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Förord
av Ove Gustafsson

De fyra essäerna i denna antologi diskuterar kristna organisationer och inter-
nationellt bistånd som samhällskrafter. Västvärldens politik och den interna-
tionella storfinansens intressen styr visserligen vitala delar av samhällsliv 
men inte allt i Afrika och Asien. I ”mottagarens” ögon kan ett s.k. utveck-
lingssamarbete likna kolonial paternalism, något som UNESCO uppmärk-
sammat. Neo-paternalismen kan gälla allt från direkta, statliga utvecklings-
insatser och privat bistånd organiserat som ett företag på en marknad till 
folkrörelsebaserat solidaritetsarbete med eller utan statligt stöd. Svenska 
Missionsrådet, SMR, har ställt sig självkritiska frågor och bekostade under 
2004 och 2005 fyra seminarier som Svenska Institutet för Missionsforskning 
arrangerade. Tre forskare vidtalades och presenterade analyser och uppslag, 
som diskuterades.  

Vissa nyckelord som det civila samhället får under olika tidsepoker olika 
innebörd. FD, kyrkoherde Olof Lönneborg utreder den idéhistoriska bak-
grunden till det moderna talet hos Sida o.a. om stat och civilt samhälle. 
Pockande frågor formuleras om relationen mellan utomeuropeiskt civilt 
samhälle och Västerlandets självpåtagna roll att civilisera eller demokratise-
ra den omgivande världen. 

En offentlig polemik i Norge har under senare år gällt frågan om värdeba-
serat bistånd eller ej, kristna eller sekulära värden. Med hjälp av norska ex-
empel från Madagaskar, Tanzania, Etiopien och Nepal behandlar professor 
Jarle Simensen mot bakgrund av internationell debatt temat stat, mission och 
utveckling. En fråga ställs hur pass väl förankrad i folkvilja och grundvärden 
som kristen mission och lokala kyrkor varit. 

I sitt andra bidrag behandlar Jarle Simensen en annan generell problema-
tik, kristenhetens funktion i förhållande till nationsbyggande och framförallt 
modernisering i Afrika under 1900-talet. Tanken prövas kritiskt att kristna 
väckelser och även karismatiska rörelser kan tolkas som varierade svar på en 
moderniseringskris och som prov på livsdugliga delar av ett samhällsbygge, 
bra för vad och vilka. 

Med utgångspunkt från svenska folkrörelsers framtidsstudier presenterar 
docent Sigbert Axelson en översikt över svensk missionsforskning om kyr-
kors samhällsroller. Medborgare samarbetar överallt med varandra och ut-
vecklar ständigt sina lokalsamhällen med hjälp av eller i strid med ambitiösa, 
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övergripande krafter. Axelson prövar tanken att gudstjänstfirande församling 
kan fungera som instrument för folklig mobilisering, något svåråtkomlig för 
intresserad överhet. 

Som förlag för serien MISSIO vill Svenska Institutet för Missionsforsk-
ning tacka SMR för ett forskningsinitiativ och Svenska kyrkan för publice-
ringsbidrag till denna forskningsrapport.

Uppsala i stilla veckan 2006 
Ove Gustafsson, kanslichef,
Sydafrikaforskare



11

Olof Lönneborg 
Civil Society – ett civilsationsprojekt 
En studie om det civila samhället & kyrkornas roll

Uppdraget
Frågan om det civila samhällets roll har kommit att bli central för Svenska 
Missionsrådets arbete med utvecklingsinsatser under de senaste åren. Dis-
kussionen om det civila samhället har ingått i den internationella utveck-
lingsdiskursen sedan 1980-talet. En allt större politisk vilja bakom de stora 
biståndsgivarna har beslutat att inrikta sitt arbete på att främja det civila 
samhället i tredje världen. Även det svenska statliga utvecklingsbiståndet har 
kommit att formeras kring frågan om utveckling av det civila samhället i 
biståndsländer, genom bland annat de organisationer som tar emot ekono-
miska bidrag från Sida för sin verksamhet. 

Idén om det civila samhället är inte ny i västerländsk politisk teori. Detta 
betyder dock inte att idén har samma innehåll som den tidigare haft. I vår 
samtidsförståelse betraktas begrepp som konstruktioner om vår verklighet. 
Därmed blir frågan om vilket innehåll vi önskar tillskriva konstruktionen 
central. Ytterst handlar det om vilken roll kyrkor och kristna organisationer 
vill, kan och bör spela i samhället. 

SMR har tagit sig an denna fråga på olika sätt. Ett arbete har påbörjats för 
att:

arbeta fram en gemensam förståelse av begreppet det civila samhället
utifrån vår givna utgångspunkt som kyrkor och kristna organisationer 
tydliggöra vilka funktioner hos det civila samhället som SMR vill lyfta 
fram som särskilt betydelsefulla för kyrkor och kristna organisationer  
bidra till att medlemsorganisationerna tydligare ser och utför sina roller 
och möjligheter för att bidra till samhällsutveckling på ett relevant sätt  
ta fram redskap som är vägledande vid bedömning av ansökningar och 
rapporter.

SMR förklarar att ”det är viktigt att beskriva vilka roller kyrkor och kristna 
organisationer har haft, har och vill ha i framtiden som samhällsaktörer.” 
Som en del av det blir det viktigt att definiera vad SMR menar med det civila 
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samhället och vilka funktioner och roller som vi på ett specifikt sätt vill lyfta 
fram.”  

Som en del av sitt arbete har SMR uppdragit åt några utomstående forska-
re att bidra till diskussionen om det civila samhället och kyrkornas roller, där 
min rapport utgör ett av dessa bidrag.  

Uppdraget är att föra en diskussion kring riskerna för att västerländska 
begrepp, erfarenheter och perspektiv påverkar tänkandet kring kyrkornas 
roller i utvecklingsländer. 1

I uppdraget vill SMR betona behovet av analys av följande frågor: 

vilken typ av civilt samhälle befinner sig kyrkor och kristna organisatio-
ner i?
vilka risker medför det att använda en västerländsk idé i en annan kontext 
och hur kan detta påverka kyrkornas roller i utvecklingsländerna?

Rapporten inleds med en skiss av några idéhistoriska perspektiv på begrep-
pet – det civila samhället. Det visar sig att begreppet är västerländskt och 
uttrycker en mångfald föreställningar, som inte låter sig förenas till en 
gemensam syn. 

Med anknytning till denna bakgrund belyses några temata i den aktuella 
diskussionen. Den visar på de två referenspunkter som funnits i diskussionen 
om det civila samhället. Den första är förhållandet till staten och den andra 
är förhållandet till marknaden. Den visar också på några olika synsätt på 
företeelser i det civila samhället.  

Därefter diskuteras kristendomens syn på samhället med stöd i några av 
de stora teologerna. Slutsatsen, som inte är revolutionerande, är att kristen-
domen inte har ägt någon egen samhällssyn, men att de kristna kyrkorna kan 
anpassa sig till olika samhällssystem och delta i sin samtids samhällsdiskus-
sion med bidrag ifrån kristendomens etiska ideal. 

Ett försök att teckna några drag i diskussionen om civilt samhälle i ut-
vecklingsländerna görs i påföljande avsnitt. Det som framgår är att det civila 
samhället är ett västerländskt begrepp, men som inte saknar relevans för en 
diskussion i andra samhällen. Diskussionen i utvecklingsländerna kommer 
dock att innehålla andra aspekter än vad den västerländska föreställningen 
betonar. Förs diskussionen enbart på västerländska villkor kommer begrep-
pet att på nytt bli ett uttryck för västerländsk dominans över andra samhäl-
len.

Att det västerländska perspektivet har tolkningsföreträde i synen på det 
civila samhället framgår när de senaste decenniernas utvecklingsdebatt 

1 Uppdraget är också att bevaka projektet Välfärd och religion i europeiskt perspektiv – en 
jämförande studie av kyrkors roll som välfärdsaktörer inom den sociala ekonomin. Diakoni-
vetenskapliga institutets skriftserie nr 4, 2003, Uppsala. Dessvärre är detta projekt bara i 
början av sin verksamhet, så ännu finns inga resultat att redovisa. 
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granskas. Några av de stora biståndsgivarna deklarerar klart sin syn på vad 
de anser att det civila samhället är och att de vill utveckla detta västerländska 
perspektiv i andra samhällen.  

Det finns i väst alternativa perspektiv och i en analys av Sidas dokument 
om det civila samhället finns ett utrymme för de alternativa synsätten och 
förhållningssätten. 

För att knyta ihop säcken så förs till sist en diskussion om risker. Riskerna 
med talet om det civila samhället och de kristna biståndsorganisationerna 
kan betraktas i tre aspekter. 

Den första aspekten gäller själva begreppet. Det är lätt att hamna i fel 
sällskap när det civila samhället förs på tal. Den syn på det civila samhäl-
let som, i kraft av sina resurser, har tolkningsföreträdet, är den som vill se 
det amerikanska samhället som föredöme. Det nordiska samhällssystemet 
med en välfärdsstat kan utgöra en alternativ samhällsmodell. Omedveten-
het kan vara till skada för kyrkornas arbete. Tolkningar av det civila sam-
hället behöver vara tydliga och de politiska ambitioner som kan tänkas 
utnyttja det civila samhället för eget intresse måste klargöras. Den mest 
grundläggande frågan är om konstruktionen – det civila samhället – tillför 
kyrkornas arbete något gott? 
Den andra aspekten rör medmänniskorna. Den kretsar kring frågor om hur 
människor får tillgång till de positiva egenskaper som tillskrivs det civila 
samhället och vilken roll de kan få i denna del av samhället. Det handlar 
om makt och xenofobi och om att aktivt verka för att kyrkorna ser männi-
skorna som Guds avbilder och Guds medarbetare. 
Den tredje aspekten rör andra gemenskaper som verkar i det civila sam-
hället. Också här handlar det om maktförhållanden, men även om den ci-
vilisatoriska aspekten. Olika samarbetsformer kan eftersträvas, men det 
specifika för kristna organisationer är att främja ekumeniskt arbete och re-
ligionsdialog. 

