Den hade man 

möjlighet att få tillbaka om man var tillräckligt duktig på att vara ute och hålla 

föredrag.”244 

Ombudsorganisationen var, att döma av vad också flera tidigare kanslian-

ställda berättat, mycket central för arbetet.245 En av dem sade: ”Vad Luther-

hjälpen hade lyckats med var ju det här att få en ombudsorganisation som var 

väldigt bra. Det fanns ju blottor och brister och dåliga ombud, men i stort sett 

och på det hela taget, så var det ju ett liv och ett engagemang och en fröjd 

kring detta.”246 

Ombudsorganisation bidrog till ett decentraliserat tänkande i organisat-

ionen. ”Stiftsombuden och vi var arbetskamrater och i någon mån kunde också 

kontraktsombuden känna det, för vi hade ju de här utbildningsresorna.”247 

Svenska kyrkans mission kom i mitten på 80-talet att bygga upp en kår av 

lekmannaombud i församlingarna, efter mönster från Lutherhjälpen. Man 

hade sett fördelarna.248 Samtidigt saknades i Svenska kyrkans mission ett be-

slutande representantskap, vilket Lutherhjälpen, som växt fram genom en-

skilda initiativ, länge hade.  

Flera av informanterna såg på Lutherhjälpen som en folkrörelse, en levande 

sådan med underifråndemokrati, med utrymme för lokala och personliga ini-

tiativ.249 

5.5.3 Ledarskap 

Åke Kastlunds avgörande betydelse för Lutherhjälpen har redan tidigare lyfts 

fram. Han var mycket framgångsrik i att göra Lutherhjälpen känd för allmän-

heten och att entusiasmera givare och medarbetare. Om honom sade en av de 

intervjuade: ”[Kastlund] var en Tutu på sitt sätt. Om du läser vad han skriver 

så är det inga märkvärdigheter men han är precis rätt person i rätt tid. Och rätt 

personlighet.”250 År 1969 slutade Åke Kastlund som direktor för Lutherhjälpen 

och blev domprost/pastor primarius i Stockholm. ”När Åke slutade – det är 

klart att det betydde ganska mycket. Han var ju entreprenör.”251 
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Han efterträddes av Ebbe Arvidsson, en ledartyp av helt annat slag. ”Den 

som skulle ta över det där, det var ju Ebbe och det gjorde han med kraft och 

ordning. Det var inga som helst bekymmer.”252 Ebbe Arvidsson uppfattades 

som konservativ, både teologiskt och politiskt, men samlade duktigt folk om-

kring sig och lät olika åsikter komma fram, vilket gjorde att Lutherhjälpen 

fortsatte att växa snabbt, samtidigt som man fick en gedignare teologisk grund 

för arbetet. ”Internationell diakoni” var en term som Ebbe Arvidsson ofta an-

vände.253 

Närheten till församlingslivet och det interna informationsdelandet som 

stärkts under Ebbe Arvidssons tid fortsatte med de följande direktorerna, fram 

tills man blev helt integrerad i det gemensamma kyrkokansliet 1997.254  

Ända sedan 1950-talet hade Lutherhjälpen satsat mycket på att sända ut 

talare till olika sammanhang, inte bara till församlingssamlingar utan exem-

pelvis också till skolor. Dessa anställda betydde mycket för att sprida känne-

dom om Lutherhjälpen. Det gjorde dock många som inte var anställda också. 

Jag har redan nämnt ombuden, som ofta kunde berätta om sådant de själva 

sett. Exempel på personer som blev speciellt betydelsefulla som ambassadörer 

för Lutherhjälpen är biskop Bo Giertz och kyrkoherden och riksdagsmannen 

Mårten Werner (som under en tidigare period varit anställd av Lutherhjälpen). 

Bo Giertz var under mycket lång tid biskop i Göteborgs stift och under en stor 

del av tiden ordförande i Lutherhjälpens styrelse. ”Så fanns den internationella 

diakonin där Bo var ärkebiskop”, sade en av informanterna med lång erfaren-

het.255 Han förenade högkyrklig hemhörighet med Lutherhjälpens folkliga 

framtoning. Mårten Werner var en entusiastisk folktalare som samlade in 

mycket pengar till Lutherhjälpen men hade föga förståelse för mer komplice-

rade biståndsproblem.256  

Framgångsfaktorerna enligt mina informanter verkar alltså framför allt ha 

varit  

 Tidsandan,  

 Svenska kyrkans behov av att engagera sig för allmänmänskliga be-

hov och av att vara ”nyttig”, 

 Ombudskåren och dess kompetens,  

 Den centrala administrationens närhet till och lyhördhet för ombu-

den samt 

 Direktorerna Åke Kastlund och Ebbe Arvidsson. 
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5.6 Faktorer bakom Lutherhjälpens tillbakagång 

Lutherhjälpens kraftiga tillväxt fortsatte fram till början av nittiotalet. Sedan 

kommer en stagnation. Personerna som jag har intervjuat ser olika skäl till 

detta. Jag har valt att dela upp skälen i sådana som hänger samman med sam-

hälls- och attitydförändringar (yttre förändringar) och sådana som primärt be-

ror på förhållanden som förändrades inom Lutherhjälpen eller Svenska kyrkan 

(inre förändringar).  

5.6.1 Yttre förändringar 

Från nittiotalet blev, enligt informanterna, konkurrensen på biståndsmark-

naden mycket större än tidigare. Biståndet professionaliserades, mediegalor 

organiserades och flera internationella insamlingsorganisationer som Plan In-

ternational, Läkare utan gränser och många fler tog plats på den svenska are-

nan.257 Medicinska forskningsstiftelser blev allt större som insamlare. Dessu-

tom växte engagemanget för att bekämpa utanförskap i det svenska samhället, 

som fick större utmaningar med medvetande om segregation, växande immi-

gration och integrationsutmaningar samt försämrad offentlig ekonomi. För-

samlingarna insåg ofta att de både hade skyldigheter och goda möjligheter att 

göra meningsfulla insatser. Det blev vanligare för kyrkan att peka på att man 

var nyttig i Sverige. Kyrkan hävdade och drev värderingar som delades av 

många men som upplevdes hotade. Församlingsdiakonin fick ny kraft.258 

”Människor vill gärna engagera sig, men då får det vara något som de verkli-

gen kan engagera sig i. Det är viktigt att visa på att man behövs.”259 Att guds-

tjänstbesöken i Svenska kyrkan minskade påverkade kollekterna. ”Vi tror fort-

farande att [gudstjänsterna] är basen för insamlingarna, men de minskar mer 

och mer i antal.”260 

De yttre förändringar informanterna lyfte fram var alltså framför allt: 

 Ökad konkurrens bland bistånds- och hjälporganisationer. 

 Större medvetenhet om välfärdsbrister i Sverige. 

 Det minskande gudstjänstdeltagandet i landet. 

5.6.2 Inre förändringar 

Ombuden, de som i så hög grad varit en framgångsfaktor för Lutherhjälpen 

åldrades, påpekade ett par av informanterna. Vid det här laget var ombuds-

grupperna ofta väl sammansvetsade, arbetsformerna på väg att stelna och det 
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var inte alltid lätt att ta sig in i kretsen.261 Att förnyelsen av ombudskåren av-

stannade, kan naturligtvis ha många orsaker, även yttre och opinionsmässiga, 

men flera inomkyrkliga/inomorganisatoriska faktorer lyftes fram. Ombuden 

utsågs tidigare av kyrkoråden, vilken gav den en storts halvofficiell ställning. 

När sedan ombuden kom att utses mindre formellt försvagades deras ställning 

och det internationella arbetet marginaliserades.262 Att ombuden hade eget an-

svar för en viktig del av församlingslivet gjorde att det internationella engage-

manget kunde förloras ur kyrkorådets synfält, enligt en av informanterna. Från 

att i bästa fall ha varit pådrivande för hela församlingens internationella enga-

gemang blev de en grupp för sig.263 

Lutherhjälpens stora expansionsperiod ägde rum när Åke Kastlund var di-

rektor. Han personifierade Lutherhjälpen för många, liksom greven och flyg-

kaptenen Carl Gustaf von Rosen under Biafrakrisen och Lutherhjälpens ”mat-

bombningar” under en av svältperioderna i Etiopien. En annan allmänt känd 

insamlare för Lutherhjälpen var, som nämnts, riksdagsmannen och kyrkoher-

den Mårten Werner i Malmö. Med tiden fanns dock antagligen ingen enskild 

person som var allmänt känd som företrädare för Lutherhjälpen. Man förlitade 

sig på ombuden, allmän kännedom, kyrkligt engagemang och trohet mot ”en 

god sak”. Ett perspektiv på det gavs av en annan informant: ”Det är nog pro-

blemet att vi har för få ledare som sticker ut. Det behövs en folklig framtoning 

på det här också, så att man får en bild av vad det här kan handla om, som 

väcker känslor och samtidigt har en intellektuell hederlighet.”264 

Under Lutherhjälpens existens gick Svenska kyrkan från att höra till det 

mer självklart allmänna till att bli något som man som enskild valde eller valde 

bort. Svenska kyrkan själv både bidrog till och kämpade emot den utveckl-

ingen. Något liknande ägde enligt några av informanterna rum även inom 

Lutherhjälpen. En av dem sade: ”Lutherhjälpen var ju ett väldigt starkt varu-

märke för gemene man, kristen som inte kristen.” Han fortsatte med att antyda 

att med tiden uppfattades det hela som mer kyrkligt.265 

Utvecklingen under senare hälften av artonhundratalet och förra hälften av 

nittonhundratalet hade fört utbildning, vård och omsorg från kyrkans område 

till det allmänt samhälleliga. Ramarna för församlingens diakoni sattes under 

statskyrkotiden (alltså fram till millennieskiftet) av Församlingsstyrelselagen. 

Av olika skäl blev uppmärksamheten på orättvisor och brister i det svenska 

samhället större från den ekonomiska 1990-talskrisen och framåt. Församling-

arnas engagemang och uppfinningsrikedom växte. ”På något vis flyttades [en-

gagemanget] till det som var nära istället för det som var längre bort.”266 En 
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annan av informanterna funderade över vart aktivisterna tagit vägen och kom 

fram till att kanske har hemmadiakonin tagit över en del.267 Samma perspektiv 

gavs i en annan intervju på frågan om en del av de gamla Lutherhjälpsaktivis-

terna har övergått till flyktingengagemang: ”Det kan mycket väl vara så … 

Människor vill gärna engagera sig, men då får det vara något som de verkligen 

kan engagera sig i.”268 En annan informant vittnade om församlingar i grann-

skapet: ”Förut var man oerhört aktiv med Lutherhjälpen, men slutade med det 

och gav pengarna till lokal verksamhet, till dem som då kom.” Informanten 

ifråga syftade då på flyktingar och asylsökande.269 Detta skulle även kunna 

tolkas som att erfarenheterna av hur andra kyrkor i exempelvis Afrika, Asien 

och Latinamerika arbetade med sociala frågor påverkade aktiva inom Luther-

hjälpen till att bli aktiva för social rättvisa i Sverige.270 

Syföreningarna samlade in stora belopp till Lutherhjälpen. Emellertid har 

syföreningarnas antal och aktivitet minskat. Därmed har en informerad och 

uthållig stödgrupp försvunnit. Syföreningarna var heller inte bara insamlare 

utan även informationsmottagare och informationsspridare271.  

Bland motgångsfaktorerna lyfte påfallande många informanter fram att be-

slutsfunktionerna flyttats bort från de aktiva, att folkrörelsekänslan försvunnit. 

Ett tidigare stiftsombud och kyrkomötesledamot sade: ”Det kan kännas logiskt 

[…] att få in Lutherhjälpen under Svenska kyrkan […] men jag tror ju inte att 

det främjade engagemanget direkt. […] Det fanns ju ett motstånd också bland 

Lutherhjälpsombud att hamna under Svenska kyrkan. Samtidigt tänkte väl jag 

då, att vi är en del av Svenska kyrkan, det borde inte vara något fel.”272  

När Lutherhjälpens administration fullt ut blev del av Svenska kyrkans cen-

trala kansli förlorades många av de direktkontakter med olika ombud, som 

tidigare hade varit naturliga. ”Det var ju så att avståndet mellan kansli och 

ombud ökade, alltså mentalt.”273 Eftersom så mycket av Lutherhjälpens fram-

gång enligt mångas uppfattning berodde på de engagerade ombuden, så kan 

detta ha försvagat Lutherhjälpen.  

Flera informanter uttryckte tveksamhet mot kompetensen i nämnden som 

skulle vara Lutherhjälpens styrorgan. ”[V]i som var företrädare, vi var med 

då, […] vi fick berätta om hur det låg till, hur det var. Då blev jag lite funder-

sam över en nämnd som inte vet vad den gör.”274 En sådan reaktion kan natur-

ligtvis förklaras av olika perspektiv hos de berörda, men informanten ifråga 

var inte ensam om att ifrågasätta kunskaperna i nämnden. En annan informant 
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sade: ”Vi hade ju en ordförande ett tag som inte visste så mycket. Och inte 

hade förståelse för frågorna.”275 

En tidigare anställd på kansliet såg förändringen av Lutherhjälpen som an-

knuten till hela biståndsvärlden som under den här tiden undergick en omfat-

tande professionalisering och marknadsorientering, samtidigt som utvärdering 

och transparens betonades. ”Det blev en professionalisering av marknadsfö-

ringen av Svenska kyrkan efter de förändrade relationerna, och då inte för att 

göra Svenska kyrkan till en ordentlig kännbar, myllrande folkrörelse; utan till 

ett slimmat organ där det var så att man var världsbäst på marknadsföring. Jag 

tror att det blev lite fel det där.”276 När personen började på kyrkokansliet gavs 

rådet: ”Slå vakt om de få uttrycken för folklighet och folkligt engagemang 

som finns i Svenska kyrkan, nämligen det som finns rotat i det som är Luther-

hjälpstraditionen och även SKM. Om det försvinner har vi inte mycket av 

folkrörelse kvar.”277 

Lutherhjälpen flyttade som nämnts tillsammans med Svenska kyrkans 

mission och Svenska kyrkan i utlandet in i det nybyggda och gemensamt ägda 

Kyrkans hus i Uppsala 1978. Senare byggdes huset ut och blev kansli för alla 

Svenska kyrkans centrala funktioner. Den 1 januari 1997 blev kyrkokansliet 

helt integrerat för alla delar av Svenska kyrkans nationella nivå. Anställda fick 

söka tjänster på nytt och fördelades om. Här verkar det ha funnits en underlig-

gande tanke att Lutherhjälpens anställda främst var inriktade på att samla in 

och överföra medel medan kunskaperna om arbetsområdena ute i världen 

fanns hos tidigare medarbetare inom Svenska kyrkans mission. Det gjorde att 

kompetens förlorades. Dessutom delades arbetet upp så att informationsavdel-

ningen skildes från den internationella avdelningen. Och mitt i detta så var det 

stora problem i ledningsfunktionerna.278 En annan kanslianställd lyfte fram att 

det då kom en besvärlig tid då informationsöverföringen på kansliet stannade 

upp och integrationen av de olika delarna av den nationella nivån tog alltmer 

av kraften och kontakterna med ombuden tog stryk.279  

Kort sagt: mycket förefaller ha varit besvärligt vid den här tiden. Namnby-

tet framhölls av flera som en motgångsfaktor, dock inte av alla. Det fanns flera 

synsätt på namnbytet och därför får den frågan ett eget avsnitt, 5.8, som kom-

mer efter det följande. 
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5.7 Relationer till Svenska kyrkans mission och Svenska 

kyrkans nationella nivå 

Svenska kyrkans mission och Svenska kyrkans nationella nivå var två skilda 

storheter. Ändå behandlar jag dem i samma avsnitt. Det beror på att flera in-

formanter gled mellan de båda när de talade om hur Lutherhjälpen förändrades 

och med tiden försvann. Före 1983 utgjorde Svenska kyrkans mission en av 

de så kallade centrala kyrkliga styrelserna. För Svenska kyrkans mission var 

det viktigt, ända sedan bildandet, att man skulle vara kyrkomission, alltså en 

integrerande del av själva Svenska kyrkan. Antagligen bidrog dessa historiska 

förhållanden till att några av mina informanter inte skilde tydligt mellan 

Svenska kyrkan centralt och Svenska kyrkans mission.  

5.7.1 Konsolidering av Svenska kyrkans organisation 

En av dem jag intervjuat har ett mycket långt perspektiv på Lutherhjälpen. 

Personen ifråga kom in i styrelsen redan på sextiotalet och verkar ha sett sitt 

engagemang som ett av alla de steg som behövde tas, för att Svenska kyrkan 

skulle kunna behålla sin identitet även om relationerna mellan kyrkan och sta-

ten skulle förändras. Informanten menade att departementet inte arbetade ak-

tivt med kyrkan. ”Där gick det mesta av bara farten.”280 Kyrkan måste vara 

beredd på att ta eget ansvar för framtiden. ”Med tiden så skulle vi ju i alla fall 

försöka få ihop allt.”281  

Det var också naturligt för denna informant att så mycket som möjligt för-

söka hålla ihop Svenska kyrkan som en entitet, på liknande sätt som kyrkor på 

många håll i världen, exempelvis kyrkor i Afrika och Asien. Även den stora 

lutherska kyrkan i USA, Evangelical Lutheran Church in America, håller sam-

man sina olika verksamheter och sidor.282 Det som var kyrkan och det som var 

biståndsorganet skulle hållas samman.  

5.7.2 Kulturskillnader och konkurrens 

Många av informanterna lyfte fram kulturskillnader mellan Lutherhjälpen och 

Svenska kyrkans mission. Som en av dem som arbetat både inom Svenska 

kyrkans mission och Lutherhjälpen uttryckte det: ”En kom ur en folklig kultur 

med folklig framgång, folkrörelse och en annan med en aristokratisk miljö, en 

intellektuell och aristokratisk miljö som också betonade teologin. Det var na-

turligtvis en kollision.”283 En informant talade om att det fanns en rädsla inom 
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Lutherhjälpen för att engagemanget skulle upphöra om man förlorade folkrö-

relsekänslan som fanns i Lutherhjälpen. ”Det var ingen rädsla för missionen i 

och för sig. Missionen var ju viktig. Fast de hade svårare att nå ut. De hamnade 

i skymundan ibland av Lutherhjälpen. Utifrån det kan man ju förstå att det var 

logiskt att slå ihop.”284 En annan informant lyfter fram att även efter flytten 

från Lidingö till Uppsala så fanns det en ”rivalitet mellan organisationerna” 

och man vaktade väldigt mycket på varandra.285 Med tiden växte samarbetet 

på kansliet men ute i församlingarna fanns konkurrensen kvar. ”På vissa stäl-

len var de ju nästan ovänner.”286 

Några informanter ansåg att sammanslagningen Lutherhjälpen – Svenska 

kyrkans mission var ett sätt att rädda missionen, vars omorientering sedan sex-

tiotalet inte på allvar blivit känd bland givarna, och att man därför var dömd 

att tyna bort om man inte gick samman med Lutherhjälpen. Men sedan gick 

det så långt att ”nu har ju liksom missionen försvunnit”.287 

5.7.3 Ett tidigt initiativ 

De ledande tjänstemännen inom Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission 

hade 1990 bestämt sig för att ta steget och låta de bägge gå samman. Detta 

kom som en överraskning för dem i Lutherhjälpen som stod utanför den allra 

innersta kretsen. Lutherhjälpens ordförande, Henrik Svenungsson, fick höra 

om saken av en av mina informanter när han mellanlandade i Lima, på väg till 

Lutherska världsförbundets generalförsamling i Curitiba. ”Då hade jag fått fax 

ifrån Uppsala med det här förslaget att slå ihop Svenska kyrkans mission och 

Lutherhjälpen. […] Så lämnade jag fram det här till Henrik och då höll han ju 

på att gå i taket. Hans bild av detta var att detta är en komplott, mer eller 

mindre, för då hade Margaretha [Ringström] blivit direktor efter Thorsten 

[Månson], och hon kom ju från SKM.”288  

Det blev som nämnts ovan inget av detta förslag bakom vilket bland andra 

en så hängiven Lutherhjälpare som Björn Ryman fanns.289 Enligt min infor-

mant var Björn Rymans bild att det internationella arbetet måste tillförsäkras 

en ”stark position i den kyrkliga strukturen” och att ett resolut enande av 

Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission skulle stärka de internationella 
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perspektiven och folkrörelsedraget när Svenska kyrkan skulle fatta viktiga be-

slut om sin framtida organisation.290  

Även om detta initiativ blockerades verkar det för mig ändå troligt att det 

fick betydelse för den senare sammanslagningen. Den blev dock mer av integ-

ration av Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission i Svenska kyrkans stora 

nationella organisation och kansli, på den nationella nivåns villkor, än en kom-

bination av två internationellt inriktade verksamheter i Svenska kyrkan, som 

utifrån en egen styrkeposition förhöll sig till den nationella nivån i övrigt.  

En i detta avseende särskilt välinformerad och mycket centralt placerad in-

formant funderade i vårt samtal över vad som egentligen orsakade processen 

som ledde fram till att Lutherhjälpen försvann. Personen ifråga kom fram till 

att det visste hen inte. ”Vem tog död på det här egentligen? En slags organi-

sation som malde på och där är jag ju dålig på vad det var för ena som var 

drivande i just den här frågan. Det vet inte jag.”291 

5.7.4 Vilka drev på? 

Vilka ville det som skedde? Det fanns som nämnts personer både på Luther-

hjälpens kansli och på Svenska kyrkans missions kansli som ville förena det 

internationella arbetet. Samtidigt var reaktionerna i Lutherhjälpens styrelse 

och ombudskår kraftigt negativa. Inom Svenska kyrkans mission fanns en mer 

positiv inställning. Initiativet som togs från ledningarnas sida ledde ingenvart. 

Var det istället förtroendevalda som drev på? Eller ledningen för det gemen-

samma kyrkokansliet? 

Svenska kyrkans mission hade till skillnad från Lutherhjälpen inget eget 

beslutande representantskap som kunde fatta övergripande beslut. De ledande 

tjänstemännen svarade inför missionsstyrelsen, som var tillsatt av kyrkomötet. 

Från Svenska kyrkans missions ledning fanns det i flera fall intresse av när-

mare samarbete med Lutherhjälpen. En informant berättade att i första halvan 

på åttiotalet fördes frågan om samgående mellan Svenska kyrkans mission och 

Lutherhjälpen fram på ett större kanslimöte. ”Då var det SKM som förde frå-

gan på tal… och jag minns att […][tjänsteman på Lutherhjälpen] sa då ’men 

ska inte bruden tillfrågas innan hon går till altaret?’. De hade tänkt väldigt 

mycket på det, Svenska kyrkans mission, och Lutherhjälpen var väl inte be-

redd på detta.” På min fråga om vad som var så attraktivt, svarade informanten 

med ett skratt: ”Engagemanget och pengarna!”292  

Svenska kyrkans mission kunde inte driva igenom samgåendet. Den ställ-

ningen hade man inte. Däremot kunde man naturligtvis aktualisera frågan, dis-

kutera och argumentera och därmed påverka utvecklingen.  
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Flera av de intervjuade var förbryllade över händelseförloppet och fann 

ingen tydlig aktör. På några av de intervjuade prövade jag hypotesen att det 

var det var de förtroendevalda i kyrkomötet/kyrkostyrelsen som låg bakom 

processen som till slut ledde till att namnet Lutherhjälpen försvann. Visserli-

gen var två av de förtroendevalda jag intervjuade positiva till samgåendet med 

Svenska kyrkans mission, integrationen i det nationella kansliet, liksom till 

namnbytet293 men bland övriga som suttit i kyrkomötet och kyrkostyrelsen 

fanns ingen uppfattning att detta varit en fråga som drivits av förtroendevalda. 

En styrelseledamot, som också varit förste vice ordförande i kyrkostyrelsen, 

menar att det hela var ett initiativ från kyrkokansliet som de förtroendevalda 

knappast insåg att det skulle få dessa konsekvenser.294 På min fråga om man 

från kyrkomötets förtroendevaldas sida ville tona ner ombudens och Luther-

hjälpens självbestämmande för att få raka beslutslinjer, svarade informanten: 

”Det kan nog vara så – men samtidigt ville man ju ha engagemanget bland 

gräsrötterna. Vi hade ju hela tiden folkkyrka, Svenska kyrkan, allihopa, och 

låta folk engagera sig, en del på det sättet och en del på andra sätt.”295  

I Lutherhjälpen förekom att styrelsen och i viss mån Nämnden för internat-

ionell diakoni eller representantskapet uttalade sig i samhällsfrågor som be-

rörde internationell rättvisa. När Lutherhjälpen integrerats helt i kyrkostruk-

turen försvann med tiden den självständigheten. Kyrkostyrelsen satte ramarna. 

På min fråga, om det fanns en rädsla från förtroendevalda att ha en sådan här 

rörelse med så mycket kraft som man inte rådde över, svarade en tidigare an-

ställd: ”Det kan jag ju bara spekulera om. Jag kan tänka att vi i somligas ögon 

var något rebelliskt, som kanske inte ville låta sig styras riktigt. Och det blev 

ju också så, nu kan jag inte ta något konkret exempel, med debattartiklar i 

olika frågor som Lutherhjälpen hade, när man skulle tala på Svenska kyrkans 

vägnar. Förr var vi ju mycket friare, när vi kunde uttrycka oss lite kraftfullare 

ibland.”296 Efter integrationen av kyrkokansliet diskuterade nämnderna olika 

förslag till positionsdokument. Positionsdokument om åtminstone vattenfrå-

gor och klimatfrågor diskuterades, justerades och fastställdes sedan av kyrko-

styrelsen. Detta gav nämnderna och den internationella avdelningen ramar 

inom vilka de kunde verka. 

Mina informanter verkar dock inte ge stöd för att det fanns en stark allmän 

strävan bland de förtroendevalda i kyrkomötet och kyrkostyrelsen att ström-

linjeforma och totalintegrera Lutherhjälpens arbete i Svenska kyrkans nation-

ella struktur. En av dem som var för integrationen sade, när kyrkostyrelsen på 

nittiotalet beslutade att med bara några få meningar inuti en lång skrivelse gå 

fram till kyrkomötet med förslag om total integration i kyrkokansliet, att ”det 
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[…] är många som kommer att fatta det här beslutet men inte dess inne-

börd.”297  

Samma person var tydlig med att ett samgående med Svenska kyrkans 

mission skulle kunna ge skalfördelar och en möjlighet till nystart med nya 

relationer till unga människor.298 Hen visade alltså att det fanns förtroende-

valda som med engagemang för det internationella arbetet biträdde linjen om 

integration. Även en annan förtroendevald med stort engagemang för det in-

ternationella arbetet ger uttryck för liknande synpunkter: ”Kvarnarna malde 

långsamt åt ett vettigt håll.”299 Dessa två verkar dock inte ha varit representa-

tiva för de förtroendevalda på nationell nivå.  

Att en integration i den nationella kyrkoorganisationen skulle ske var klart 

alltsedan 1983 men att den skulle gå så långt som till att namnet Lutherhjälpen 

skulle försvinna 2008 var det nog få som anade.  

Om det nu inte var Lutherhjälpen, inte Svenska kyrkans mission, inte de 

förtroendevalda som var starkt drivande, var fanns drivkraften?  

”Var tror du att initiativet kom ifrån? Vilka var det som pushade det här?” 

frågade jag en tidigare kyrkostyrelseledamot. Svaret blev: ”Förmodligen kans-

liet. Jag gissar bara men jag uppfattar det som att det kom från kanslihåll.”300 

En annan informant hade en liknande uppfattning. ”Det var nog, om jag minns 

rätt, en del där på kansliet som drev den här frågan om samgående väldigt, de 

hade inte så mycket att säga till om, men de var opinionsbildare. Ni där nere i 

[…] begriper inte men det vore mycket bättre att gå ihop.”301 

Ombud vittnade om att de uppfattade processen mot integration och namn-

byte som styrd. Vad gäller namnbytet till Hela världen sade en informant: 

”Man hade det där jättestora mötet [2008] på slottet i Uppsala när man skulle 

rösta med telefon och allt och skicka in. Men på något vis var det förutbestämt. 

Man hade en skendemokrati på det mötet och jag tror att det var det som gjorde 

att så många Lutherhjälpare tappade gnista.”302 Alla upplevde dock inte det 

mötet på samma sätt. En annan informant uttryckte istället glädje över mötet. 

”Jag upplevde att oppositionen hade minskat lite där. Att det var nödvändigt 

att få möta varandra, öga mot öga, i en så stor organisation. Alltså de där sam-

råden är jätteviktiga.303 Båda informanternas kommentarer visade ändå att pro-

cessen var svagt förankrad och att det rörde sig just om förankring av något 

som redan var beslutat. 

Även uttrycket ”kansliet” är oklart. Avsågs den centrala kansliledningen på 

Svenska kyrkans nationella nivå, de ledande tjänstemännen på Lutherhjälpen, 
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Svenska kyrkans mission, sedermera den internationella avdelningen eller av-

såg man någon annan del av kansliet? I avsnittet nedan om namnbytet kommer 

jag att återkomma till den frågan. 

Till folkrörelseidentiteten i Lutherhjälpen hörde att man ville ha en enkel 

och billig administration. Det skulle vara låga omkostnader. Det gradvisa in-

förlivandet i Svenska kyrkans nationella kansli verkade i en annan riktning, 

liksom de växande samhälleliga kraven på kontroll och transparens i verksam-

heten. Det växte då fram en irritation över att det internationella arbetet inte 

hade samma villkor som kyrkokansliet i övrigt, när det gällde nationell finan-

siering av administrationen. En av informanterna lyckades som ordförande i 

kyrkomötets budgetutskott starta processen mot att det gemensamma kansliet 

också fick likartad finansiering, vilket ledde till att en växande del av de in-

samlade medlen kunde gå utomlands, till de ändamål som givarna hade infor-

merats om. Detta kunde naturligtvis av många ses som en fördel med integ-

rationen. ”Det känner jag, att jag liksom då var den som lyckades möjliggöra 

den ökningen som var då.”304  

5.8 Namnfrågan 

Lutherhjälpen blev gradvis en alltmer integrerad del av Svenska kyrkans or-

ganisation och kansli. Det är en process som höll på i mer än tjugofem år. För 

de flesta i allmänheten så försvann Lutherhjälpen först i och med att benäm-

ningen Lutherhjälpen definitivt lämnades 2008. ”Det är inte förrän med namn-

bytet som det blev en verklig skillnad i församlingarna.”305  

Informanternas reaktioner på namnbytet var alltifrån: ”Så enfaldigt att det 

inte är klokt” till: ”Det var nödvändigt att byta framtoning”.306  

5.8.1 Skäl för namnbyte 

Lutherhjälpens givarbas var mycket större än Svenska kyrkans missions och 

insamlingsresultaten likaså. Att kalla allt för Lutherhjälpen ansågs dock pro-

vokativt och som att signalera att det som Svenska kyrkans mission stod för 

skulle försvinna. En informant uttryckte det så: ”Missionen hade förmodligen 

inte gått med på att det skulle heta Lutherhjälpen. I praktiken blev det ju 

Lutherhjälpen; det blev ju en internationell diakonigrupp av det hela. Miss-

ionen i dess gamla form i dess klassiska syfte, att omvända människor, för-

svann ju. Det skulle vara de lokala kyrkornas ansvar. Då kunde det lika bra 

kunnat få heta Lutherhjälpen men de gamla missionsombuden var inte med på 
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det.”307 En informant formulerade sig särskilt minnesvärt: ”Då fanns en rädsla 

bland missionsfolket att de skulle drunkna under Lutherhjälpsparaplyet.”308 Ett 

skäl för namnbyte var alltså hänsyn till Svenska kyrkans mission och dess un-

derstödjare. 

Det fanns dock flera skäl. En informant lyfte fram att Lutherhjälpen inte 

var ett namn för den uppväxande generationen. ”Att marknadsföra begreppet 

Lutherhjälpen idag, alltså det går inte.”309 Eller som en annan informant såg 

det:  

 
”Det var nödvändigt att byta framtoning. Jag säger inte varumärke utan fram-

toning. Att hitta ett samlande begrepp. Och det är väl ett varumärke för en framtid. 

Missionen var kört. Då tror de… är man är kvar på 1800-talet? Det måste man göra 

rent hus med, hur vi jobbade, för vi gör inte det längre, på det sättet. Det var inte 

rätt att gå ut med ett sådant varumärke. Det höll inte längre. Och Luther. Nja. Var-

för just Luther, när vi är så ekumeniska? Det täckte inte heller, och ’hjälpen’ – det 

är åt tjottahejti. Hjälpen! Vi jobbar ju med samverkan då vi sitter blandat vid ge-

mensamma bord och provtänker och provtror hur vi kan stå upp mot de här utma-

ningarna.”310 

 

Andra informanter betonade, men var kritiska till, att det av vissa ansågs 

viktigt att just Svenska kyrkans namn var det som syntes.311 Någon såg det 

mera neutralt, att benämningen Svenska kyrkans internationella arbete var bra 

om man ville markera att man var del ”av något större”, samtidigt som natur-

ligtvis färre då hade en bild av vad det rörde sig om, än när det hette Luther-

hjälpen.312 Ytterligare argument för ett namnbyte och synpunkter på det tar jag 

upp under mellanrubrikerna ”Andra tänkbara namn” och ”Vem drev fram 

namnbytet”. Så här långt sammanfattar jag informanternas argument för ett 

namnbyte med att: 

 Lutherhjälpen fick inte radera ut Svenska kyrkans mission. 

 Det behövdes en nystart. 

 Svenska kyrkan skulle identifieras tydligare med det internationella 

arbetet. 

5.8.2 Skäl emot namnbyte 

”Att kyrkan kunde ta död på sitt starkaste varumärke, det är för mig full-

ständigt obegripligt, för det här var ju ett varumärke som nådde utöver. Vad 
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jag vet så var Lutherhjälpen under de här åren [sannolikt avsågs 1970/80-ta-

len] det största insamlingsorganet i Sverige, när det gällde frivilliga gåvor.”313 

Så sade en tidigare anställd vid Lutherhjälpen och senare centralt inom 

Svenska kyrkan. Just tanken att Lutherhjälpen nådde människor, som inte an-

nars identifierade sig särskilt tydligt med Svenska kyrkan, återkom hos flera 

av de intervjuade, liksom vittnesbörd om att Lutherhjälpen därmed fungerat 

som en väg in i ett aktivare engagemang i kyrkan.314  

Informanterna var alla bekanta med Lutherhjälpen ”från förr”. Nästan alla 

hade varit aktivt indragna i arbetet under de mycket framgångsrika decenni-

erna omkring sjuttio- och åttiotalen. För dem var det i de flesta fall självklart 

att namnet Lutherhjälpen var en tillgång. Bara ett fåtal reflekterade över om 

namnet verkligen också var en tillgång för senare och kommande generat-

ioner. 

Argumenten mot ett namnbyte kan sammanfattas med: 

 Lutherhjälpen välkänd och välrenommerad. 

 Lutherhjälpen nådde fler än de som annars nåddes av Svenska kyr-

kan. 

5.8.3 Andra tänkbara namn 

”Lutherhjälpen fanns ju inte med som begrepp bland de yngre och att mark-

nadsföra begreppet Lutherhjälpen idag, alltså, det går inte. Där kände jag väl-

digt tidigt att det [alltså ett namnbyte] var rätt. Sen har det ju varit svårt att 

hitta ett nytt samlande begrepp.”315 

Svårigheten att hitta ett nytt namn eller begrepp var uppenbarligen stor. 

”Hela världen”, som var finurligt dubbeltydigt men kanske ändå inte slagkraf-

tigt nog, kom fram under en tid då det var viktigt för kyrkostyrelsen att i första 

hand signalera ”Svenska kyrkan”, vilket gjorde kyrkostyrelsen negativ till 

namnet. ACT-alliansen som blev allt betydelsefullare under 2000-talet (Action 

by Churches Together) och till vilken Svenska kyrkans biståndsarbete varit 

och är anknutet, kräver att insamlande organ tydligt anger sin tillhörighet till 

alliansen. Detta ledde till att ”ACT” aktualiserades som namn redan innan 

”Hela världen” kom fram. Under den här tiden hölls ett möte i Sigtuna där 

namnfrågan diskuterades livligt.  

Ett ombud, som hade sitt primära engagemang i Svenska kyrkans mission, 

men som varit mycket engagerad under Lutherhjälpens och Svenska kyrkans 

missions gradvisa integration och var med vid mötet i Sigtuna, hävdade: ”Det 

var då man skulle ha tagit ’ACT’ och profilerat det, att det är mission och 

Lutherhjälp, alltihop, i där. Men det vågade man inte. Steget var för stort. Man 
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ville ha svenskt namn, sa man på det här mötet. Det var förtroendevalda i 

nämnden som var med. Jag hävdade ju hela tiden, att man skulle redan då ha 

kallat [det] ACT. Man vågade inte. Man tog omvägen över Hela världen.”316 

5.8.4 Drivande bakom namnbytet 

Jag har svårt att få fram tydliga uppfattningar bland informanterna om vilka 

krafter som drev namnbytet. Det som kommit fram under intervjuerna är 

egentligen bara två förklaringsmodeller. Den ena att det primärt var förtroen-

devalda på nationell nivå som ville få en enhetligare framtoning. Den andra 

att det var krafter inom kyrkokansliet som drev de förtroendevalda framför 

sig.  

Bland informanterna finns dock två förtroendevalda som medverkat aktivt 

till namnbytet och som angav starka skäl för detta. Båda ansåg alltså att såväl 

Lutherhjälpens som Svenska kyrkans missions namn var omöjliga och be-

hövde ersättas.  

En av de båda var också mycket tveksam till ombudsorganisationen och 

över huvud taget till att Lutherhjälpen var så fristående. Denna informant fö-

reträdde Moderaterna i kyrkomötet. Jag tolkar att tveksamheten till den fri-

stående ställningen framför allt berodde på att det internationella arbetet däri-

genom blev ett specialintresse för vissa, vid sidan om det normala kyrkolivet. 

”För min del är det internationella arbetet en självklar del av hela Svenska 

kyrkan, av hela den världsvida kyrkan. Då ska ju det finnas med och genom-

syra även organisatoriskt, som jag ser det.”317  

Den andra förtroendevalda som aktivt arbetat för namnbytet var en företrä-

dare för Centerpartiet. Jag uppfattar att det främst handlade om att förändra 

hela Svenska kyrkans profil mot mer av verklighetsanknytning, international-

ism och av att hålla samman ord och handling. ”Bilden av vår planet utifrån 

är den viktigaste bilden jag bär med mig in i den här processen.”318 Informan-

tens syn på ombudsorganisationen var inte lika negativ. ”Den är viktig, för det 

var ju enskilda människor… Men det [internationella engagemanget] måste 

komma in i förtroendevaldas sammanhang och bland medarbetarna [de an-

ställda] för det här är lika mycket kyrkans verksamhet som nånting annat, men 

dit har vi inte kommit.”319  

Flera av informanterna har jag försökt få att kommentera huruvida den to-

tala inkorporeringen av, och sedermera namnbytet för det internationella ar-

betet i kyrkoorganisationen drevs av förtroendevalda som ville få en mer en-
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tydig ledning av hela Svenska kyrkan. Även om enstaka kommentarer kom-

mit, som jag nämnt ovan, om att de förtroendevalda ur kyrkomötet tog plats i 

de internationella nämnderna utan att ha kunskap, så har jag inte fått något 

tydligt gensvar. En möjlig tolkning skulle kunna vara att hela denna fråga var 

av underordnad betydelse i kyrkomötet. Trots att det fanns några få engage-

rade, både för och emot, så blev det heller aldrig en stor fråga i kyrkomötets 

diskussioner. Något beslut om att namnet skulle bli Svenska kyrkans internat-

ionella arbete, togs heller aldrig i kyrkomötet. Namnbytet visade sig vara en 

fråga för kyrkostyrelsen inom ramen för den beslutade varumärkesstrategin.  

En informant som varit ledamot av Nämnden för mission och förste vice 

ordförande i kyrkostyrelsen, socialdemokrat, säger på frågan ”Vilka var det 

som pushade det här?”: ”Det blir bara en gissning, men jag tror det var 

Svenska kyrkan på nationell nivå.” Personen fortsatte: ”Förmodligen kans-

liet.”320 Hos denna informant fanns reflektionen att namnbytet från Lutherhjäl-

pen till Svenska kyrkans internationella arbete kunde ha gjort att man kom 

längre från allmänheten, att man blev mera en kyrkfolkets insamlingsorgani-

sation. I vårt samtal sades: ”Lutherhjälpen var ju ett väldigt starkt varumärke 

för gemene man, kristen som inte kristen. När det försvann skulle jag tro att, 

vad ska jag säga, att vanliga människors syn på det nya, även om det inte 

skulle bli någon skillnad på det man gör, att det blev så” Jag frågade då: ”Att 

det skulle uppfattas mera ”kyrkifierat” liksom?” På detta svarade min infor-

mant: ”Ja, jag anar det. Det skulle kunna bli så.”321 

Utifrån mina samtal menar jag att det är svårt att hävda att namnbytet var 

en fråga som hade en någon större uppbackning från de förtroendevalda i kyr-

komötet. 

Var det då ”kansliet” som drev på namnbytet? Det var vad den socialde-

mokratiske informanten O angav.  

En informant med lång tjänst inom kyrkokansliet gav ett brett perspektiv 

på namnfrågan: ”Det påbörjades ett varumärkesarbete som handlade om 

Svenska kyrkan och som handlade om alla församlingar och alla små kaféer 

och alla de drygt 4 000 varumärkena som vi lade pengar på i organisationen. 

I det så var, åtminstone hela första året, Lutherhjälpen och Svenska kyrkans 

mission undantagna. De var liksom egentligen inte en del av den processen 

utan det här var ett arbete som handlade om Svenska kyrkans varumärke i 

Sverige.”322 Informanten såg detta både som en praktisk och pragmatisk fråga 

och som del av Svenska kyrkans arbete med sin självbild och självförståelse 

efter relationsförändringen kyrka-stat i januari 2000.  

När sedan det internationella arbetet kom in i övervägandena, så föreslog 

konsulterna först benämningen Lutherhjälpen, enligt samma informant. ”Det 
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är lättare att använda ett känt, etablerat varumärke med högt förtroende, och 

sedan succesivt förändra innebörden i det, vad det står för, vad [som] ryms 

inom det.”323 Emellertid var detta inte acceptabelt för dem som menade att 

traditionen från Svenska kyrkans mission då helt skulle försvinna, vilket fram-

fördes både i nämnd och styrelse. Det argumentet påverkade kyrkostyrelsen 

och styrelsen valde vägen att försöka hitta en ny benämning. Det blev då först 

Hela världen med tillägget Svenska kyrkans internationella arbete. På frågan 

varför det skulle vara kyrkopolitiskt omöjligt att välja Lutherhjälpen som be-

nämning eller behålla båda benämningarna, alltså även Svenska kyrkans miss-

ion, svarade informanten: ”Därför att det fanns en så stark diskussion att det 

är missionen som är det viktiga, det sant kyrkliga. Lutherhjälpen kunde lika 

väl vara Röda Korset eller så. Den diskussionen fördes ganska skarpt i SKM-

rörelsen och den fick fäste i [kyrko]styrelsen.”324 Detta skulle kunna ses som 

ett teologiskt argument. 

Ett delvis annorlunda perspektiv, där marknadsföring var avgörande, gavs 

av en annan centralt placerad chef inom kyrkokansliet. Denna såg marknads-

föringsinriktningen som det som avgjorde frågan. ”Hela frågan [hade] för-

vandlats till en marknadsföringsfråga.” Informanten fortsatte:  

 
”Det var så oerhört, de hade ju köpt in hela budskapet ifrån någon sån där firma 

som talade om hur man kommunicerar budskap […] Det där tyckte jag var väldigt 

besvärande, därför att i hela det där läget fanns det ju som var grunden, både i SKM 

och Lutherhjälpen, nämligen de folkliga engagemangen. Folkrörelseaspekten, att 

man mobiliserade vanliga tanter och farbröder som engagerade sig för det här. På 

något vis så blev de inte intressanta. De blev gammaldags på något vis.”325  

 

Informanten menade att bakom marknadsinriktningen fanns en övertro på 

”kommunikation”.  

 
”Kommunikation blev en kärnverksamhet och inte en stödverksamhet till det 

som rimligen borde vara kärnverksamhet, nämligen det som enligt Kyrkoord-

ningen ska göras. Det där tog över och det var väldigt svårt att hålla emot. Jag 

gjorde vad jag kunde men det gick inte. De förtroendevalda drev inte. Jag skulle 

säga att det var väldigt mycket en pilsner mellan generalsekreteraren och kommu-

nikationschefen.326 

 

Till detta kan läggas kommentarer från flera av informanterna som återkom 

till ”Uppsala”, ”kansliet”, ”informationsavdelningen” när de resonerade om 

varifrån initiativen kom. 
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Jag sammanfattar som så, att namnbytet framför allt var en process som 

drevs från informations-, sedermera kommunikationsavdelningen – men att de 

som var tveksamma till eller emot processen, förtroendevalda och anställda, 

inte förmådde, ville eller orkade visa på alternativ som var starka nog för att 

styra utvecklingen i annan riktning. Mycket marknad och en liten del teologi 

eller ecklesiologi blev starka krafter i utvecklingen. 

5.8.5 Genomförandet 

”Det blev en ny organisation, ett nytt namn, avståndet ökade mellan ombuden 

och oss, ombuden tappade. För en del var det ju så, att namnet Lutherhjälpen 

försvann, så försvann engagemanget.”327 Så sammanfattade en anställd som 

började på Lutherhjälpen och sedan under många år fortsatte att arbeta på kyr-

kokansliet. För denna person var det viktigt att undvika bitterhet och att se 

möjligheterna i det nya. Om genomförandet av namnbytet sades dock: ”Så var 

det ju också detta med namnbytet som blev taffligt skött. Vi högg av hundens 

svans i omgångar och kom man ut i kyrkor så låg det gammalt Lutherhjälps-

material sedan flera år och det fanns inget nytt och det var ju ett bevis på att 

ombuden tappat.”328  

Att namnbytet inte sköttes på bästa sätt vittnar flera om. Kanske var orga-

nisationen vid det laget så upptagen med annat eller så trött att den inte för-

mådde? ”Med facit i hand blev det ju för svårt att kommunicera, när det inte 

fanns något kort namn som vi kunde nöta in. Hela den processen med den 

grafiska profilen blev ju väldigt styrande på nåt sätt.”329 Så kommenterades 

processen av en av de förtroendevalda som i grunden var för ett namnbyte. 

En av cheferna på kyrkokansliet var tydlig i sin recension av genomföran-

det: ”Hela den här resan skadade ombudsrörelsen i grunden, ett otroligt hårt 

slag mot engagerade personer. Lika mycket SKM som Lutherhjälpen. Det var 

ju liksom självskadebeteende som vi sysslade med de här åren. Dessutom, vi 

hade ju kunnat välja vilket varumärke som helst, om vi bara hade hällt i till-

räckligt mycket pengar i det, liksom lanserat nå’t och drivit det framåt.”330  

Det senare påståendet väcker tankar. Hängde det bara på hur mycket resur-

ser man lade på att kommunicera namnbytet? Kanske var det vid det här laget 

så att den gamla ”folkrörelsen Lutherhjälpen” var så försvagad att bara cen-

trala satsningar kunde påverka utvecklingen. Det är ett sätt att se på saken. Ett 

annat är att man centralt helt enkelt inte hade förståelse för ”folkrörelsen 

Lutherhjälpen” och vilka resurser som kunde finnas i den – och hur ömtålig 

den kanske var.  
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5.8.6 Följder av namnbytet 

Ett tidigare kontraktsombud och församlingspräst fick frågor om namnet 

Svenska kyrkans internationella arbete och om det någonsin blev känt. Hens 

svar var: ”För den inre kretsen.”331 Jag tolkar det svaret som att hen ansåg att 

namnbytet bidrog till att man backade in i en kyrklig sfär, från att tidigare ha 

rört sig i en större offentlighet. 

En liknande kommentar gavs av en av cheferna på kyrkokansliet:  

 
”Vi ska ju också komma ihåg att detta var år då hela kyrkan – efter 2000 och 

första kyrkovalet 2001, så sa det ju sproing i hela organisationen och alla de här 

sammanslagningarna började. [… D]et var en löpeld som gick över hela den 

svenskkyrkliga organisationen, de där första kyrkovalen, mandatperioderna, när 

hela den kyrkliga geografin gjordes om, det är klart det sög ju också musten ur. 

Det påverkade också ombudsorganisationer och sådant, som tappade kraft. Hela 

organisationen, inte bara kyrkokansliet blev navelskådande. Kanske var 2015 ett 

sådant där tillfälle, med flyktingsituationen, det första tillfället när vi verkligen 

ruskade på oss och liksom kollektivt släppte det introspektiva.”332 

5.9 Beslutsmakten i Lutherhjälpen 

Min forskningsfråga tar bland annat upp vilka följder förändringen från 

Lutherhjälpen till Svenska kyrkans internationella arbete fått för de intervjua-

des syn på demokrati och delaktighet i Svenska kyrkan.  

Lutherhjälpen var från början de engagerades egen organisation men fick 

alltså redan efter ett par år en bekräftelse från biskopsmötet som ett av Svenska 

kyrkans verktyg för internationell hjälp.333 Styrelsen som var självförnyande 

efter nomineringar från biskopsmötet kunde vara ganska oberoende fram till 

1963 då ett representantskap kom till. Därefter utsåg biskopsmötet en del av 

sektionens styrelse. En del av representantskapet utgjordes av representanter 

för ombudsorganisation men en viktig del av representantskapet utgjordes 

också av ledamöter från organisationer som exempelvis Riksförbundet Kyrk-

lig Ungdom (senare Riksförbundet Kyrkans Ungdom och numera Svenska 

kyrkans unga) och Sverige Kyrkliga Studieförbund, alltså en sorts korporativ 

representation.334  

De engagerade hade länge stora möjligheter till inflytande på organisat-

ionen. Redan 1983 flyttades dock den yttersta beslutsmakten till ombudsmö-

tet, alltså kyrkomötet när det uppträdde som organisationsårsmöte för Stiftel-

sen för Rikskyrklig Verksamhet, SFRV. Nämnden, som skulle vara styrorgan 
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för Lutherhjälpen, skulle utses av ombudsmötet, dock efter förslag från 

Lutherhjälpens representantskap. Efter bara två år, 1985, valde ombudsmötet 

att välja in en annan person i nämnden än den som föreslagits av representant-

skapet. Något liknande skedde sedan flera gånger. Lutherhjälparna fick vänja 

sig vid att den yttersta makten i realiteten låg i ombudsmötet och från och med 

år 2000 i kyrkomötet.335  

Detta verkade dock inte ha påverkat arbetet ute i församlingarna särskilt 

mycket. En av informanterna (kyrkoherde, församlings- och kontraktsombud) 

sade att det där var inget man tänkte på. Det var på en annan nivå.336 För många 

var det nog först med namnbytet som man blev klar över var bestämmande-

makten låg.337  

I Representantskapet var motståndet starkt. Man fruktade att det personliga 

engagemanget skulle försvagas. Jag påminner om det som en informant, som 

varit både stiftsombud och kyrkomötesledamot sade: ”Det fanns ju ett mot-

stånd också bland Lutherhjälpsombud att hamna under Svenska kyrkan. Sam-

tidigt så tänkte väl jag då, att vi är en del av Svenska kyrkan, det borde inte 

vara något fel.”338 

En av informanterna påminde om att villrådigheten var stor när man skulle 

börja skissa på hur Svenska kyrkan egentligen skulle vara organiserad efter 

statskyrkotiden. ”Man hade inte riktigt klart för sig hur man skulle sköta kyrk-

liga frågor.”339 Kanske var det så enkelt som att tillräckligt många aldrig vå-

gade tänka utanför traditionella ramar? En av informanterna påpekade att ett 

alternativen var att låta organisationen Lutherhjälpen även fortsättningsvis 

sköta den internationella diakonin på uppdrag av Svenska kyrkan men att den 

tanken aldrig fick genomslag.340 Det var en stark strävan från den dåvarande 

centralstyrelsen för Svenska kyrkan att maka ihop alla de olika delarna till en 

organisatorisk enhet.341  

Så här långt verkade det tydligt att den form av demokrati, som innebar att 

ombuden och andra engagerade skulle vara de som främst styrde Lutherhjäl-

pen, inte skulle finnas kvar. Var det då så att de förtroendevalda ville göra rent 

hus med ombudens makt, för att istället få en verksamhet tydligt styrd från 

kyrkomötet och kyrkostyrelsen? Informanterna var inte samstämmiga. De 

flesta verkade mena att de förtroendevalda inte var drivande i detta. En infor-

mant som varit förste vice ordförande i kyrkostyrelsen för nomineringsgrup-
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pen (S) delade den uppfattningen och påpekade att man ville ju ha engage-

manget bland gräsrötterna. Det var inte primärt kyrkopolitikerna bakom för-

ändringen, även om en del av dem måhända var främmande för aktivisterna.342 

Som jag tidigare visat pekade de flesta informanterna på att ”kansliet” eller 

”de i Uppsala” ville förändringen, både närmandet till Svenska kyrkans miss-

ion och totalintegrationen i Svenska kyrkans nationella organisation. De som 

varit mer specifika har pekat på informationsavdelningen (sedermera kommu-

nikationsavdelningen) på kyrkokansliet. Sedan har de förtroendevalda utan 

större engagemang eller fördjupning fattat besluten.343  

Ett ombud berättade från Lutherhjälpens sista representantskap i Växjö: 

”Som jag minns det så höjde Åke Bonnier klubban och skulle besluta att Stif-

telsen Lutherhjälpen344 skulle upphöra och gå ihop med missionen – och det 

blir nej från alla ledamöterna, och han sitter där liksom… Hur gör vi nu… Det 

blev ett nej där då, och ändå blev det nedlagt. Det känns ju som en rejäl över-

körning, som jag tolkar det i alla fall.”345 

Beslutsmakten förflyttades alltså från ”aktivisterna”, via ”folkrörelsen 

Lutherhjälpen” till den strukturerade representativa demokratin i Svenska kyr-

kan – som i sin tur var beroende av sitt kansli i Uppsala och dess specialister.  

5.10 Sammanfattning  

Nästan alla informanterna hade någon form av kyrklig bakgrund. Dock ver-

kade alla ha uppfattningen att Lutherhjälpen stod för en allmänmänsklig etik, 

som man kunde komma fram till både med och utan en kristen tro. Flera åter-

kom till att Lutherhjälpen på många sätt nådde flera än de som på andra sätt 

nåddes av Svenska kyrkans arbete, därför att värdegrunden upplevdes som 

bred, självklar och viktig.  

”Förkyrkligandet” av Lutherhjälpen berodde enligt flera av informanterna 

dels på att det tillkommit betydligt flera aktörer inom biståndsområdet, dels 

på övertygelsen att just Svenska kyrkan var ett så gott varumärke som männi-

skor förknippade, eller borde förknippa, med ett bra och omfattande internat-

ionellt arbete. 

Ombudsorganisationen, som var den stora kraften i rörelsen Lutherhjälpen, 

stagnerade. Även här lyftes olika skäl fram, dels att det inrättades mer infor-

mellt utsedda internationella grupper i församlingarna, istället för de klart de-

finierade ombudsuppdragen, där kyrkoråden utsåg personerna i fråga; dels att 

själva ombudskåren åldrades och inte förnyades tillräckligt. 
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344 Konstruktionen Stiftelsen Lutherhjälpen fick föga verklig betydelse, monterades i praktiken 
ned gradvis och upphörde helt på 00-talet. 
345 D s 3 
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Lutherhjälpen saknade på senare år allmänt kända företrädare. När ombu-

den fungerade väl vägdes detta upp av den trovärdighet och synlighet som 

lokala företrädare hade. När ombudsrörelsen försvagades blev man mer bero-

ende av annan marknadsföring som annonser, trycksaker, TV-reklam och so-

ciala medier. Att informatörerna som varit specialinriktade på det internation-

ella arbetet fördes över till en allmän informationsavdelning på kyrkokansliet 

förändrade också informationen som av flera därmed ansågs ha blivit mer 

ospecifik och inriktad på allmän medkänsla och inte på långsiktigt arbete och 

kunskapsuppbyggande.  

På frågor om vilka som drev Lutherhjälpens fullständiga inordnande i den 

kyrkliga strukturen på nationell nivå, var de allra flesta informanterna osäkra. 

Några menade att det kunde ha varit förtroendevalda i kyrkomötet och kyrko-

styrelsen, som ville ha makt över denna kraftfulla verksamhet, men fler pekar 

på att det var en process som framför allt drevs från kyrkokansliets tjänstemän. 

Sedan togs beslut av förtroendevalda, vilka dock inte gav frågorna särskilt stor 

uppmärksamhet. För en del förtroendevalda fanns det kanske också en trygg-

het i en större ”centralisering” av ”sidoorganisationerna”. Missgrepp och 

skandaler inom dessa skulle kunna drabba Svenska kyrkans namn samtidigt 

som kyrkostyrelse och kyrkomöte inte hade rådighet över ”sidoorganisation-

erna”. 

Men hade Lutherhjälpen, uppfattad som folkrörelse, kunnat överleva? 

Fanns det utrymme på 2000-talet för en sådan rörelse? Några av informanterna 

menade att det var en tidsbunden organisationsform och att verksamheten som 

sådan, för att överleva, måste få en fastare hemhörighet i Svenska kyrkan. 

”Folkrörelsen Lutherhjälpen” var också beroende av en allmän opinion 

som stödde det internationella biståndet. Den opinionen försvagades när soci-

ala behov i Sverige blev alltmer uppmärksammade från 90-talet och framåt. 

Församlingarna, och inte minst deras volontärer, blev alltmer engagerade i lo-

kal diakoni när behoven där blev synligare. De nya relationerna mellan kyrka 

och stat gjorde också att begränsningar för församlingarnas diakonala arbete 

togs bort.  

Den markanta professionaliseringen av biståndet hade kanske inte behövt 

minska betydelsen av de lokala ombuden men fokus kom i många samman-

hang att flyttas till den centrala, professionella utvärderingen och ekonomiska 

uppföljningen av verksamheten, liksom till centralt utarbetat informations-

material. 

Några av informanterna tog upp problemet med ombud och en verksamhet 

som låg lite vid sidan av den organiserade Svenska kyrkan, både lokalt och på 

andra nivåer. Det behövdes en närmare anknytning till Svenska kyrkans egen 

förståelse av vad som är en kyrkas eller församlings uppdrag. Det skulle för-

hoppningsvis kunna uppnås genom att de internationella frågorna placerades 

tydligt i kyrkomötet och kyrkostyrelsen.  
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Ett par informanter betonade att förändringen kom under en tid då Svenska 

kyrkan tidvis hade styrnings- och ledningsproblem på kyrkokansliet. Även det 

internationella arbetet drabbades av detta.  
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Kapitel 6 - Varumärket Lutherhjälpen och 

varumärket Svenska kyrkan 

I tidigare kapitel framkom att det fanns bred uppslutning inom kyrkomötet för 

att knyta det internationella arbetet närmare till Svenska kyrkans nationella 

nivå, och motvillig acceptans för detta från Lutherhjälpens representantskap 

och styrelse. Till en början upprätthölls en roll för Lutherhjälpens represen-

tantskap vid nominering av ledamöter i nämnden för internationell diakoni. 

Dessutom inrättades Stiftelsen Lutherhjälpen, som skulle markera Lutherhjäl-

pens identitet i samordningsprocessen men vars verkliga betydelse med tiden 

blev liten. Utvecklingen fortsatte mot total integration av Lutherhjälpen i 

Svenska kyrkan på nationell nivå. Benämningen Lutherhjälpen försvann slut-

ligen 2008. 

Min forskningsfråga tar upp upplevelser, tolkningar och erfarenheter av det 

som skedde. Många av dem jag intervjuade i kapitel 5 hade fäst sig vid be-

greppet varumärke och hade tankar om hur arbetet på nationell nivå inom 

Svenska kyrkans med grafisk profil och varumärke påverkat Lutherhjälpen.  

I ett första skede handlade diskussionen om huruvida både varumärket 

Lutherhjälpen och varumärket Svenska kyrkans mission skulle finnas kvar, i 

nästa skede om att finna en gemensam ny benämning på dessa båda och sedan, 

i det tredje skedet, huruvida varumärket Svenska kyrkan med tillägg av några 

ord skulle vara den samlande benämningen. 

Eftersom processen med att få en ny grafisk profil och gemensamt varu-

märke för Svenska kyrkans arbete i Sverige också i högsta grad kom att på-

verka namnfrågan för det internationella arbetet har jag valt att ägna ett särskilt 

kapitel åt varumärken.  

Jag inleder med en intervju med Kyrkornas världsråds kommunikations-

chef Marianne Ejdersten, som under sin tid som anställd på nationell nivå i 

Svenska kyrkan ”ledde arbetet med den nya logon och det grafiska för 

Svenska kyrkan i stort”.346 Intervjun gjordes som ett videosamtal som spelats 

in och transkriberats av mig.  

Därefter följer några avsnitt om varumärkens värde, om flera varumärken 

i samma organisation, om organisation och informell gemenskap (community) 

med mera.  

                               

 
346 Ejdersten  
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Nästa avsnitt utgörs av presentationer, dels av boken Church, Market and 

Media dels av två akademiska uppsatser, den ena om arbetet med ”Hela värl-

den” som gemensam benämning för Lutherhjälpen och Svenska kyrkans miss-

ion, den andra om Svenska kyrkans varumärkesarbete.347  

Det avslutande avsnittet i kapitlet har rubriken Varumärkena och Svenska 

kyrkans internationella arbete.  

6.1 Byggandet av varumärket Svenska kyrkan 

I december 2020 fick jag tillfälle att genomföra en timslång intervju med Ma-

rianne Ejdersten, kommunikationschef vid Kyrkornas världsråd i Genève. 

Hon hade själv, efter att ha fått kännedom om min undersökning erbjudit sig 

att kommentera namnbytet och anknutna skeenden ur sitt perspektiv. Under 

närmare tio år, i början av 2000-talet, hade hon olika ledande uppdrag inom 

informationsavdelningen vid Svenska kyrkans nationella kansli (kyrko-

kansliet). Detta menar jag är en annan typ av intervju än dem som jag relaterat 

i kapitel 5. Hon var såsom delvis ansvarig expert också mån om att inte ano-

nymiseras. Hennes bild är att den medvetna processen med att bygga upp ”va-

rumärket Svenska kyrkan” börjar ett par år före kyrkovalet 2005. ”K G Ham-

mar [ärkebiskop då] bad oss söka en lösning för att svenska folket skulle känna 

igen Svenska kyrkan inför kyrkovalet 2005. Det var utgångsläget.”348  

Endast ett kyrkoval hade då hållits (2001) sedan relationerna mellan staten 

och Svenska kyrkan ändrades 2000. Valet 2001 var första gången då de röst-

berättigade skulle utse förtroendevalda inte bara till den lokala nivån utan även 

till stiftsfullmäktige och kyrkomöte.  

Enligt Marianne Ejdersten var det framför allt ärkebiskopen och de borger-

liga ledamöterna i kyrkostyrelsens arbetsutskott som var drivande för föränd-

ringen. Avsikten var att ”säkra att inte medlemmarna lämnade kyrkan av fel 

skäl och att man skulle kunna hitta Svenska kyrkan var man än var i Sve-

rige.”349 I dåtidens telefonkataloger kunde man till exempel aldrig veta om 

man skulle söka den lokala församlingen under P som i pastorsexpedition, 

under församlingens, pastoratets eller den kyrkliga samfällighetens namn, un-

der kommunens namn eller under Svenska kyrkan. 

Förutom att kanslierna för Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission vid 

den här tiden var helt integrerade i en internationell avdelning vid kyrko-

kansliet, så var styrorganet, Nämnden för internationell mission och diakoni, 

gemensamt. Dessutom hade, enligt Marianne Ejdersten, den internationella 

nämnden vid samma tid börjat titta på vad ACT-anslutningen skulle kunna få 
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för följder för benämningen av Svenska kyrkans mission och Lutherhjälpen i 

framtiden.350 Allt detta sammantaget gjorde att frågan om vad det internation-

ella arbetet skulle benämnas var aktuell.  

Enligt henne så var kyrkostyrelsen redan vid ett sammanträde i Västerås 

2003 inriktad på att få till stånd en helhetslösning, där det så fort som möjligt 

var viktigt att få stift och församlingar att ta beslut om att gå in under en ge-

mensam grafisk profil. Dessutom oroades kyrkostyrelsen av vikande intäkter 

för Svenska kyrkans mission och ville så snart som möjligt få till en grafisk 

förnyelse som även inbegrep det internationella arbetet. Emellertid närmade 

sig kyrkovalet 2005 och fokus hamnade på det.351  

Marianne Ejderstens minnesbild är att frågan om att låta det internationella 

arbetet benämnas ACT hakade upp sig beroende på att nämnden förordade 

benämningen ”Hela världen”. Hela processen med benämning på det internat-

ionella arbetet saknade plan och ledning, enligt henne. ”Det fanns ingen tydlig 

plan, projektledning och väldigt många spontana önskningar, ibland person-

liga önskningar, som fick styra arbetet.”352 Hon tvekade inte att sammanfatta 

reaktionerna på processen som mycket negativa. ”Det var därför det gick snett, 

att man inte hanterade folkrörelsedelen, att människor blev bittra, ledsna, för-

bannade, rent ut sagt.”353  

När hon reflekterade över sin egen roll sade hon: ”Jag tror att vi gjort en 

massa misstag och jag känner också del i det, att jag borde kanske också ha 

gett andra råd till ledningen. Men det var en svårhanterlig process.”354 

Oklarheterna i mål och process gjorde att informationsavdelningen fick 

lägga mycket tid på att informera om än det ena, än det andra i processen. 