De många tankarna om det civila samhället 
Det civila samhället är inget entydigt begrepp. Det finns ingen entydig defi-
nition på vad det är. Det finns inte ett civilt samhälle utan varje samhälle 
skapar sitt eget civila samhälle eller snarare ett, under ständig förändring, 
civilt samhälle. 

Begreppet är så problematiskt att en del samhällsforskare hävdar att det är 
oanvändbart.

Andra kritiska forskare, med anknytning till utvecklingsdebatten, hävdar 
att det civila samhället riskerar att gå samma öde till mötes som andra ut-
vecklingsmodeller. Det finns en cykel i utvecklingsprogram, exempelvis 
jordbruksreformer, community development, familjeplanering, basic human 
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needs, hållbar utveckling, som innebär att det initialt är fyllt av entusiasm. 
Därefter följs det av politisering och upplösning, vilket resulterar i besvikel-
se och desillusion.2 En annan möjlighet är att det civila samhället har iklätts 
rollen som ideologi, när andra ideologier inte längre ger tillräckligt förklar-
ingsvärde eller genererar politiska visioner.

Åter andra forskare har dock med framgång kunnat använda en operativ 
bestämning av det civila samhället och därmed ökat förståelsen av det sam-
hälle som de studerat. Begreppet har använts empiriskt och analytiskt för att 
exempelvis öka förståelsen av det kinesiska samhället. 3 Begreppet har också 
visat sig fruktbart för att öka förståelsen av förhållandet mellan statens makt 
och det civila samhället och möjligheterna att uppnå uppsatta politiska mål. 
Färre är dock de forskare som försökt att förstå förhållandet mellan markna-
den och det civila samhället. Civila samhällets uppkomst i Västerlandet är 
relaterad till kapitalismens framväxt, men mycket tyder på att denna relation 
inte gäller i tredje världen. 

Begreppet får, om det används för att analysera samhället, ofta även en 
strategisk användning och kommer med nödvändighet att tydliggöra svårig-
heterna i att öka det civila samhällets betydelse i samhällsprocessen.4 I den 
strategiska användningen av begreppet finns också starka drag av att tvinga 
på andra samhällen det västerländska systemet.  

Detta användningsområde av civila samhället avser en normativ använd-
ning av begreppet. Det civila samhället tillskrivs vanligen ett antal positiva 
egenskaper och funktioner. Så beskriver exempelvis Sida att det civila sam-
hället ska bekämpa fattigdom och främja ekonomisk utveckling, demokrati 
och fred. 

Det som verkar gemensamt för många definitioner är begreppets relation 
till staten. Staten är ett föränderligt begrepp och dess villkor både styr och 
styrs av det civila samhället. Det kan råda både konflikt och samförstånd 
mellan dessa två storheter, men framförallt samverkar de med varandra. Un-
dantag från denna bestämning måste göras i de samhällen som är s.k. ”failed 
states”, där, i den mest extrema formen staten helt saknas. I övriga fall exi-
sterar det civila samhället i symbios med staten. Det innebär att statens utse-
ende i ett givet land till stor del bestämmer villkoren för hur det civila sam-
hället fungerar. Relationen kan exemplifieras så, att om staten är korrupt, 
kan korruption förväntas existera även i det civila samhället.5

2 Howard J. Wiarda, Civil Society: The American Model and Third World Development,
Cambridge, MA, 2003.
3 Se John Keane, Civil Society, Old Images, New Visions, Stanford: Stanford University Press, 
1998.
4 En bra studie som exemplifierar denna användning av begreppet återfinns i Juan J. Linz & 
Alfred Stepans bok, Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, 
South America and Post-Communist Europe, London & Baltimore, 1996. 
5 Adam B. Seligman, The Idea of Civil Society, Princteton: Princeton University Press, 1992.  
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Den andra relationen är den mellan det civila samhället och marknaden. 
Den relationen är mindre diskuterad. Orsaken till det kan vara att uppdel-
ningen mellan civila samhället och marknaden kommer till stånd först under 
1900-talet. Dessförinnan bestämdes det civila samhället ensidigt i relation 
till staten. 

I den normativa förståelsen tilltros det civila samhället vara den goda 
kontrasten till den bristfälliga staten. Dels i form av maktfördelning, dels 
genom att stå för goda värden. Vid sidan om den avgörande relationen till 
staten finns en annan viktig faktor för förståelsen av det civila samhället, 
nämligen relationen till det ociviliserade. Dikotomin civiliserat – ociviliserat 
lyfter fram den normativa aspekt, som döljs i begreppet det civila samhället.
Den positiva synen på det civila samhället brukar innebära att det tillskrivs 
en civiliserande – utbildande funktion. Det civila samhället är en medborgar-
skola, som ska civilisera människan till att hysa medborgaranda. Men det 
finns även ociviliserade civila samhällen och att medlemmar av det civila 
samhället inte beter sig civiliserat är en väsentlig aspekt i diskussion. Debat-
ten har också förts om makten i det civila samhället. Likaså har tankar om att 
civila samhället måste kontrolleras, alternativt befrias, förts fram.  

Det civila samhället kan betraktas utifrån oerhört många aspekter. Fram 
till 1900-talet har dock samhällstänkare utvecklat en kanon som får bilda 
bakgrund till synen på det civila samhället. Därefter äger debatten inte sam-
ma klart lysande teoretiker, utan den har format sig i ett antal problemområ-
den.

Kort historik 
Att strukturera det civila samhällets olika former genom historien är inte helt 
enkelt, eftersom de tagit sig så skilda uttryck. Betraktar vi det civila samhäl-
let som en del av västerlandets politiska teori kan den indelas i två avgränsa-
de perioder. 

Den första, den klassiska politiska teorin, sträcker sig från sofisterna på 
400-talet f Kr till formandet av den moderna politiska teorin på 1600-talet.

Den klassiska politiska teorin 
Den klassiska teorin bygger på att det politiska, främst staden, utspelas inom 
en naturgiven ram. Människan är en politisk och samhällelig varelse, som 
endast kan förverkliga sin mänsklighet inom samhället. Det civila var likty-
digt med gott medborgarskap. 

I Platons auktoritära samhällssyn var detta den etiska grunden för att 
medborgarna skulle underkasta sig filosofkungens beslut och vilja. Det civila 
samhället underordnades statens auktoritet. 

Aristotelesvänder på perspektivet och ser mångfalden i samhället och be-
skriver samhället som en gemenskap av gemenskaper, grundat på vänskaps-
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band mellan människor och på religiös lojalitet till hemlandet. De olika in-
tressena skulle harmoniseras genom lagstiftningen. Det är framförallt i sin 
bok Politiken, som han beskriver den politiska gemenskapen som syftande 
till det högsta och gemensamma goda för alla medborgare. Det civila sam-
hället föregår den politiska organisationen och utgör dess kärna.6

I antikens politiska tänkande finns rötterna till både civil republikanism 
och naturliga lagen-traditionen, som senare övergår i den liberala traditionen, 
som hävdade harmoni mellan intressen under lagen. Ytterligare en företeelse 
som präglar det civila samhället, i synnerhet i tredje världen, återfinns i det 
romerska samhällstänkandet. Det är korporativismen som avser ett system av 
statsunderstöd; ett av staten licensierat, organiserat och kontrollerat civilt 
samhälle. 

Det civila samhället återfinns med en fri roll visavi staten i medeltidens 
stadsbildningar. Det var samhällen som delvis frigjort sig från den politiska 
makten och som kom att utgöra en väsentlig förutsättning för Europas tidiga 
ekonomiska välstånd7. Först var de italienska stadsstaterna som uttryckte 
traditionen om civil republikanism. Den grundläggande politiska idén var att 
republikens överlevnad var beroende av medborgarnas politiska dygder. 
Detta tog sig tydligast uttryck i medborgarnas vilja att ta till vapen för att 
försvara republiken. Tanken på att det skulle finnas ett område mellan den 
enskilde och staten, som kunde besluta om det gemensamma goda, var dock 
helt främmande. Det var staten som skulle företräda medborgarna i samhälls-
frågorna och inte privata organisationer. 

Även om bl.a. moderna kommunitarianer hämtat mycket inspiration från 
den klassiska politiska teorin, så hämtar vår samtids uppfattningar om det 
civila samhället framför allt sin inspiration från den moderna politiska teorin. 

Den moderna politiska teorin 
Den moderna teorin kan indelas i två avgränsade perioder, dels en tidig mo-
dern, där idén om ett ursprungligt samhällskontrakt är fundamental, dels en 
senmodern, där tanken på en historisk utveckling och uppfattningen av poli-
tiken som ett projekt för samhällsomvandling dominerar.8

Mot slutet av renässansen uppstår en grundläggande samhällskris, som 
hade sin orsak i kommersialiseringen av land, arbete och kapital samt av 
marknadsekonomins tillväxt. De tidigare fungerande auktoriteterna – Gud, 
kungen och traditionens normer – hade tjänat ut. I detta läge börjar tankar 
växa fram om en samhällsordning, som får rollen av etisk modell.9 Det civila 

6 På Aristoteles grekiska, politike koinonia, avsåg begreppet en politisk gemenskap bestående 
av jämlika medborgare som styrde och blev styrda.  
7 Nathan Rosenberg & L E Birdzell jr., Västvärldens väg till välstånd, Stockholm, 2002. 
8 Svante Nordin, Det politiska tänkandets historia, Lund, 1999. 
9 Adam B. Seligman, “Civil Society as Idea and Ideal” i Simon Chambers & Will Kymlicka 
(red.), Alternative Conceptions of Civil Society, Princeton, NJ, 2002.  
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samhället blir liberalismens kamp mot tyranniet, som ofta uttrycktes i en 
absolutistisk stat. Det civila samhället skulle begränsa statens makt och er-
bjuda människorna rätten att välja i alla frågor som rörde vardagslivets vill-
kor.