Dessutom menade Marianne Ejdersten att då tappades den vanliga, viktiga, 

grundläggande informationen bort, den om de internationella projekt och sam-

arbeten som Svenska kyrkan stödde och stod i. ”Det där var ju den största 

bristen, att vi inte kommunicerade vad som hände i våra projekt utan allt fokus 

var på omställning. Det är ju livsfarligt.”355 

Även om hon alltså var kritisk mot informationsavdelningens funktion: 

”För stor, för många anställda som inte hade kyrklig bakgrund”356, så fanns det 

bakomliggande problem inom hela kyrkokansliet som var organisatoriska och 

arbetsledningsmässiga.357  
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När hon summerade utvecklingen betonade hon att processen att även föra 

in det internationella arbetet under den gemensamma loggan och benäm-

ningen inte borde ha forcerats fram. Det hade behövts mycket mer tid, enligt 

henne, för att bli bra.358 

6.1.1 Kyrkostyrelsen och kyrkomötet om den enhetliga 

varumärkesstrategin 

Kyrkostyrelsens protokoll visar att styrelsesammanträdet i Västerås ägde rum 

i april 2004, alltså ett år senare än vad Marianne Ejdersten antog. Det enda 

som står i det protokollet om varumärkesfrågan är att styrelsen informerades 

om de fortsatta arbetet med Svenska kyrkans kommunikationsplattform.359 Att 

inte mera står i protokollet behöver inte betyda att Marianne Ejdersten minns 

fel om vad som ägt rum i samband med sammanträdet. Kyrkostyrelsen förlade 

normalt något sammanträde per år utanför Uppsala, varvid det ofta kombine-

rades med ett längre tematiskt samråd dagen innan, som hölls utanför det som 

protokollerades. Det som sedan fördes vidare till kyrkomötet på hösten samma 

år ingick i den inledande texten till kyrkostyrelsens årliga förslag till Mål- och 

rambudget och var allmänt formulerat om vikten av att stärka relationerna 

mellan medlemmarna och den samlade verksamheten.360 Först i kyrkomötets 

handlingar för 2005 blir det enklare för den intresserade att få reda på inne-

hållet i det som styrelsen ställt sig bakom. Det återfinns i Kyrkolivsutskottets 

betänkande 2005:11. Texten ger dels fakta om beslut och inriktning, dels kun-

skap om uttryckssätt i frågan. Jag ser den som så illustrativ att den är intagen 

i sin helhet som bilaga 2 i min undersökning. I avsnitt 7.3.1 nedan refererar 

jag Marcus Mobergs arbete om kyrka, marknad och media och det kan vara 

givande att vid läsning av det avsnittet ha denna bilaga aktuell.  

6.2 Varumärkens värde 

Att starka varumärken är viktiga tillgångar anses idag självklart. Varumärken 

har, från att ha varit ett av flera uttryck för organisationen eller företaget, nu 

fått ”en strategisk nyckelroll i flera företag”.361 Namnet blir en garant för in-

nehållet, även för produkter man ännu inte har erfarenheter av – men i längden 

bara om upplevelserna av varumärket fortsätter att bekräfta värdet. Upplevel-

serna kan vara egna men också andras.362 Det är inte ovanligt med starka 
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känslomässiga band till olika varumärken.363 Lojaliteten kan vara stark – men 

den är inte ovillkorlig. Varumärken måste vårdas.364  

6.2.1 Ett eller flera varumärken 

Många organisationer och företag har flera varumärken i sin portfölj.  

Redan från tjugotalet hade exempelvis General Motors under Alfred P. 

Sloan jr drivit fram att GM skulle ha ”a car for every purse and purpose” med 

Chevrolet som den billiga vagnen och Cadillac som den mest exklusiva. Så 

länge den linjen hölls kunde kunderna och allmänheten identifiera de olika 

märkena med olika prisnivåer och ägarnas status eller betalningsvilja. När 

strategin suddades ut från sextiotalet vann moderföretaget produktionsfördelar 

genom att använda allt fler gemensamma delar för flera märken, inklusive ka-

rosserier. Då blev dock statusen som de olika märkena hade otydlig. En Chev-

rolet kunde levereras lika välutrustad som en Cadillac. Segmenten för mellan-

prismärken som exempelvis Pontiac och Oldsmobile trängdes ihop och blev 

inte längre specifika nog för att attrahera någon större kundkrets. Det två mär-

kena lades till slut ned.365  

Reklammannen och sedermera högste chefen Neff McElroy på Procter & 

Gamble menade att man skulle ha många varumärken och låta dem tävla. Då 

växer den sammanlagda kakan.366 Det blev flera företags linje vid tiden under 

och efter andra världskriget. Senare såg man att en del av varumärkena ofta 

inte alls var inkomstbringande. Åtminstone några storföretag lyckades genom-

föra processer att bara behålla sådana varumärken som man antingen tjänade 

pengar på eller bedömde som verkligt utvecklingsbara och på olika sätt fasa 

ut andra. Några företag som på 2000-talet lyckats med framgångsrika varu-

märkesrensningar är till exempel Vodafone, Unilever och Electrolux.367  

Samtidigt är det uppenbart att detta är svåra processer. Kunder och medar-

betare kan känna sig övergivna och medarbetare ifrågasatta.  

 
”Individuals […] often draw significant meaning about who they are from their 

professional identity, and thus, when an individual’s job is doubted, it directly at-

tacks his/her identity at a fundamental level and thereby becomes an emotionally 

threatening experience.”368 

 

Varumärken som inte är marknadsledande eller nästan marknadsledande 

och inte verkar ha utvecklingsmöjligheter är en belastning för organisationen 

bakom. Samtidigt kan de utgöra en närvaro inom ett segment som det är viktigt 
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för den större organisationen att ändå finnas kvar på. Besluten är alltså inte 

lätta att ta.  

Att slopa svaga varumärken innebär dock för det mesta och åtminstone på 

kort sikt minskade kostnader. Om detta inte bara ska bli en defensiv strategi 

utan istället vara en del av långsiktig inriktning på att växa och bli mer bety-

delsefull krävs att de frigjorda medlen återanvänds på strategiska sätt. Nirma-

laya Kumar vid Singapore Management University sammanfattar: 

 
”Companies can reap the benefits of brand deletion only if they reinvest the 

funds and management time they have freed either into the surviving brands or 

into discerningly launching new ones and taking over other brands.369  

 

Var då Lutherhjälpen ett svagt varumärke? Som har framgått ovan så kan 

man knappast anse att det var svagt. Däremot fanns det naturligtvis de som 

från ett perspektiv inifrån verksamheten kan ha överskattat hur känt och posi-

tivt laddat namnet var.  

Att stora organisationer står bakom flera varumärken verkar vara vanligt. 

På så sätt kan man nå ut och anknyta till olika behov och önskemål ”for every 

purse and purpose”. En sådan möjlighet hade Svenska kyrkan i att finnas så-

väl som Svenska kyrkan, Svenska kyrkans mission och Lutherhjälpen  

6.2.2 Svenska kyrkan och varumärken 

Någon verkligt allmänt använd beteckning för det som idag kallas Svenska 

kyrkan fanns länge inte. Man talade om ”församlingen”, ”socknen”, ”stiftet”, 

”statskyrkan” eller bara ”kyrkan” och ibland var det ”kyrkoherden”, ”prästen” 

eller ”biskopen” eftersom de i så hög grad företrädde denna kyrka. I äldre tex-

ter kan man träffa på ett citat som tillskrivits Gustav II Adolf: ”Vårt fädernes-

lands majestät och Guds kyrka som härutinnan vilar”.370 Kyrkan i Sverige var 

en så integrerande del av nationen och samhället att det inte fanns behov av 

något heltäckande varumärke. Kyrkan var en självklar gemensam storhet. 

6.2.3 Varumärken i anslutning till Svenska kyrkan 

Det fanns dock på 1900-talet flera aktörer inom Svenska kyrkan som i sina 

egna namn använde benämningen Svenska kyrkan. Några exempel kan vara 

Svenska kyrkans mission, Svenska kyrkans diakonistyrelse med Svenska kyr-

kans diakonistyrelses bokförlag, Svenska kyrkans sjömansvårdsstyrelse, 

Svenska kyrkans lekmannaskola i Sigtuna. Gemensamt för dessa var att de 
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riktade sig till församlingarna och till kyrkligt aktiva församlingsbor och för-

samlingsmedarbetare, inte primärt till allmänheten. 

Det fanns också, under samma tid, fristående organisationer i lojalitet med 

Svenska kyrkan som vände sig direkt till allmänheten. De hade andra namn, 

som till exempel Göteborgs kyrkliga stadsmission, Stockholms stadsmission, 

Sigtunastiftelsen, Ersta diakonisällskap – och Lutherhjälpen. Alla dessa strä-

vade efter att relatera till allmänheten och att få ”ett känt namn”, som alltså 

inte var ”Svenska kyrkan”. 

Lutherhjälpen framstår som det tydligaste exemplet av dessa fyra på en or-

ganisation relaterad till Svenska kyrkan, som medvetet byggde upp vad som 

senare kom att kallas ett eget varumärke. Sannolikt var de små lila och vita 

pappsparbössorna, som mottagaren själv fick montera, eller som före utdelan-

det monterades av frivilliga i församlingen, en extremt framgångsrik varumär-

keslansering. Fastebössorna eller Lutherbössorna (de fick många namn) nådde 

väldigt många hem via den lokala församlingen. Detta kombinerades med det 

mycket stora givarregister som Lutherhjälpen systematiskt byggde upp redan 

under femtiotalet och använde bland annat för sin direktdistribuerade tidning 

som kom vid några tillfällen per år. Symbolen ”Jämlikarna” som återfinns på 

avhandlingens första och sista sida, med de två stiliserade personerna som hål-

ler varandra i handen, rockslagsnålar, pennor med lutherhjälpstryck, frotté-

handdukar och andra profilprodukter blev tidigt använda av Lutherhjälpen. 

Genom ombudsorganisationen hade man också personer som på ett särskilt 

sätt både använde och spred begreppet Lutherhjälpen. Uthålliga givare och 

insamlare liksom engagerade ombud skapade en gemenskap av lutherhjälpare 

som, eftersom de inte uppbar några ersättningar för sitt engagemang, men syn-

ligt avstod bekvämlighet och tid för Lutherhjälpen och ”u-länderna” eller 

”Tredje världen”, uppfattades som trovärdiga. Lutherhjälpen byggde sitt va-

rumärke och skapade och byggde vidare på informella gemenskaper kring rätt-

visefrågor.  

6.2.4 Organisation och informella gemenskaper 

Informella gemenskaper, communities, spelar allt större roll i ekonomi och 

samhälle. Informella gemenskaper, communities, växer ofta fram som följder 

av formella gemenskaper, organisationer. Rörelsen går dock också i motsatt 

riktning. Informella gemenskaper, engagemang för livsstilar eller sakfrågor, 

blir till organisationer och informella gemenskaper blir förutsättningar för or-

ganisationer. O’Mahony och Lakhani, knutna till Harvard Business School, 

menar att empiriska studier i allt högre grad tyder på att ”communities are 
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critical to organizational evolution through (1) the genesis of new organiza-

tions, (2) mediating the performance and growth of organizations, (3) posing 

competitive threats to organizations and outliving organizational death.371  

Lutherhjälpen stöddes och utvecklades av informella gemenskaper. Både 

den första och den andra punkten ovan stämmer väl in på förhållanden mellan 

stödjande informella grupper och organisationen Lutherhjälpen. Det gör även 

den tredje punkten.  

Svenska kyrkan räknades i den offentliga statistiken till och med 1999 till 

den offentliga sektorn i Sverige. Även om Svenska kyrkan därefter räknats till 

civilsamhället så är det inte säkert att den allmänna förståelsen av förhållan-

dena ändrats därmed. En offentlig verksamhet på riksplanet inbjuder kanske 

inte informella gemenskaper, communities, att relatera till sig på samma sätt 

som en frivilligorganisation gör. Svenska kyrkan relaterade och relaterar dock 

till olika informella gemenskaper, communities, men de har framför allt varit 

lokala, anknutna till lokalförsamlingen. Människor hör till den gudstjänstfi-

rande församlingen, samtalsgrupper, diakonigrupper, syföreningar, kyrkobrö-

der, körer och så vidare. Jag hävdar att man då främst sett sig dels som kristen 

i någon mening eller åtminstone som supporter till det kristen tro uppfattas stå 

för, dels som engagerad i den lokala församlingen, utifrån sina specifika in-

tressen. Jag är däremot tveksam till att man genom denna aktivitet primärt sett 

sig som del av en större informell grupp, relaterad till hela organisationen 

Svenska kyrkan.  

Lutherhjälpen hade däremot en närmare anknytning till en informell ge-

menskap eller community som inte var begränsad av den lokala församlingen. 

Lutherhjälparna, som de ofta kallades, samarbetade mellan församlingar och 

stift. Dessutom nådde deras arbete andra människor, ofta flera än de som nåd-

des av andra verksamheter i Svenska kyrkan. Lutherhjälpen hade ett varu-

märke som nådde ut. Det skulle kunna ha varit del av en strategi från Svenska 

kyrkans sida för att ha något ”for every purse and purpose”, för att använda 

Alfred P. Sloans formulering.372 

6.2.5 Varumärkesbyte  

Shah, Laverie och Davis, alla knutna till handelshögskolor i USA, behandlar 

i en artikel i Journal of Brand Strategy hur organisationer hanterar varumär-

kesförändringar. Författarna skiljer mellan produkt och varumärke och 

skriver: A firm may choose to delete a product and keep the brand when the 

product is weak and the brand is well known. Conversely, a firm could also 

decide to keep a strong product and delete a weak brand, relaunching the 
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product under a new brand name.” 373 Frågan kan då ställas huruvida produk-

ten (bistånd, katastrofhjälp och internationellt engagemang) eller varumärket 

(Lutherhjälpen) var den svaga länken. Inget tyder enligt min undersökning på 

att någon av dessa var påfallande svag. 

Att då besluta sig för ett varumärkesbyte är inte självklart. Varför blev va-

rumärket Lutherhjälpen ersatt av Svenska kyrkan? 

Statens järnvägar, SJ, var länge en av Sverige största arbetsgivare med 71 

500 anställda 1951.374 SJ byggde, förvaltade och underhöll järnvägarna, be-

drev godstrafik och persontrafik på järnvägarna, utvecklade konstruktioner av 

lok, motorvagnar, gods- och personvagnar, bedrev buss- och lastbilstrafik, 

ägde och förvaltade bostäder, stationer och verkstäder i anslutning till järnvä-

gen. Statens Järnvägar utgjorde en stor helhet.  

2019 ägnade sig SJ AB endast åt persontrafik på järnväg och hade bara 

2 970 anställda, alltså drygt 4% av antalet anställda 68 år tidigare375. Bara en 

bråkdel av den tidigare verksamheten fanns kvar. Det som fanns kvar drevs 

dessutom i konkurrens med andra järnvägstrafikbolag, Hela infrastrukturen, 

godstrafiken, fastigheterna, fordonsunderhållet med mera hanterades av 

andra.376  

I presentationen av det nya SJ AB skrev dess förste VD Kjell Nilsson om 

namnet: 

"Det traditionsrika namnet SJ lever vidare i det nya bolaget SJ AB som upp-

stått ur den sektor inom affärsverket SJ som drev persontrafiken. Det är anrikt, 

väl inarbetat och ett av landets allra starkaste varumärken. 90 procent av alla 

svenskar känner igen SJ-symbolen och de allra flesta kopplar det till person-

trafiken. SJ AB kommer att vidareutveckla och ytterligare förädla varumärket 

SJ."377 

Trots alla blandade känslor för SJ som byggts upp under åren valde man 

alltså att behålla varumärket för den del av verksamheten som var mest publik. 

Man bedömde, till skillnad från Svenska kyrkan, att det vore ett sämre val att 

försöka göra något nytt namn känt, än att försöka fylla det gamla med förnyat 

innehåll. Det inarbetade varumärket uppfattades som alltför värdefullt trots att 

det behövde fyllas med nytt innehåll.  
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6.3 Kyrkor och varumärken 

6.3.1 Kyrka, marknad och media  

Marcus Moberg gav 2017 ut boken Church, Market and Media. A Discursive 

Approach to Institutional Religious Change. Det är en granskning av hur be-

grepp som marknad och media blivit centrala under de senaste decennierna 

och hur detta, inte minst tilltalet och språket, påverkat ett urval av kyrkor. 378  

Författaren närmar sig området genom att beskriva diskursen. Den nylibe-

rala omsvängningen under 1900-talets sista decennier gjorde ekonomisk ve-

tenskap och ekonomiska förklaringar till en sorts överideologi. Detta nya pa-

radigm förefaller enligt honom vara grundat i en liberal-utilitaristisk förståelse 

av marknaden som en grundläggande princip för organiserandet av hela sam-

hället.379 Utilitaristiska resonemang tänktes i denna diskurs även ligga bakom 

religiösa ställningstaganden. Samtidigt växte ett intresse för branding och va-

rumärken, så att man skulle kunna knyta känslor till val av det som konsume-

ras.380 Varumärken blev alltmer värdefulla, ekonomiskt, ideologiskt och 

känslomässigt. Han anser därvid att det inte finns någon tydlig skillnad mellan 

kommersiella och religiösa organisationer när det gäller att förhålla sig till 

denna omsvängning. Man opererar på en marknad och det gäller att bli vald. 

Allt grundades “in the relational self-interested pursuits of individuals”.381 Till 

nyliberalismen kommer även koncentrationen på media och vad alla nya me-

dia betytt både som möjligheter och risker för kyrkor.  

Bokens andra del är en granskning av hur några väletablerade kyrkor han-

terat denna marknadsanpassning och medialisering. Han har valt ut tre kyrkor 

i USA, the Presbyterian Church USA, the United Methodist Church och the 

Evangelical Lutheran Church in America, en i Storbritannien, the Church of 

England, och tre i Norden, Den Danske Folkekirke, Svenska kyrkan och Evan-

gelisk-Lutherska kyrkan i Finland. Han har valt dessa eftersom de är väleta-

blerade kyrkor i huvudströmmen av respektive samhällen. De är välorganise-

rade och resursstarka – samtidigt som de lever i en pågående eller väntad kris. 

Deras medlemsutveckling är negativ och deras samhällspåverkan minskande. 

Han påpekar att kyrkor som dessa har varit mindre uppmärksammade av 

forskningen på senare tid än evangelikala och pentekostala kyrkor. Kyrkorna 

han valt är gamla ”vertikala” kyrkor, kyrkor med flera nivåer (såsom internat-

ionell, nationell, regional och lokal), som haft en sämre medlemsutveckling 

än exempelvis dessa evangelikala och pentekostala kyrkor. Flera av dessa ser 
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han som exempel på ”horisontella” kyrkor, alltså fristående från nationella el-

ler internationella organ. 382 

Kyrkorna som han undersöker har alla påverkats av marknadsanpassningen 

och medialiseringen. Eftersom de har upparbetade och omfattande relationer 

till samhället i övrigt och önskar ha kvar dessa relationer, så har samhällsut-

vecklingen med nyliberalism, konsumism och kundorientering, som ledde till 

New Public Management, påverkat kyrkorna på djupet.383 Genom vad han kal-

lar teknologideterminism har man dessutom investerat mycket i nya media, 

varvid medialiseringen i sig förändrat hela den religiösa institutionen.384 

Om Svenska kyrkan skriver han att ”the changed legal status of CoS 

[Church of Sweden] has not changed its self-perception as a public institu-

tion”.385 Därmed har Svenska kyrkan haft lätt för att låta sig påverkas av sam-

hällsutvecklingen på de här områdena, menar han.  

Han översätter och citerar Kyrkolivsutskottets betänkande vid kyrkomötet 

2005, som på svenska lyder: ”Allt som ryms inom löftet för Svenska kyrkan 

bör ha Svenska kyrkan som avsändare. Vi har en tydlig strategi att minska 

antalet varumärken och på så sätt tillsammans bygga varumärket Svenska kyr-

kan på ett så effektivt sätt som möjligt. Överföringsstrategier kommer att ut-

arbetas.”386 

Han tar även upp 2011 års kommunikationsstrategi för Svenska kyrkans 

och kommenterar att Svenska kyrkan i hög grad påverkats av och anammat 

omgivningens språk och föreställningsvärld.  

One immediately noticeable feature of this statement is how it expressly draws 
on marketization - and NPM [New Public Management] associated discourse 
to emphasize rationalized, ’integrated,’ ’systematic planning’ and the careful 
coordination of resources to reach pre-defined overall ’goals’ and objectives. 
This, again, is illustrative of an increasing occupation with strategic planning. 
It is also worth noting that the rest of the document from which this excerpt is 
taken does not have much to say about what such systematic planning might 
entail in actual practice.387 

Den sista meningen tolkar jag som att han menar att Svenska kyrkan gjorde 

ett modespråk och modeperspektiv till sina; språk och perspektiv som dock 

inte relaterade till vad kyrkan egentligen hade som behov, centrala värden och 

arbetsformer.  
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6.3.2 Undersökningar om Svenska kyrkans varumärken 

En kandidatuppsats framlagd vid företagsekonomiska institutionen hösttermi-

nen 2005, författad av Johan Millroth och Torbjörn Svantesson, har titeln ”Va-

rumärket Svenska kyrkan – ett relationsskapande verktyg?” Författarna har 

undersökt Svenska kyrkans arbete med att bygga upp ett tydligt och identifi-

erbart varumärke och att därvid skapa och fördjupa relationer med människor. 

De har gjort sin undersökning utifrån en tjänstevarumärkesmodell. De sam-

manfattar själva: ”För att Svenska kyrkans varumärkesarbete ska underlätta 

för människor att identifiera och känna samhörighet med kyrkan, måste kyr-

kan agera kraftfullare för att motverka den negativa publiciteten samt lyckas 

med implementeringen av projektet. Förmår Svenska kyrkan göra det kommer 

kyrkans arbete att skapa relationer med människor förenklas. Detta gör att det 

samlade värdet, Svenska kyrkans varumärkeskapital, ökar och därmed är ar-

betet, enligt tjänstevarumärkesmodellen, vettigt.”388 

De skriver att Svenska kyrkan har utmaningar att öka människors engage-

mang och minska deras likgiltighet. Det handlar då om att ge utrymme för 

detta och att visa hur mycket som kyrkan faktiskt gör, lokalt och gemensamt i 

landet. Det som gör deras undersökning intressant för mitt syfte är att de näm-

ner Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission och skriver att enligt den då-

varande chefen för informationsavdelningen ”vill kyrkan få fler att associera 

Lutherhjälpen med Svenska kyrkan.”389  

Vårterminen 2008 lade Ulrika Bohman fram en masteruppsats inom ämnet 

Biblioteks- och informationsvetenskap om informationsbehovet hos ombuden 

för Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission i samband med sammanslag-

ningen av de båda. Titeln är ”I själ och hjärta – en studie av informationsbehov 

och engagemang under en organisationsförändring.”390 Den skrevs när upp-

fattningen var att det internationella arbetet i fortsättningen skulle framträda 

under benämningen Hela världen och inte som det senare blev, Svenska kyr-

kans internationella arbete.  

När hon refererar samtal med ombud för Lutherhjälpen och Svenska kyr-

kans mission om framtida namn på verksamheten så kommer det fram hur 

svårt dessa anser det vara att hitta en bra benämning. ”Ombuden poängterade 

betydelsen av ett slagkraftigt namn på den nya verksamheten, och menade 

även att det nya namnet måste vara något som ger associationer till båda or-

ganisationerna, utan övervikt åt varken Lutherhjälpen eller SKM. Egna förslag 

på namn från ombuden var däremot sällsynta.”391 ”Att Svenska kyrkan skulle 

bli en tydligare del i den nya organisationen var självklart, men betraktades 
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som både positivt och negativt. Å ena sidan var namnet ’Svenska kyrkans in-

ternationella arbete’ tandlöst och tråkigt. Med ett sådant namn skulle man bara 

bli en del av Svenska kyrkans arbete, utan egen identitet. Å andra sidan kändes 

det fint att Svenska kyrkan skulle ställa sig tydligare bakom verksamheten, 

[…].”392  

I summeringen av resultaten från undersökningen lyfter Ulrika Bohman 

fram att många ombud identifierar sig starkt med Lutherhjälpen respektive 

Svenska kyrkans mission. ”[H]os en del ombud fanns dock en identifikation 

med välgörenhetsarbetet i stort. Enkäten visade att ombuden känner ett enga-

gemang för Svenska kyrkan som organisation. Arbetet med sammanslag-

ningen borde därför ha goda utsikter för att lyckas.”393 Hon underströk dock 

att det behövs mycket och genomarbetad information för att det ska gå väl.394 

6.4 Varumärkena och Svenska kyrkans internationella 

arbete 

När benämningarna Lutherhjälpen och Hela världen försvunnit ersattes 

Lutherhjälpens logotyp ”Jämlikarna” respektive Hela världens jordglob av 

Svenska kyrkans sköld. (Se omslagets första och sista sida.) Den tydliga ge-

menskapsassociationen med de båda som tvärs över världen håller varandras 

händer, mot bakgrund av ett antytt kors, kom alltså att med tiden ersättas av 

en stilren korsmärkt sköld. Även om färgerna (gult och rött) av många upplevs 

som varma och inbjudande – och stilsorten som samtida och aktuell, så väcker 

förändringen frågor hos mig om hur stark upplevelsen av inbjudan och ge-

menskap blir med ett så avvärjande föremål som en sköld. Att skölden dessu-

tom var mycket tydligt märkt med ett kors tolkas rimligtvis både starkt positivt 

och starkt negativt av människor som har olika erfarenheter och associationer 

just till korset.  

Min undersökning visar att Lutherhjälpen genom sin roll som en fri aktör 

inom frivilligt bistånd på ett självklart sätt vårdat sig om att bli känd och väl 

känd. Man var medveten om varumärkets värde redan innan det blev modernt 

att tala om sådant.  

 Svenska kyrkan hade kunnat göra som många andra gjorde, bland 

annat som GM, när deras varumärkesstrategi var tydlig: Flera varu-

märken men med tydlig markering att de alla hörde till GM, det vill 

säga behålla båda varumärkena Lutherhjälpen och Svenska kyrkans 

mission – men visa att de var delar av Svenska kyrkan.  
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 Svenska kyrkan hade kunnat göra som åter många andra gjorde, 

bland annat SJ, när byte av namn på den kändaste verksamheten an-

sågs oklokt: att behålla namnet men förnya innehållet. 

 Svenska kyrkan hade kunnat reflektera mer kritiskt över vilka konse-

kvenser medialiseringen och marknadsorienteringen av det omgi-

vande samhället egentligen borde få eller inte få för Svenska kyrkan. 
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Kapitel 7 – Hur gjorde några närliggande 

kyrkor? 

Alla de nordiska länderna har eller har länge haft statskyrkosystem. De lut-

herska folkkyrkorna har räknat nästan hela befolkningen som tillhörig eller 

som medlemmar.395 De kom under arton- och nittonhundratalen att påverkas 

starkt av väckelserörelser. Framförallt i Finland har pietistiska väckelserörel-

ser utgjort en erkänd kärna i folkkyrkan, medan de i Sverige i högre grad kom 

att utvecklas till frikyrkor. Förhållandena i Danmark (med både grundtvigi-

ansk och pietistisk väckelse) samt i Norge finns däremellan.396 

Eftersom flera omständigheter varit likartade och några olikartade (till ex-

empel sällskapsmissioner eller kyrkomission) menar jag att det kan vara in-

tressant att se närmare på utveckling och vägval i andra nordiska länder. Emel-

lertid har Island en modern kyrkohistoria starkt präglad av förbindelserna med 

och frigörelsen från Danmark. Dessutom är Islands folkmängd och andra för-

hållanden så annorlunda, att jag inte ser det som särskilt relevant för min 

undersökning att fördjupat gå in i frågor om deras utveckling och vägval. 

Då återstår Danmark, Finland och Norge. Eftersom min undersökning 

handlar om hur Svenska kyrkans mission och Lutherhjälpen förhållit sig till 

Svenska kyrkan som totalitet (i församlingar, stift och nationellt) så förutsätter 

en meningsfull jämförelse att det finns en nationell nivå för den nationella 

kyrkan. Det gör det i alla nordiska länder. Dock är den nationella nivån i Dan-

mark huvudsakligen kyrkoministeriet, en i grunden statlig angelägenhet, som 

sysslar med det statligt reglerade kyrkolivet. I Danmark har därför missions- 

och biståndsorganen inte haft alternativet att anknytas till en nationell kyrko-

organisation.397 Jag begränsar mig därför först till Finland och Norge. 

 Finlands evangelisk-lutherska kyrka var först bland de nordiska folkkyr-

korna att få en egen styrelse och ett starkt nationellt kansli.  

Den norska kyrkan har genomgått ett formellt skiljande från staten, men 

finansieringen av kyrkolivet sker fortsatt genom det allmänna samt genom 

kollekter och andra insamlingar till specifika ändamål. Någon medlems- eller 

kyrkoavgift förekommer inte i den norska kyrkan. I båda dessa länder har för-
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hållandena mellan kyrkan som sådan och missions- och biståndsorganisation-

erna diskuterats och utgestaltats på sätt som skiljer sig mot förhållandena i 

Sverige. 

De första initiativen till mission i utlandet kom från enskilda personer under 

sent 1700- och tidigt 1800-tal. De nordiska statskyrkorna var integrerande de-

lar av dåtidens stater. Nya kristna initiativ måste etableras som fria sällskap, 

om än med tydligt bekräftad lojalitet med landets kyrka. Ett intressant undan-

tag var den tidiga danska missionen, som med pietistisk idébakgrund organi-

serades på kungligt initiativ. Den missionsorganisation i Sverige som kom att 

bli dominerande i statskyrkan, senare Svenska kyrkan, var dock organiserad i 

medveten motsats till pietismens sällskapsmissioner. Som jag tidigare påpekat 

tänktes Svenska kyrkans mission från början som en ”kyrkomission”. Det är 

en ovanlig utveckling. Normalt i Europa var att det var sällskapsmissionerna, 

drivna av friare krafter, som blev dominerande.398 

Hjälpbehoven efter Andra världskriget kunde inte hanteras i de strukturer 

som fanns. Vare sig enskilda församlingar, kyrkor eller missionsorganisat-

ioner hade tillräckliga mandat, resurser och förmågor. Särskilda former för 

insamling och bistånd växte därför fram. För de nordiska folkkyrkorna blev 

samarbetet inom Lutherska världsförbundet styrande. LVF grundades i Lund 

1947. 1952 inrättade LVF avdelningar för teologi, för världsmission (World 

Mission, senare Church Cooperation) respektive ”tjänst för världen” (World 

Service). Därmed befästes uppdelningen mellan mission och internationell di-

akoni. Med de nära kontakter som de nordiska kyrkorna hade med LVF blev 

uppdelningen bestämmande även för dessa.399  

7.1 Finland 

Det utvidgade biskopsmötet fastställde 1969 grunder för vilka missionsorga-

nisationer som skulle kunna benämnas ”kyrkans missionsorganisation”. Två 

aktörer, Finska missionssällskapet och Finska Lutherska Evangelieföre-

ningen, erkändes utan formella beslut. Därefter har flera antagits efter formella 

processer och avtal har tecknats.400 Missionssällskapen, inte en bestämd kyr-

komission som i Sverige, utgör alltså folkkyrkans internationella mission.  

LVF:s uppdelning av mission och internationell diakoni blev som nämnts 

bestämmande för hur många lutherska ”givarkyrkor” organiserade sig, även 

så för den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Kyrkans utlandshjälp (Finn-

ChurchAid) började som nationalkommitté för Lutherska världsförbundet, 

inom kyrkoorganisationen, men kom sedan gradvis att stå allt friare och är 
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sedan 1995 en självständig stiftelse.401 Som sådan har den också slutit avtal 

med Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland på liknande sätt som missionsor-

ganisationerna.402  

Kyrkans utlandshjälp (eller FinnChurchAid) påverkades mycket av kon-

takter med Lutherhjälpen på sjuttiotalet. Man uttryckte därefter sin utgångs-

punkt som internationell diakoni och man skapade en ombudsorganisation i 

församlingarna. Dessutom beslöt kyrkan att församlingens diakonala ansvar 

även gällde internationell diakoni.403 

Sedan fyrtiotalet hade man sökt samordna missionsorganisationerna och 

kyrkoledningen. I drygt sextio år har det funnits organ för detta, med tiden 

tydligt knutet till kyrkoledningen. 1976 inrättade kyrkomötet Kyrkans 

missionscentral.404  

1985 inleddes en missionsstrategiprocess för kyrkan. Den kom att fortsätta 

i mer än tjugo år. Även i Finland har man diskuterat om och hur man skulle 

organisera internationell mission och diakoni som en del av kyrkoorganisat-

ionen på nationell nivå. ”Vissa ansåg att i synnerhet Svenska kyrkans praxis 

med en enda aktör är en modell som är värd att eftersträva. De som föresprå-

kade den svenska modellen och andra kyrkocentrerade arrangemang poängte-

rade att mission hör till kyrkans väsen, och att den därför ska vara nära inte-

grerad i kyrkans struktur. De som tog avstånd från den svenska modellen var 

framför allt intresserade av att kyrkorna ska växa och att evangeliet bör för-

kunnas i områden där det finns få eller inga kristna.”405  

När strategiprocessen inleddes hade diskussionen i Svenska kyrkan börjat 

men det slutliga genomförandet av ”den svenska modellen” i Sverige kom, 

som jag ovan visat, inte förrän senare.  