Thomas Hobbes 
Thomas Hobbes är den politiske filosof som tar sig an den sönderfallande 
samhällsordningen. Hobbes frihetsmodell hade sin grund i naturrätten – att 
alla människor var fria och jämlika med rätt till ägande. Statens roll i det 
mänskliga livet var att säkra rättigheterna till val för individerna. Hobbes var 
framförallt upptagen av problemet med ordningen i den mänskliga gemen-
skapen. Utan ordning hemfaller människorna till anarki och misär. Han kom 
därför att hävda nödvändigheten av en allsmäktig stat, som upprätthåller 
ordningen för det sociala och politiska livet. Det civila samhället var inte en 
naturlig företeelse med ett egenvärde, utan var en skapelse av staten, på sta-
tens villkor. Hobbes var både liberal och icke-liberal och det är denna mot-
sättning som bildar utgångspunkt för den moderna politiska teorin.10

John Locke 
John Locke delade inte Hobbes grundsyn på människans ursprungsvillkor, 
som en kamp mellan fiender, där människorna skulle ge hela sin tillit till en 
allsmäktig härskare. För Locke var istället den rationella människan auktori-
tet, eftersom Gud givit henne förnuft och frihet att följa den naturliga lagen.11

Statens grund och syfte är att skydda liv, frihet och egendom för dess med-
borgare. De enskilda individerna formar frivilligt det civila samhället som 
föregår staten. Hos Locke finns ännu inte den senare, så avgörande, tudel-
ningen mellan staten och det civila samhället utan allt ingår i ett gemensamt 
politiskt område. Vi kan ändock hos Locke finna rötterna till både medbor-
garnas frivilliga associationer och demokratiska deltagande i beslutsproces-
ser.

Vid mitten av 1700-talet uppfattades individens plats i samhället som 
alltmer problematisk. Det fanns i tiden ett antal motsättningar som sökte sin 
lösning: individen i motsats till det sociala livet, det privata i motsats till det 
offentliga, egoism i motsats till altruism, ett livsideal regerat av förnuftet och 
ett livsideal regerat av känslan. Den ökade medvetenheten om människans 
roll i samhället sker samtidigt som marknadsekonomin blir det alltmer avgö-
rande ekonomiska systemet. Individen agerade utifrån sitt egenintresse på en 
marknad där kapital och arbete var fria handelsvaror. Betoningen på det in-
dividuella agerandet innebar att tidigare fungerande sociala relationer inte 

10 David Held, Political Theory and The Modern State, Oxford, 1990. 
11 John Dunn, The Political Thought of John Locke, Cambridge, 1969. 
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längre hade avgörande betydelse. Det fanns behov av att finna en ny sam-
hällsmoralisk ordning, som kunde baseras på individernas egenintresse. 

Adam Ferguson, Adam Smith och David Hume 
Lösningen på egenintressets problem blev också en hörnsten i den skotska 
upplysningens tankar om det civila samhället.12 En av dess ledande filosofer, 
Adam Ferguson, formulerade lösningen genom att hävda att människor är 
förenade genom instinkt, så att de agerar i samhället utifrån vänlighet och 
vänskap.13 Så kunde också filosofen och ekonomen Adam Smith instämma i 
att det ekonomiska livet styrdes av individers vilja att bli uppskattade genom 
att vinna sympati från sina medmänniskor.14 Den centrala synen på det civila 
samhället är att det styrs av viljan till ömsesidigt utbyte mellan människor 
med respekt för varandra. Det skotska upplysningstänkandet såg det civila 
samhället som en arena för gemensamma värden. Dessa värden var inte 
längre grundade i medeltidens holistiska syn eller tron på en transcendent 
Gud, utan i människornas egna känsloliv – den mänskliga naturen. Häri åter-
finns roten till att betrakta det civila samhället som en skola för hela samhäl-
let. Det civila samhället blev bärare av en moralisk vision, som innebar att 
samhället hölls samman av solidaritet mellan människor. Människan kunde 
aldrig frigöra sig från samhället och enbart se till sitt egenintresse, hon var 
alltid rotad i samhället. Det civila samhället var det civiliserade samhället. 

De klassiska liberalerna hade en optimistisk människosyn i tilltron till 
människans naturliga vilja att hjälpa andra. Å andra sidan hyste de en stark 
misstro mot människans förmåga, när hon fick makt att bestämma över 
andra.

David Hume var visserligen uppväxt i Skottland, men kom att förkasta 
allt som var skotskt. Han bröt också sönder den skotska upplysningens för-
soning mellan det individuella och det kollektiva genom att föra in distink-
tionen ”vara” och ”borde”. Han hävdar att moral och förnuft är helt åtskilda i 
människan. Likaså menar han att det inte finns någon objektiv rättvisa utan 
att rättvisan är en konstruktion. Liksom andra ”goda” värden som tillskrevs 
samhället. Samhället var en gemenskap av enskildas egenintressen,15 men 
människorna följde de överenskomna rättvisereglerna för att kunna förverk-
liga sina egna intressen och behov. 

12 Den skotska upplysningen är ingen enhetlig filosofisk tradition utan uppvisar ett antal idéer 
om samhället och det civila samhället som sinsemellan är motstridiga. Se Fania Oz-
Salzberger, ”Civil Society in the Scottish Enlightment” i Civil Society – History and Possibili-
ties, Sudipta Kaviraj & Sunil Khilnani (red.), New Dehli, 2002. 
13 Adam Ferguson, An Essay on the History of Civil Society, Fania Oz-Salzberger (red.), 
Cambridge, 1995. Denna bok är den enda skriften som har civila samhället i rubriken under 
1700-talet. Boken blev tidigt översatt till ett stort antal europeiska språk och har haft mycket 
stort inflytande för senare idéer om det civila samhället. 
14 Albert O. Hirschman, The Passions and the Interests, Princeton, 1979. 
15 Alasdair MacIntyre, Whose Justice? Which Rationality? London, 1996. 
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Alexis de Tocqueville 
En bok, som fått stor betydelse för senare tolkning av det civila samhället, är 
De la démocratie en Amérique,som den franske adelsmannen Alexis de Toc-
queville skrev efter en studieresa till Amerika på 1830-talet. Boken omfattar 
framförallt fyra temata – att finna försoning mellan jämlikhet och frihet, att 
skydda individen, att främja den demokratiska kulturen samt betydelsen av 
folkets engagemang i det offentliga. 

När de Tocqueville sökte efter villkoren, som försonade frihet och politisk 
jämlikhet i samhället fann han att det amerikanska folket gick samman i 
intressegrupper. De strävade efter att övertyga varandra hellre än att vinna 
den högsta politiska makten genom att få en majoritet för sin sak.16 Bildandet 
av intressegrupper blev ett sätt att skydda individen från statlig despotism. 
Men individerna kunde också skyddas från majoritetens despotism genom 
dessa intressegrupper. Alexis de Tocqueville ansåg att det civila samhället 
skapade en mjuk despotism, men han fann också att intressegruppsbildningar 
kunde främja den demokratiska kulturen. Med intressegrupper avsåg de 
Tocqueville inte organisationer utan löst sammansatta grupper. Människor 
kunde genom sina intressegrupper, på ett fredligt sätt, framföra kraven på 
ökat materiellt välstånd. Därmed undveks revolutioner och revolter som sätt 
att kräva materiell jämlikhet. 

Han fann också att folket, genom sina intressegrupper i det civila samhäl-
let, lärde sig att samexistera, istället för att söka efter en gemensam kollektiv 
politisk vilja, som alla skulle underkasta sig. Detta fostrade människorna till 
att engagera sig i det offentliga livet, vilket var ett sätt att balansera hotet 
från individualism och egenintresse mot samhällsgemenskapen. De Tocque-
ville menade att det civila samhället hade en väsentlig funktion i att fostra till 
ett aktivt socialt ansvarstagande från de enskilda medborgarnas sida. Därmed 
såg han också ett åtskiljande mellan den sociala kontexten och den politiska 
makten.

Han går så långt som att hävda att människor, som vill bli civiliserade el-
ler ska förbli civiliserade, måste utveckla och förbättra förmågan att organi-
sera sig, i samma takt som jämlikheten i levnadsvillkor för människorna 
ökar. Hans tanke var att jämlikheten och människors tilltro till sig själva 
skapar fria individer, som inte är relaterade till varandra. Frihet i den politis-
ka processen däremot skapar relationer mellan människor. Den ökade jäm-
likheten bryter med de gamla sociala relationssystemen. Plikten mot familjen 
ersätts av plikten mot det politiska systemet. Han ser att det moderna sam-
hällssystemet skiljer det sociala och det politiska åt. Det demokratiska styrel-
seskicket motiverar människor att gå samman i intressegrupper, för att inte 
bli helt hjälplösa i det demokratiska systemet. Människor har olika intressen 
och de måste bilda sådana gemenskaper, som svarar mot det egna intresset. 

16 Alexis de Tocqueville, Democracy in America, New York, 1969. 
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Statens roll blir att hålla sig borta från dessa gemenskaper, likaväl som staten 
håller sig helt borta från den ekonomiska sfären med dess relationer mellan 
människor. Det är individens initiativ till att bilda gemenskaper som är cent-
rum i det civila samhället, och utan gemenskaper blir det inget socialt liv 
kvar för den enskilde. 

Immanuel Kant 
Immanuel Kant står i den tyska politiska traditionens tankar om det civila 
samhället. Den tyska traditionen uppfattade länge det civila samhället som 
en beskrivning av det naturliga sättet för människor att leva tillsammans i ett 
organiskt sammanhang, utan att relatera begreppet till staten.  

Det var först med en friare marknadsekonomi som den tyska traditionen 
omdefinierade det civila samhället till att bestå av fria individer som styrdes 
av egenintresse och agerade som ekonomiska agenter. Med denna omdefini-
ering följer åtskillnaden mellan stat och civilt samhälle.  

Immanuel Kants bidrag var att han gav skäl för tron på ett rationellt styrt 
samhällsliv, utifrån att varje människas förnuft, frihet och jämlikhet var 
grundade i ett universellt förnuft. Ur detta förnuft härleddes en rättsuppfatt-
ning, som kunde omfattas av allas förnuft. Kant föreställde sig en publik 
arena, där förnuftet kunde verka.17 Denna arena var skild från den etiska och 
moraliska sfären, som var privat. 

Kant menade att staten är en andra ordningens institution och förnufts-
nödvändig, dess funktion är att tjäna första ordningens institution: ägandet av 
ting, avtalsväsendet, äktenskap och familj. 18 

Staten skulle formas av rätten, inte av medborgarnas deltagande, perfek-
tion och harmoni eller av medborgarnas interaktion. I unga år stödde Kant 
den franska revolutionen och hade en stark tilltro till demokratin. Under 
skräckväldet i Frankrike, när han skriver sin kända bok Om den eviga freden
(1795), anser han att demokrati ofelbart leder till despotism.19 När en majori-
tet verkställer sina beslut på en minoritets bekostnad motverkas det högsta 
värdet – människans frihet. 

Kant skiljer på rätten, som tillhör det offentliga, och etiken, som tillhör 
det privata. Han förmår inte att lösa den liberala diskursen, som känneteck-

17 Hannah Arendt, Lectures on Kant´s Political Philosophy, Chicago, 1982. 
18 Otfried Höffe, Immanuel Kant, Stockholm, 2004. 
19 Bertrand Russel, Western Philosophical Thought, London, 1974. Kants tveksamhet till 
demokrati har dock fallit i glömska och det är just demokratin som fått en så framträdande roll 
i samtidens uppskattning av hans skrift. Kants skrift har inspirerat Bruce Russett, Grasping
the Democratic Peace, Princeton NJ, 1995, till att hävda att demokratiska stater inte för krig 
med andra demokratiska stater. Denna tanke blev så avgörande under  
Clintons presidenttid i USA att den lyftes upp till att bli den tredje pelaren i hans utrikespoli-
tik. Se John M. Owen, ”How Liberalism Produces Democratic Peace” i Theories of War and 
Peace, Michael E. Brown et.al (red.), London, 1999.  
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nas av motsatsen mellan en politik som söker det rätta och en politik som 
söker det som är gott.20

G W F Hegel 
G W F Hegel är den filosof, vars tankar om det civila samhället livligt disku-
terades under 1900-talet.21 Han är också den filosof, som mest utförligt be-
skriver det civila samhällets roll i det moderna samhället. 

Hegel vände sig mot Kants (och även Humes) åtskiljande av moral från 
rätt, av rättsligt ordnad gemenskap och etisk livsföring. Hegels stora bidrag 
är att diskutera sambandet mellan etik och rätt. Hans terminologi skiljer sig 
dock från företrädarnas genom att han beskriver individens intresse som det 
partikulära och staten, som omfattande det universella. 

Hegels samhällsanalys är grundad i ekonomins nya villkor för männi-
skorna. Han insåg att ekonomin medförde ökad frihet för den enskilde ge-
nom att individen frigjordes från familjen och dess naturliga gemenskap, 
som grundats på kärlek och altruism, och blev en självständig individ, som 
handlade fritt, med självintresset som enda motiv.  

De nya villkoren innebar samtidigt att människan förlorade sin tillhörig-
het och ett moraliskt sammanhang. Människan blev rotlös. I boken Grundli-
nien der Philosophie des Recht (1821) behandlar Hegel frågan om ett hem 
för den rotlöse, som han kallar för Burgerliche Gesellschaft, vilket är likty-
digt med det civila samhället. 

Denna nya gemenskap mellan människor är inget naturgivet, utan resulta-
tet av modernitet och den fria marknadsekonomin. Hegel ansåg att samling-
en av de många partikulära egenintressena inte skapar harmoni, utan riskerar 
att bli kaotisk. Handlingar som endast styrs av egenintresse leder till egoism 
och självcentrering, som förstör det etiska livet. Med etiskt liv avsåg Hegel 
ett samhälle, där medlemmarna har gemensamma värderingar och är förena-
de av en moral, som föreskriver dem givna roller – Sittlichkeit. Den enskilde 
kan endast uppnå frihet genom att ingå i ett etiskt sammanhang, som uttrycks 
genom en social ordning. 

Till skillnad från familjen, där det etiska förhållningssättet är givet, måste 
medlemmen i det civila samhället uppnå en medvetenhet om detta förhåll-
ningssätt.

Medlemmen måste socialiseras in i en gemenskap. Detta sker genom det 
han kallar för Bildung. Denna utbildning innebär att ömsesidiga beroenden 

20 Kant är inte helt uppenbar och tydlig i sin diskussion och många olika tolkningar är möjli-
ga. Höffe (se ovan) redovisar ett antal kanttolkningar som sinsemellan är motstridande. 
Bertrand Russel är mycket kritisk mot Kants brister i klarhet och analys. 
21 George Lukács bok History and Class Consciousness (1923) påbörjade ett mycket stort 
intresse för Hegels roll för Karl Marx´ tänkande och den socialistiska idétraditionen. Hegels 
dialektiska metod tillskrevs Marx´ revolutionära perspektiv, som skilde marxismen från revi-
sionism.  
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mellan medlemmarna utvecklas i den vardagliga verksamheten, framförallt 
genom arbetet, där medlemmens egenintressen blir erkända och får sin me-
ning av samhället, samt genom ekonomiska transaktioner. 

Hegel hävdade att dessa inre krafter var tillräckliga för att försona det par-
tikulära med det universella. Staten måste infiltrera det civila samhället ge-
nom lagstiftning och polis, som garanterar individens rättigheter och det 
ömsesidiga erkännandet av medlemmarnas intressen. 

Hegel förlitade sig också på tre andra gemenskapsbildningar för att förso-
na och utbilda medlemmarna i det civila samhället, nämligen samhällsklas-
serna, företagen och storjordbruken. Genom födsel och yrkesverksamhet 
tillhörde medlemmarna en klass, som gav den enskilde en medvetenhet om 
gemensamma intressen och fungerade som en kraft för socialisering. 

Hegel hade stor tilltro till företagens och storjordbrukens förmåga att so-
cialisera medlemmen. Yrkesarbetaren skulle få en tillhörighet och lära sig att 
integrera motstridiga intressen och därmed främja samhällets gemensamma 
intresse. Hegels syn på yrkesarbetarnas sammanslutning i företag liknar mer 
gillen och skråväsende än kommersiella företag. Vad som krävdes var att 
yrkesarbetarna ägde kunskap, inkomst, auktoritet och egendom. Hegel ute-
lämnar därmed de fattiga och arbetarklassen som kom att stå utanför sociali-
seringsprocessen med staten – det universella – som var syftet med det civila 
samhället. Staten var överordnad det civila samhället, eftersom staten var 
den enda helt rationella organisationen. Det civila samhällets uppgift var att 
medla mellan stat och individ; att försona konflikten mellan skilda individers 
intressen å ena sidan och å andra sidan att försona individen med staten.  

Det civila samhället, underställt staten, förenar både individualism och 
gemenskap för medlemmar som har egendom och kunskaper. Massan ingick 
inte i Hegels civila samhälle. Den var ett problem endast i den utsträckning 
som den hotade stabiliteten. 

Karl Marx 
Karl Marx bygger vidare på Hegels tanke att det civila samhället är ett ut-
tryck för den moderna samhällsutvecklingen och därmed ett led i den histo-
riska utvecklingen. Han var ambivalent i synen på det civila samhället. Å 
ena sidan betraktade han det civila samhället som ett stadium i utvecklingen 
från det feodala samhället, som inneburit ofrihet.22 I det feodala samhället 
bestod komponenterna inte av individer utan av gillen, företag och privilegi-
erade grupper. Å andra sidan, kan han inse att det civila samhället är den sfär 

22 Det feodala samhället bestod inte av individer utan av kollektiv; företag, skrån, privilegie-
rade grupper. Dessa agerade på den politiska arenan. Med den borgerliga revolutionen upp-
stod det civila samhället, bestående av individer. Det civila samhället saknade politisk bety-
delse, eftersom det enbart bestod av individer och individens agerande enbart hade betydelse 
för den enskilde och inte kunde relateras till staten eller samhället som helhet. Karl Marx, 
”Om judefrågan” i Människans frigörelse, Stockholm, 1965. 
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där människan kan få utrymme för självförverkligande. Men han ser ändå 
det existerande civila samhället enbart som en plats för egoism, själviskhet 
och utnyttjande av människor.

Marx betraktar det civila samhället som platsen där vardagslivet levs, men 
där den borgerliga revolutionen och kapitalismen har brutit sönder de natur-
liga gemenskapsbanden mellan människor. Det som existerar är en marknad, 
där individen saknar värde annat än som en vara. 

Det är framförallt arbetet, som ger människan möjlighet att förverkliga sig 
och relatera till en vidare värld än bara den individuella verkligheten. Men 
kapitalismen har korrumperat denna förmåga genom exploatering och alie-
nerat människan i alla henne relationer. 

Liksom Hegel, hävdar Marx, att det civila samhället inte kan lämnas åt 
sig självt, utan måste kontrolleras och förändras. Om Hegel hade gjort de 
fattiga till icke-medlemmar i det civila samhället, så är de fattiga hos Marx 
det civila samhällets mest betydande klass. Avsaknaden av egendom befriar 
dessa människor från falsk medvetenhet och felaktig föreställning om det 
civila samhället. Hegel diskuterade de fattiga i det civila samhällets perspek-
tiv; Marx kritiserade det civila samhället utifrån de fattigas perspektiv, skri-
ver E S Marcuse.23

Därmed kom Marx att förflytta konflikten inom det civila samhället från 
intressemotsättningar mellan de ägande klasserna till en konflikt mellan de 
ägande och de fattiga. 