Enligt Seppo Rissanen, som under många år var chef för Finska missions-

sällskapet, har förslag funnits att kyrkan borde ta initiativ till att samla de olika 

organisationerna under en hatt, som sedan kyrkan kunde relatera till, vilket 

dock inte genomförts.406 Detta har uttryckts av andra som att ”[d]en finska 

[processen] var olik [den svenska], minimal på något sätt, och gick mera på 

linjen att man förstärker kyrkostyrelsens missionscentral och omorganiserar 

arbetat på stiftsnivån för bättre arbetsdelning och koordination.”407 

För att Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland alls ska kunna påverka väg-

val och prioriteringar så har ett missionsteologiskt dokument arbetats fram. 
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Perspektivet är präglat både av en idé om missio Dei och av pietism. ”Evan-

geliet om det unika i Kristi person ska förkunnas alltid och överallt. Genom 

missionen står de kristna i Guds tjänst (2 Kor. 5:20; 2 Kor. 6:1). Kyrkans och 

församlingens framtid är bunden vid missionen, som blir verklighet genom 

olika former av missionsarbete.” Mission beskrivs som ”hjärtat i den ekume-

niska rörelsen”.408  

För en utomstående betraktare förefaller det rimligt att de många missions-

sällskapen och väckelserörelserna, som de flesta av dem är anknutna till, med 

sina täta förbindelser med många församlingar i landet och deras omfattande 

internationella åtaganden, vill behålla sin självständighet och samtidigt ”legi-

timeras” av kyrkan. De är tillfreds med att betraktas som ”kyrkans missions-

organisation” utan att egentligen styras av kyrkans prioriteringar. Antagligen 

uppfattas detta stärka väckelserörelsernas positioner i kyrkan. Det missions-

teologiska dokumentet ger i sig litet utrymme för kyrkoledningen att påverka 

missionsorganisationerna. Även om en missionsorganisation skulle fråntas 

beteckningen ”kyrkans missionsorganisation” så skulle de upparbetade kon-

takterna med församlingarna sannolikt finnas kvar. Församlingarna har fort-

satt en stor självständighet att samverka med vem man önskar.  

Både Kyrkans utlandshjälp och missionsorganisationerna har starkt givar-

stöd. Insamlade medel uppgår normalt till omkring 50 miljoner euro per år och 

summorna har växt kontinuerligt. Dock hade Finska missionssällskapet (Fin-

nish Evangelical Lutheran Mission, FELM) en viss, kortvarig uppbromsning 

i tillväxten några år när man för första gången anställde och sände ut ett ho-

mosexuellt par. En mindre antal församlingar och givare flyttade då sitt gi-

vande till någon av de små pietistiska missionerna.409 

Finska missionssällskapet och Kyrkans utlandshjälp är dominerande. 

Finska missionssällskapets ekonomi utgör så mycket som 80% av missions-

organisationernas totalsumma. Såväl Finska missionssällskapet som Kyrkans 

utlandshjälp har en folkkyrklig utgångspunkt och är aktiva partners i allmän 

finsk debatt om rättvisa och internationella frågor.410  

7.2 Norge 

Reformationen i Danmark-Norge präglades av att den genomfördes av en 

kung, Christian III, som hade ett tydligt kyrkoprogram. Det blev en självklar-

het att kyrkan inte hade någon agenda som gick utöver statens eller kronans. 

Den danske reformatorn Erik Pontoppidans katekes med dess individuella 
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kristendomsförståelse brukades i Norge fram till på 1900-talet och fick djup-

gående betydelse. Statskyrkan utgjorde på många sätt regentens närvaro i lo-

kalsamhället. Kyrkoförsamlingen var självklar för dop, vigslar och begrav-

ning men det personliga församlingslivet hade sin plats i bönhuset.411 

Redan i slutet av 1700-talet, innan Norge blivit självständigt från Danmark, 

inleddes missionsengagemanget. Inspirationen kom bland annat från Zinzen-

dorf och herrnhutismen men även från kungens engagemang för mission i de 

danska kolonierna. Det Norske Misjonsselskap, NMS, bildades 1842. Säll-

skapet var då en sammanslutning av lokala missionsföreningar, med syftet att 

möjliggöra utbildning och underhåll av missionärer.412 

Flera andra framgångsrika och ännu verksamma missionssällskap bildades 

över åren, som till exempel Santalmisjonen och Norsk Luthersk Misjonssam-

band.413  

En naturlig följd av missionssällskapens inriktning och verksamhet blev 

fokus på att kalla, pröva, utbilda och understödja missionärer. Detta i sin tur 

ledde till att mission primärt sågs som sådant som missionärer bedriver och 

inte som del av kyrkoorganisationens väsen eller uppgift. Någon kyrkomiss-

ion var inte aktuell, eftersom statskyrkan, som inte hade någon agenda som 

gick utöver den av kronan tilldelade, inte hade den uppgiften.414  

I samband med att den norska kyrkans förhållande till staten började dis-

kuteras blev också förståelsen av mission och dess förhållande till kyrkan ak-

tualiserat. Vad kännetecknar kyrkan? Det norska kyrkomötet 2005 var  

[E]t vendepunkt i Den norske kirkes misjonsförståelse. […] Kirkemötet aner-
kjente viktigheten av sam-arbeidet med misjons-organisasjonene og slo fast at 
misjon er hele kirkens sak, og att alle menigheter i vår kirke skal vaere mis-
jonerende menigheter. Kirkemötet understreket sammenhengen mellom mi-
sjon, ökumenikk og diakoni (helhetlig/holistisk misjonsforståelse).415  

Liksom i Finland har folkkyrkan sökt samverka med missionsorganisation-

erna. Man har gjort det genom att den norska kyrkans mellankyrkliga råd har 

ett organ Samarbeid menighet og misjon (SMM), i vilket sju missionssällskap 

ingår och där både teologiska och praktiska frågar avhandlas. SMM driver 

bland annat frågor om att de enskilda församlingarna bör skriva avtal med den 

eller de missionsorganisationer som de önskar, liksom med Kirkens Nödhjelp 

(KN). 

2012 beslutade det norska kyrkomötet i sitt missionsbeslut bland annat (2 

e):  

                               

 
411 Nordstokke 
412 Uglem s 11-45 
413 Uglem s 6-8 
414 Nordstokke  
415 Misjon til forandring s 5  



 144 

Kirkemötet vil samtidig understreke sammanhengen mellom det som skjer lo-
kalt og et globalt misjonsengagement. Kirkemötet utfordrer derfor alle menig-
heter til å samarbejde med alle norske misjonsorganisasjoner og ha minst én 
misjonsavtale i rammen av SMM. Misjonsavtalene bör uttrykke fellesskapet i 
den verdensvide kirke og gjensidige relasjoner. Denne ressursen bör integre-
ras i hele menigheten, saerlig i trosopplaering og gudstjenestearbeidet. Like 
naturlig er det att alle menigheter samtidigt er engasjert i internasjonal dia-
koni gjennom Kirkens Nödhjelp og andre diakonale organisasjoner.416 

Kyrkans nödhjälp (Kirkens Nödhjelp, KN) är den norska motsvarigheten till 

Lutherhjälpen i Sverige och Kyrkans utlandshjälp i Finland. Den har sina röt-

ter i den nationella diakonin. Den frivilliga diakonin är omfattande i Norge. 

Fortfarande finns mer än hundra fria diakoniorganisationer i landet.417 En av 

dessa, Menighedspleienes Landsforbund (MP) beslöt 1947 att samla in pengar 

till behövande i Mellaneuropa. Detta förbund hade sin bas i församlingarna, 

inte i missionsföreningar. ”Dermed ble internasjonalt nödhjelps- og forso-

ningsarbeid plassert midt i norsk kirkeliv. […] [E]tt uttrykk for at man så ar-

beidet som noe man gjorde på oppdrag av alle de döpte, ikke bare de omvendte 

som hade sluttet seg til foreningene.”418 

På åttiotalet krävdes en bredare bas för Kirkens Nödhjelp; Menighets-

pleienes Landsforbund kunde inte längre ensamt utgöra denna. Stiften inbjöds 

att ha representanter i representantskapet, liksom med tiden även Kirkerådet, 

alltså den norska kyrkans nationella styrelse. Man önskade även få med andra 

kristliga frivilligorganisationer som missionsorganisationer, Kristliga före-

ningen Unga Kvinnor, KFUK, Kristliga Föreningen Unge Män, KFUM, med 

flera. Metodisterna samlade tidigt medel via KN och på nittiotalet inbjöds flera 

frikyrkor, även pingströrelsen. Flera av dessa ingår idag i basen för KN som 

nu kan ses som en ekumenisk organisation.419 

KN har haft stor framgång. I samband med Biafrakrisen under sent sextiotal 

och tidigt sjuttiotal fick man sitt folkliga genomslag, en position som man be-

hållit. Under åttiotalet ifrågasattes KN av kyrkliga grupper, då man genom 

professionaliseringen och den allmänmänskliga inriktningen såg KN som ett 

”mini-NORAD” (NORAD är den norska motsvarigheten till svenska SIDA). 

Detta ansåg KN kunde motverkas genom fortsatt djupt engagemang i försam-

lingarna och kyrkorna.420  

KN är fortsatt framgångsrik och är även en opinionsbildare i det norska 

samhället, bland annat genom sin ungdomsorganisation Changemaker, som 

har rankats som en av Norges mest inflytelserika ungdomsorganisationer.421 
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Ekonomiskt har KN utvecklats starkt. Man arbetar nära NORAD och tar 

emot mer pengar därifrån än man själv samlar in. Insamlingsresultaten har inte 

minskat. 

7.3 Finland, Norge, Sverige – samt Storbritannien och 

Irland 

Svenska kyrkans missions tradition av kyrkomission skiljer sig från de domi-

nerande traditionerna i Finland och Norge, där pietistisk, individualistisk om-

vändelsemission haft tolkningsföreträdet genom de livaktiga sällskapsmiss-

ionerna. Att Svenska kyrkans mission haft sitt tydliga kyrkomissionsperspek-

tiv har antagligen bidragit starkt till att hela Svenska kyrkans internationella 

arbete integrerats i Svenska kyrkans organisation. 

Både Kyrkans nödhjälp i Norge och Kyrkans utlandshjälp i Finland har haft 

en medvetet ”folkkyrklig” och allmänt humanitär utgångspunkt, liksom 

Lutherhjälpen i Sverige. I en mer pietistiskt präglad omgivning kan detta ha 

motverkat en organisatorisk integration mellan mission och bistånd i Finland 

och Norge.  

I Sverige gick det med tiden inte att tydligt skilja mellan vilket arbete som 

Svenska kyrkans mission eller Lutherhjälpen skulle bedriva, med undantag av 

att LH nästan alltid endast arbetade multilateralt, vilket SKM bara gjorde till 

en mindre del. Trots detta var den allmänna uppfattningen att det var stor skill-

nad mellan vad som låg inom ramen för vad Lutherhjälpen respektive Svenska 

kyrkans mission kunde stödja. 

Medan Lutherhjälpen i många år var en av de allra framgångsrikaste in-

samlingsorganisationerna i Sverige, känd långt utanför de aktivt kyrkligas 

krets, så samlade man under 2010-talet in mindre än tidigare och spelade en 

mindre framträdande roll bland biståndsorganen. Den norska Kirkens 

Nödjhelp, med sin ekumeniska bas, och den finska Kyrkans utlandshjälp, båda 

med behållna namn, har fortsatt att växa.  

I likhet med Kirkens Nödhjelp har brittiska Christian Aid en ekumenisk 

bas. Christian Aid bildades för att bidra till hjälp åt flyktingar och andra som 

drabbats hårt av andra världskriget. Bakom Christian Aid står idag 41 olika 

kyrkor i Storbritannien och Irland.422 

I Sverige finns sedan många år organisationen Diakonia (tidigare Frikyrkan 

hjälper). Bakom Diakonia står trossamfundet Equmeniakyrkan (som utgörs av 
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de tidigare trossamfunden Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfun-

det och Svenska Missionskyrkan423) samt trossamfundet Svenska Alliansmiss-

ionen. I likhet med ACT-Svenska kyrkan ingår Diakonia i ACT-alliansen.424 

Trots de många likheterna i arbetsinriktning mellan Lutherhjälpen och Diako-

nia togs aldrig några allvarliga steg att föra samman dessa organisationer och 

skapa en ekumenisk biståndsorganisation. Vilka skälen varit till detta ligger 

utanför vad denna avhandling behandlar. Istället för att få en ekumenisk an-

knytning gick den ganska allmänhumanitärt inriktade Lutherhjälpen till att bli 

en del av Svenska kyrkans organisation.  

7.4 Kan grannarna belysa forskningsfrågan? 

I min forskningsfråga finns frågan om vad som försvann, förblev och förstärk-

tes med den väg som Svenska kyrkan valde. Det som uppenbarligen förblev i 

grannländerna var namnen. I en tid när välskötta varumärken blev allt vikti-

gare tillgångar var det inte aktuellt i någon av organisationerna att byta namn. 

De hade själva makten över sina namn. Detta är en tydlig skillnad mot Luther-

hjälpen, som organisatoriskt helt och hållet var del av Svenska kyrkan när 

namnbytena i Sverige skedde, såväl 2008 till Hela världen, som 2011 till 

Svenska kyrkans internationella arbete – och sedan, efter min undersöknings-

period, till Act Svenska kyrkan.  

I övrigt saknar jag både anledning och underlag för att så att säga vända på 

frågan och rikta den till Norge, Finland och Storbritannien med deras vägval. 

De behöll ju namnen. I dessa länder identifieras fortfarande det kyrkligt an-

knutna internationella arbetet främst med Kirkens Nödhjelp, Kyrkans utlands-

hjälp respektive Christian Aid liksom med de olika missionsorganisationerna. 

Detta trots att alla kyrkorna bakom organisationerna är ekumeniskt aktiva och 

har omfattande kontakter med både bistånds- och missionsorganisationerna i 

fråga.  

                               

 
423 Equmeniakyrkan, hemsidan. Hämtad den 16 december 2020. 
424 Diakonia, hemsidan. Hämtad den 16 december 2020. 
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Kapitel 8 – Diskussion och analys  

År 1947 tillkom Lutherhjälpen. 1984 försvann den självständiga organisat-

ionen Lutherhjälpen, därefter Stiftelsen Lutherhjälpen och till sist, 2008, be-

nämningen Lutherhjälpen. Min forskningsfråga var:  

 
Lutherhjälpen omvandlades till Svenska kyrkans internationella arbete. Hur 

gick det till, vad försvann och vad förblev eller förstärktes? Hur upplevde och för-

höll olika aktörer och berörda i Svenska kyrkan sig till detta? Vilka följder har 

omvandlingen fått för dessa aktörers och berördas syn på demokrati och delaktig-

het i Svenska kyrkan? Vilka följder har omvandlingen fått för Svenska kyrkan?  

 

Detta har jag alltså undersökt med hjälp av skriftliga källor, intervjuer och 

ett autoetnografiskt avsnitt. Dessutom har jag belyst frågor om varumärken i 

ett kapitel samt orienterat om hur några andra länders kyrkligt anknutna bi-

ståndsorgan utvecklats. I detta kapitel ska jag se om och hur det jag kommit 

fram till kan vara till hjälp för att mera samlat kunna besvara forskningsfrågan.  

Den första delen av forskningsfrågan, ”hur gick det till” liksom vad som 

försvann, förblev eller förstärktes, besvarar jag genom att utifrån tidigare ka-

pitel lyfta fram några tänkbara orsakskedjor och stanna inför vad jag finner 

sannolikt. De följande tre delarna av forskningsfrågan, ”hur upplevde olika 

berörda personer detta, hur förhöll de sig till det, vilka följder har detta fått för 

deras syn på demokrati och delaktighet i Svenska kyrkan”, utgår från olika 

personers upplevelser. Jag sammanfattar dessa. Dessa uttrycker dock inte nå-

gon heltäckande reaktion på förändringarna, eftersom min metod inte ger un-

derlag för det och inte är tänkt att fungera så. Den avslutande delen av forsk-

ningsfrågan, ”[vilka följder har detta fått…] för Svenska kyrkan”, besvarar jag 

genom en bedömning och sammanfattning av vad som framkommit i de olika 

delarna av undersökningen.  

8.1 Sextio års förändringar 

Såväl samhällsförhållandena som den inomkyrkliga situationen ändrades av-

sevärt under de ungefär sextio år som benämningen Lutherhjälpen användes. 

När Lutherhjälpen började så hade man sitt fokus på materiell hjälp till euro-

peiska flyktingar med luthersk bekännelse som drabbats av andra världskriget 



 148 

och dess följder. I början av 2000-talet var inriktningen hjälp till alla med be-

hov, oavsett tro eller världsdel. 

8.1.1 Lutherhjälpens roll 

Lutherhjälpen var mycket. Den utgjorde en arena för aktivister, den var under 

lång tid en självständig organisation, den utgjorde en opinionsbildande faktor 

både inom Svenska kyrkan och i det svenska samhället, den var på olika sätt 

del av Svenska kyrkan med mera. De olika rollernas vikt varierade över tid. 

Det finns ingen bestämd tidpunkt som man skulle kunna anse vara den då 

Lutherhjälpen som allra mest var Lutherhjälpen. Det var en ständig förändring 

och dragkamp mellan olika krafter. 

Lutherhjälpens begränsade geografiska tyngdpunkt i södra Sverige under 

de första tio åren gjorde att de som var personligt engagerade också hade när-

het till dem som påverkade utvecklingen. Åke Kastlunds och andra ledandes 

omfattande resande och talande i Sverige samt konsolideringen av ombudsor-

ganisationen, inte minst under Ebbe Arvidssons direktorat, upprätthöll när-

heten mellan ledning och aktivister. Så länge Lutherhjälpens representantskap 

utsåg de flesta styrelseledamöterna hade ombuden en viss formell möjlighet 

att påverka styrelsens sammansättning – och informell möjlighet därtill. Vart-

efter ombudsmötet och kyrkomötet tog över ansvaret för sammansättningen 

av styrelsen och nämnden, så blev dessa påverkansmöjligheter mindre. Om-

buden var fortfarande viktiga för insamling, opinionsbildning och informat-

ionsspridning men de hade inte samma relation till styrorganet. Den form som 

valdes för kyrkokansliets omorganisation och integration från mitten av 1990-

talet gjorde det svårare för ombuden att hålla närkontakt med kansliet.  

Under lång tid kunde Lutherhjälpen självständigt uttala sig i olika samhälls- 

och rättvisefrågor. Senare förväntades att man rörde sig inom de ramar kyrko-

mötet och kyrkostyrelsen hade satt upp, bland annat genom positionsdoku-

ment fastställda av kyrkostyrelsen. 

Anknytningen till Svenska kyrkan gick från att vara informell, men själv-

klar för de berörda, via att bli erkänd av biskopsmötet till att bli en helt inte-

grerad del av Svenska kyrkan på nationell nivå. Vartefter stiften från 1990-

talet inrättade tjänster för internationellt arbete växte också en koppling mel-

lan det internationella arbetet och stiftsstyrelserna fram. I församlingarna var 

ombuden vanligen de drivande, ofta tillsammans med någon präst eller dia-

kon. Ombudens förbindelser till kyrkoråden och kyrkoherden anknöt i varie-

rande grad arbetet till församlingslivet i övrigt. Idén med internationella grup-

per var att hålla samman det internationella arbetet (Lutherhjälpen, Svenska 
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kyrkans mission och ofta även Svenska kyrkan i utlandet) i de olika försam-

lingarna och att integrera detta med församlingslivet i övrigt.425 Eftersom grup-

perna inte hade ett lika formellt mandat från kyrkoråden som de tidigare om-

buden skedde dock, på sina håll, tvärt emot ambitionen, en försvagning av 

kyrkorådens koppling till det internationella arbetet i församlingen. 

Församlingarna utgör basen i Svenska kyrkan. Under Lutherhjälpens allra 

första år var det reglerade stiftsarbetet litet och inte av främjandekaraktär, med 

undantag av en stor del av biskopens uppdrag. Präster hade kyrkliga kontakter 

utöver församlingsgränserna men det hade få andra i församlingslivet. Luther-

hjälpen utgjorde en möjlighet att få en vidare arena och att få vidare perspektiv 

på vad som var kyrkans uppgift, både internationellt och nationellt. Vartefter 

de förtroendevalda fått allt större plats i Svenska kyrkan, på alla nivåer, och 

Svenska kyrkan blivit mer av en gemensam organisation, så har detta ändrats. 

Lutherhjälpen/Svenska kyrkans internationella arbete blev då inte längre så 

unikt som fönster mot resten av kyrkan, samhället och världen.  

Lutherhjälpen var från början självklart kyrklig. Det handlade om lidande 

lutherska trossyskon. Under senare delen av femtiotalet började utvecklingen 

mot att bli en insamlings- och biståndsorganisation för vilken den stora all-

mänheten kunde engageras. Med början på 1970-talet sker en starkare kyrklig 

konsolidering av Lutherhjälpen genom exempelvis tydliga bibliska och kyrk-

liga anknytningar i sånger och insamlingstemata, större satsningar på ombu-

den och slutligen, genom namnbytet 2011, då namnet blev Svenska kyrkans 

internationella arbete.  

Anknytningen till Lutherska världsförbundet fanns med hela tiden. Benäm-

ningen Lutherska världsförbundet svenska sektion med Lutherhjälpen, som 

kom i början av femtiotalet, kan verka förbryllande, när man samtidigt vet hur 

mycket kraft som lades på att få en formell anknytning till Svenska kyrkan. 

En svensk sektion av Lutherska världsförbundet med Lutherhjälpen tyder på 

att det skulle ha varit från Lutherska världsförbundet som uppdraget och auk-

toriteten hämtades, vilket, som jag visat, inte kan hävdas. Däremot markerade 

benämningen att det handlade om mer än insamling och bistånd. Den svenska 

sektionen hade ansvar för alla kontakter mellan Svenska kyrkan och Lutherska 

världsförbundet, inklusive det omfattande teologiska arbetet. Det teologiska 

arbetet fick med tiden sin plats i Kyrkans internationella studieavdelning, som 

var ett samarbete med Svenska kyrkans mission. Efter att Nämnden för Mel-

lankyrkliga och ekumeniska förbindelser inrättades 1984 blev Lutherhjälpen 

ett mer renodlat insamlings- och biståndsorgan samt en opinionsbildare. 

                               

 
425 Alla dessa hade både lokala ombud och arbete utanför Sverige. Dock brukade Svenska kyr-
kan i utlandet inte räknas till den internationella verksamheten. Det var hemlandets kyrka bland 
svenskar utomlands.  
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Spänningar mellan olika personer och grupper som ville lägga tonvikten 

vid medvetandegörande, folkbildning i utvecklings- och rättvisefrågor, an-

knytning till bibeln, stärkande av församlingslivet, eller vid att nå ut brett eller 

främst samla in ordentligt med pengar blev tydliga vid flera tidpunkter. En av 

mina informanter, tidigare anställd vid Lutherhjälpens kansli, betonade vid 

intervjun att hen inte var någon ”pöbelförförare”. Benämningen visade sig inte 

vara informantens uppfinning utan använd även av den tidigare direktorn Ebbe 

Arvidsson, som använde den om talare ”som eldade upp skarorna vid mö-

ten”.426 Mellan Ebbe Arvidsson och exempelvis den exempellöst aktive insam-

laren och talaren Mårten Werner fanns det spänningar, som även jag som ung 

styrelseledamot märkte av åtskilliga gånger.  

Lutherhjälpen blev mycket välkänd. Inte heller på 1960-talet lär dock Lut-

her ha varit ett namn som omedelbart förknippades med positiva ting. Ändå 

fick man ett enormt genomslag och kunde fylla namnet med associationer till 

internationell samhörighet, modernitet och rättvisa. Fastesparbössorna, lokala 

och nationella insamlingar, synlighet under insamlingsperioderna utanför ex-

empelvis ICA, Konsum och Systembolaget, tidningsannonser, profilprodukter 

och mycket annat höll namnet aktuellt och knutet till bestämda värden. Att 

Lutherhjälpen hade anknytning till Svenska kyrkan var lätt att ta reda på och 

märktes ofta genom vilka som trädde fram för Lutherhjälpen, samtidigt som 

organisationen odlade sin allmänt humanitära profil. 

8.1.2 Samhällsförändringar 

Till Sveriges alliansfrihet och neutralitet under nittonhundratalskrigen hörde 

länge försiktighet. Den avlöstes under sextiotalet av en större aktivism, ofta 

med inriktning till stöd för koloniernas frigörelse och större internationell rätt-

visa.427 Svenskt internationellt bistånd utgick fram till slutet av femtiotalet inte 

från staten utan endast från enskilda personer och olika organisationer. Den 

statliga Nämnden för Internationellt bistånd (NIB) kom till först 1962 och följ-

des senare av SIDA.428  

Som jag tidigare nämnt kom en betydande del av det europeiska biståndet 

att kanaliseras genom kyrkliga biståndsorgan. Med den ökande närheten till 

den offentliga sektorn, den starkt ökande omfattningen av resursöverföring-

arna liksom den växande kunskapsuppbyggnaden följde ökande krav på trans-

parens och professionalitet. En växande opinion kom också att betona att po-

litiska och ekonomiska strukturer är starkare krafter än bistånd – och ofta mot-

riktade.  

                               

 
426 Ryman 1997 s 102 
427 Se t ex Artéus och Leifland, Berggren, Östberg 2008 och 2009 samt Erlander. 
428 Nationalencyklopedin, NIB, hämtat den 10 februari 2021. 
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Inte bara biståndet professionaliserades. Något liknande skedde med folk-

rörelserna. Framgångsrika rörelser på fyrtio- och femtiotalen hade många ak-

tiva medlemmar och stark lokal närvaro. Det gällde politiska partier, idéburna 

rörelser som frikyrkorna och nykterhetsrörelsen liksom den fackliga rörelsen. 

Under 2000-talet nådde däremot framgångsrika folkrörelser oftare ut nation-

ellt genom media än på plats genom enskilda människor. Medlemmarnas 

främsta insats blev att betala avgift. Möten och lokalavdelningar blev färre. 

Även folkrörelsernas rörelse kom att vara en rörelse på håll. 

Svenska kyrkan hörde länge till det offentliga. När den nyliberala diskursen 

stärktes under decennierna i slutet av 1900-talet så utmanades även Svenska 

kyrkan. Den privata sektorn framhölls allt oftare som överlägsen den offent-

liga. New Public Management hörde framtiden till. Så blev målstyrning, nyck-

eltal, kundkontakt/medlemskommunikation, varumärken och mera sådant till 

viktiga begrepp även för Svenska kyrkan, inte minst när man skulle forma sin 

identitet efter relationsförändringen kyrka-stat. 

8.1.3 Förändringar i Svenska kyrkan 

Det som skedde med folkrörelserna berörde även Svenska kyrkan, som vid 

undersökningsperiodens början räknades till den offentliga sektorn och vid 

dess slut till det civila samhället. Gruppverksamheten i församlingar, såsom 

barn- och ungdomsgrupper, studiecirklar, syföreningar, kyrkobröder/lek-

mannakårer hade i bästa fall hållit ställningarna, men oftast försvagats. Kör-

verksamheten hade utvecklats bättre. Särskilt syföreningarnas tillbakagång 

drabbade Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission. Antalet gudstjänster på 

sön- och helgdagar minskade under periodens senare del medan veckoguds-

tjänsterna blev flera. Detta påverkade kollekterna, en viktig inkomstkälla för 

Lutherhjälpen, eftersom det är på gudstjänsterna på sön- och helgdagar som 

kollekter normalt tas upp.429 

Min bild är att de förtroendevaldas inflytande i den lokala församlingen 

ökade under perioden. När Lutherhjälpen var ny på 1950-talet, så var kyrko-

råden mindre involverade i det så kallade frivilliga församlingsarbetet. Då 

handlade de förtroendevaldas uppgifter om att anvisa eller inte anvisa medel. 

Stora delar av det frivilliga församlingsarbetet finansierades utanför försam-

lingens ordinarie budget. Prästen eller prästerna, ofta med hjälp av prästfruar 

och eventuella diakonissor eller diakoner samt kyrkomusiker, skötte försam-

lingsarbetet tillsammans med frivilliga som anmält sig eller valts ut av de olika 

ledarna. Med tiden kom de förtroendevalda organen närmare församlingslivet, 

bland annat genom att personer anställdes för att leda delar av detta försam-

lingsliv. De förtroendevalda organen berördes därmed av verksamheter som 

de internationella grupperna.  

                               

 
429 Svenska kyrkans hemsida 
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Församlingsstyrelselagen, som kom 1931, förnyades 1961 och gällde fram 

till och med 1999, angav ramarna för församlingsarbetet och för vad som 

kunde finansieras med utdebiterade medel. Sociala och diakonala insatser, lik-

som skolverksamhet, begränsades. Sådant ankom huvudsakligen på sam-

hällets organ.430 Kommersiell verksamhet var också i stort sett utesluten. Att 

aktivt samla in medel till andra kyrkor och kyrkliga organ, som ägnade sig åt 

områden utöver förkunnelse och liknande, var däremot fullt möjligt. Så kom 

Lutherhjälpen från första början att ta vara på och vara ganska ensam på ett 

utrymme som fanns i andra kyrkor – men som i Svenska kyrkans fall hade 

överförts till andra organ i samhället. 

Med Svenska kyrkans nya ställning efter 2000 ändrades detta. Diakonala 

och sociala behov som uppträder i församlingen kunde församlingen sedan 

dess reagera på och engagera sig i att försöka fylla. Även om frågor om bo-

lagsbildning för att exempelvis driva det som kallats tyngre diakoni (exempel-

vis mer kvalificerad vårdverksamhet) inte var helt utredda så var hindren inte 

omöjliga att bemästra. Till det kom också en explosion av diakonala initiativ 

efter 2000, vilket blivit särskilt tydligt i samband med följder av flyktingin-

vandring, asylsökande och utvisningsbeslut men också när socialtjänstens re-

surser inte kommit andra fattiga till del. 

Utrymmet för gemensam handling i församlingarna för att förbättra män-

niskors livsvillkor vidgades alltså. Några av mina informanter pekade på att 

det skett en överströmning dit av engagerade frivilliga. En ökad andel av för-

samlingskollekterna verkade också på senare tid gå till lokala diakonala ända-

mål. 

8.1.4 Ny konkurrens 

I flera av intervjuerna som jag redovisat nämndes om den ökade konkurrensen 

om givare som började uppträda mot slutet av 1900-talet. Flera internationella 

biståndsorganisationer etablerade sig i Sverige. Dessutom blev olika medi-

cinska forskningsstiftelser som till exempel Cancerfonden till verkligt stora 

insamlare. Även diakonala verksamheter som de stora stadsmissionerna blev 

viktiga insamlare. Internationellt utvecklings- och humanitärt bistånd (tidigare 

katastrofbistånd) omfattade 2020 mindre än en fjärdedel av det frivilliga 

svenska givandet.431  

Med den bakgrunden är det dags att försöka besvara forskningsfrågans 

olika delar: 

                               

 
430 Karltun s 26-28 
431 www.givasverige.se/kunskap/rapporter, hämtad den 11 februari 2021 

http://www.givasverige.se/kunskap/rapporter
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8.2 Hur gick det till när Lutherhjälpen blev till Svenska 

kyrkans internationella arbete? 

8.2.1 Organisationen Lutherhjälpen 

Att organisationen Lutherhjälpen försvann verkar inte, så här många år efteråt, 

vara dramatiskt för dem jag intervjuat. Det kan bero på att alla dem jag talat 

med hade stark anknytning till Svenska kyrkan, som de litade på och stod nära, 

även om de var måna om den brygga till samhällslivet i övrigt och till verk-

ligheten i hela världen, som Lutherhjälpen utgjorde. Däremot var motståndet 

starkt i Lutherhjälpens representantskap 1982 och det krävdes aktivt ingri-

pande från bland andra den snart tillträdande ärkebiskopen Bertil Werkström 

för att få acceptans för anknytningen till ombudsmötet. Utan konstruktionen 

med Stiftelsen Lutherhjälpen, vars egentliga makt förblivit oklar för mig, hade 

antagligen förändringen varit omöjlig. Att representantskapet fick uppgiften 

att nominera ledamöter till Nämnden för internationell diakoni gjorde att re-

presentantskapet, så länge det fanns, och därmed i viss mån ombuden och 

stiftsstyrelserna hade kvar ett visst inflytande på utvecklingen. 

Själv såg jag fördelar med ett ombudsmöte/kyrkomöte som hade brett an-

svar och inblick i alla kyrkolivets frågor, även de internationella, och att det 

därför vore olämpligt att ha ett särskilt representantskap för detta. Åtminstone 

ett par av de förtroendevalda som var för inkorporeringen av Lutherhjälpen i 

Svenska kyrkans organisation hade liknande inställning. Några av informan-

terna reflekterade över huruvida de förtroendevalda till kyrkomöte och kyrko-

styrelse (ofta kallade kyrkopolitikerna) oroades av en sidoorganisation med 

makt och muskler. Konflikterna omkring en del val till Nämnden för internat-

ionell diakoni skulle kunna tyda på detta.  

Några tänkbara förklaringar skulle kunna vara att sidoorganisationer rör till 

det, eftersom ansvarsutkrävandet kan bli oklart eller att man inte förstår i vil-

ket sammanhang sidoorganisationerna verkar, eller att de anses obehövliga i 

en demokratisk kyrka där allas röster ändå kan höras och vägas mot varandra 

samt att de marginaliserar frågor som borde höra till huvudströmmen.  

Det första skälet mot sidoorganisationer har inte åberopats av någon i det 

material jag har. Det andra skälet har heller ingen lyft fram på allvar. Endast 

det tredje skälet, marginalisering av ett centralt område, har angetts av några 

informanter. 