Marx fann att den franska arbetarrörelsen, som redan hade organiserat sig, 
hade intagit sin plats i det civila samhället. Han förutspår därmed att arbetar-
klassen kan befria både sig själv och det civila samhället. Helt enkelt civili-
sera det ociviliserade samhället. Detta skulle komma att ske genom att arbe-
tarna gjorde revolution och transformerade både det civila samhället och 
staten till ett nytt samhälle, där människorna fick förverkliga sig själva i 
gemenskap med andra. 

Här slutar egentligen den klassiska och tidiga moderna idétraditionen om 
det civila samhället. Men Antonio Gramsci, som tillhör en senare tid, ger ett 
alternativt sätt att betrakta bidragen från Hegel och Marx. 

Antonio Gramsci 
Gramsci delar med Hegel synen att det civila samhällets organiserande prin-
cip inte är ensidigt bestämd av de ekonomiska förhållanden, som Marx an-
såg. Å andra sidan delar han Marx´ syn att transformering av det civila sam-
hället och staten måste ske genom arbetarklassen. Han kompletterar dock 
Marx´ syn genom att hävda att arbetarklassen visserligen ska leda föränd-
ringsprocessen, men tillsammans med andra folkliga demokratiska krafter, 
genomföra förändringen. 

23 E.S. Marcuse, Emanicipation and Consciousness, Oxford, 1986. 
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Gramsci analyserar det civila samhället utifrån begreppen hegemoni och 
samförstånd.24 De som har makten i staten måste också styra det civila sam-
hället genom att skaffa sig hegemoni där. Det är ett ständigt pågående arbete, 
eftersom makthavare alltid behöver utöva hegemoni för att legitimera sin 
makt. Statens legitimitet vilar, å sin sida, på den hegemoni som råder i det 
civila samhället. Stater kan enbart förstås genom analys av de existerande 
eller icke-existerande civila samhällena. 

Den hegemoniska makten utövas genom ett antal institutioner, kultur, re-
ligion, utbildning, press etc. Den hegemoniska makten utövas framförallt 
genom samförstånd – ett kollektiv medvetande – där människor ger sitt god-
kännande till de värderingar som uttrycks av makthavare. Det är också denna 
hegemoniska maktutövning som är den etik som råder och som är det civila 
samhällets organiserande princip. 

För att förändra staten, samhället och ekonomin måste det civila samhället 
transformeras. Eftersom hegemoni är den organiserande principen måste de 
förtryckta skaffa sig hegemonisk makt i det civila samhället. Nyckeln till 
förändring och revolution av staten ligger i det civila samhället. 

Den idéhistoriska genomgången visar att ”det civila samhället” är en väs-
terländsk tanke och ett mångtydigt begrepp. Att begreppet uttrycks både i 
singularis och i bestämd form leder tankarna fel. Detta felslut innebär också 
att kontexten blir förvirrande ensidig. Det civila samhället är inte knutet till 
något bestämt samhällssystem och det har fyllt olika samhällsfunktioner 
genom historien. Den variationsrikedom, som den historiska genomgången 
visar, bör rimligen också innebära att mångfalden fortsätter att prägla vår 
samtida förståelse av, det jag vill kalla, ’civila samhällen’. Trots denna min 
slutsats kommer jag dock att fortsätta att använda mig av begreppet i singu-
laris, eftersom det är det vedertagna. 

Några tematiska aspekter på det civila samhället
Den idéhistoriska bakgrunden visar på ett antal motsatta ståndpunkter i för-
ståelsen av det civila samhället och dess funktioner. Den tydligaste motsätt-
ningen står mellan synen att det civila samhället är självreglerande och synen 
att det måste kontrolleras av någon kraft. Det är Hegel, Marx och Gramsci 
som menar att det civila samhället måste kontrolleras. Den andra uppenbara 
åsiktsskillnaden går mellan synen av staten som det civila samhällets refe-
renspunkt eller att se både staten och marknaden som referenspunkt. 

Den aktuella debatten är mycket vittomfattande, men ett försök att struk-
turera kan vara att redovisa olika synsätt utifrån tre aspekter – den etiska, 
den politiska och den ekonomiska. 

24 Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci, Quintin Hoare 
& Geoffrey Nowell Smith, (red.), New York, 1971.  
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Den etiska aspekten 
Den etiska aspekten behandlar den särskilda dygd som tillskrivs det civila 
samhället och det sociala kapital som det civila samhället skapar. Samman-
taget utgör detta den civiliserande aspekten i det civila samhället. Detta tän-
kande sker mot bakgrund av det uppenbara att det civila samhället vilar på 
djungelns lag, där den starkaste härskar och helt är i avsaknad av etik. 

I den klassiska politiska teorin uppfattades det civila samhället närmast 
som ett ideal för medborgarskap. Polis var den sfär där detta ideal formades 
och uttrycktes. 

Det var dock först under den moderna politiska teorins tid som mer ut-
vecklade idéer om det civila samhället formulerades. Det svarade mot den 
nya marknadsekonomins krav på frihet från den merkantilistiska staten. 
Människan var borgare och medborgare. I egenskap av borgare var hon äga-
re och ekonomisk aktör. Som medborgare krävde hon inflytande, men av-
krävdes också ansvar för sitt land.

I de nya villkoren ställdes krav på ökad frihet för den enskilde. Den libe-
rala synen på staten växte fram – individens rätt att fritt få främja sina intres-
sen, utan att staten blandade sig i. Den liberala teorin hävdade gränser för 
staten och en sfär för individens och gruppers sociala interaktion utan in-
blandning. 

Individers rättigheter kom, hos somliga filosofer, att hämta sin legitimitet 
från något gudagivet, andra hävdade naturrätten som grund och Kant hämta-
de värdet i människan själv. Filosoferna på 1700- och 1800-talen ägnade sig 
åt att finna en samhällsvision, som både innehöll ordning och frihet och som 
gav erkännande åt såväl en privat som en offentlig sfär för människorna. En 
aspekt av den nya ordningen var tron att människans rationalitet och känslo-
liv samverkade, så att människan i eget intresse strävade efter att främja 
andras välbefinnande, såsom Smith tänkte sig. Den moderna sociobiologiska 
forskningen är ett annat angreppssätt för att hävda att egenintresset är väl 
förenligt med omsorgen om andra. Tor Nörretranders utgår från Charles 
Darwins utvecklingsteori, som innehåller två aspekter.25 Den ena är den väl-
kända ”survival of the fittest” – levnadsbetingelsernas betydelse för indivi-
dens förmåga att överleva. Den andra aspekten ”sexuell selektion”, innebär 
snarare att få störst avkomma, än att överleva själv. I försöken att göra sig 
attraktiv kan bl a altruism ingå. Det som skiljer Smith från modern sociobio-
logi är att Smith hävdar att förhållandet mellan egenintresset och andras 
välbefinnande förhåller sig på ett bestämt sätt, medan sociobiologin menar 
att det är möjligt att det inte alltid råder motsättning mellan egenintresse och 
altruism. 

Ett annat angreppssätt på frågan om människans förhållningssätt anlägger 
den kände amerikanske sociologen Edward Shils, när han utvecklar sitt reso-

25 Tor Nörretranders, Den generösa människan, Stockholm, 2003. 
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nemang om det civila samhällets dygd26. Det civila samhällets dygd innebär 
att andra medlemmar i samhället tillerkänns samma rättigheter och skyldig-
heter i gemenskapen som en själv. Denna värdighet gäller för såväl motstån-
dare som allierade. Dygden hjälper till att skapa relationer, som är nödvändi-
ga för det politiska arbetet i olika representativa församlingar, genom att ge 
förutsättningar för försoning mellan personer av skilda uppfattningar. Att se 
en politisk motståndare som medlem i ett gemensamt samhälle, är inte enbart 
ett gott beteende mellan människor, det är också ett politisk arbetssätt. Shils 
menar att dygden vilar på en kollektiv självmedvetenhet, som råder i det 
civila samhället. Han förklarar detta med att varje enskild visserligen har ett 
individuellt självmedvetande, men det individuella ingår i det kollektiva 
självmedvetandet, som omfattas av alla. Det som skapar detta kollektiva 
självmedvetande är relationer mellan människor.  

Shils menar, att även om det inte går att komma överens om vad detta 
gemensamma goda är, så är det väsentligt att tanken finns. Det gemensamma 
goda uttrycks i de handlingar som beaktar välbefinnandet för hela gemen-
skapen.

Det kollektiva självmedvetandet innebär därmed att den enskilde med-
lemmen ser sig själv som en del av ett kollektiv och att det kollektiva intres-
set har företräde framför det enskilda intresset. Även om den kollektiva 
medvetenheten minskar i intensitet under intressekonflikter, så finns det 
alltid en liten grad av den civiliserande dygden hos alla människor, enligt 
Shils. De politiska ledarna har ett särskilt uppdrag att agera utifrån denna 
dygd och göra den synlig. Han menar att den civila människan, som agerar i 
det allmänna intressets tjänst, behövs för att samhället inte ska brytas sönder.  

Med sina tankar om dygden vill Shils hävda att den mänskliga naturen ger 
stöd för ett visst politiskt system, framför andra system. Detta har ofta varit 
en grundtanke i den politiska idétraditionen – från Aristoteles till våra dagar.  

Statsvetaren Raymond Plant granskar denna metodiska utgångspunkt och 
påtalar dess stora svagheter: dels har skilda teorier tillskrivit den mänskliga 
naturen olika egenskaper till stöd för olika politiska teorier. Dels är litteratu-
ren om människans natur så stor och frågan så oerhört komplex, att den 
mänskliga naturen som utgångspunkt för politisk teori inte blir meningsfull.27

Plants invändning kan resas mot många av de argument som används för att 
förklara det civila samhället och dess egenskaper, inte minst mot idealistiska 
förhoppningar att människans natur stödjer demokrati som politisk form.  

Att upprätthålla tanken på den särskilda dygd, som hör samman med det 
civila samhället, har en väsentlig funktion, nämligen att motverka den ten-
dens till splittring mellan människor som det kapitalistiska systemet både 
bygger på och främjar. 

26 Edward Shils, “The Virtue of Civil Society” i The Civic Society Reader, Virginia A. Hodg-
kinson & Michael W. Foley, (red.), London, 2003. 
27 Raymond Plant, Modernt politiskt tänkande, Göteborg, 1993. 
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Det som är dygdens miljö är relationer mellan människor. Dygden är ett 
sätt att vara, förklarade Aristoteles, men ett sätt som är förvärvat och varak-
tigt: och hur skulle det gå till utan de andra människorna? 

Utan att explicit anföra dygden har det förts en stor diskussion kring be-
greppet ”socialt kapital”, som lånats från sociologen James Coleman. Med 
begreppet avsåg han ett ofrivilligt resultat av institutionaliserad interaktion, 
som individen införlivat i sitt eget värderingssystem, exempelvis kärnfamil-
jens betydelse för skolbetyg. Colemans resonemang utgick ifrån en metodo-
logisk individualism och uttalade inget om skeenden på den sociala nivån.28

Begreppet har dock kommit att användas på den sociala nivån, men med en 
helt annan användning i diskursen om det civila samhället. 

Robert Putnam kom, i sina studier av Italien, att möta Edward Banfields 
studie om Montegrano i Italien, The Moral Basis of a Backward Society,
(1958). Banfield hade funnit det, som han kallade ”Amoral familism”, en 
situation på den fattiga landsbygden, där solidariteten inte sträckte sig utan-
för familjen. Oförmågan att se till det gemensamma goda utgjorde hindret 
för utveckling i området, och familjebanden var hindrande för individens 
egenintresse. Putnam inspirerades av Banfields perspektiv, men valde en helt 
annan metod. Han studerade alla Italiens regioner och fann att de norra och 
rika delarna präglats av det civila samhället, medan de södra och fattiga de-
larna var fångade i klientism. Befolkningen i norr var aktiv i organisationer 
och hade utvecklat nätverk i sitt samhällsengagemang. Resultatet av deras 
verksamhet blev för Putnam det sociala kapitalet, som möjliggjorde utveck-
ling. Det sociala kapitalet beskrevs som gemensamma normer, tillit och nät-
verk. Varken Putnam, eller någon annan, har kunnat finna en definition av 
socialt kapital, som övertygat forskarvärlden. Definitionen har kritiserats 
starkt, liksom hur denna företeelse med självklarhet kan antas innebära en 
tillgång för hela samhället, då dessa normer uppstått i begränsade organisa-
tioner och grupper. Det som inte förklarats är hur normer och tillit överförs 
till övriga samhället eller hur organisationsmedlemmar för tilliten till organi-
sationen vidare till samhället. Det ifrågasätts i synnerhet när organisationer, 
exempelvis maffian, är fientliga mot eller motståndare till samhället. Det är 
också svårt att se det entydigt goda med de nätverk av affärsmän, som 
motarbetar sina konkurrenter. 

Det finns även starka nätverk som ger socialt kapital, men som inte med-
för att dess medlemmar får ökat välstånd, exempelvis i getton. Det pekar på 
att det finns betydande strukturella faktorer, där det sociala kapitalet är bety-
delselöst för det större samhället. Forskaren Claus Offe drar slutsatsen, av 
debatten om socialt kapital, att det växer där det har stöd i den lokala tradi-

28 James Coleman, “ Social Capital in the Creation of Human Capital” i American Journal of 
Sociology, vol. 94.  
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tionen, men saknas där det saknas i traditionen.29 Det verkar implicit i före-
ställningen att det sociala kapitalet inte bara kan växa som ett arv, utan att 
det även kan uppstå, vilket är ett förhållande som ännu inte låter sig överty-
gande beskrivas. 

Ett annat betraktelsesätt hävdar att det är samhällsgemenskapen, som i 
stort bestämmer vår personlighet och som bestämmer vårt agerande.30 Ett 
kommunitaristiskt svar är att samhället behövs för att ge individen övning i 
dygden, som är en förvärvad kvalitet, vars ägande och utövande gör det möj-
ligt för oss att nå det goda.31 Dygden är bärare av det gemensamma goda, 
som enbart kan återfinnas i det samhälle som främjar det gemensamma goda.  

Hur vi än vrider och vänder på frågan om etikens roll i civila samhället, så 
hamnar vi i frågor om människosyn och samhällssyn, som finner sina svar i 
värderingar. Det är mot den bakgrunden som farhågorna väcks, att diskursen 
om det civila samhället övergår till en ny ideologi, som handlar om överty-
gelser, som delas av en grupp människor.32

Den politiska aspekten 
I ett idéhistoriskt perspektiv på det civila samhället har frihet från staten varit 
det dominerande. Det ideala civila samhället med dess institutioner, skriver 
Ernest Gellner, är tillräckligt starkt för att balansera staten och hindra den 
från att dominera resten av samhället, dock utan att hindra staten från att 
upprätthålla fred och medla mellan olika intressen.33 I ett annat perspektiv är 
synen att det civila samhället ska bestämma statens agerande genom demo-
kratiskt styrelseskick. 

Det kan då hävdas att det civila samhället är förutsättningen för det de-
mokratiska systemet, men det civila samhället existerar i alla samhällssy-
stem.34 Det finns inte någon, för alla situationer, given relation mellan demo-
krati och civilt samhälle. Det civila samhället fungerar inte enbart som förut-
sättning för demokrati. Det kan också fungera förtryckande av ett demokra-

29 Claus Offe, “How Can We Trust Our Fellow Citizen?” i Democracy and Trust, Mark E 
Warren (red.), Cambridge, 1999. 
30 Charles L Kammer III, Ethics and Liberation: An Introduction, New York, 1994. 
31 Alasdair MacIntyre, After Virtue: A Study in Moral Theory, London, 1994.  
32 Med ideologi kan enligt Teun A. van Dijk, avses ”…the basis of the social representations 
shared by members of a group”. Detta besvarar frågor om sant och falskt, om det goda och det 
förkastliga. Det är en mental referensram som är grunden för värderingar och handlingar. Se 
vidare Teun A van Dijk, Ideology: A Multidisciplinary Approach, London, 1998.  
33 Ernest Gellner, Conditions of Liberty: Civil Society and Its Rivals, London, 1994. 
34 Antonio Gramsci delar inte uppfattningen att det civila samhället finns i alla samhällssy-
stem. Han gör en poäng av att stater, som saknar civilt samhälle, blir transparenta och visar 
upp sig sådana de är. De stater han tänkte på var de östeuropeiska kommunistiska staterna. 
Historien har med övertydlighet visat att det fanns starka och vitala civila samhällen även i 
dessa totalitära stater.  



29

tiskt system, genom att inte tillåta pluralism eller genom att vara diskrimine-
rande.

I antiken, där tanken på det civila samhället har sitt ursprung, rådde vis-
serligen demokrati, men enbart för manliga medborgare. Utanför det demo-
kratiska systemet ställdes kvinnor, slavar och unga män.35 Många av de tidi-
ga teoretikerna för det civila samhället, exempelvis Locke, kunde inte tänka 
sig den liberala demokratin, även om de ändå kom att bidra till den teoretis-
ka bakgrunden för det demokratiska styrelseskicket.36 Relationen mellan 
demokrati och civilt samhället är mycket komplex. Det handlar om att hitta 
rimliga samband utifrån politisk filosofi och empiriska studier.  

Ett sådant rimligt perspektiv, vid sidan av den demokratifostrande karak-
tären, som behandlas ovan, är tillgängligheten eller valmanskårens rätt att 
fritt få forma den politiska dagordningen. Detta är ett av de formella krav på 
demokratiskt styrelseskick, som är allmänt omfattat.37 Det innebär att det 
civila samhället står fritt från statsmakten och därmed äger makten att hålla 
statsmakten ansvarig för sina handlingar. 

För att det civila samhället ska fungera, krävs en kompetens hos den poli-
tiska allmänheten, vilket i sin tur vilar på tre villkor, enligt den indiske stats-
vetaren Neera Chandoke.38 Dessa villkor är: 

att folk samlas till en arena som behandlar gemensamma frågor. För att 
aktivt kunna delta i diskussionerna om dessa frågor, krävs en självmed-
vetenhet hos befolkningen. Det är en vital process för det civila samhället 
att människor går från det privata till de gemensamma frågorna och deltar 
i det offentliga samtalet 
att alla har tillträde till dessa samtal och inte hindras av strukturella be-
gränsningar såsom klass och kön, eller på grund av geografiska, ekono-
miska och kulturella skillnader
att det civila samhällets samtal är öppet för både dialog och motstridiga 
uppfattningar. För att det offentliga samtalet ska fungera måste tillgång 
till information finnas och det måste råda frihet att ifrågasätta etablerade 
sanningar, liksom att uttrycka sina uppfattningar och skapa opinion.39

35 Det civila samhället utgör ingen garanti mot en starkt begränsad valmanskår eller mot 
diskriminering av medborgare. 
36 David Held, Political Theory and the Modern State, Cambridge, 1990. Det var framförallt 
Bentham och J S Mill som utvecklade demokratiidéer. 
37 Den forskare, vars resonemang om demokratins formella utgångspunkter oftast nämns, är 
Robert A. Dahl, och framförallt hans studie Demokratin och dess antagonister, Stockholm, 
1999.
38 Neera Chandhoke, State and Civil Society: Explorations in Political Theory, New Dehli, 
1995.
39 I förbigående hävdar Chandoke att friheten för det offentliga samtalet bland annat kräver att 
de religiösa institutionerna inte blandar sig i samtalet. Hon förklarar inte närmare varför hon, i 
sin indiska kontext, hävdar detta. Den tanke som slår läsaren är att förklaringen kan sökas, 
dels i den dominerande ställning som religionerna har i tredje världen, vilket ger dem alltför 
stor makt, dels i de religiösa institutionernas oförsonlighet mot oliktänkande. 