Även om en C- och en M-anknuten informant (till skillnad från informanter 

med anknytning till andra nomineringsgrupper) alltså var för en fullständig 

inkorporering, eftersom de menade att Lutherhjälpens frågor och arbete borde 

in i den ordinarie verksamheten i Svenska kyrkan, så kan jag inte utifrån 

materialet hävda att detta var en tydlig orsak till att organisationen Lutherhjäl-

pen upphörde. Det förefaller snarare vara den mer allmänna och obestämda 

ivern att föra samman allt, när relationerna kyrka-stat började diskuteras, som 
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blev avgörande.432 Planen att skapa en stark internationell organisation bestå-

ende av både Svenska kyrkans mission och Lutherhjälpen, som på uppdrag av 

Svenska kyrkan skulle kunna ta hand om det internationella arbetet, lyckades 

inte. Skäl emot det var kanske inte bara brist på fantasi hos de berörda och oro 

för Lutherhjälpens identitet utan även omsorg om att Svenska kyrkans mission 

inte skulle gå från att vara ett en kyrkomission till att bli ett slags missions-

sällskap. Därmed hade idén om Lutherhjälpen som (del av) en självständig 

organisation förlorat sin bärkraft redan i början av 1990-talet.  

11.2.2 Namnet Lutherhjälpen 

Lutherhjälpen som namn fanns alltså kvar i många år efter att Lutherhjälpen 

som självständig organisation hade upphört. Ett par informanter sade att det 

var först med namnbytet som man verkligen förstod att något grundläggande 

hade förändrats. Tre skäl för att förklara namnbytet skulle kunna vara att 

stärka Svenska kyrkan-namnet, att inte osynliggöra missionen genom att kalla 

allt för Lutherhjälpen samt att det helt enkelt var dålig ordning på processen. 

I detta fall finns det stöd i materialet för alla tre skälen.  

Det fanns stort engagemang bland förtroendevalda för att visa vilken bredd 

som Svenska kyrkans verksamhet hade. Därför ville man att det skulle bli all-

mänt känt att det omfattande biståndsarbetet som bedrevs genom Lutherhjäl-

pen och Svenska kyrkans mission faktiskt var Svenska kyrkans.  

Det viktiga internationaliserande, bilaterala arbete som Svenska kyrkans 

mission bedrivit genom åren riskerade att komma bort om namnet bara blev 

Lutherhjälpen. Det hävdades av flera informanter som därför menade att det 

var viktigt att hitta ett nytt, gemensamt namn. Act Svenska kyrkan var aktuellt 

men föll. Hela världen etablerades aldrig. Något annat namn kom inte fram. 

Namnet, eller snarare benämningen, blev Svenska kyrkans internationella ar-

bete eller Svenska kyrkan, internationellt arbete. 

I intervjun med en av informanterna i kapitel 5 samt i intervjun med Mari-

anne Ejdersten framkom att Lutherhjälpen inte från början var tänkt att ingå i 

den enhetliga varumärkesstrategin – och skulle den göra det så skulle den pro-

cessen behöva ta tid. Samtidigt fanns det en oro för vikande insamlingsresul-

tat, framför allt för SKM, som kom att driva på utvecklingen. Genom den be-

slutsordning som fanns i Svenska kyrkan så behövde namnändringen aldrig 

gå till kyrkomötet utan blev en fråga för kyrkostyrelsen.  

Utifrån materialet är det uppenbart att kyrkostyrelsen och kyrkokansliets 

ledning underskattade kraven på förankring, konsekvens och uthållighet samt 

                               

 
432 Jfr med tankarna att även inkorporera Sigtunastiftelsen i Svenska kyrkans nationella organi-
sation, enligt muntlig uppgift till förf. som gavs vid Sigtunastiftelsens 100-årsjubileum av di-
rektor Alf Linderman. 
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vilka resurser ett framgångsrikt varumärkesbyte kräver. En ordentlig bedöm-

ning av mål, resurser och följder av olika alternativ saknades. Ingen riktig be-

dömning av olika varumärkens funktion verkar ha gjorts. Detta kombinerat 

med tidigare styrnings- och ledningsproblem inom det nationella kansliet bi-

drog till det internationella arbetets svaga utveckling.  

8.2.3 Hur kunde det gå så fort? 

Om det i en demokratisk organisation finns utbrett motstånd mot en verksam-

het eller företeelse, så är min erfarenhet att det med lämplig organisation av 

motståndet är fullt möjligt att få en förändring till stånd. I fallet med Luther-

hjälpen förefaller det istället ha varit så att alla ville verksamheten väl och såg 

den som en tillgång för Svenska kyrkan, om än med större eller mindre enga-

gemang. Ändå försvann Lutherhjälpsnamnet. Flera förutsättningar måste ha 

förändrats. Ovan har jag nämnt några: samhällsförändringar, förändringar av 

Svenska kyrkan och framväxten av andra insamlingsorganisationer. 

I kapitel 5 har jag sammanfattat framgångsfaktorer för Lutherhjälpen. De 

viktigaste framgångsfaktorerna var  

 Tidsandan 

 Svenska kyrkans behov av att engagera sig för allmänmänskliga be-

hov och av att vara ”nyttig” 

 Ombudskåren och dess kompetens 

 Den centrala administrationens närhet till och lyhördhet för ombu-

den samt 

 Direktorerna Åke Kastlund och Ebbe Arvidsson. 

I samma kapitel lyfte jag fram viktiga faktorer bakom Lutherhjälpens tillba-

kagång, huvudsakligen i löpande text. Av dem vill jag, förutom förändring-

arna som jag angav under rubriken Förändringar i Svenska kyrkan, lyfta fram 

 Ombudskåren försvagades 

 Folkrörelsekänslan försvann  

 Informationen om arbetet utomlands försämrades  

 Ingen känd person som var ansikte utåt. 

 Namnbytesprocessen 

Tidsanda och ”nyttighet” 

Under mitten av 1900-talet fanns en stolthet över den svenska modellen och 

en syn på den som ett mönster för den övriga världen. Detta förändrades se-

nare. Den svenska ekonomin genomgick flera kriser, bland andra nittiotalskri-

sen. Det fanns också en växande misstro mot sådant som kunde kritiseras för 

att vara kulturimperialism. Dessutom hade alltfler fått kunskap om komplexi-

teten i bistånd, Alltså försvagades motiven för att hjälpa utifrån att ”vi [svens-
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kar] visste nog vad som var bäst för världen”, som en av informanterna ut-

tryckte det. I takt med att brister i det svenska samhället blev mer uppmärk-

sammade flyttades mycket av kyrkans ”nyttighetssträvan” till den inhemska 

diakonin. 

Ombudskår och folkrörelsekänsla 

Ombudskåren förnyades inte på samma sätt som förr, när ordningen med om-

bud för Lutherhjälpen, ombud för Svenska kyrkans mission och ombud för 

Svenska kyrkan i utlandet ersattes med att man rekommenderade att försam-

lingarna inrättade internationella grupper. Det var en del av avregleringen av 

Svenska kyrkan, som flera av oss trodde på. Dock ledde den till att skillna-

derna mellan internationellt aktiva församlingar och mera passiva ökade.  

Någon riktig folkrörelse med betalande medlemmar, egen nedifrånbyggd 

demokratisk struktur och med kamp mot etablissemanget utgjorde Lutherhjäl-

pen aldrig.433 Däremot var det karaktäristiskt för Lutherhjälpen med de mångas 

personliga engagemang, vänskap och delaktighet i en informell, oreglerad ge-

menskap (community) som samlades omkring en organisation, skapade en or-

ganisation och påverkade en organisation. Dessa engagerade hade i många fall 

byggt upp kontaktnät inom organisationen, såväl med andra ombud som med 

Lutherhjälpens kansli.  

När Lutherhjälpens kansli integrerades helt med kyrkokansliet i övrigt un-

der 1990-talet, så försvann inarbetade kontaktvägar. De som sysslat med in-

formation inom Lutherhjälpen överfördes till den gemensamma informations-

avdelningen och fick vidare uppgifter. De flesta länderspecialisterna inom in-

ternationella avdelningen hämtades efter integrationen från Svenska kyrkans 

mission. De som haft sådana uppgifter inom Lutherhjälpen överfördes i stor 

utsträckning till ekonomifunktioner.  

Information och synlighet 

Svårigheterna med att få ledarfrågorna stabilt lösta inom den internationella 

avdelningen gjorde att under lång tid ingen enskild person blev synlig som 

Lutherhjälpens företrädare. Man blev alltmer hänvisad till ombuden och till 

producerat material. I de fall då ombuden eller de internationella grupperna 

inte fungerade väl så blev Lutherhjälpen mindre synlig. Till detta kom sedan 

namnbytet som några av informanterna menade ledde till ett ”förkyrkligande” 

av verksamheten; man förlorade en viktig brygga till samhället i övrigt. Dock 

såg några informanter integrationen och namnbytet som led i att göra Svenska 

kyrkan mera utåtriktad och sammankopplad med den internationella verklig-

heten. 

En informant kommenterade att bakom namnbytet fanns en vision som inte 

fungerade. ”Det blev en professionalisering av marknadsföringen av Svenska 

                               

 
433 Ryman s 121 
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kyrkan efter de förändrade relationerna, och då inte för att göra Svenska kyr-

kan till en ordentlig kännbar, myllrande folkrörelse; utan till ett slimmat organ 

där det var så att man var världsbäst på marknadsföring. Jag tror att det blev 

lite fel det där.” 

I nutida framgångsrika rörelser finns mycket av informella gemenskaper 

(community). Förtroende byggs av tät kommunikation. Det som fanns av så-

dant i Lutherhjälpen försvagades när Lutherhjälpens informationsavdelning 

blev bara en del av en mycket stor informationsavdelning, senare benämnd 

kommunikationsavdelning.  

Kommunikationen mellan beslutande organ 

Från 1995 hade Nämnden för internationell diakoni ansvar för styrningen av 

Lutherhjälpen, det vill säga ansvar för att inom ramen för det som var bestämt 

av ombudsmötet/kyrkomötet och centralstyrelsen/kyrkostyrelsen besluta om 

prioriteringar, mål och medel som avsatts för verksamheten. Från 2002 låg 

samma ansvar på Nämnden för internationell mission och diakoni. Nämn-

derna hade dock inte ansvar för personalen. Den var underställd generalsekre-

teraren som i sin tur svarade inför centralstyrelsen/kyrkostyrelsen.  

En sådan organisation förutsätter ett pågående samspel mellan de båda or-

gan som delar på styrningen, alltså nämnden och kyrkostyrelsen. Av kapitel 4 

och 5 framgick att den allmänna uppfattningen var att den enhetliga varumär-

kesstrategin var orubbligt förankrad bland de förtroendevalda i kyrkostyrelsen 

även för de internationella verksamheterna. Av kapitel 6 kan man få en annan 

uppfattning. Om det var så som antyds i det kapitlet, att namnbytet på de in-

ternationella verksamheterna inte var prioriterat från början, hade det kunnat 

upptäckas genom bättre kommunikation mellan nämnden och styrelsen. Då 

hade utfallet kunnat bli ett annat.  

8.3 Hur upplevde olika berörda personer förändringen, hur 

förhöll de sig till den och vilka följder har detta fått för 

deras syn på demokrati och delaktighet i Svenska kyrkan? 

Många ombud tappade glöden under omorganisationerna och namnbytet. De 

som upplevde att de bar Lutherhjälpen ute i stift och församlingar utsattes för 

prövningar när de själva inte upplevde att de kunde påverka utvecklingen. Ur 

dessa ombuds synvinkel så innebar den formella demokratin i Svenska kyrkan 

att en del av det informella medbestämmandet i Lutherhjälpen försvann. Ak-

tivister får inte alltid rum i formella demokratiska organisationer. 

Att den strikta ombudsorganisationen krympte hade också andra orsaker. 

Dels åldrades kåren, den förnyades inte tillräckligt, kanske för att Lutherhjäl-

pens frågor inte längre fanns lika högt på nyhets- och opinionsagendan som 

tidigare. Dels ersattes de formellt utsedda ombuden i församlingarna som 
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nämnts av internationella grupper, vars uppgifter var mindre preciserade. 

Många små församlingar gick också samman med andra och därigenom blev 

församlingarna färre. Dessutom avvecklades Lutherhjälpens representant-

skap. De som bar Lutherhjälpens arbete lokalt fick en förändrad roll när de 

inte längre hade någon tydlig länk till något styrande eller ens rådgivande or-

gan i Lutherhjälpen. Man blev mer av enbart församlingsaktiv än, som förut, 

insatt i det nationella och internationella sammanhang som Lutherhjälpen 

hade utgjort. Från att i bästa fall ha kunnat uppleva sig som medverkande och 

påverkande i en stor rörelse över hela landet, så blev man en lokal informat-

ionsmottagare som förväntades vara aktiv. 

När jag summerade min egen och informanternas beskrivningar av skeen-

det så insåg jag att resultatet sannolikt påverkats av att våra erfarenheter av 

det internationella arbetet låg några år tillbaka i tiden. Nästan ingen av oss 

hade längre några omfattande uppdrag för det internationella arbetet. Min ur-

sprungliga plan var, som nämnts i kapitel 2, att även intervjua några aktiva 

medlemmar av internationella grupper i församlingar, vilket förhindrades av 

pandemin 2020-21. Om planen hade gått att genomföra hade jag antagligen 

fått exempel på sidor av förändringarna före 2013 som påverkade arbetet där-

efter positivt. Med den tydligare identitet och profilering som följt av den nya 

benämningen Act Svenska kyrkan så har insamlingsresultaten stabiliserats 

och synligheten blivit större.434 

I sin avhandling Engagemang i Lutherhjälpen lyfte Lars Rubin fram bety-

delsen av upplevelser av meningsfullhet och sammanhang. För att engagera 

sig för det som Lutherhjälpen arbetade med krävdes (1) en grundläggande in-

sikt om den situation många människor i världen levde under, (2) värderingar 

om att detta borde ändras, (3) tilltro till att enskilda eller gemenskaper skulle 

kunna göra något åt detta och att just Lutherhjälpen stämmer med ens egna 

värderingar, samt (4) att man både hade egen möjlighet att engagera sig och 

att det fanns behov av ens engagemang.435 När Lutherhjälpen försvann, först 

som formell organisation och sedan även som namn, är det med den utgångs-

punkten inte överraskande att de engagerade blev färre. 

De berörda som hade stark knytning till Svenska kyrkan av andra skäl blev 

kvar i sammanhangen och några blev aktiva i vänstifts- och vänförsamlings-

relationer. Min bild efter intervjuerna är dock att många med lösare knytning 

till kyrkan eller med primärt engagemang för bistånds- eller rättvisefrågor 

fann andra arenor.  

En del ombud togs också i anspråk för lokala diakonala behov och bidrog 

på så sätt till förnyelse av församlingen och dess samspel med samhället i öv-

rigt. 

                               

 
434 Telefonsamtal med Erik Lysén, internationell chef vid kyrkokansliet, april 2021. 
435 Rubin s 282-283 
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8.4 Vilka följder har förändringen fått för Svenska 

kyrkan? 

Fleras förhoppning var att en inkorporering av Lutherhjälpen i Svenska kyr-

kans nationella struktur skulle bidra till att internationalisera hela Svenska kyr-

kan och stabilisera Lutherhjälpen. Att bedöma om det har skett är omöjligt i 

avsaknad av kontrollgrupp. På senare år synes dock kyrkomötet ha ägnat mer 

tid åt internationella frågor än tidigare. Det kan tala för att en viss internation-

alisering av självförståelsen inträtt – eller så är det helt enkelt så att man efter 

skiljandet kyrka-stat är mer beroende av kontakter med andra kyrkor och i 

högre grad ser att man delar villkor med dem. 

Den stora förändringen blev att Svenska kyrkan från att höra samman med 

den största insamlingsorganisationen i Sverige, vilken stöddes av människor 

som hade olika relationer till Svenska kyrkan, genom inkorporeringen (i 

mindre grad) och namnbytet (i högre grad) fick en biståndsverksamhet som 

färre kände till, som samlade in mindre pengar och som inte kunnat bedriva 

opinionsbildning lika fritt som tidigare. Att Lutherhjälpen försvann har för-

sämrat Svenska kyrkans möjligheter till anknytning till en bred allmänhet.  

Det är dock inte troligt att en fristående Lutherhjälp på 2020-talet hade kun-

nat spela en roll liknande den som den gjorde fram till och med 1980-talet, 

även om förhållandena i grannländerna skulle kunna tyda på det. Vad som 

uppfattas som kristet har försnävats avsevärt i Sverige. Vartefter församlings-

livet i Svenska kyrkan berör färre har uppfattningen om vad som är kristet 

försnävats. Ofta uppfattas det som att vara kristen är att skriva under på vissa 

åsikter och utsagor, inte att man vill vara med i ett sammanhang med utrymme 

för många tolkningar. Kanske kan man drista sig till jämförelsen att förr var 

det många som inte skilde mellan församlingen och kommunen (som omfat-

tade alla). Nu tänker sig alltfler kyrkan som ett parti för vissa med ett paket 

åsikter som passar dem som är med.436 En kyrkligt anknuten men allmänhu-

manitär biståndsorganisation skulle antagligen få svårare att vinna eller upp-

rätthålla trovärdighet i den stora allmänhetens ögon nu än tidigare.  

Ambitionen med den enhetliga varumärkesstratregin var att Svenska kyr-

kan skulle bli synligare, dess närvaro tydligare och mer allmänt känd. När den 

enhetliga varumärkesstrategin utsträcktes till att även gälla de internationella 

verksamheterna blev resultatet en marginalisering av den verksamhet Luther-

hjälpen, senare Svenska kyrkans internationella arbete, bedrev.  

Vad blev då kvar av Lutherhjälpen när organisationen och namnet inte 

längre existerade? Lutherhjälpens bidrag till internationaliseringen av 

                               

 
436 Se till exempel Thurfjell s 65: ”I det offentliga samtalet har de vänster- och liberalsekulära 
publicisterna i Herbert Tingstens anda och högkyrkligheten samt frikyrkopressen med Dagen i 
spetsen genom kritik eller försvar här lanserat och upprätthållit samma kristendomsförståelse: 
den om kristendomen som en identitet förbehållen de innerligt engagerade som försanthåller 
vissa trossatser.” 
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Svenska kyrkan var stort och förvaltas 2021 på nationell nivå inte bara av den 

internationella avdelningen med Act Svenska kyrkan utan av hela kyrko-

kansliet. Internationella kontakter har blivit vanliga inte minst tack vare arvet 

från Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission. På stiftsnivå växte vänstift-

skontakter fram som i flera fall berör kyrkor med vilka Lutherhjälpen arbe-

tade. Flera stift har också ett livaktigt internationellt arbete inriktat på att 

främja det arbetet i församlingarna. De internationella grupperna samlar inte 

in lika mycket pengar som förut men studiearbete och engagemang för exem-

pelvis klimat- och migrationsfrågor utifrån internationella rättvisa är omfat-

tande på många håll. Lutherhjälpen banade väg för ett vidare socialetiskt en-

gagemang och för en växande hemmadiakoni. Kyrkliga insatser för social rätt-

visa i andra länder, som ombud och andra engagerade i Lutherhjälpen fått kän-

nedom om, visade på arbetsfält som kyrkan i Sverige upplevdes ha lämnat 

men som många ansåg att man borde återvända till på ett modernt sätt. Den 

försvunna Lutherhjälpen bidrog sannolikt därmed till en diakonal förnyelse i 

Svenska kyrkan. 

Efter slutet av min undersökningsperiod har Svenska kyrkans internation-

ella arbete fått ett nytt namn. I den nya grafiska profilen är Act tydligt över-

ordnat Svenska kyrkan. Det var otänkbart när benämningen Hela världen an-

vändes. Är detta, som en del annat i kyrkans biståndsarbetes svenska organi-

sation, bara en mindre genomtänkt anpassning – eller markerar det ett nytt 

synsätt?  

Bokens titel var Lutherhjälpen som försvann. Det gjorde Lutherhjälpen och 

det gjorde Lutherhjälpen inte. Den ideella föreningen Lutherska världsförbun-

dets svenska sektion med Lutherhjälpen upplöstes, Stiftelsen Lutherhjälpen 

blev inaktiv och namnet Lutherhjälpen togs bort. Men ärendet: bistånd, enga-

gemang för rättvisa och internationalisering i anslutning till kyrkorna och av 

Svenska kyrkan, bestod – om än med annan organisation, med mindre synlig-

het och under andra namn. 
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9 Sammanfattning 

Lutherhjälpen var under flera årtionden Svenska kyrkans biståndsorgan och 

under 1970- och 1980-talen troligen den största penninginsamlaren i landet, 

understödd av privatpersoner.  

1947 bildades Lutherska världsförbundet. Det skedde vid ett möte i Lund, 

präglat av hur de lutherska kyrkorna skulle finna vägar till att återvinna 

varandras förtroende efter kriget och att stödja varandra och människor som 

drabbats av kriget. Redan tidigare hade lutherdomen haft en internationell or-

ganisation men den föll sönder under åren före andra världskriget. Efter kriget 

var behoven av flyktinghjälp i Central- och Östeuropa enorma och här kom 

Lutherska världsförbundet att snabbt bygga upp stor förmåga att vara till hjälp.  

Den lokala kommittén i Lund, som möjliggjorde att mötet kunde genomfö-

ras där, tog också ansvar för en nationalkommitté för Lutherska världsförbun-

det i Sverige. Den bildades samma år, 1947. Efter ett par år tydliggjordes or-

ganisationen och fick namnet Lutherska världsförbundets svenska sektion. 

Det var trots namnet ingen filial till Lutherska världsförbundet utan en fri ide-

ell förening som skulle sköta relationerna mellan Lutherska världsförbundet 

och Svenska kyrkan. Man knöt an till biskopsmötet, för att få kopplingen till 

hela Svenska kyrkan. Biskopsmötet hade uppdraget att föreslå kandidater till 

styrelsen, som dock själv beslutade om sin sammansättning.  

Efter kriget och under femtiotalet togs flera initiativ i Sverige, relaterade 

till Svenska kyrkan, för bistånd till nödlidande och katastrofdrabbade. Till 

Bröders Hjälp hette ett initiativ som hade kyrkoledningens uppdrag. Det bör-

jade bra men drabbades av oklarheter, kritik och nedläggning. Inomeuropeisk 

mission, förkortat IM, var ett annat, som fick stor anslutning. Under femtiota-

let kom Svenska kyrkohjälpen som ett nytt av kyrkoledningen sanktionerat 

organ. Det hade sin internationella anknytning till den ekumeniska rörelsen i 

form av Kyrkornas världsråd och dess hjälpverksamhet.  

I mitten av femtiotalet fick Lutherska världsförbundets svenska sektions 

insamlings- och hjälpverksamhet, Lutherhjälpen, som dittills haft sin starkaste 

givarbas i Sydsverige, en heltidsanställd och mycket drivande ledare, Åke 

Kastlund, placerad i Stockholm. Efter omkring fem år hade Lutherhjälpen 

vuxit om både IM och Svenska kyrkohjälpen. Efter en tid uppgick Svenska 

kyrkohjälpen i Lutherhjälpen, som därmed även fick relationer till Kyrkornas 

världsråd, och därmed var Lutherhjälpen otvetydigt Svenska kyrkans hjälp- 

och biståndsorgan.  
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Under sextiotalet utvecklade Lutherska världsförbundets svenska sektion 

med Lutherhjälpen, som det formella namnet blev då, sin organisation och 

införde ett representantskap vars ledamöter var utsedda av stiftsråden och 

några kyrkliga riksorganisationer. Sju av de tio styrelseledamöterna i Luther-

hjälpen utsågs av detta representantskap. Tre utsågs av biskopsmötet. En 

närmast heltäckande ombudsorganisation i församlingarna upprättades. 

Under sjuttio- och åttiotalen växte Lutherhjälpen stadigt, blev självklart an-

knuten till församlingslivet i hela Svenska kyrkan och fick en tydligare inrikt-

ning mot långsiktighet, såväl i själva biståndet som i informationen till under-

stödjarna. 

Från sjuttiotalet skedde ett närmande till Svenska kyrkans mission, mera 

sällan med Lutherhjälpen som drivande. Lutherhjälpen hade växt ur sina lo-

kaler på Lidingö och tillsammans med Svenska kyrkans mission uppfördes en 

ny kontorsbyggnad i Uppsala, Kyrkans hus, invigt 1978.  

Svenska kyrkans ställning i förhållande till staten ifrågasattes allt oftare un-

der sextio- och sjuttiotalen. Varken kyrkomötet eller riksdagen var dock redo 

för ett skiljande. Dock växte en övergångslösning fram som i början av åttio-

talet ledde till bildandet av Stiftelsen för rikskyrklig verksamhet, SFRV. Un-

der den stiftelsen skulle all så kallad rikskyrklig verksamhet samlas. Det inne-

fattade även Lutherhjälpen. 1984 upphörde den ideella föreningen Lutherska 

världsförbundets svenska sektion med Lutherhjälpen och blev en del av den 

rikskyrkliga organisationen. De anställda överfördes till SFRV. Insamlingarna 

bedrevs fortsatt under namnet Lutherhjälpen. 1994 hade Kyrkans Hus från 

1978 byggts ut och där samlades då i stort sett hela den rikskyrkliga administ-

rationen. 1996 skapades en ny, helt integrerad kansliorganisation, som för 

Svenska kyrkans mission och Lutherhjälpen innebar att man övergick till att 

tjänstgöra i en gemensam internationell avdelning på kansliet, där de allra 

flesta anställda hade uppgifter som berörde såväl Svenska kyrkans mission 

som Lutherhjälpen. Dock övergick de som funnits i Svenska kyrkans missions 

och Lutherhjälpens informationsavdelningar till en för hela Svenska kyrkans 

nationella nivå gemensam informations-, senare kommunikationsavdelning.  

Före 1984 hade de båda organisationerna varsin styrelse. Från 1984 valde 

ombudsmötet, som var SFRV:s årsmöte en nämnd för internationell diakoni 

(Lutherhjälpen). Ombudsmötet utgjordes av samma ledamöter som kyrkomö-

tet men hade alltså ansvar för det som inte var lagreglerat. Nämnden för miss-

ion blev det nya namnet på Missionsstyrelsen, vilken utsetts av kyrkomötet 

ända sedan dess tillkomst.  

Den 1 januari 2000 övergick trossamfundet Svenska kyrkan från att vara 

en del av det offentliga i Sverige, till att bli en del av civilsamhället. Relation-

erna mellan staten och Svenska kyrkan förändrades på avgörande sätt. 

Svenska kyrkan fortsatte att konsolidera sin organisation, nationellt och på 

stiftsnivå. 2002 ersattes de båda internationella nämnderna av en gemensam 

nämnd, Nämnden för internationell mission och diakoni. Insamlingar och 
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verksamhet bedrevs dock fortfarande under de två namnen Svenska kyrkans 

mission respektive Lutherhjälpen. 

Svenska kyrkan bedrev sedan 2002 ett omfattande arbete med hur man 

skulle framträda och kommunicera. Man valde att bruka namnet Svenska kyr-

kan i allt fler sammanhang. Sala församling blev till exempel Svenska kyrkan 

i Sala. Efter en tid aktualiserades detta namnskick också för de båda internat-

ionella verksamheterna.437 Samtidigt fördes diskussioner om ett gemensamt 

namn för dem. 2008 beslutades att verksamheten skulle bedrivas under den 

gemensamma benämningen Hela världen, Svenska kyrkan internationellt ar-

bete. Ett annat namn som aktualiserades var Action by Churches Together, 

som är det internationella nätverk som Svenska kyrkans internationella arbete 

ingick i. Ett annat alternativ var att kalla allt för Lutherhjälpen, som var den 

verksamhet som hade största intäkterna och var mest allmänt känd. 

Benämningen Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete, ersat-

tes dock 2011 av Svenska kyrkans internationella arbete och Svenska kyrkan 

– internationellt arbete. Namnskicket med ”Svenska kyrkan” först var därmed 

infört. 

Organisationen Lutherhjälpen försvann 1984 och namnet 2008. Nämnden 

för internationell mission och diakoni, utsedd av kyrkomötet, ersattes 2013 av 

ett internationellt råd utsett av kyrkostyrelsen. Det året utgör slutpunkt för min 

undersökning. 

Därefter, 2019, bytte verksamheten åter namn och benämns ACT Svenska 

kyrkan, där ordet ACT är tydligt överordnat Svenska kyrkan i den grafiska 

profilen, något som var otänkbart i den tidigare grafiska profilen och arbetet 

för ett enhetligt varumärke.  

 

Forskningsfråga 

Min forskningsfråga har jag formulerat enligt följande: 

Lutherhjälpen omvandlades till Svenska kyrkans internationella arbete. 

Hur gick det till, vad försvann och vad förblev eller förstärktes? Hur upplevde 

och förhöll olika aktörer och berörda i Svenska kyrkan sig till detta? Vilka 

följder har omvandlingen fått för dessa aktörers och berördas syn på demokrati 

och delaktighet i Svenska kyrkan? Vilka följder har omvandlingen fått för 

Svenska kyrkan?  

Utifrån skriftlig dokumentation beskriver jag Lutherhjälpens tidiga bak-

grund och dess ställning omkring 1960, 1980, 2000 samt året då undersök-

ningen avslutas, 2013. Detta återfinns i kapitel 3, Lutherhjälpen genom åren. 

De skriftliga dokumenten är dock inte tillräckliga för att ge svar på forsknings-

frågans delar. 

                               

 
437 Svenska kyrkan i utlandet eller SKUT räknas i Svenska kyrkan inte till den internationella 

verksamheten; den utgör en nationell, svenskkyrklig närvaro i andra länder. 
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Intervjuer av ett antal personer, både aktörer och på olika sätt berörda, är 

därför centrala i avhandlingen. Huvuddelen av dessa och en analys av dem 

återfinns i kapitel 5, Intervjuer. 

Under många år har jag själv stått nära Lutherhjälpen, som understödjare, 

styrelseledamot, ordförande och ledamot i de nämnder som under flera år var 

styrorgan för arbetet samt varit medlem av kyrkomötet, ersättare i kyrkosty-

relsen och ordförande för kyrkostyrelsen. En sådan närhet väcker frågor om 

möjligheten att skriva om Lutherhjälpen på ett allsidigt sätt. I kapitel 2, 

Material och metod, diskuterar jag problem och möjligheter som följer av 

detta.  

Ett sätt att göra mig själv och läsaren uppmärksam på mina ställningstagan-

den och tendens, bias, blev att skriva ett autoetnografiskt kapitel, där jag sätter 

in mig själv i tiden och skeendena. Det blev lämpligt att föra in det kapitlet 

före intervjukapitlet, där jag tolkar och sammanfattar intervjupersonerna. Det 

autoetnografiska kapitlet utgör därför kapitel 4, Lutherhjälpen för mig.  

Under arbetets gång blev det tydligt att arbetet med gemensamt varumärke, 

en ”monolitisk varumärkeshierarki” som avsikten benämndes i några doku-

ment från Svenska kyrkan, hade haft stor betydelse för att namnet Lutherhjäl-

pen försvann. Detta varumärkesarbete hade anknytningar både till Svenska 

kyrkans nya relationer med staten från år 2000 och den nyliberala marknads-

orientering som påverkade stora delar av samhället vid den tiden. Detta av-

handlas i kapitel 6, Varumärket Lutherhjälpen och varumärket Svenska kyr-

kan. 

Många europeiska och nordamerikanska länder har hjälp- och biståndsor-

gan som står nära reformatoriska och protestantiska kyrkor. Jag har sett när-

mare på framför allt Finland och Norge och hur organisationen ser ut där, de-

ras vägval och situation. Den delen utgör kapitel 7, Hur gjorde några närlig-

gande kyrkor? 

I det avslutande kapitlet, kapitel 8, Diskussion och analys, ställer jag det 

som kommit fram i de tidigare kapitlen i relation till forskningsfrågan. En 

mycket komprimerad sammanfattning kan vara att den stora förändringen blev 

att Svenska kyrkan, från att höra samman med den största insamlingsorgani-

sationen i Sverige, vilken stöddes av människor som hade väldigt olika relat-

ioner till Svenska kyrkan, genom inkorporeringen i kyrkoorganisationen (i 

mindre utsträckning) och namnbytena (i större utsträckning) fick en bistånds-

verksamhet som färre kände till, som samlade in mindre pengar och som inte 

kunnat bedriva opinionsbildning lika fritt som tidigare. Att Lutherhjälpen för-

svann försvårade Svenska kyrkans möjligheter till anknytning till en bred all-

mänhet. Samtidigt kan sägas att det inte alls är säkert att en mera fristående 

Lutherhjälp på 2020-talet hade kunnat spela en roll liknande den som den 

gjorde fram till och med 1980-talet, i ett samhälle där det som anges ha kristna 

förtecken har blivit mer av ett särintresse. De flesta folkrörelser har försvagats. 

Dessutom har samhällsproblem inom Sverige blivit mera uppmärksammade 
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och styrt över en del engagerade människor i Svenska kyrkans församlingar 

till insatser inom landet.  

Bokens titel var Lutherhjälpen som försvann. Det inte hela sanningen. Or-

ganisationen löstes upp, stiftelsen försvann liksom även namnet. Men ärendet: 

bistånd, engagemang för rättvisa livsvillkor och internationalisering i anslut-

ning till kyrkorna och inte minst av Svenska kyrkan, bestod – om än med an-

nan organisation, med mindre synlighet och under andra namn. Dessutom är 

det sannolikt att den kunskap om andra kyrkors samhällsengagemang som 

Lutherhjälpen bidragit till har haft stor betydelse för förnyelsen av diakonin 

inom Svenska kyrkans församlingar efter år 2000.  
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10 Summary 

For several decades Lutherhjälpen was the primary tool of the Church of Swe-

den for international aid and assistance.438 During the 1970s and 1980s it was 

probably the most successful fundraiser in Sweden, seeking support from pri-

vate donors. 

Already before the Second World War an international organization for 

Lutheran churches, the Lutheran World Convention, had existed. It was no 

longer able to function after the changes in Germany from 1933 and onwards.  

The Lutheran World Federation was founded in 1947 in Lund in southern 

Sweden. The Lutheran churches had to find ways to support each other and to 

regain confidence in each other after the war. Many Lutherans were severely 

stricken by the war, living under very difficult circumstances, many of them 

being refugees in great need of support. The Lutheran World Federation rap-

idly became an effective agent for the aid that was needed, especially in Cen-

tral and Eastern Europe. 

The local committee at Lund, which was most instrumental for the success-

ful outcome of the gathering at Lund 1947, created a Swedish national com-

mittee for the Lutheran World Federation that same year. After a couple of 

years it was formalized under the name of the Lutheran World Federation, 

Swedish section. Despite the name the Swedish organization was not a formal 

branch of the Lutheran World Federation but a fully Swedish non-governmen-

tal organization, without formal ties to the Church of Sweden. The task was 

to link the Lutheran World Federation and the Church of Sweden. The Swe-

dish section related in an informal way to the Bishops’ Conference of the 

Church of Sweden, which was in itself only an informal but important gather-

ing of the bishops at that time.  

After the war and during the 1950s several initiatives connected with the 

Church of Sweden were taken to assist refugees and other persons in need 

abroad. One of these was Till Bröders Hjälp (“Help the Brethren”). It was 

backed by the bishops, started out well but was not sufficiently well managed 

and had to be closed. Another one was Inomeuropeisk mission, IM, (“Intra-

                               

 
438 A literal translation of the name Lutherhjälpen would be “Luther Aid”. However the English 
name used was Church of Sweden Aid, at least from the very first years of the 1980s according 
to the chief information officer at Lutherhjälpen since 1980, Tore Samuelsson (phone call, Sept 
20, 2021). See also Kyrkans Tidning 2011. 
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European Mission”) which became quite successful. Later, during the 1950s, 

Svenska kyrkohjälpen (“Swedish Church Aid”) was initiated by the Bishops’ 

Conference. It related to the ecumenical movement and acted through the 

World Council of Churches.   

In the mid-1950s the Lutheran World Federation, Swedish section, Lu-

therhjälpen, got a new and very effective leader, Åke Kastlund. Within a few 

years Lutherhjälpen had grown bigger than both IM and Svenska kyrkohjäl-

pen. Some years later Svenska kyrkohjälpen merged with Lutherhjälpen – but 

under the sole name of Lutherhjälpen. Through this merger Lutherhjälpen also 

formed links with the ecumenical movement and the World Council of 

Churches.  

During this decade the Lutheran World Federation/Swedish section with 

Lutherhjälpen, which was the formal name at that time, developed its organi-

zation. A representative and legislative body was formed. It consisted of rep-

resentatives from all the dioceses and several voluntarily organized national 

church organizations. Seven out of the ten board members of the LWF/Swe-

dish section/Lutherhjälpen were elected by this body. The remaining three 

were appointed by the Bishops’ Conference. Practically all parishes elected 

local delegates or representatives for Lutherhjälpen. This led to a local mobi-

lization for the work, all over the country. After these developments Lu-

therhjälpen unquestionably was the aid organization associated with the 

Church of Sweden. 

During the 1970s and 1980s Lutherhjälpen steadily grew, became a natural 

part of congregational life all over the country and was more oriented towards 

long-term development work in Africa, Asia and Latin America. The tone of 

information material changed somewhat from communicating the need for im-

mediate action because of disasters and alike to more of development educa-

tion. 

From the 1970s Church of Sweden Mission and Lutherhjälpen started to 

cooperate in different areas. The initiatives were usually taken by Church of 

Sweden Mission. Lutherhjälpen was more reluctant. As Lutherhjälpen needed 

more office space than it had in Lidingö outside Stockholm it was decided that 

the two organizations were to build jointly a new office building in Uppsala, 

the so called Kyrkans hus (Church House) which was inaugurated in 1978. 

Later after expansion, the building became the home of the national office of 

the Church of Sweden.  

The relations between the Church of Sweden and the state were gradually 

being questioned during the second half of the 20th century. Disestablishment 

took place on 1st January 2000. Before that several reforms were undertaken, 

generally in cooperation and with mutual understanding between parliament 

and the general synod of the Church of Sweden. One of these reforms was the 

formation of a foundation for national church affairs (SFRV). All national 

church work was supposed to be carried out under the auspices of this foun-

dation. This included Lutherhjälpen. In 1984 the organization Lutherska 



 168 

världsförbundets Svenska sektion med Lutherhjälpen ceased to exist and its 

tasks and activities became part of the responsibility of the new national 

church foundation. All the staff were thereafter employed by that foundation. 

In relation to the general public the work was still done under the name of 

Lutherhjälpen.  

By 1994 Church House in Uppsala had expanded and had become the basis 

for nearly all national work by the Church of Sweden. Two years later the 

different departments all formed one single office under a general secretary. 

Most of the staff of Church of Sweden Mission and Lutherhjälpen thereafter 

belonged to one and the same International Department. At that time most of 

the staff had tasks relating both to Church of Sweden Mission and to Lu-

therhjälpen. However, the people who formerly had belonged to the two dif-

ferent communications departments of the Church of Sweden and Lutherhjäl-

pen now formed a new and large communications department encompassing 

all of the national and international tasks of the Church of Sweden.  

Before 1984 Church of Sweden Mission and Lutherhjälpen had their own 

governing boards. From 1984 the General Synod of the Church of Sweden 

(when meeting as the legislative body of the SFRV) elected a committee for 

international diaconia (Nämnden för internationell diakoni). Likewise a com-

mittee for mission (Nämnden för mission) was elected by the General Synod. 

On 1st January 2000 disestablishment transformed the Church of Sweden 

from being part of the public sector into being part of civil society. The Church 

of Sweden then went on to consolidate its organization especially on the na-

tional and diocesan levels. From 2002 the two international committees above 

were replaced by one single committee for international mission and diaconia. 

Fundraising and all other activities directed at individuals and congregations 

were still carried out under the names Lutherhjälpen and Church of Sweden 

Mission. 

From 2002 the Church of Sweden actively sought new and supposedly 

more effective communication strategies with a new graphic profile. It was 

recommended that the name The Church of Sweden (Svenska kyrkan) should 

also be used locally. Holy Trinity Parish in Uppsala became for example 

Svenska kyrkan, Helga Trefaldighets församling, Uppsala. After some time, 

discussion started on finding a common name for all the international work of 

the Church of Sweden formerly conducted under the two names Lutherhjälpen 

and Church of Sweden Mission. One alternative was Svenska kyrkans inter-

nationella arbete (Church of Sweden International Work) but it was not ac-

cepted at that time. Instead the name Hela världen – Svenska kyrkan, internat-

ionellt arbete was chosen in 2008. Hela världen was a play on words as it can 

be translated both as The Whole World and Heal the World. Another name 

that was discussed at that time was ACT – Action by Churches Together, as 

Church of Sweden was part of the ACT-network. Another alternative that was 

turned down was to use the name Lutherhjälpen for all the international work, 

as that name was by far the most well-known.  
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However, the idea of The Church of Sweden, Svenska kyrkan, as the gen-

eral “brand-name” was strong. Hela världen was dropped in 2011 and then 

the name became Svenska kyrkans internationella arbete. 

The organization Lutherhjälpen ceased to exist in 1984 and the name in 

2008. In 2013 the committee for international work, elected by the General 

Synod of the Church of Sweden, was replaced by a smaller committee, elected 

only by the board of the Church of Sweden. That year marks the end of the 

period studied in this dissertation. 

Six years later, in 2019, the name was once again changed. It became Act 

– Svenska kyrkan. In the graphic profile Act is very clearly primary in relation 

to the name Svenska kyrkan, something which was unthinkable ten years ear-

lier.   

 

My research question is formulated as follows: Lutherhjälpen was trans-

formed into Svenska kyrkans internationella arbete [Church of Sweden Inter-

national Work]. How did this happen? What disappeared and what remained 

or was strengthened? How did different actors and affected persons within the 

Church of Sweden experience and relate to this? What consequences has this 

change had for their understanding of democracy and participation in the 

Church of Sweden? What have been the consequences for the Church of Swe-

den itself?  

 

Using written sources, I describe the early years of Lutherhjälpen. After 

this I focus on the situation around 1960, 1980, 2000 and 2013, the year which 

marks the end of my study. This description is in chapter 3, Lutherhjälpen 

genom åren (Lutherhjälpen over the Years). However, the written documen-

tation is not sufficient to answer all aspects of the research question.  

Several interviews of actors and affected persons are therefore central for 

the dissertation. The main part of these and an analysis of them is to be found 

in chapter 5, Intervjuer (Interviews). 

For a number of years I was myself involved in Lutherhjälpen, as a sup-

porter, as a board member and as a member or moderator of the committees 

that for some time functioned as governing bodies for Lutherhjälpen. I have 

also belonged to the General Synod and been the chairperson of the national 

Church Board. Such personal involvement entailed questions of whether it 

was at all possible for me to write about Lutherhjälpen in an objective way. In 

chapter 2, Material och metod, (Material and Method) I discuss problems and 

possibilities related to this. 

One way of making myself and the reader attentive to any possible bias 

was to write an autoethnographic chapter. It seemed suitable to place this 

chapter before the chapter in which I present, interpret and analyze the inter-

views. The autoethnographic chapter is thus chapter 4, Lutherhjälpen för mig 

(Lutherhjälpen for Me). 
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During my work on this dissertation it became clear that a major reason for 

the name Lutherhjälpen being abandoned was the active work on branding 

within the Church of Sweden after disestablishment in the year 2000. There 

also seemed to be interesting links between this process and the neo-liberal 

market orientation that affected society and organizations at that time. This I 

deal with in chapter 6, Varumärket Lutherhjälpen och varumärket Svenska 

kyrkan (Lutherhjälpen and the Church of Sweden as Brand Names). 

Many European and North American churches are closely related to organ-

izations for international aid and assistance. I have looked more closely at 

some of them, especially in Finland and Norway. What is their position in 

church and society? How are they organized? What choices have they made? 

This is chapter 7, Hur gjorde några närliggande kyrkor? (What did Some 

Neighboring Churches Do?). 

In the final chapter, chapter 8, Diskussion och analys (Discussion and Anal-

ysis) I put what has been found in relation to the research question. A brief 

summary would be: the Church of Sweden went from being affiliated with the 

largest fundraising organization for international aid and assistance in the 

country, which was supported by people with different relations to the Church 

of Sweden, to incorporating this organization totally into the church and then 

found itself working with international aid and assistance with less wide sup-

port than before. Policy work and influencing public opinion could not be 

done as freely as before. A bridge between church and society was no longer 

as open as it had been.  

At the same time it has to be said that a more independent Christian organ-

ization in the 2020s would probably not be able to play the same role as it did 

in the Swedish society of the 1980s. Other interests than international assis-

tance and aid are now in the foreground and Christian work has become more 

of a special interest for a limited group. Most popular movements of tradi-

tional types have become far weaker and the urgency of social work and aid 

through the local congregations in Sweden has taken on and attracted volun-

teers who earlier were often linked to, for example, Lutherhjälpen.  

The title of the dissertation is Lutherhjälpen som försvann (Lutherhjälpen 

which Disappeared). That is not the whole truth. The organization as such was 

dissolved and the name disappeared. But the cause of international aid and 

assistance, commitment to justice and to internationalization remained in 

Swedish church life. It did so under new organizational forms, though with 

less visibility and under new names. Furthermore, it is probable that the 

knowledge and understanding of the social work and commitment of other 

churches that Lutherhjälpen spread have been of great importance for the re-

newal of the local diaconal work of the Church of Sweden congregations after 

the year 2000. 

 In former state-church days, the Church of Sweden was strictly organized 

and regulated – but the regulations left room for initiatives loosely connected 

to official church life. The Church of Sweden after the year 2000 is a carefully 
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balanced democratic organization with, possibly, less space for activists and 

some forms of activism.   
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Bilaga 1 

Forskningspersonsinformation  

  

Under flera år pågick en utveckling då Lutherhjälpen integrerades i Svenska 

kyrkans organisation och kom  

att kallas Svenska kyrkans internationella arbete.  

Jag vill att erfarenheter och tolkningar av den förändringen ska dokumenteras, 

och håller därför på med ett avhandlingsarbete om processen. Det görs inom 

ramen för ämnet Missionsvetenskap vid Uppsala universitet.  

Handledare är professor Kajsa Ahlstrand.  

Jag önskar få intervjua dig under en timma för att får dina synpunkter på föl-

jande öppna frågor:  

• Vad var Lutherhjälpen för dig?  

• Varför engagerade du dig?  

• Vad hände med Lutherhjälpen?  

• Hur ser ditt internationella och/eller kyrkliga engagemang ut nu?  

Eventuellt kan jag önska få intervjua dig igen för att fördjupa det du tagit upp.  

Intervjuerna kommer att spelas in. Några av dem kommer jag att skriva ut ord 

för ord, varvid  

jag kommer att kontakta dig igen, så att inga missförstånd föreligger. Alla in-

tervjuade kommer  

att avidentifieras i avhandlingen och beskrivas i form av ”ombud”, ”anställd 

vid kansliet”,  

”kyrkomötesledamot” och liknande.  

Ingen ersättning utgår för intervjuerna men jag är beredd att betala dig för dina 

havda kostnader. Jag  

önskar genomföra intervjun på en plats som är bekväm för dig.  
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Bilaga 2  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Kyrkolivsutskottets betänkande 

2005:11 

Information och marknadsföring 

Kyrkomötet 

Kl 2005:11 

Sammanfattning 

Utskottet behandlar i detta betänkande motionerna 

2005:30, 2005:42 samt 2005:47 vilka innehåller förslag 

om att Svenska kyrkans nationella nivå skall öka sina in-

formations- och marknadsföringsinsatser. Utskottet kon-

staterar att detta redan nu är ett prioriterat område och fö-

reslår därför att Kyrkomötet avslår de tre motionerna. 

Utskottets förslag till kyrkomötesbeslut 

Kyrkomötet beslutar att 

1. avslå motion 2005:30. 

2. avslå motion 2005:42. 

3. avslå motion 2005:47. 

Redogörelse för ärendet 

Motionerna 

Motion 2005: 30 av Tomas Forsner m.fl., Begrav-

ningsverksamheten i kyrkans information 

 

 

 

https://km.svenskakyrkan.se/km-2005/index.html
https://km.svenskakyrkan.se/tcrot/km/2005/skrivelser/index.shtml.html
https://km.svenskakyrkan.se/tcrot/km/2005/motioner/index.shtml.html
https://km.svenskakyrkan.se/tcrot/km/2005/betankanden/index.shtml.html
https://km.svenskakyrkan.se/tcrot/km/2005/fragor/index.shtml.html
https://km.svenskakyrkan.se/tcrot/km/2005/beslut/index.shtml.html
https://www.svenskakyrkan.se/km-2005/sok/index.asp
https://www.svenskakyrkan.se/
https://www.svenskakyrkan.se/
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Kyrkomötet beslutar att uppdra till Kyrkostyrelsen att i 

samband med kommande informationssatsningar upp-

märksamma information om Svenska kyrkans uppdrag 

kring begravningsverksamheten. 

Motion 2005:42 av Gösta Äng m.fl., Svenska kyrkans 

framtid 

Kyrkomötet beslutar att ge Kyrkostyrelsen i uppdrag att 

skapa ett marknadsföringsprogram för hela Svenska kyr-

kan. 

Motion 2005:47 av Ulla Rickardsson m.fl., Marknads-

föring 

Kyrkomötet beslutar att ge Kyrkostyrelsen i uppdrag att i 

samråd med marknadsföringsföretag ta fram material och 

plan för att göra offensiva marknadsföringsinsatser om 

Svenska kyrkans budskap och arbete. 

Utskottet 

Bakgrund 

Sedan hösten 2002 arbetar kyrkokansliet med att ta fram 

tydligare riktlinjer för kommunikationsarbetet på nation-

ell nivå. I arbetet ingår att ta fram en gemensam kommu-

nikationsplattform, kommunikationspolicy, kommuni-

kationsstrategi och kommunikationsplan samt en visuell 

strategi för hela Svenska kyrkan inklusive Lutherhjälpen, 

Svenska kyrkans mission och Svenska kyrkan i utlandet. 

Styrdokumenten kommer att vara bindande för nationell 

nivå och erbjudas övriga nivåer. Kyrkostyrelsen fast-

ställde kommunikationsplattformen den 22 juni 2004 och 

den visuella strategin den 2 mars 2005. 

Förankringsarbetet är omfattande, hittills har närmare 

2 000 personer deltagit i arbetet, dels från kyrkokansliet 

dels från stiften och församlingarna. Bland deltagarna 

finns såväl anställda som förtroendevalda. Materialet är 

även presenterat för det nordiska informationschefskolle-

giet samt för informationsansvariga inom Kyrkornas 
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världsråd, Lutherska världsförbundet och Europeiska 

kyrkokonferensen. 

Uppdraget 

Uppdraget för Informationsavdelningen att ta fram styr-

dokument för kommunikationsarbetet på nationell nivå 

utgår från det uppdrag 1998 års ombudsmöte gav Styrel-

sen för Svenska kyrkans rikskyrkliga verksamhet 

(SFRV) i och med att mål och rambudget för SFRV:s 

verksamhet 1999–2001 (StSkr 1999:501) fastställdes. I 

uppdraget ingår bland annat att 

♦ tydliggöra och förmedla Svenska kyrkans identitet och 

verksamhet för en bred allmänhet. 

♦ tydligare visa vad Svenska kyrkan som trossamfund 

står för och utför i sitt arbete. 

♦ utarbeta en informationsplanering och kommunikat-

ionspolicy för Svenska kyrkan. 

Svenska kyrkans kommunikationsplattform 

Den av Kyrkostyrelsen i juni 2004 fastställda kommuni-

kationsplattformen har följande lydelse: 

Kommunikationsvision 

En kyrka som människor har en positiv relation till och 

känner glädje över att tillhöra. 

Kommunikationslöfte 

Svenska kyrkan vill ge rum för möten med Gud. 

Svenska kyrkan vill ge möjlighet till eftertanke, tro och 

engagemang. 

Svenska kyrkan vill vara en närvarande och öppen kyrka 

buren av tillit, livsmod och hopp. 
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Kärnvärden 

Närvaro 

Guds närvaro i världen föregår allt annat. Det är i Gud 

som vi lever, rör oss och är till. Kyrkans uppdrag är att ge 

rum för den närvaron i livets alla skeden. Svenska kyrkan 

vill vara en följeslagare både i vardagen och vid guds-

tjänster och högtider som dop, konfirmation, vigsel och 

begravning. Svenska kyrkan vill erbjuda möjligheter till 

stöd, eftertanke, engagemang och tro. 

Svenska kyrkan vill vara nära glädjen och nära sorgen, 

nära livets Gud. 

Svenska kyrkan finns i hela Sverige med sina försam-

lingar och sina kyrkor, och är en del av den världsvida 

kyrkan. 

Öppenhet 

Svenska kyrkan vill vara en öppen folkkyrka som väl-

komnar var och en som söker sig till henne. Troende, sö-

kare eller tvivlare, medlem eller icke medlem – Svenska 

kyrkan vill vara öppen för alla. 

Svenska kyrkan vill vara öppen för eftertanke, stillhet och 

samtal kring liv, tro och tvivel. Svenska kyrkan vill ge 

rum för möten med Gud och med den som tydligast låter 

oss ana vem Gud är, Jesus Kristus. 

Svenska kyrkan vill vara en lyhörd kyrka som vågar vara 

ärlig kring trons villkor i samtiden. 

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende 

av människors engagemang. Alla kan vara med och på-

verka och det finns rum för många olika sätt att ta ansvar 

för sin tro. 

Hopp 

Svenska kyrkan vill inspirera till framtidstro i både ljusa 

och mörka stunder. Varje människa är skapad till Guds 
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avbild och har rätt till ett värdigt liv. Kyrkan vill bidra till 

att var och en kan få uppleva sitt liv som meningsfullt. 

Kyrkan vill ge rum för den tillit som gör det möjligt att 

orka leva och det hopp som kan bära genom tillkortakom-

manden, sorg och död. 

Det innersta i Svenska kyrkan är tron på Gud, en kärleks-

full Fader, en levande och närvarande Kristus och en he-

lig, livgivande Ande. Den tron är en gåva som skapas i 

mötet mellan människor och den Gud som i varje ögon-

blick vill befria, förändra och skapa – på nytt. 

Svenska kyrkans avsändarstruktur 

Svenska kyrkan har ett gemensamt löfte för hela sin verk-

samhet. Målbilden är ett gemensamt varumärke, Svenska 

kyrkan, dvs. en monolitisk varumärkeshierarki. 

Allt som ryms inom löftet för Svenska kyrkan bör ha 

Svenska kyrkan som avsändare. Vi har en tydlig strategi 

att minska antalet varumärken och på så sätt tillsammans 

bygga varumärket Svenska kyrkan på ett så effektivt sätt 

som möjligt. Överföringsstrategier kommer att utarbetas. 

Ovanstående stöds av gällande grafiska riktlinjer och 

styrdokument för Svenska kyrkans kommunikation. Do-

kumenten är bindande för nationell nivå och erbjuds öv-

riga nivåer. 

Kommunikationslöftet är ett strategiskt styrinstrument 

som beskriver hur Svenska kyrkan vill uppfattas internt 

och externt. Detta för att tydliggöra vilka Svenska kyrkan 

är, vad Svenska kyrkan står för och vad Svenska kyrkan 

erbjuder. Allt som kommunicerar Svenska kyrkan skall i 

största möjliga mån bidra till att bygga denna önskade 

bild av Svenska kyrkan. 

Kärnvärdena utgör grundpelarna för Svenska kyrkans 

kommunikation. De skall ge riktning och inspiration så-

väl internt som externt. De beskriver värderingar som 

skall genomsyra kommunikationsvisionen och varumär-

keslöftet. 



 178 

Svenska kyrkans visuella strategi 

I arbetet med att ta fram olika styrdokument för kommu-

nikationsarbetet på nationell nivå beslöt Kyrkostyrelsen 

vid sina sammanträden den 16 september och den 22 ok-

tober 2004 att prioritera arbetet med visuell strategi. 

Grunden för detta beslut var dels att församlingar och stift 

efterfrågar en lösning som gör det lättare att samlas under 

en gemensam logotyp, dels för att indelningsändringar 

driver på förändringar lokalt och skapar efterfrågan på 

något gemensamt att samlas under. Ytterligare en faktor 

var det kommande kyrkovalet den 18 september 2005, 

vilket skulle medföra att Svenska kyrkan inför och under 

det skulle komma att synas för en bred allmänhet. 

Kyrkostyrelsen fastställde följande ingångsförutsätt-

ningar på arbetet med att ta fram den nya visuella strate-

gin: 

♦ Den skall stödja vald kommunikationsplattform, den 

skall inbegripa all verksamhet i kyrkan och fungera för 

alla kommunikationskanaler. 

♦ Namnet Svenska kyrkan skall vara med. 

♦ Den röda och gula färgen skall finnas med i symbolen. 

♦ Långa församlingsnamn och flera församlingsnamn 

tillsammans skall kunna fungera tillsammans med logo-

typen. 

♦ Grafiskt skall logotypen ligga i linje med kommunikat-

ionsplattformens intentioner, kärnvärden och löften. 

Ansvarig för att utarbeta förslagen till den nya visuella 

strategin för Svenska kyrkan har en extern designbyrå va-

rit. För att öka delaktigheten och inhämta synpunkter från 

så många som möjligt fick bl.a. flera referensgrupper ta 

del av de olika förslag till visuell strategi som presentera-

des av den anlitade byrån. 

Detta arbete ledde till att Kyrkostyrelsen i mars 2005 be-

slutade om Svenska kyrkans visuella strategi, med ett i 
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förhållande till tidigare logotyp justerat bild- och ord-

märke. Genom detta beslut har Svenska kyrkan fått en 

möjlighet att ha ett gemensamt ansikte mot omvärlden 

med en tydlig avsändare i allt som görs. 

Kommunikativt stöd 

Sommaren 2004 genomfördes en förenklad upphandling 

av en gemensam reklambyrå för nationell nivå. Uppdra-

get tillföll reklambyrån Garbergs i Stockholm som nu ut-

formar bland annat kyrkovalssatsningen och Lutherhjäl-

pens rekryteringssatsning för att få fler givare. I samband 

med arbetet med visuell strategi skedde en ny förenklad 

upphandling och uppdraget tillföll designbyrån Happy 

Forsman & Bodenfors i Göteborg. 

Nationella nivåns nuvarande arbete med kommuni-

kations- och informationsfrågorna 

Den nationella nivåns fokus är nu att stärka och inspirera 

det lokala arbetet. På kyrkokansliet arbetar man med att 

ta fram en handbok i kommunikation, som skall innehålla 

tips och ge inspiration till att utveckla arbetet lokalt. 

Boken skrivs av en extern skribent som är pedagog och 

journalist. Boken är indelad i kapitel med frågor och med 

en studiehandledning. Tanken är att boken skall kunna 

användas i arbetslag eller i kyrkoråd. 

I övrigt pågår arbete med att ta fram mallar för kontors-

material, affischer och annonser, som kan användas lo-

kalt. Verktygslådan som designbyrån Happy tar fram i 

samarbete med Informationsavdelningen på kyrko-

kansliet och församlingar samt stift, innehåller material 

som en församling behöver. 

I slutet av augusti sändes en reklamfilm för Lutherhjälpen 

i TV4. Filmen är inspelad i Moçambique och har ett in-

samlingsfokus. Målsättningen är att få 4 000 nya autogi-

rogivare samt att synliggöra Svenska kyrkans internat-

ionella verksamhet för en bred allmänhet. 

I satsningen inför årets kyrkoval har ingått informations-

kampanjen Hälsokontroll för själen. Kampanjen ville 

väcka intresse för Svenska kyrkan och riktar sig därför 



 180 

främst till den som inte är aktiv. Den består av två delar. 

I den första delen ställs frågor som exempelvis hur man 

vill använda sin tid samt anges ett antal svarsalternativ 

som man kan välja bland. Den andra delen visar på allt 

som kyrkan gör, att det är kyrkoval den 18 september och 

att man som medlem kan vara med och påverka. Kam-

panjer har bedrivits bl.a. via vykort, kaféer och annonser 

i dagspress, TV och på busshållplatser. Den har även fun-

nits på webben på www.svenskakyrkan.se. 

En annan satsning är den nya presentationsfoldern i pock-

etformat Tillsammans är vi Svenska kyrkan som utkom i 

slutet av augusti. Foldern tar avstamp i människors fun-

deringar kring liv, tro och Svenska kyrkan. Vad står kyr-

kan för? Hur kan kyrkan göra skillnad? Har kyrkan plats 

för mig? Foldern säljs till självkostnadspris via kyrko-

kansliets informationstjänst. 

Hela den nationella nivåns informationssatsning återfinns 

på webben på www.svenskakyrkan.se/medlemsvard. Där 

kan man läsa om mål och målgrupper för satsningen samt 

beskåda allt medlemsmaterial som tagits fram. Även den 

ovan nämnda presentationsfoldern finns där. 

Stift, samfälligheter och församlingar 

Det är redan flera stiftsstyrelser som beslutat anta 

Svenska kyrkans visuella strategi. För närvarande pågår 

ett intensivt arbete med att förmedla kunskap om Svenska 

kyrkans arbete till en bred allmänhet såväl i stiften som i 

församlingarna. 

I Stockholms stift har foldern Medlemskapet som en gåva 

tagits fram. Syftet med är att ge en positiv påminnelse om 

Svenska kyrkan och visa värdet i tillhörigheten. Den vill 

visa på tillhörigheten i Svenska kyrkan som en ömsesidig 

gåva, dels från medlemmen till Svenska kyrkan och dels 

från Svenska kyrkan tillbaka till medlemmen. Foldern är 

riktad till en bred allmän målgrupp såväl tillhöriga som 

de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan. Alla för-

samlingar i stiftet har utan kostnad fått 100 exemplar 

samt tips om hur man kan använda foldern. Ytterligare 

exemplar kan köpas från stiftskansliet. Vidare genomför 
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Stockholms stift en ny informationssatsning för att nå 

konfirmander. 

I Göteborgs kyrkliga samfällighet pågår ett arbete med att 

utforma en ny tuff informationssatsning för att nå ungdo-

mar och berätta om konfirmandverksamheten. Sats-

ningen bygger bland annat på färgglada post-it-lappar 

med livsfrågor som placeras i ungdomstidningar och ma-

gasin. 

I Linköpings stift har man valt att köpa loss annonsut-

rymme i TV-bilagorna veckorna före kyrkovalet för att 

synliggöra kyrkans verksamhet. 

I Helsingborgs kyrkliga samfällighet använder man i stort 

sett allt informationsmaterial som nationell nivå har pro-

ducerat. Ett lokalt samarbete i södra Sverige gör det möj-

ligt att köpa loss sändningstid i regionala TV4-sänd-

ningar för att visa en reklamfilm inför kyrkovalet. Filmen 

kan laddas ned från www.svenskakyrkan.se/kyrkovalet 

under rubriken informationssatsning och heter Var skall 

Svenska kyrkan lägga kraften. 

Informationsmaterial om begravning 

Det finns för närvarande två skrifter publicerade om be-

gravning, båda publicerade av Svenska kyrkans Försam-

lingsförbund. Den ena publikationen Begravningsavgift 

– vad är det? utkom i augusti 2002. Skriften skall enligt 

Församlingsförbundet betraktas som konsumentupplys-

ning om begravningsavgiften. Genom att läsaren får ökad 

kunskap om vad man får för avgiften är det utgivarens 

förhoppning att det skall vara lättare att ställa frågor om 

begravningen, avskedet och gravsättningen. Skriften rik-

tar sig till alla oavsett kyrkotillhörighet eller tro. Den 

andra publikationen Vem bestämmer? Vad får man göra 

själv? utkom i en första upplaga januari 2003 och i en 

andra upplaga i juni 2004. Avsikten med den skriften är 

enligt utgivaren att den skall besvara titelns frågor. Vi-

dare att den skall underlätta kontakten mellan anställda 

vid församlingsexpeditioner, kyrkogårdsförvaltningar 

och de som anordnar begravningen. Även denna skrift 
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har samma målgrupp som den först nämnda. Skriften in-

nehåller även en separat bilaga, Mina önskemål. I den kan 

man anteckna sina önskemål om hur man vill bli gravsatt. 

Församlingsförbundet har i samband med publiceringen 

av skrifterna sänt ut provexemplar samt erbjudit samtliga 

församlingar i Svenska kyrkan och kyrkogårdsförvalt-

ningar, även Tranås och Stockholm, att köpa skrifterna, 

vilka säljs till självkostnadspris. Allmänheten skall gratis 

kunna rekvirera skrifterna från sin församling eller kyr-

kogårdsförvaltning utan kostnad. 

Ytterligare en skrift om begravning är under utarbetande, 

ett biskopsbrev från Biskopsmötet. Till arbetet finns knu-

tet en bred samrådsgrupp med representanter från olika 

berörda områden inom kyrkokansliet, som exempelvis 

information, kyrkliga böcker, ekumenik, samt medarbe-

tare från Församlingsförbundet. Vidare har Biskopsmötet 

anordnat ett symposium i april 2005, Död, sorg och be-

gravning. I ärkebiskopens inbjudan till symposiet erbjöds 

en möjlighet att bidra med material till samtalsdokument. 

I symposiet deltog 65 personer. Där fanns deltagare från 

samtliga stift, Svenska kyrkans Församlingsförbund, 

Sveriges Kristna Råd, Sveriges Begravningsbyråers För-

bund, Fonus, Sveriges kyrkogårds- och krematorieför-

bund, Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, Kyrkans 

Akademikerförbund och Kyrkomusikernas Riksförbund. 

Den planerade strukturen för biskopsbrevet är följande: I 

Teologisk inledning, II Pastoral teolog med gällande be-

stämmelser i kyrkoordningen och kyrkohandboken, bis-

koparnas riktlinjer och pastorala råd, III Stöd för lokal 

begravningspastoral. 

Biskopsbrevets mottagare kommer att vara Svenska kyr-

kans församlingar; präster, diakoner samt församlingens 

kyrkoråd samt begravningsbranschen. Om arbetet går 

som planerat kommer ett första utkast till biskopsbrev fö-

reläggas Biskopsmötet vid Kyrkomötet 2005. Därefter 

sker ett samråd i november kring ett nästan färdigt bis-

kopsbrev samt under våren 2006 ett seminarium. Tanken 

är att biskopsbrevet skall utmynna i en inbjudan/uppma-

ning till varje församling, kyrkoherde, anställda, kyrko-
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råd, att tillsammans med andra trossamfund, med begrav-

ningsbranschen, kommunen etc. färdigställa en lokal be-

gravningspastoral. 