30

Utifrån dessa villkor kan en mycket stor diskussion följa, men rapportens 
begränsning innebär att enbart några problemområden kan beaktas. 

Det som ofta betonas i det civila samhället är att det består av organisa-
tioner, vars medlemmar frivilligt har gått med i dem. De har blivit medlem-
mar på grund av intresse eller övertygelse eller på grund av kulturell eller 
religiös identitet, med syfte att främja ekonomiskt välstånd, politisk makt, 
frälsning för sig själv och andra, det gemensamma goda eller för att motver-
ka något ont. 40 Konstruktionen av det civila samhället tycks ställa kravet att 
deltagandet är frivilligt och organiserat i demokratiskt styrda organisationer. 
Det går att rikta en mängd kritiska synpunkter på att organisationer och det 
organiserade utgör gräns för det civila samhället, liksom att frivillighet och 
öppenhet ska vara kriterier. Mycket av det vi uppfattar som tillhörande det 
civila samhället skulle då utestängas.  

Kraven på det civila samhället ställs, för att det ska kunna fungera som 
medborgarutbildning i en demokratisk stat. Det är dock inte entydigt att det 
civila samhället och dess organisationer har samma krav på demokratisering 
under alla omständigheter. I många statsvetenskapliga studier av demokrati-
seringsprocessen framträder olika funktioner hos det civila samhället. I ett 
tidigt skede fungerar det som en motmakt, som delegitimerar den totalitära 
statsmakten. När däremot demokratin ska befästas, blir den demokratiska 
kulturen och skolningen av största betydelse. 

En annan aspekt av föreställningen om det civila samhället handlar om 
avgränsning. Det gäller att avgränsa det från att omfatta allt i samhället, som 
inte är staten. I den liberala politiska teorin har det civila samhället skilts 
ifrån familjen, som ansetts tillhöra det privata. Det är privat, därför att det 
inte är tillgängligt för alla, vilket det civila samhället i teorin ska vara. Famil-
jen är också en emotionell sfär, som ska vara ställd utanför all yttre inbland-
ning. Detta synsätt har kritiserats från feministiskt håll. På grund av kritikens 
utgångspunkt blir den av stor betydelse för utveckling och demokrati.41 Kri-
tiken har haft tre huvudinriktningar:42

den första menar att familjen är samhällets minsta enhet, med mycket stor 
betydelse för de värden, som råder i samhället, vilket också Banfields stu-
die visade i resonemanget ovan om socialt kapital. Familjens emotionella 
karaktär, som skiljer sig från det civila samhällets, hindrar dock inte fa-
miljemedlemmar från att exploateras eller utsättas för våld och förtryck. 
Detta kan inte lämnas utanför det allmännas inblandning 

40 Michael Walzer, ”Equality and Civil Society” i Alternative Conceptions of Civil Society,
Simone Chambers & Will Kymlicka (red.), Princeton, 2002. 
41 En bra genomgång av utvecklingstänkandet, med betoning på kvinnors betydelse, finns i 
bl.a. Naila Kabeer, Reversed Realities: Gender Hierarchies in Development Thought, London, 
1997.
42 Anne Phillips, ”Does Feminism Need a Conception of Civil Society?” i Alternative Con-
ceptions of Civil Society, Simone Chambers & Will Kymlicka (red.), Princeton, 2002. 
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den andra har hävdat att upprätthållandet av familjen inom den privata 
sfären legat i männens intresse. De har haft makten över familjen och 
samtidigt också haft det offentliga livets rättigheter.43 Skiljandet mellan 
familjen, som det privata, och det civila samhället, som offentligt, är en-
bart ett sätt att upprätthålla ojämlikheten mellan könen 
den tredje inriktningen hävdar att åtskiljandet har upprätthållit en syn på 
kvinnan som emotionell, oreflekterad och impulsiv, till skillnad från be-
toningen på det rationella och medvetna i det offentliga livet. Detta har 
exkluderat kvinnor från den offentliga arenan  

Feminismen kan, mot denna bakgrund, hävda att idén om att könen ska vara 
åtskilda men jämlika – liberalismens betonande av individualism och jäm-
likhet – har varit ett hinder för att se de patriarkala sociala strukturerna och 
att kvinnor domineras av män.44

Den liberala grundsynen, som krävde uppdelning av privat och offentligt, 
vilade på åtskillnaden mellan individ och samhälle. Människan äger sina 
rättigheter oavsett stat och samhälle och, eftersom individens rätt föregår 
varje kollektiv organisering, hålls det privata utanför varje samhällelig in-
blandning. 

Marxism har synen att individen är konstituerad av samhället och att det, 
vid sidan om samhället, inte finns något privat. Därmed är det förtryck som 
råder i samhället också livsvillkoren för människan i den privata sfären. Det 
förtryck, som Marx såg, var det som uppstått genom borgarklassens ägande, 
där själva ägandet var privat och heligt.45

Gramsci delar synen med Marx att det privata, liksom allt annat i ett sam-
hälle, är utsatt för dominans och underordning. Han uttrycker detta förhål-
lande med begreppet hegemonisk makt, som utgår från de krafter som har 
makten över staten och som människorna underordnade sig, främst genom 
samförstånd med makten. Det som skiljer, är den roll de tillskriver det civila 
samhället, men de är båda överens om att det civila samhället måste befrias 
av andra krafter än dem, som dominerar i det kapitalistiska samhället. 

Det innehåll som tillskrivs det civila samhället är resultatet av den existe-
rande samhällssynen och ideologin. Det är med andra ord en öppen fråga var 

43 C. Mackinnon, Feminism Unmodified: Discourses on Life and Law, Cambridge MA, 1987. 
44 C. Pateman, ”Feminist Critiques of the Public/Private Dichotomy” i Public and Private in 
Social Life, S. I. Benn & G.I. Gaus (red.), London, 1983.  
45 Det neomarxistiska bidraget till diskussionen om det civila samhället har inte sträckt sig 
mycket längre än Marx egna synpunkter gjorde. Ellen Meiksins Wood hävdar att talet om det 
civila samhället har som syfte att dölja problemen med kapitalismen. Se Ellen Meikins Wood, 
”Uses and Abuses of Civil Society” i The Socialist Register, London, 1990. Mark Neocleous 
ser att det civila samhället, utöver varuproduktion och utbyte, också är en arena för individens 
egna drivkrafter och hemvist för konflikten mellan lönearbete och kapital. Målet för det 
kommunistiska projektet är att övervinna och eliminera det civila samhället för att nå till ett 
annat samhällssystem. Se Mark Neocleous, Administratering Civil Society: Towards a Theory 
of State Power, New York, 1996.  
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gränserna mellan staten, det civila samhället och det privata går. Det finns 
sannolikt en relation mellan var gränserna dras och vilka människor som får 
tillgång till det civila samhällets resurser. Att öka tillgängligheten och ge röst 
åt de förtryckta ställer krav på vida gränser och på kontroll av makten inom 
det civila samhället. 

Den ekonomiska aspekten 
Det civila samhället ställdes under det tidigare formerandet enbart i relation 
till staten. Det var först under 1900-talet som en triad bestående av stat- ci-
vilt samhälle – marknad började växa fram. Visserligen hade Ferdinand 
Tönnies redan beskrivit två typer av samhällen – Gemeinschaft och Gesell-
schaft – utifrån ekonomiska system, men det var inte en diskussion om det 
civila samhällets roll. Det dröjde till bl.a. Gramsci, som tydligt avskilde det 
civila samhället från marknaden, genom att hävda att krafter i det civila 
samhället inte bara kunde utmana statens hegemoniska makt, utan även för-
ändra den ekonomiska maktens hegemoni över både staten och det civila 
samhället. Ekonomen Karl Polanyi beskrev hur den ekonomiska makten 
regerade samhälle och stat, liksom sociologen Talcott Parson. De forskare 
som bidragit till att skilja det civila samhället från marknaden har varit 
många under 1900-talet. Genom åtskiljandet mellan det civila samhället och 
marknaden gavs utrymme för att diskutera relationen dem emellan. Den ofta 
oreflekterade synen, att den fria marknadsekonomin bidrar till framväxten av 
det civila samhället, liksom att det civila samhället entydigt bidrar till den 
fria marknadsekonomin, kom att problematiseras. 

Den historiska koppling som funnits mellan marknadsekonomi och fram-
växten av det civila samhället har inte visat sig existera, när det civila sam-
hället, som kritisk instans till de socialistiska staterna, uppstod under 1970- 
och 80-talen i Östeuropa. Det var inte marknadsekonomiska faktorer som var 
pådrivande vid det senare tillfället, även om de stagnerande planekonomier-
na kan ha varit bidragande faktorer. Det finns inte heller en automatik, att 
marknadsekonomier ger upphov till starka civila samhällen. Det är framför-
allt erfarenheterna från de asiatiska tigrarna som visat att en stark marknads-
liberalism inte ger upphov till ett starkt civilt samhälle. Inget hindrar att 
marknadsliberala krafter går samman med en auktoritär stat, om det gynnar 
de egna intressena. Det är snarast svårt att tänka sig att den fria företagsam-
heten alltid eftersträvar ett starkt civilt samhälle, som exempelvis ställer 
miljökrav eller arbetsrättsliga krav på industrin.46 Inte heller kan ett tydligt 
samband ses mellan ekonomisk utveckling och det civila samhället. Kina har 

46 Ulrich Beck beskriver hur moderniteten i risksamhället innebär att människorna får allt 
starkare riskmedvetande. Denna medvetenhet ställer krav på industri och stat att minska ris-
kerna för liv och hälsa. Sambandet mellan det civila samhället och kapitalistisk framväxt är 
ingen enkel relation. Se Ulrich Beck, Risksamhället, Göteborg, 1998.  
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en högre ekonomisk standard än Bangladesh, trots att det finns proportionellt 
betydligt fler inhemska och internationella NGO: s i Bangladesh.  