Överväganden 

Information kring begravningsverksamheten 

Utskottet delar inte motionärernas uppfattning i motion 

2005:30 att det saknas information om Svenska kyrkans 

ansvar för begravningsverksamheten och med den sam-

manhängande frågor. Här finns exempelvis Svenska kyr-

kans Församlingsförbunds publikationer. Vidare vill ut-

skottet lyfta fram det i bakgrundstexten beskrivna arbetet 

som pågår med att utarbeta ett biskopsbrev om begrav-

ning. Tanken är enligt uppgift från Biskopsmötet att detta 

biskopsbrev skall utmynna i en inbjudan/uppmaning till 

församlingar, kyrkoherdar, anställda och kyrkoråd att till-

sammans med andra trossamfund, med begravnings-

branschen, kommunen etc. färdigställa en lokal begrav-

ningspastoral. Utskottet anser att det först efter det att 

brevet publicerats är möjligt att ta ställning till om det be-

hövs ytterligare informationsinsatser från Svenska kyr-

kans nationella nivå om vårt uppdrag kring begravnings-

frågorna. Utskottet finner därför inte anledning att till-

styrka motionen. 

Marknadsföring 

Det framgår av betänkandets bakgrundstext att Svenska 

kyrkans nationella nivå har ett uttalat uppdrag att tydlig-

göra och förmedla Svenska kyrkans identitet och verk-

samhet och visa på vad vi som trossamfund står för. Ut-

skottet konstaterar att motionärernas tankar i motion 

2005:47 om marknadsföring är helt i linje med de priori-

teringar som återfinns i Mål- och rambudgetskrivelsen 

för åren 2006-2008, KsSkr 2005:1. Arbete pågår sedan 

hösten 2002 med att utarbeta styrdokument för Svenska 

kyrkans kommunikation. Dessa syftar till att tydliggöra 

och förmedla Svenska kyrkans identitet och verksamhet 

för en bred allmänhet. Ett arbete som sker i nära samver-

kan med stift och församlingar. Hittills har drygt två tu-

sen personer deltagit i arbetet. Motionärerna efterfrågar 
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offensiva marknadsföringsinsatser i samråd med mark-

nadsföringsföretag. Av betänkandets bakgrundstext 

framgår att Svenska kyrkan på nationell nivå sedan år 

2004 har ett ramavtal med en reklambyrå och som exem-

pel på en satsning som redan genomförts inför årets kyr-

koval kan nämnas Hälsokontroll för själen. Utskottet an-

ser därför att det inte finns anledning att tillstyrka mot-

ionen. 

I motion 2005:42 föreslår motionärerna att Kyrkomötet 

skall ge Kyrkostyrelsen i uppdrag att skapa ett marknads-

föringsprogram för hela Svenska kyrkan. Detta anser 

motionärerna behövs bl.a. som ett komplement till den 

kunskap som församlingar idag sprider om sina aktivite-

ter. Utskottet anser att det komplement som efterfrågas 

redan finns genom de satsningar och det arbete som redan 

bedrivs och, som enligt mål- och rambudgetskrivelsen, 

kommer att göras de närmaste tre åren på den nationella 

nivån. Utskottet anser därför inte att det finns anledning 

att tillstyrka motionen. Utskottet vill även påpeka att ett 

gemensamt marknadsföringsprogram för hela Svenska 

kyrkan inte kan åläggas kyrkan som helhet eftersom det 

är upp till varje juridisk enhet att själv avgöra om man 

vill använda en sådan plan som framtagits av den nation-

ella nivån. 

Utskottet vill även påtala att utskottet anser att ordet 

marknadsföring inte klingar så väl när vi i kyrkans sam-

manhang talar om satsningar för att nå människor. Ut-

skottet vill också lyfta fram begreppet medlemsvård i 

detta sammanhang. Ett konstruktivt och bra begrepp som 

skapar den eftertanke vi behöver ha när vi arbetar med 

informations- och kommunikationsfrågor på kyrkans 

samtliga nivåer. 

Uppsala den 30 september 2005 

På Kyrkolivsutskottets vägnar 

Göran Åberg 

Marie Schött 
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Närvarande: Göran Åberg, ordförande, Vanja Björsson, 

Lars Rydje, Margareta Carlenius, Rolf Forslin, Bo 

Lennart Anbäcken, Margareta Holmberg, Johan Lot-

higius, Solveig Thorkilsson, Anna-Sara Tornberg, G. 

Olof Kjellström, Per-Henrik Bodin, Joakim Svensson, 

Torsten Josephsson och Kerstin Zetterberg. 

Biskoparna Caroline Krook och Lennart Koskinen har 

deltagit i utskottets överläggningar. 

 

 

 

   

   

https://km.svenskakyrkan.se/tcrot/km/2005/betankanden/Kl2005_12.shtml.html#TopOfPage
https://km.svenskakyrkan.se/tcrot/km/2005/betankanden/Kl2005_12.shtml.html#TopOfPage
https://km.svenskakyrkan.se/tcrot/km/2005/betankanden/index.shtml.html#TopOfPage
https://km.svenskakyrkan.se/tcrot/km/2005/betankanden/Kl2005_10.shtml.html#TopOfPage
https://km.svenskakyrkan.se/tcrot/km/2005/betankanden/Kl2005_12.shtml.html#TopOfPage
https://km.svenskakyrkan.se/tcrot/km/2005/betankanden/index.shtml.html#TopOfPage
https://km.svenskakyrkan.se/tcrot/km/2005/betankanden/index.shtml.html#TopOfPage
https://km.svenskakyrkan.se/tcrot/km/2005/betankanden/Kl2005_10.shtml.html#TopOfPage
https://km.svenskakyrkan.se/tcrot/km/2005/betankanden/Kl2005_12.shtml.html#TopOfPage
https://km.svenskakyrkan.se/tcrot/km/2005/betankanden/index.shtml.html#TopOfPage
https://km.svenskakyrkan.se/tcrot/km/2005/betankanden/Kl2005_10.shtml.html#TopOfPage
https://km.svenskakyrkan.se/tcrot/km/2005/betankanden/Kl2005_10.shtml.html#TopOfPage


 186 

Källor och litteratur 

ACT Svenska kyrkan, hemsida www.svenskakyrkan.se/act  
Allen-Collinson, J. och Hockey, J. (2008). Autoethnography as ’valid’ methodology? 

A Study of disrupted identity narratives. The International Journal of Interdis-
ciplinary Social Sciences, 3 (6): ss 209-217. 

Andreasson, Rune i tidningen Bamse nr 6/12 1985. Rune A-serier AB, Viken 1985. 
Arkiv Digital, hemsida, www.arkivdigital.se  
Artéus, Gunnar och Leifland, Leif (red.). Svenska diplomatprofiler under 1900-talet. 

Stockholm Probus förlag 2001. 
Avtal mellan Finlands ev. luth. Kyrka och Stiftelsen för Kyrkans Utrikeshjälp 2015. 

Hos förf.  
Berggren, Henrik. Underbara dagar framför oss. En biografi över Olof Palme. Stock-

holm Norstedts förlag 2010. 
Berntson, Martin. Från medeltidens slutskede till enhetskyrkans begynnande upplös-

ning (c:a 1470-1809). I Berntson-Nilsson-Wejryd: Kyrka i Sverige. Introdukt-
ion till svensk kyrkohistoria. Skellefteå: Artos 2012. 

Bohman, Ulrika. I själ och hjärta. En studie i informationsbehov och engagemang 
under en organisationsförändring. Masteruppsats inom biblioteks- och inform-
ationsvetenskap, nr. 400, vid Uppsala universitet, vårterminen 2008. ISSN 
1650-4267. 

Blichfeldt, Bodil Stilling. (2007). What is ’good’ anyway? The interviewing of ac-
quaintances. Aalborg University. 

Brannick, Teresa; Coghlan, David. (2007) In Defense of Being ”Native”. The Case 
for Insider Academic Research. Organizational Research Methods Vol 10 
Number 1: ss 59-74  

Christian Aid, hemsida www.christiansaid.org.uk  
Crouse-Dick, Christine E. A Tacit Case for Autoethnography as a Crucial Research 

Method for Befuddling Times | The Religious Studies Project https://www.re-
ligiousstudiesproject.com. Hämtat den 27 september 2021.  

Thomas Dam, Anja Madsen Kvols. Må jeg skrive mig selv ind: autoetnografi på so-
cialrådgiver-, pædagog- og læreruddannelsen. Frydenlund 2019.  

Diakonia, hemsida www.diakonia.se 
Eckerdal, Per. Samordning Svenska kyrkans mission och Lutherhjälpen? Aspekter av 

ett skeende fram till 1 juli 1974. Uppsats för betyget Berömlig i Praktisk teo-
logi och kyrkorätt. 1974. Stencil hos förf. 

Edlund, Caroline. När jag får vara ute på fältet dansar jag tango! En organisationsteo-
logisk undersökning av konkurrerande logiker i kyrklig verksamhet. Åbo Aka-
demis förlag 2020.  

von Ehrenheim, Carl Gustaf. 1984. Nu blir Lutherhjälpen officiellt biståndsorgan. I I 
god jord. Lutherhjälpens årsbok 1984, 49-50. Lutherhjälpen Uppsala. 

Ejdersten, Marianne. E-brev till förf den 26 november 2020. 
Ejdersten, Marianne. Intervju den 7 december 2020. Utskrift hos förf. 

http://www.svenskakyrkan.se/act
http://www.arkivdigital.se/
http://www.christiansaid.org.uk/
https://www.religiousstudiesproject.com/response/a-tacit-case-for-autoethnography-as-a-crucial-research-method-for-befuddling-times/
https://www.religiousstudiesproject.com/response/a-tacit-case-for-autoethnography-as-a-crucial-research-method-for-befuddling-times/
https://www.religiousstudiesproject.com/
https://www.religiousstudiesproject.com/
http://www.diakonia.se/


 187 

Ekström, Sören. 2017 Kyrka-stat frågan – skeden och vägval. I Och hela folket sade 
Amen. Perspektiv på gudstjänst och kyrka. Festskrift till ärkebiskop emeritus 
Gunnar Weman, 68-80. Skellefteå: Artos och Norma bokförlag.  

Ellingson, Laura L.; Ellis, Carolyn (2008). Autoethnography as constructionist pro-
ject. In J. A. Holstein, & J. F. Gubrium (Eds.), Handbook of constructionist 
research (pp. 445-465). New York Guilford. 

Ellis, Carolyn (1999): Heartful Ethnography. Qualitative Health Research, Vol. 9 No. 
5, September 1999, ss 669-683 

Ellis, Carolyn S.; Bochner, Arthur P. (2006). Analyzing Analytic Autoethnography. 
An Autopsy. Journal of Contemporary Ethnography. Volume 35 – Number 4, 
ss. 429-449.  

Ellis, Carolyn; Adams, Tony E.; Bochner, Arthur P. (2011): Autoethnography: An 
Overview. Historical Social Research / Historische Sozialforschung, Vol 36, 
No 4, ss. 273-290 

Equmeniakyrkan, hemsida www.equmeniakyrkan.se  
Erlander, Tage. Dagböcker 1945-1957. Hedemora Gidlunds förlag 2001-2007. 
Eriksson, Thommy: Being native – distance, closeness and doing auto/self-ethnogra-

phy, ss. 91-100. Hos förf. 
Ett gemensamt vittnesbörd. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland – allmänna riktlin-

jer för mission. 2016. Lähetysteologinen aikakauskirja – Journal of Mission 
Theology 17:101-104.  

Furberg, Tore. 1962. Kyrka och Mission. Uppsala: Almqvist & Wiksell. 
Gustavsson, Anders. Forskarens roll I forskningsprocessen. Communicare Scientias 

nummer 18, 2013. ISBN 978-91-86607-19-7. 
Hellberg, Carl-Johan. Missions on a Colonial Frontier West of Lake Victoria: Evan-

gelical Missions in North-West Tanganyika to 1932. Lund: Gleerup 1965. 
Hamrefors, Sven; Melin, Frans: Den värdeskapande varumärkesstrategin. En tret-

tonde reflektion från forskningsprojektet Verksamhetsnyttig information och 
kommunikation. Handelshögskolan i Stockholm och Sveriges Infor-
mationsförening. Stockholm 2007.  

Hellawell, David: Inside-out: analysis of the insider-outsider concept as a heuristic 
device to develop reflexivity in students doing qualitative research. Teaching 
in Higher Education. Vol. 11, No. 4, October 2006, ss. 483-494 

Hitta.se, uppslagsord SJ AB, hämtad den 25 januari 2021 
Hollman, Gunhild Winqvist. 2004. Tecken i tiden – om Svenska kyrkans mission 1974-

2004. Svenska kyrkan, Uppsala. 
INT skrivelsen 2013. Svenska kyrkans arkiv. 
Jonson, Jonas 2004. Vänner kallar jag er. En resa till Ekumene. Cordia, Örebro 
Jonson, Jonas 1972. Lutheran Missions in a Time of Revolution. The China experi-

ence 1944-1951. Uppsala, Tvåväga förlag 1972. 
Jonson, Jonas 2019. Missionärerna. Verbum, Stockholm. 
Karltun, Stina. Utrymme för handling. Svenska kyrkan och medmänsklighet kring 

1968. E-uppsats i Kyrko- och missionsstudier vid Uppsala universitet 2021. 
Kastlund, Åke. 1964. Mitt ibland människorna. Förvaltningsberättelse för Lutherska 

Världsförbundets svenska sektion samt Lutherhjälpen – Svenska Kyrkohjäl-
pen, verksamhetsåret 1/7 1963 – 30/6 1964. Utarbetad på uppdrag av Styrelsen 
för Lutherska Världsförbundets svenska sektion samt Lutherhjälpen – Svenska 
Kyrkohjälpen av direktor Åke Kastlund. Stockholm 1964. 

Kastlund, Åke. 1995. Världen mitt arbetsfält. Stockholm: Verbum. 
Kumar, Nirmalya: Kill a brand, keep a customer (2003). Harvard Business Review. 

81, (12), 86-95. Research Collection Lee Kong Chian School of Business. 

http://www.equmeniakyrkan.se/


 188 

Kyrkans Tidning 2011. Barbro Westlund: Smärtgränsen är nådd. www.kyrkanstid-
ning.se/debatt/smartgransen-ar-nadd.   

Kyrkomötets protokoll med bilagor 1983. Tre band. Stockholm: Minab/Gotab 1983. 
Kyrkomötet 2005, Kyrkolivsutskottets betänkande nummer 11. 

www.https://km.svenskakyrkan.se/tcrot/km/2005/betankanden/  
Kyrkoordning för Svenska kyrkan med angränsande lagstiftning. Stockholm: Ver-

bum. 2013 
Leskinen, Tapio 2009 International Responsibility of the Church. Mission and Church 

Aid – Joint or Separate? I From FaITH TO Action. The Finnish Evangelical 
Lutheran Mission 1859-2009, red Liisa Hovila-Helminen, 158-71.  

Leskinen, Tapio, 2017, e-post till förf. den 19 mars 2017. Hos förf. 
Lukasevangeliet, Bibel 2000. Verbum 1999. 
Lutherhjälpens årsböcker 1964-1995. Lidingö 1964 och 1967. Stockholm 1965-66, 

1968-76. Motala 1977-81. Uppsala 1982 ff. 
Löfström, Inge 1990. Så började Lutherhjälpen: Om pionjären Daniel Cederberg. 

Lund, Lunds stift. Tryckt i Broby.  
Matrikel för Svenska kyrkan 1983. Verbum, Berlings, Arlöv. 
Matrikel för Svenska kyrkan 1990. Verbum, Stockholm. 
Matrikel för Svenska kyrkan 2004. Verbum, Stockholm. 
Matrikel för Svenska kyrkan 2012. Verbum, Stockholm. 
Matrikel för Svenska kyrkan 2014. Verbum, Stockholm. 
Méndez, Mariza (2013): Autoethnography as a research method: Advantages, limita-

tions and criticisms. Colom. Appl. Linguist. J. ISSN 0123-4641. June-Decem-
ber 2013. Vol. 15, Number 2, Bogotá, Colombia ss. 279-287 

Merriam, Sharan B.; Juanita Johnson-Bailey; Ming-Yeh Lee; Youngwha Kee; Gabo 
Ntseane; Mazanah Muhamad (2001): Power and positionality: negotiating in-
sider/outsider status within and across cultures. International Journal of Life-
long Education Vol. 20 No. 5 (September-October) 2001 ss. 405-416. 

Millroth, Johan och Svantesson, Torbjörn. Varumärket Svenska kyrkan – ett relat-
ionsskapande verktyg? C-uppsats vid företagsekonomiska institutionen, Upp-
sala universitet, höstterminen 2005. 

Misjon til forandring. Mellomkirkelig råd for den norske kirke. www.kirken.no. Inget 
tryckår. Troligen 2012 eller 2013.  

Moberg, Marcus. Church, Market and Media. A Discursive Approach to Institutional 
Religious Change. Bloomsbury London 2017. ISBN ePDF 978-1-4742-8059-
4. 

Månson, Thorsten. 1984. På vems villkor? Dags att ompröva mission och bistånd. I I 
god jord. Lutherhjälpens årsbok 1984, red Tore Samuelsson, 29-36. Uppsala: 
Lutherska världsförbundets svenska sektion med Lutherhjälpen.  

Mäkelä, Jaakko. 2016. Kyrkans missionscentral 40 år. Äntligen missionssamarbete 
efter 60 mödosamma år. Lähetysteologinen aikakauskirja – Journal of Mission 
Theology 17:83-86.  

Nahnfeldt, Cecilia. ”Tu Veux un Chewing-gum?”: Encounters in Hospitality and 
Willfulness i Contemporary Christian-Cultural Values: Migration Encounters 
in the No (routledge.com) 

Natur och Kulturs Psykologilexikon, hämtat den 14 april 2021. 
NE.se, Nationalencyklopedin uppslagsord SJ AB, hämtad den 25 januari 2021 
Nordstokke, Kjell, ordförande i Kirkens Nödhjelp 2010-2016. Samtal den 21 mars 

2017. Anteckningar hos förf. 
O’Mahony, Siobhan and Lakhani, Karim R. Organizations in the Shadow of Commu-

nities. Working paper 11-131, Harvard Business School, 2011. 

http://www.kyrkanstidning.se/debatt/smartgransen-ar-nadd
http://www.kyrkanstidning.se/debatt/smartgransen-ar-nadd
http://www.km.svenskakyrkan.se/tcrot/km/2005/betankanden/
http://www.kirken.no/
https://www.routledge.com/Contemporary-Christian-Cultural-Values-Migration-Encounters-in-the-Nordic/Nahnfeldt-Ronsdal/p/book/9780367495664
https://www.routledge.com/Contemporary-Christian-Cultural-Values-Migration-Encounters-in-the-Nordic/Nahnfeldt-Ronsdal/p/book/9780367495664


 189 

Olson, Erik L. and Thjömöe, Hans Mathias, Norwegian School of Management, Oslo, 
Norway. How bureaucrats and bean counters strangled General Motors by 
killing its brands. Journal of Product & Brand Management  

Protokoll Lutherhjälpens arbetsutskott. I Svenska kyrkans arkiv, Uppsala. 
Protokoll Nämnden för internationell diakoni. I Svenska kyrkans arkiv, Uppsala. 
Protokoll Nämnden för mission. I Svenska kyrkans arkiv, Uppsala. 
Protokoll Styrelsen för Lutherska Världsförbundets svenska sektion med Lutherhjäl-

pen. I Svenska kyrkans arkiv, Uppsala.  
Protokoll Svenska kyrkans missionsstyrelse. I Svenska kyrkans arkiv, Uppsala. 
Rissanen, Seppo, ledare för Finska missionssällskapet, e-post till förf. den 27 januari 

2017. Hos förf. 
Resultatrapport för VO (verksamhetsområde) Lutherhjälpen. Underlag till Svenska 

kyrkans bokslut för 2000. Hos förf. 
Rubin, Lars. 2000. Engagemang i Lutherhjälpen. Lund: Lunds Universitets Kyrkohi-

storiska Arkiv. 
Runestam, Staffan: Nathan Söderblom, kejsaren och biskopsämbetet. Svensk Teolo-

gisk Kvartalskrift årg. 72 1996. 
Ryman, Björn. 1987. Lutherhjälpen 40 år. I Vid samma bord. Lutherhjälpens årsbok 

1987. 10-23 Svenska kyrkan Uppsala. 
Ryman, Björn. 1997. Lutherhjälpens första femtio år 1947-1997. Stockholm: Verbum 

Förlag AB. 
Samlad riksorganisation för svenska kyrkan. Betänkande av 1982 års kyrkomötes ut-

redningsnämnd. Stockholm: Minab/Gotab 1983 
Schjörring, Jens Holger. 2001. Introduktion. I Nordiske Folkekirker i opbrud, red. J 

H Schjörring. Aarhus universitetsforlag.Schjörring, Jens Holger. 2001. Den 
danske folkekirke i teologisk belysning. I Nordiske Folkekirker i opbrud, red. 
J H Schjörring, 494-508. Aarhus universitetsforlag.  

Shah, Purvi; Laverie, Debra A; Davis, Donna F. Research Paper Brand Deletion. 
Journal of Brand Strategy, Vol. 5, No. 4, ss 434-450 (Henry Stewart Publica-
tions 2045-855X) 2017. 

SJ AB. Med affärsverket Statens Järnvägars sista årsredovisning (för år 2000) utsän-
des häften om de nybildade bolagen av vilka SJ AB var ett. Hos SJ AB.  

SKT. Svensk kyrkotidning 2021:7  
Stadgar 1963 version 1. Hos förf. 
Stadgar 1963 version 2. Hos förf. 
Stadgar 1969. Hos förf. 
Stadgar 1971. Stadgar för Lutherska Världsförbundets svenska sektion och Luther-

hjälpen, fastställda av sektionens representantskap den 25/10 1971. Hos förf. 
Sundback, Susan. 2000. Medlemskapet i de lutherska kyrkorna i Norden. I Folkkyrkor 

och religiös pluralism – den nordiska religiösa modellen, red. Göran Gustafs-
son och Thorleif Pettersson, 34-73. Stockholm: Verbum Förlag. 

Sundkler, Bengt. 1937. Svenska Missionssällskapet 1835-1876: Missionstankens ge-
nombrott och tidigare historia i Sverige. Uppsala: Almqvist och Wiksell 1937. 

Sundkler, Bengt, 1963. Missionens värld. Stockholm 1963. 
Svenska kyrkans missions årsböcker 1979-2003. Uppsala: Svenska kyrkans mission. 
Svenska kyrkans hemsida, www.svenskakyrkan.se, ”Om oss, Fakta om kyrkan, Sta-

tistik”, läst den 22 oktober 2021. 
Svenska Röda Korset, hemsida, www.rodakorset.se  
Svenskt Biografiskt Lexikon, artikel 34723 om Bengt Sundkler, hämtad 2020-11-09.  
Sveriges järnvägar hundra år. Stockholm 1956. Ivar Haeggströms boktryckeri AB. 
Thurfjell, David. Det gudlösa folket. Stockholm: Molin & Sorgenfrei 2015. 

http://www.svenskakyrkan.se/
http://www.rodakorset.se/


 190 

Tönnessen, Aud V, 2007. Kirkens nödhjelp. Bistand, tro og politikk. Oslo: Gyldendal 
Norsk Forlag AS.  

Uglem, Olav, 1979. Norsk misjonshistorie. Oslo: Lunde Forlag og Bokhandel A/S. 
Vem är det: Svensk biografisk handbok 1943. (Projekt Runeberg) Hämtad den 29 ja-

nuari 2021. 
Vem är det 1999. Kunskapsförlaget P.A. Norstedt & Söner 1998 Stockholm. 
Verksamhets- och förvaltningsberättelse för Lutherska Världsförbundets svenska 

sektion och Lutherhjälpen den 1 juli 1981 – 30 juni 1982. I I samma värld. 
Lutherhjälpens årsbok 1982, red. Tore Samuelsson. 92-118. Uppsala: Lut-
herska världsförbundets svenska sektion med Lutherhjälpen. 

Verksamhets- och förvaltningsberättelse för Lutherska Världsförbundets svenska 
sektion och Lutherhjälpen den 1 juli 1982 – 30 juni 1983. I Se människan. 
Lutherhjälpens årsbok 1983, red. Tore Samuelsson. 87-116. Uppsala: Lut-
herska världsförbundets svenska sektion med Lutherhjälpen. 

Verksamhets- och förvaltningsberättelse för Lutherska Världsförbundets svenska 
sektion och Lutherhjälpen den 1 juli 1982 – 30 juni 1984. I Utmaningen från 
Afrika. Lutherhjälpens årsbok 1984, red. Tore Samuelsson. 30-54. Uppsala: 
Lutherska världsförbundets svenska sektion med Lutherhjälpen. 

Verksamhetsberättelse för Svenska kyrkans nämnd för internationell diakoni/Luther-
hjälpen och Stiftelsen Lutherhjälpen för år 1985. I Låt rätten flöda fram. 
Lutherhjälpens årsbok 1986, red. Tore Samuelsson. 95-110. Uppsala: Lu-
therhjälpen.  

Wall, Sarah (2008): Easier Said than Done: Writing an Autoethnography. Internat-
ional Journal of Qualitative Methods. Hos förf. 

Wejryd, Cecilia. 2005. Svenska Kyrkans syföreningar 1844-2003. Stockholm: Ver-
bum.  

Wejryd, Cecilia. 2013. Från enhetssamhälle till mångreligiöst samhälle (c:a 1809 – 
c:a 2000). I Berntson-Nilsson-Wejryd: Kyrka i Sverige. Introduktion till svensk 
kyrkohistoria. Skellefteå: Artos.  

Wohlgemut, Lennart. Svenskt utvecklingssamarbete 50 år. I Perspectives No. 23, Oct 
2012. University of Gothenburg. GML Print on demand AB, Stockholm 2012.  

Zeiler, Johannes Habib. 2018. Crafting Lutheran Pastors in Tanzania. Uppsala univer-
sitet.  

Östberg, Kjell 2008. I takt med tiden. Olof Palme 1927-1969. Stockholm Leopard 
förlag. 

Östberg, Kjell 2009. När vinden vände. Olof Palme 1969-1986. Stockholm Leopard 
förlag. 

 

  



 191 

Sakregister kapitel 1-8  

Allmänna Kyrkliga Mötet. 50 

Andra Vatikankonciliet, 41 

ACT, 13, 14, 53, 65, 67, 115, 116, 

126, 127, 145, 153, 157, 159  

Autoetnografi, 22-26, 31, 67, 70, 88, 

89, 146 

Biafra, 94, 95, 105, 143 

Biskopsmötet, 29, 33, 34, 36, 38, 40, 

41, 67, 81, 97, 119, 138, 146 

Cadillac, 129 

Centerpartiet, 91, 116 

Centralstyrelsen, 14, 16, 44, 46, 50, 

56, 62, 68, 71, 80-82, 121, 156 

Changemaker, 142 

Chevrolet, 129 

Christian Aid, 144, 145 

Church Cooperation, 58, 139 

Community, 125, 132, 155, 156 

Community Development, 49, 74, 100 

Development education, 48, 93 

Det Norske Misjonsselskap, 142 

Diakonia, 144, 145 

Diakoninämnden, 37 

Diakonistyrelsen, 34 

EFS, 33, 40, 44, 47, 48, 49, 51, 59, 

64-66, 73, 82-83, 91, 96 

Electrolux, 129 

Equmeniakyrkan, 144 

Evangelisk-lutherska kyrkan i Fin-

land, 134, 139, 140 

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen se 

EFS 

Ersta diakonisällskap, 77, 131 

Fastebössa, se Fastesparbössa 

Fastesparbössa, 90, 95, 131, 149 

Finnchurch Aid, se Kyrkans utlands-

hjälp 

Finnish Evangelical Lutheran Miss-

ion, se Finska missionssällskapet-

Finska Lutherska Evangelieföre-

ningen, 139 

Finska missionssällskapet, 139, 140, 

141 

Folkrörelse, 11, 30, 31, 45, 46, 56, 

59, 74, 80, 87, 98, 102, 106, 110, 

113, 118, 119, 122, 123, 127, 150,  

154-156 

Församlingsombud, 37, 90, 94 

General Motors, 129 

Göteborgs kyrkliga stadsmission, 131 

Haijbyaffären, 35 

Hela världen, 13, 14, 18, 51-53, 84, 

85, 112, 115, 116, 118, 126, 127, 

136, 137, 145, 153, 159 

Internationell diakoni, 55, 58, 76, 77, 

96, 103, 140, 141, 153 

IM, 35 

Kirkens Nödhjelp, 142-145 

Kontraktsombud, 27, 37, 90, 92, 101, 

120, 121  

Kyrkans Hus, 44, 45, 58, 60, 61, 107 

Kyrkans Internationella Studieavdel-

ning, 40, 48, 57, 148 

Kyrkans Utlandshjälp, 139-141, 143-

145 

Kyrkolivsutskottet, 128, 135 

Kyrkomission, 45, 56, 108, 138, 139, 

142, 144, 153 

Kyrkomötet, 14, 15, 20, 30, 33, 39, 

44-46, 49, 50, 54-57, 61, 62, 64, 66,  



 192 

78, 80-83, 86, 87, 89, 91, 110, 111, 

113, 116, 117, 120, 121, 123, 125, 

128, 135, 140, 142, 147, 153, 156, 

158  

Kyrkoordning (för Svenska kyrkan), 

79, 87, 118 

Kyrkornas världsråd, 18, 20, 39, 41, 

46, 47, 53, 58, 65, 66, 68, 72, 73, 

125, 126  

Kyrkostyrelsen, 14-16, 20, 50, 52, 53, 

66, 68, 69, 80, 81, 84, 86, 88, 89, 91, 

92, 111, 115, 117, 118, 121, 123, 

126-128, 140, 147, 153, 156 

Landskommittén för Lutherska 

Världsförbundet, 34, 35 

Lekmannaförbundet, 37 

Lunds universitet, 17 

Lutheran World Service, 73 

Lutherska världsförbundet, 14, 18, 

20, 34, 35, 39, 41, 53, 56, 65, 67, 68,  

72, 73, 75, 92, 96, 109, 139, 148 

Lutherska världsförbundets svenska 

sektion, 14, 35, 47, 68, 72, 73, 159 

Medvetandegörande, 13, 48, 93, 96, 

149 

Menighedspleienes Landsforbund, 

143 

Missio Dei, 141 

Missionsstyrelsen, 37, 55, 110 

Moderaterna, 91, 116 

New Public Management, 78, 135, 

150 

NORAD, 143, 144 

Norsk Luthersk Misjonssamband, 142 

Ny Dag, 34 

Nämnden för internationell diakoni, 

47, 49, 50, 54, 55, 59, 62-64, 68, 79, 

80, 81, 87, 92, 111, 125, 152, 156 

Nämnden för internationell mission 

och diakoni, 49-54, 56, 64-66, 81, 

126, 156 

Nämnden för mellankyrkliga och 

ekumeniska förbindelser, 46-48, 148 

Nämnden för mission, 60 

Oldsmobile, 129 

Ombudsmötet, 14, 30, 49, 50, 55, 62, 

68, 69, 78, 80, 83, 91, 120, 121, 147, 

152, 156 

Partipolitiskt Obundna i Svenska 

Kyrkan, 91 

Pontiac, 129 

Procter & Gamble, 129 

Representantskap (Lutherhjälpen), 

30, 37, 42, 49, 55, 56, 59, 61, 62, 64, 

68, 74, 75, 78, 89, 98, 102, 110, 111, 

120-122, 125, 143, 147, 152, 157 

Riksförbundet Kyrkans Ungdom, 73, 

120 

Röda korset, 33, 34, 44, 118 

Samarbeid menighet og misjon, 142, 

143 

Santalmisjonen, 142 

Sekretariatet för teologi och ekume-

nik, 67 

Sensus, 62 

Sigtunastiftelsen, 98, 131, 153 

SJ, 133 

Sjömanskyrkan, 40 

Sjömansvårdsstyrelsen, 37, 40, 130 

SKP, 34  

Socialdemokraterna, 91, 117  

Stiftelsen för Rikskyrklig Verksam-

het, SFRV, 14, 30, 49, 55-57, 61, 68, 

120 

Stiftelsen Lutherhjälpen, 57, 78, 122, 

125, 146, 152, 159 

Stiftsgården i Rättvik, 94 

Stiftskommitté, 20, 37, 59 

Stiftsombud, 15, 27, 37, 45, 52, 75, 

90-92, 94, 101, 102, 106, 121 

Stiftsråd, 37, 68, 75  

Stiftsstyrelse, 15, 37, 61, 75, 147, 152  

Stockholms stadsmission, 131 

Svenska kyrkan i utlandet, 40, 44, 46, 

58, 60, 79, 107, 148, 155  

Svenska kyrkans centralråd, 44 

Svenska kyrkans diakonistyrelse, 130 



 193 

Svenska kyrkans diakonistyrelses 

bokförlag, 130 

Svenska kyrkans internationella ar-

bete, 13-18, 20, 21, 51, 53, 54, 60, 

65-67, 84, 85, 88, 98, 114, 117, 118, 

120, 126, 136, 137, 144-146, 148, 

152, 153, 158, 159  

Svenska kyrkans lekmannaskola, 130 

Svenska kyrkans mission, 14, 17, 18, 

31, 33, 38-40, 44, 47-51, 53, 54, 60-

64, 67, 71-74, 76, 78, 79, 81-84, 89, 

94, 96, 102, 107-110, 112, 113, 118, 

122, 125-127, 130, 137-139, 144, 

147, 148, 153, 155  

Svenska Kyrkohjälpen, 35, 36, 39, 

41, 42, 57, 68 

Svenska missionsförbundet, 70 

Svenska Missionssällskapet, 17, 33 

Sveriges Kyrkliga Studieförbund, 62 

Sällskapsmission, 138, 139, 144 

Till Bröders Hjälp, 34, 35 

Tvåregementsläran, 73 

Unilever, 129 

Uppsala universitet, 16, 18, 23, 28, 

29 

Utbildningsresor, 102 

Varumärke, 12, 13, 18, 19, 31, 51-54, 

67, 84, 88, 89, 105, 114, 117-119, 

122, 125, 126, 128-137, 145, 150, 

154, 162  

Varumärkesbyte, 133, 154 

Vodafone, 129 

World Mission, 139 

World Service, 73, 101, 139  

Åbo Akademi, 18, 133 

Öppen kyrka – en kyrka för alla, 91 

  



 194 

Personregister kapitel 1-8 

Andreasson, Rune, 43 

Artéus, Gunnar, 149 

Arvidsson, Ebbe, 42, 43,  

48, 96, 103, 147, 149, 154   

Askmark, Ragnar, 39 

Bamse, björn, 43  

Berggren, Henrik, 149 

Blichfeldt, Bodil Stilling, 21 

Bohman, Ulrika, 18, 126, 136, 137 

Bonnier, Åke, 122 

Brannick, Teresa, 21 

Brattgård, Helge, 47, 54 

Cederberg, Daniel, 17, 34, 35  

Christian III, 141 

Crouse-Dick, Christine, 23 

Coghlan, David, 21 

Cullberg, John, 35, 39 

Davis, Donna F., 132 

Eckerdal, Per, 14, 18, 35, 39, 120 

von Ehrenheim, Carl Gustaf, 47 

Ejdersten, Marianne, 125-128, 153 

Ekström, Sören, 56, 59 

Engellau, Gunnar, 36 

Ellingson, Laura L., 23-26 

Ellis, Carolyn S., 23-25, 111 

Engel, Charlotte, 18 

Erlander, Tage, 149 

Fjärstedt, Biörn, 59 

Furberg, Tore, 17, 33 

Geijer, Arne, 36 

Gibson, Urban, 57, 59 

Giertz, Bo, 39, 75, 76, 103 

Grape, Margareta, 49, 66 

Grenholm, Carl-Henric, 72, 73  

Gustav II Adolf, 130  

Haijby, Kurt, 35 

Hammar, K G, 126 

Hamrefors, Sven, 128, 129 

Hansson, Per, 17, 18 

Hellawell, David, 21, 22 

Hollman, Gunhild Winqvist, 17, 33, 

39, 40  

Ignérus, Olof, 38, 63 

Johansson, Sture, 46 

Jonson, Jonas, 17, 41, 81 

Josefson, Ruben, 39, 73  

Karltun, Stina, 151 

Kastlund, Åke, 36-38, 42, 67, 73, 83, 

96, 102, 103, 105, 147, 154  

Kastlund, Ethel, 37 

Kumar, Nirmalya, 129, 130 

Lakhani, Karim R., 131 

Larsson, Lundquist Annette, 82 

Laverie, Debra A., 132 

Leifland, Leif, 149 

Leskinen, Tapio, 140, 141 

Linde, Stig, 18 

Linderman, Alf, 153 

Lysén, Erik, 66, 157 

Löfström, Inge, 17 

McElroy, Neff, 129 

Méndez, Mariza, 26 

Merriam, Sharan B., 22 

Millroth, Johan, 18, 126, 135, 136 

Moberg, Marcus, 18, 126, 128, 133, 

134, 135 

Månson, Thorsten, 46-49, 109  

Mäkelä, Jaakko, 139, 140 

Nordstokke, Kjell, 18, 142, 143 

O’Mahony, Siobhan, 131  



 195 

Olinder, Britta, 56 

Olson, Erik L., 129, 132 

Perrolf, Bertil, 97 

Pontoppidan, Erik d.y., 141 

Rexius, Erland, 59 

Rosling, Hans, 100 

Ringström, Margaretha, 49, 59, 60, 

109  

Rissanen, Seppo, 140 

von Rosen, Carl Gustaf, 105 

Rubin, Lars, 17, 157 

Runestam, Staffan, 130 

Ryman, Björn, 14, 17, 32, 34-40, 42-

46, 48, 49, 57, 109, 120, 149, 155 

Samuelsson, Tore, 63 

Schjörring, Jens Holger, 138 

Shah, Purvi, 129, 132 

Sloan, Alfred P., 129, 132 

Sundback, Susan, 138 

Sundby, Olof, 42 

Sundkler, Bengt, 17, 33 

Svantesson, Torbjörn, 18, 126, 135 

Svenungsson, Henrik, 43, 48, 56, 109 

Tingsten, Herbert, 158 

Thurfjell, David, 158 

Tutu, Desmond, 102 

Tönnessen, Aud V., 143 

Uglem, Olav, 142 

Wejryd, Cecilia, 33-35, 38 

Werner, Mårten , 55, 103, 105, 149 

Westlund, Barbro, 56 

Wingborg, Olle, 59 

Wingren, Gustaf, 73 

Zeiler, Johannes, 27 

Åman, Margareta Grundmark, 56, 95 

Östberg, Kjell, 149 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

         
       

         
  

 
  

 
      

     
 

        
   

        
          
         

     
                

          
            

         
          
     
        

   
     

   
       

  
         

             
 

      
     

   
            
         

         

Studia Missionalia Upsaliensia & Svecana 

This publication is part of the Studia Missionalia Svecana series, published by the 
Swedish Institute of Mission Research, Uppsala, Sweden. Books can be ordered 
from Uppsala University online shop at http://www.ub.uu.se/actashop/ or through e-
mail acta@ub.uu.se 

Studia Missionalia Upsaliensia ISSN 0585-5373 

Editors: 1-27 (I-XXVII) Bengt Sundkler; 28-69 (XXVIII-LXIX) Carl F. Hal-
lencreutz; 70-80 (LXX-LXXX) Alf Tergel. 

1 (I) Peter Beyerhaus (1956). Die Selbständigkeit der jungen Kirchen als 
missionarisches Problem. 
2 (II) Bengt Sundkler (1960). The Christian Ministry in Africa. 
3 (III) Henry Weman (1960). African Music and the Church in Africa. 
4 (IV) Tore Furberg (1962). Kyrka och Mission i Sverige 1868-1901. Svenska 
kyrkans missions tillkomst och första verksamhetstid. 
5 (V) Eric J. Sharpe (1965). Not to Destroy but to Fulfil: The Contribution of J. N. 
Farquhar to Protestant Missionary Thought in India before 1914. 
6 (VI) Carl-Johan Hellberg (1965). Missions on a Colonial Frontier West of Lake 
Victoria: Evangelical Missions in North-West Tanganyika to 1932. 
7 (VII) Carl F. Hallencreutz (1966). Kraemer towards Tambaram: A Study in 
Hendrik Kraemer’s Missionary Approach. 
8 (VIII) Johannes Aagaard (1967). Mission, Konfession, Kirche: Die Problematik 
ihrer Integration im 19. Jahrhundert in Deutschland. I, II. 
9 (IX) Gustav Bernander (1968). Lutheran Wartime Assistance to Tanzanian 
Churches 1940-1945. 
10 (X) Sigfrid Estborn (1968). Johannes Sandegren och hans insats i Indiens 
kristenhet. 
11 (XI) Peter Beyerhaus and Carl F. Hallencreutz (eds.) (1969). The Church 
Crossing Frontiers: Essays on the Nature of Mission. In Honour of Bengt Sundkler. 

12 (XII) Sigvard von Sicard (1970). The Lutheran Church on the Coast of Tanzania 
1887-1914 with Special Reference to the Evangelical Lutheran Church in Tanzania, 
Synod of Uzaramo-Uluguru. 
13 (XIII) David Lagergren (1970). Mission and State in the Congo: A Study of the 
Relations between Protestant Missions and the Congo Independent State Authorities 
with Special Reference to the Equator District, 1885-1903. 

186 

mailto:acta@ub.uu.se
http://www.ub.uu.se/actashop


 

         

 
          
            

     
          

     
            

         
  
        

    
       

       
         

           
          
       
          

   
         
         

        
   

    
    

        
       

  
      

    
        

         
       

          
         

    
         
     
           

           
       

   
    

         
    

         
   

14 (XIV) Sigbert Axelson (1970). Culture Confrontation in the Lower Congo: From 
the Old Congo Kingdom to the Congo Independent State with Special Reference to 
the Swedish Missionaries in the 1880’s and 1890’s. 
15 (XV) Per Oesterbye (1970). The Church in Israel: A Report on the Work and 
Position of the Christian Churches in Israel, with Special Reference to the 
Protestant Churches and Communities. 
16 (XVI) Marja-Liisa Swantz (1970). Ritual and Symbol in Transitional Zaramo 
Society with Special Reference to Women. 
17 (XVII) Stiv Jakobsson (1972). Am I not a Man and a Brother?: British Missions 
and the Abolition of the Slave Trade and Slavery in West Africa and the West Indies 
1786-1838. 
18 (XVIII) Jonas Jonson (1972). Lutheran Missions in a Time of Revolution: The 
China Experience 1944-1951. 
19 (XIX) Tord Harlin (1973). Spirit and Truth: Religious Attitudes and Life 
Involvements of 2200 African Students. I, II. 
20 (XX) Carl F. Hallencreutz, Johannes Aagaard and Nils E. Bloch-Hoell (eds.) 
(1974). Missions from the North: Nordic Missionary Council 50 Years. 
21 (XXI) Josiah M. Kibira (1974). Church, Clan, and the World. 
22 (XXII) Axel-Ivar Berglund (1976). Zulu Thought-Patterns and Symbolism. 
23 (XXIII) Ingemar Bergmark (1974). Kyrka och sjöfolk. En studie i Svenska 
kyrkans sjömansvård 1911-1933. 
24 (XXIV) Håkan Eilert (1974). Boundlessness. Studies in Karl Ludwig Reichelt’s 
Missionary Thinking with Special Regard to the Buddhist-Christian Encounter. 
25 (XXV) Sven Arne Flodell (1974). Tierra nueva. Svensk grupputvandring till 
Latinamerika. Integration och församlingsbildning. 
26 (XXVI) Håkan Zetterquist (1974). Stad och stift. Stiftsbildning och 
församlingsdelningar i Stockholm 1940-1956. 187 
27 (XXVII) Olav Saeverås (1974). On Church-Mission Relations in Ethiopia 1944-
1969 with Special Reference to the Evangelical Church Mekane Yesus and the 
Lutheran Missions. 
28 (XXVIII) Ingvar Kalm (1976). Missionen i Linköpings stift. Biträdes-
missionssällskapets verksamhet 1841-1875. 
29 (XXIX) Bengt Sundkler (1976). Zulu Zion and Some Swazi Zionists. 
30 (XXX) Herman Schlyter (1976). Der China-Missionar Karl Gützlaff und seine 
Heimatbasis: Studien über das Interesse des Abendlandes an der Mission des 
China-Pioniers Karl Gützlaff und über seinen Einsatz als Missionserwecker. 
31 (XXXI) Carl F. Hallencreutz (1977). Dialogue and Community: Ecumenical 
Issues in Inter-Religious Relationships. 
32 (XXXII) Gustav Arén (1978). Evangelical Pioneers in Ethiopia: Origins of the 
Evangelical Church Mekane Yesus. 
33 (XXXIII) T. E. Yates (1978). Venn and Victorian Bishops Abroad: The 
Missionary Policies of Henry Venn and their Repercussions upon the Anglican 
Episcopate of the Colonial Period 1841-1872. 
34 (XXXIV) Carl-Johan Hellberg (1979). A Voice of the Voiceless: The Involvement 
of the Lutheran World Federation in Southern Africa 1947-1977. 
35 (XXXV) John Hultvall (1981). Mission och revolution i Centralasien. Svenska 
Missionsförbundets mission i Östturkestan 1892-1938. 
36 (XXXVI) Emmet E. Eklund (1983). Peter Fjellstedt: Missionary Mentor to 
Three Continents. 



 

      
     

        
         

         
    
           
     

    
       

    
          

   
       

            
   

         
 

      
        

        
  

    
  

          
     

          
   

          
    

         
    

          
       

             
  

         
   

          
          
   

         
  

    
         

       
       
  

37 (XXXVII) John Lundmark (1983). Det splittrade gudsfolket och missions-
uppdraget. En studie i relationen mellan kyrkan och judendomen. 
38 (XXXVIII) Manfred Lundgren (1984). Proclaiming Christ to His World: The 
Experience of Radio Voice of the Gospel, 1957-1977. 
39 (XXXIX) Carl F. Hallencreutz et al. (ed.) (1984). “Daring in Order to Know”: 
Studies in Bengt Sundkler’s Contribution as Africanist and Missionary Scholar. 
40 (XL) Hugo Söderström (1984). God Gave Growth: The History of the Lutheran 
Church in Zimbabwe 1903-1980. 
41 (XLI) Per Erik Gustafsson (1984). Tiden och tecknen. Israelsmission och 
Palestinabild i det tidiga Svenska Missionsförbundet. En studie i apokalyptik och 
mission c:a 1860-1907. 
42 (XLII) Sigfrid Deminger (1985). Evangelist på indiska villkor. Stanley Jones och 
den indiska renässansen 1918-1930. 
43 (XLIII) Agnes Chepkwony (1987). The Role of Non-Governmental 
Organizations in Development: A Study of the National Christian Council of Kenya 
(NCCK), 1963-1978. 
44 (XLIV) Johnny Bakke (1986). Christian Ministry: Patterns and Functions within 
the Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus. 
45 (XLV) Åsa Dalmalm (1985). L’Église à l’épreuve de la tradition: La 
Communauté Évangélique du Zaïre et le Kindoki. 
46 (XLVI) Aasulv Lande (1988). Meiji Protestantism in History and 
Historiography. 
47 (XLVII) Tord Fornberg (1988). Jewish-Christian Dialogue and Biblical 
Exegesis. 
48 (XLVIII) John S. Pobee (1991). Religion and Politics in Ghana. 
49 (XLIX) Anders P. Hovemyr (1989). In Search of the Karen King: A Study in 
Karen Identity with Special Reference to 19th Century Karen Evangelism in 
Northern Thailand. 
50 (L) Carl F. Hallencreutz (ed.) (1990). Pehr Högströms Missionsförrättningar och 
övriga bidrag till samisk kyrkohistoria. 
51 (LI) Karl-Johan Lundström (1990). The Lotuho and the Verona Fathers: A Case 
Study of Communication in Development. 
52 (LII) Lissi Rasmussen (1990). Religion and Property in Northern Nigeria: Socio-
economic Development and Islamic and Christian Influence in Northern Nigeria, 
with Special Reference to the Rights and Views of Property among the Birom and 
Kilba. 
53 (LIII) John Hultvall (1991). Mission och vision i Orienten. Svenska Missions-
förbundets mission i Transkaukasien-Persien 1882-1921. 
54 (LIV) Alf Helgesson (1994). Church, State and People in Mozambique: An 
Historical Study with Special Emphasis on Methodist Developments in the 
Inhambane Region. 
55 (LV) José Marin Gonzales (1992). Peuples indigènes, missions religieuses et 
colonialisme interne dans l’Amazonie Peruvienne. 
56 (LVI) António Barbosa da Silva (1992). Is there a New Imbalance in Jewish-
Christian relations? An Analysis of the Theoretical Presuppositions and Theological 
Implications of the Jewish-Christian Dialogue in the Light of the World Council of 
Churches and the Roman Catholic Church´s Conceptions of Inter-Religious 
Dialogue. 



 

      
        
      
           

 
          

  
         

  
       
         
           

     
    

         
  

          
      

          
          

   
         

           
    

       
      
         
        

         
   

         
        

           
     

         
      
          

   
           

 
            

  
     
      
        
       

           
  

57 (LVII) Kajsa Ahlstrand (1993). Fundamental Openness: An Enquiry into 
Raimundo Panikkar’s Theological Vision and its Presuppositions. 
58 (LVIII) Eskil Forslund (1993). The Word of God in Ethiopian Tongues: 
Rhetorical Features in the Preaching of the Ethiopian Evangelical Church Mekane 
Yesus. 
59 (LIX) Joel Yrlid (1994). Mission och kommunikation. Den kristna missionen och 
transportnätets utveckling i Belgiska Kongo/Zaïre 1878-1991. 
60 (LX) Olaus Brännström (1994). Peter Fjellstedt. Mångsidig men entydig 
kyrkoman. 
61 (LXI) Tord Fornberg (1995). The Problem of Christianity in Multi-Religious 
Societies of Today: The Bible in a World of Many Faiths. 
62 (LXII) Josef Nsumbu (1995). Culte et Société: Le culte Chrétien comme réflexion 
critique d’une société moderne africaine: cas du chant dans la Communauté 
Evangélique du Zaïre. 
63 (LXIII) Carl-Johan Hellberg (1997). Mission, Colonialism and Liberation: The 
Lutheran Church in Namibia 1840-1966. 
64 (LXIV) Göran Gunner (1996). När tiden tar slut. Motivförskjutningar i frikyrklig 
apokalyptisk tolkning av det judiska folket och staten Israel. 
65 (LXV) Gurli Hansson (1996). Mwana Ndi Mai: Toward an Understanding of 
Preparation for Motherhood and Child Care in the Transitional Mberengwa 
District, Zimbabwe. 
66 (LXVI) Øyvind M. Eide (1996). Revolution and Religion in Ethiopia: A Study of 
Church and Politics with Special Reference to the Ethiopian Evangelical Church 
Mekane Yesus, 1974-1985. 
67 (LXVII) Canaan Sodindo Banana (1996). The Church and the Struggle for 
Zimbabwe: From the Programme to Combat Racism to Combat Theology. 
68 (LXVIII) Veronica Melander (ed.) (1997). Culture Confrontation and Local 
Mobilization: Essays in Honour of Sigbert Axelson. 
69 (LXIX) Arne Tolo (1998). Sidama and Ethiopian: The Emergence of the Mekane 
Yesus Church in Sidama. 
70 (LXX) Katrin Åmell (1998). Contemplation et dialogue: Quelques exemples de 
dialogue entre spiritualités après le concile Vatican II. 
71 (LXXI) Veronica Melander (1999). The Hour of God?: People in Guatemala 
Confronting Political Evangelicalism and Counter-insurgency (1976-1990). 
72 (LXXII) Ngwabi Bhebe (1999). The ZAPU and ZANU Guerrilla Warfare and the 
Evangelical Lutheran Church in Zimbabwe. 
73 (LXXIII) Carl F. Hallencreutz (1998). Religion and Politics in Harare 1890-
1980. 
74 (LXXIV) Bengt Sundkler & Christopher Steed (2000). A History of the Church 
in Africa. 
75 (LXXV) Gustav Arén (1999). Envoys of the Gospel in Ethiopia: In the Steps of 
the Evangelical Pioneers 1898-1936. 
76 (LXXVI) Oddbjörn Leirvik (1999). Images of Jesus Christ in Islam: 
Introduction, Survey of Research, Issues of Dialogue. 
77 (LXXVII) Oscar Stenström (1999). Proverbes des Bakongo. 
78 (LXXVIII) Lars Berge (2000). The Bambatha Watershed: Swedish Missionaries, 
African Christians and an Evolving Zulu Church in Rural Natal and Zululand 1902-
1910. 



 

        
         

  
          

   
 

  
 

        
          

  
 

       
          
  

        
            

       
        

    
          

     
         

   
        

          
       
      

       
        

          
          
   
          

     
    

 
     

        
      

        
    

        
      

       
        

           
        

           

79 (LXXIX) Johan Hasselgren (2000). Rural Batak, Kings in Medan: The 
Development of Toba Batak Ethnoreligious Identity in Medan, Indonesia, 1912-
1965. 
80 (LXXX) Lian H. Sakhong (2000). Religion and Politics among the Chin People 
in Burma (1896-1949). 

Studia Missionalia Svecana ISSN 1404-9503 

Editors: 81-103 (LXXXI-CIII) Alf Tergel and Aasulv Lande; 104-107 (CIV-CVII), 
Kajsa Ahlstrand and David Kerr; 108- (CVIV-) Kajsa Ahlstrand and Mika 
Vähäkangas. 

81 (LXXXI) Carl Sundberg (2000). Conversion and Contextual Conceptions of 
Christ: A Missiological Study among Young Converts in Brazzaville, Republic of 
Congo. 
82 (LXXXII) Staffan Grenstedt (2000). Ambaricho and Shonkolla: From Local 
Independent Church to the Evangelical Mainstream in Ethiopia: The Origins of the 
Mekane Yesus Church in Kambata Hadiya. 
83 (LXXXIII) Jørn Henrik Olsen (2001). Kristus i tropisk Afrika. I spændingsfeltet 
mellem identitet og relevans. 
84 (LXXXIV) Marja Liisa Swantz (2002). Beyond the Forestline: The Life and 
Letters of Bengt Sundkler. 
85 (LXXXV) Carl F. Hallencreutz (2002). Yngve Brilioth. Svensk medeltidsforskare 
och internationell kyrkoledare. 
86 (LXXXVI) Magnus Lundberg (2002). Unification and Conflict: The Church 
Politics of Alonso de Montúfar OP, Archbishop of Mexico, 1554-1572. 
87 (LXXXVII) Alf Tergel (2002). Tro och religion i historia och samhälle. 
88 (LXXXVIII) Karin Sarja (2002).”Ännu en syster till Afrika”. Trettiosex kvinnliga 
missionärer i Natal och Zululand 1876-1902. 191 
90 (XC) Yvonne Maria Werner (red.) (2004). Nuns and Sisters in the Nordic 
Countries after the Reformation: A Female Counter-Culture in Modern Society. 
91 (XCI) Inger Marie Okkenhaug (red.) (2003). Gender, Race and Religion: Nordic 
Missions 1860-1940. 
92 (XCII) Gunilla Gunner (2003). Nelly Hall. Uppburen och ifrågasatt. Predikant 
och missionär i Europa och USA 1882-1901. 
93 (XCIII) Sven Lundkvist (2003). Tron och gärningarna. Svenska Missions-
förbundets bakgrund och utveckling till omkring 1970. 
94 (XCIV) Staffan Runestam (2004). Söderblomsstudier. 
95 (XCV) Gunilla Nyberg Oskarsson (2004). Le mouvement pentecôtiste – une 
communauté alternative au sud du Burundi 1935-1960. 
96 (XCVI) Göran Wiking (2004). Breaking the Pot: Contextual Responses to 
Survival Issues in Malaysian Churches. 
97 (XCVII) Tore Furberg (2004). Ett ekumeniskt tecken. Svenska kyrkans biskops-
ämbete i mission och ekumenik under första hälften av 1900-talet. 
98 (XCVIII) Sveinung Johnson Moen (2005). The Mongwande Snake Cult. 
99 (XCIX) Jan-Åke Alvarsson (ed.) (2005). The Missionary Process. 
100 (C) Helene Egnell (2006). Other Voices: A Study of Christian Feminist 
Approaches to Religious Plurality East and West. 
101 (CI) Alf Tergel (2006). Teologi och dialog. Utmaningar och svar i teologin. 



 

         
        

   
          

  
         

      
        

   
             

      
    

   
         

              
        

            
      

        
         

        
           

      
   

  
        
     
      

   
        

   
        

         
           

 
           

 
          

     
   

        
        

        
     

         
     

       
 
 

102 (CII) Mats Rydinger (2006). The Vulnerable Power of Worship: A Study of a 
Power Approach to Contextualization in Christian Mission. 
103 (CIII) Klas Lundström (2006). Gospel and Culture in the World Council of 
Churches and the Lausanne Movement with a Particular Focus on the Period 1973-
1996. 
104 (CIV) Rolv Olsen (2007). Prevailing Winds: An Analysis of the Liturgical 
Inculturation Efforts of Karl Ludvig Reichelt. 
105 (CV) Ruth Franzén (2008). Ruth Rouse among Students: Global, Missiological 
and Ecumenical Perspectives. 
106 (CVI) Jieren Li (2008). In Search of the Via Media between Christ and Marx: A 
Study of Bishop Ding Guangxun's Contextual Theology. 
107 (CVII) Göran Janzon (2008). “Den andra omvändelsen”. Från svensk mission 
till afrikanska samfund på Örebromissionens arbetsfält i Centralafrika 1914-1962. 
108 (CVIII) Olle Kristenson (2009). Pastor in the Shadow of Violence: Gustavo 
Gutiérrez as a Public Pastoral Theologian in Peru in the 1980s and 1990s. 
109 (CIX) Lennart Henriksson (2010). A Journey with a Status Confessionis: 
Analysis of an Apartheid Related Conflict between the Dutch Reformed Church in 
South Africa and the World Alliance of Reformed Churches, 1982-1998. 
110 (CX) Ulf Carmesund (2010). Refugees or Returnees: European Jews, 
Palestinian Arabs and the Swedish Theological Institute in Jerusalem around 1948. 
111 (CXI) Anders Göranzon (2011). The Prophetic Voice of the South African 
Council of Churches after 1990: Searching for a Renewed Kairos. 
112 (CXII) Robert Odén (2012). Wåra swarta bröder. Representationer av 
religioner och människor i Evangeliska fosterlandsstiftelsens Missions-Tidning 
1877-1890. 
113 (CXIII) Bertil Åhman (2014). Daniel Ndoundou. Väckelseledare i den 
Evangeliska Kyrkan i Kongo. 
114 (CXIV) Gustaf Björck (2014). Förändring av Missionssynen? Perspektiv på 
Svenska kyrkans mission 1945-2000 speglad av ledning och missionärer. 
115 (CXV) Magnus Lundberg (2015). Mission and Ecstasy. Contemplative Women 
and Salvation in Colonial Spanish America and the Philippines. 
116 (CXVI) Erik K.E. Egeland (2016). Christianity, Generation and Narrative. 
Religious Conversion and Change in Sidama, Ethiopia, 1974–2012. 
117 (CXVII) Niklas Holmefur (2016). Den osynliga religionen. Analys av policy för 
svensk utvecklingspolitik 2010–2014. 
118 (CXVIII) Klas Lundström (2017). Mission i omvandling : EFS arbete i 
Tanzania 1938–2015. 
119 (CXIX) Johannes Habib Zeiler (2018). Crafting Lutheran Pastors in Tanzania. 
Perceptions of Theological Education and Formation in the Evangelical Lutheran 
Church in Tanzania. 
120 (CXX) Anita Yadala Suneson (2019). Indian Protestants and their Religious 
Others. Views of Religious Diversity among Christians in Bangalore. 
121 (CXXI) Rebecca Loder-Neuhold (2019). Crocodiles, Masks and Madonnas. 
Catholic Mission Museums in German-Speaking Europe.
122 (CXXII) Klas Lundström, Kajsa Ahlstrand, Jan-Åke Alvarsson, Göran Janzon 
(red.) (2021). Svensk mission: och kyrkorna som växt fram. 
123 (CXXIII) Anders Wejryd (2021). Lutherhjälpen som försvann. 


	Abstract
	Förkortningar
	Förord
	Kapitel 1 - Inledning
	1.1 Avgränsningar
	1.2 Forskningsfråga
	1.3 Tidigare forskning och undersökningar

	Kapitel 2 – Material och metod
	2.1 Val av källor
	2.1.1. Behov av ytterligare källor

	2.2. Att forska om sitt eget
	2.3 Autoetnografi – att skriva om sig själv, i sitt sammanhang
	2.3.1 Autoetnografins framväxt
	2.3.2 Autoetnografi på olika sätt
	2.3.3 Några karaktäristika för autoetnografi
	2.3.4 Kritik mot autoetnografin

	2.4 Intervjuer
	2.4.1 Urval och intervjuformer
	2.4.2 Avidentifiering och anonymisering

	2.5 Folkrörelse, offentlig sektor, civilsamhälle?
	2.6 Vad är ett varumärke?
	2.7 Mina metoder – min metod

	Kapitel 3 – Lutherhjälpen genom åren
	3.1 Svenska kyrkan – från kyrkoprovins till svensk
	3.1.1 Svensk mission i utlandet
	3.1.2 Nödhjälp och konkurrens

	3.2 Lutherhjälpen omkring 1960
	3.2.1 Insamlingsresultat
	3.2.2 Intern organisation och ledning
	3.2.3 Synlighet
	3.2.4 Förhållande till Svenska kyrkans ledning och Svenska kyrkans mission
	3.2.5 Internationella förbindelser
	3.3 Lutherhjälpen omkring 1980
	3.3.1 Insamlingsresultat
	3.3.2 Intern organisation och ledning
	3.3.3 Synlighet
	3.3.4 Förhållande till Svenska kyrkans ledning och Svenska kyrkans mission
	3.3.5 Internationella förbindelser

	3.4 Lutherhjälpen omkring 2000
	3.4.1 Insamlingsresultat
	3.4.2 Intern organisation och ledning
	3.4.3 Synlighet
	3.4.4 Förhållande till Svenska kyrkans ledning och Svenska kyrkans mission
	Åren före 2000
	Åren efter 2000

	3.4.5 Internationella förbindelser

	3.5 Svenska kyrkans internationella arbete omkring 2013
	3.5.1 Insamlingsresultat
	3.5.2 Intern organisation och ledning
	3.5.3 Synlighet
	3.5.4 Förhållande till Svenska kyrkan och Svenska kyrkans mission
	3.5.5 Internationella förbindelser

	3.6 Sammanfattning och forskningsfrågan

	Kapitel 4 – Lutherhjälpen för mig
	4.1 Jag blev prästbarn
	4.2 Lutherhjälpen kommer in i mitt liv
	4.3 Lutherhjälpen i kyrkolivet
	4.4. Reflektion 1
	4.5 Mer än tio års paus
	4.6 Åter i Svenska kyrkan
	4.7 Integration och alienation
	4.8 Gemensam nämnd
	4.9 Informationsavdelningen
	4.10 Ledningsfunktioner
	4.11 Företrädargruppen
	4.12 Vad skulle verksamheten heta?
	4.13 Kyrka eller biståndsorganisation
	4.14 Min väg igen
	4.15 Reflektion 2
	4.16 Forskningsfrågan och jag

	Kapitel 5 – Intervjuer
	5.1 Informanter
	5.1.1 Ombud
	5.1.2 Anställda
	5.1.3 Beslutsfattare
	5.1.4 Benämning av informanterna

	5.2 Intervjuområden
	5.3 Bakgrund och skäl till engagemanget för Lutherhjälpen
	5.4 Bilder av Lutherhjälpen
	5.4.1 Lutherhjälpen i samhället
	5.4.2 Lutherhjälpen i lokalförsamlingen
	5.4.3 Lutherhjälpen i kyrkan i stort

	5.5 Framgångsfaktorer för Lutherhjälpen
	5.5.1 Yttre framgångsfaktorer
	5.5.2 Inomkyrkliga framgångsfaktorer
	5.5.3 Ledarskap

	5.6 Faktorer bakom Lutherhjälpens tillbakagång
	5.6.1 Yttre förändringar
	5.6.2 Inre förändringar

	5.7 Relationer till Svenska kyrkans mission och Svenska kyrkans nationella nivå
	5.7.1 Konsolidering av Svenska kyrkans organisation
	5.7.2 Kulturskillnader och konkurrens
	5.7.3 Ett tidigt initiativ
	5.7.4 Vilka drev på?

	5.8 Namnfrågan
	5.8.1 Skäl för namnbyte
	5.8.2 Skäl emot namnbyte
	5.8.3 Andra tänkbara namn
	5.8.4 Drivande bakom namnbytet
	5.8.5 Genomförandet
	5.8.6 Följder av namnbytet

	5.9 Beslutsmakten i Lutherhjälpen
	5.10 Sammanfattning

	Kapitel 6 - Varumärket Lutherhjälpen och varumärket Svenska kyrkan
	6.1 Byggandet av varumärket Svenska kyrkan
	6.1.1 Kyrkostyrelsen och kyrkomötet om den enhetliga varumärkesstrategin

	6.2 Varumärkens värde
	6.2.1 Ett eller flera varumärken
	6.2.2 Svenska kyrkan och varumärken
	6.2.3 Varumärken i anslutning till Svenska kyrkan
	6.2.4 Organisation och informella gemenskaper
	6.2.5 Varumärkesbyte

	6.3 Kyrkor och varumärken
	6.3.1 Kyrka, marknad och media
	6.3.2 Undersökningar om Svenska kyrkans varumärken

	6.4 Varumärkena och Svenska kyrkans internationella arbete

	Kapitel 7 – Hur gjorde några närliggande kyrkor?
	7.1 Finland
	7.2 Norge
	7.3 Finland, Norge, Sverige – samt Storbritannien och Irland
	7.4 Kan grannarna belysa forskningsfrågan?

	Kapitel 8 – Diskussion och analys
	8.1 Sextio års förändringar
	8.1.1 Lutherhjälpens roll
	8.1.2 Samhällsförändringar
	8.1.3 Förändringar i Svenska kyrkan
	8.1.4 Ny konkurrens

	8.2 Hur gick det till när Lutherhjälpen blev till Svenska kyrkans internationella arbete?
	8.2.1 Organisationen Lutherhjälpen
	11.2.2 Namnet Lutherhjälpen
	8.2.3 Hur kunde det gå så fort?
	Tidsanda och ”nyttighet”
	Ombudskår och folkrörelsekänsla
	Information och synlighet
	Kommunikationen mellan beslutande organ


	8.3 Hur upplevde olika berörda personer förändringen, hur förhöll de sig till den och vilka följder har detta fått för deras syn på demokrati och delaktighet i Svenska kyrkan?
	8.4 Vilka följder har förändringen fått för Svenska kyrkan?

	9 Sammanfattning
	10 Summary
	Bilaga 1
	Källor och litteratur
	Sakregister kapitel 1-8
	Personregister kapitel 1-8
	Serielista