Ett annat sätt att betrakta det civila samhället – som fristående från både 
marknaden och staten – är exempelvis Anthony Giddens idé om den tredje 
vägen.47 Det civila samhället kompletterar den grundläggande tryggheten, 
som staten ska ansvara för, men är samtidigt ett alternativ till privata lös-
ningar på marknadens villkor. Det bidrag som filantropiska organisationer i 
det civila samhället ger, är att minska kapitalismens avigsidor för människor 
utan att staten behöver belastas. Somliga hävdar att medborgarna föredrar 
denna filantropiska verksamhet framför att utsättas för statligt tvång.48

Det civila samhället blir en mildrande länk mellan individen och mark-
nadskrafterna. Detta har kallats för den ansvarsfulla kapitalismen. Om de 
kapitalistiska krafterna ska fungera med socialt ansvar, krävs det också en 
stark koppling mellan kapitalism och det civila samhället. 

Ovanstående försök att dela upp diskussionen i tre aspekter ska inte förta 
bilden av föreställningarna om det civila samhället som starkt sammankopp-
lade med både staten och marknaden. Inte minst blir detta uppenbart när 
respektive sektor analyseras utifrån fördelning av makt och resurser mellan 
dessa tre. Vid en sådan analys framgår oftast att det civila samhället saknar 
både resurser och makt och tvingas att förlita sig på de två andra sektorerna. 
Det råder mycket otydliga gränser mellan demokrati, socialt kapital, mark-
nad och det civila samhället. Likaså är de till synes enkla sambanden dem 
emellan otydliga. Konstruktionen med det civila samhället är i hög utsträck-
ning ett ideologiskt begrepp, som går att anpassa efter människosyn och 
samhällssyn. 

Det civila samhällets särskilda  
villkor i tredje världen 
Frågan om det civila samhällets utbredning i tredje världen kunde vara sam-
ma fråga, som hur långt kapitalismen har förmått penetrera dessa samhällen. 
Så skulle det vara om den historiska relationen mellan kapitalism och civilt 
samhället var universellt giltig. Det är dock osannolikt att ett sådant logiskt 
samband råder inom samhällsvetenskapen. Erfarenheterna från Östeuropa 
har visat att ett civilt samhälle kan växa fram ur ett missnöje med en totalitär 
stat och att det civila samhället inte är en produkt av borgarklassen, som fötts 

47 Anthony Giddens, The Third Way, Oxford, 1998. 
48 Peter L Berger & Richard John Neuhaus, “To Empower People” i The Civil Society Reader, 
Virginia A Hodgkinson & Michael W Foley (red.), London, 2003. De har följande rekom-
mendationer att ge för att främja ett gott samhälle: “mediating structures are essential for a 
vital democratic society, public policy should protect and foster mediating structures, wher-
ever possible, public policy should utilize mediating structures for the realization of social 
purposes”.
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ur kapitalism. Det civila samhälle som växer fram i tredje världen är inte 
enbart en önskan om frihet från den post-koloniala staten, utan också ett sätt 
att försöka överleva effekterna av den kapitalistiska utvecklingen.  

Många är de forskare som, med utgångspunkt i en västerländsk förståelse 
av det civila samhället, tyckt sig se att det civila samhället i tredje världen 
stärkts under de senaste decennierna. Det har genomförts mängder av studier 
om organisationer och aktionsgrupper i tredje världen och det uppskattas att 
så många som 100 miljoner människor är delaktiga i dessa grupper.49 Trots 
det stora antalet utgör de endast någon tiondels procent av befolkningen i 
tredje världen. 

Orsakerna till denna expansion anses vara frustration och en alltmer tillta-
gande fattigdom. Dessa orsaker visar i riktning mot två skilda huvudtyper av 
organisationer och aktionsgrupper. Den ena typen är inriktad mot politiska 
förändringar och den andra har som syfte att förbättra levnadsvillkoren för 
medlemmarna. Det finns dock inte en tydlig gräns mellan dessa två grupper. 
Den grupp vars främsta mål är att förbättra levnadsvillkoren, kan mycket väl 
förena detta mål med en vilja att förändra såväl samhället i stort, som de 
politiska villkoren. Samma förhållande gäller även för den andra gruppen.
50Det antas finnas tre huvudskäl bakom framväxten av aktionsgrupperna:  

Det första skälet är en allt starkare upplevelse av alienation till makthava-
re. Att alienationen tar sig uttryck genom aktionsgrupper antas bero på att 
den yngre generationen har förlorat kontakten med de traditionella ge-
menskaperna, som de härstammar ifrån. Därmed har de sociala rollerna 
och mönstren för socialisering förlorat sin betydelse.  
Det andra skälet är en tilltagande misstro mot auktoriteter och makthava-
re. Även om makthavare är demokratiskt valda finns misstron, eftersom 
makthavare uppfattas befinna sig alltför långt från vanliga människor och 
deras vardagsproblem.  
Ett tredje skäl är den kraftiga urbanisering, som sker i tredje världen, med 
den ekonomiska misär som många unga lever i. Två tredjedelar av stads-
bor i Afrika är människor under 25 år – andelen är något lägre i Asien och 
Latinamerika. Även om de ungas roll är stor i framväxten av det civila 
samhället, så påverkar samhällsförändringarna alla grupper i samhället. 
Läggs dessutom ett bakomliggande grundvillkor till, som orsak till fru-
strationen – den allt mer tilltagande fattigdomen – vilket statistik, i syn-
nerhet från 1980- och 1990-talen, visar, så drabbas stora samhällsgrupper.  

49 A. Durning, Action at the Grassroots, (Worldwath Paper 88) Washington, 1989. Sifferupp-
giften är ett decennium gammal och har stigit med många miljoner. Trots detta kan antas att 
proportionen mellan organisationsaktiva och befolkningens numerär inte förändrats i allt för 
hög utsträckning. 
50 Jeff Haynes, Democracy and Civil Society in the Third World, Oxford, 1997.  
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Framväxten av det civila samhället i tredje världen sker mycket olika. Afrika 
och Mellanöstern är de områden som har lägst andel organisationer och där 
det civila samhället verkar vara svagast. I Asien och Latinamerika finns en 
lång tradition av organisationer vid sidan om staten. I ett försök att förklara 
dessa regionala skillnader beskrivs olika orsaker, som hur länge ett land har 
varit självständigt, ett lands ekonomiska välstånd och enhetlighet i fråga om 
etnicitet och religionstillhörighet bland befolkningen. Ju mer av varje krite-
rium som landet besitter, desto starkare är det civila samhället. 

Den del av det civila samhället som består av organisationer är begränsad 
till en mycket liten andel av befolkningen i tredje världen. De internationella 
biståndsorganens vilja är att öka dessa organisationers inflytande och dra in 
allt fler människor, för att skapa ett mer aktivt och livfullt civilt samhälle. 
Det är möjligt att betrakta det civila samhället i tredje världen på annat sätt 
än det västerländska, ganska historielösa sättet.

Det är typiskt för ett kolonialt betraktelsesätt att inte se tredje världens hi-
storia. Julius Nyerere hävdade att kolonialismens största brott var att förneka 
de koloniserade folken sin historia och kultur. Det är en alltför omfattande 
uppgift att skriva tredje världens syn på det civila samhället eller dess många 
motsvarigheter. Men ska historien skrivas om, kan en lång rad exempel ges 
från både Afrika och Asien, om hur folken har skapat alternativ till statsmak-
ten, Det är dock så, att tanken på att samla all makt i ett samhälle till ett or-
gan, är ett främmande politiskt system, som infördes av kolonialmakterna. 
Oftast har det i Afrika handlat om maktfördelning mellan härskare och tradi-
tionsbärare.51 Det är frågan om den enskilde någonsin tidigare blivit utsatt för 
en sådan stark yttre maktpåverkan, som vid införandet av de västerländska 
politiska systemen. Den statsmakt som kräver balans av det civila samhället 
är i det avseendet det västerländska.

I de förkoloniala samhällena sköttes utbildning för medborgarskap inte av 
den politiska makten utan av särskilda organisationer, som ansvarade för 
förmedling av kulturella värden. Filantropisk verksamhet har ofta också 
skötts av en kulturellt-etnisk organisation. Även i Afrika, som anses ha det 
svagaste civila samhället, fanns sådana filantropiska föreningar.52

De flesta organisationer inom det, som västerlandet betraktar som det ci-
vila samhället, kom till under kolonialperioden. Medlemmar och ledare i 
dessa organisationer – politiska partier, fackföreningar, nationaliströrelser – 
var en västerländskt tränad elit, som stod i opposition till kolonialmakten. 
Det var den gruppen, som i stor utsträckning övertog den koloniala statsap-
paraten i de nya nationerna. Deras vilja till opposition förbyttes i kravet att 
organisationerna skulle vara följsamma med statsmakten. Den situation som 
uppstod, innebar att den nationella eliten kom att sitta på såväl statsmakten 

51 Se exempelvis den klassiska studien av afrikanska politiska system, E E Evans-Pritchard & 
Meyer Fortes, African Political Systems, London, 1940. 
52 John Iliffe, The African Poor, Cambridge, 1987. 
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som makten över det civila samhället. Folket skulle enas och gemensamt 
sträva mot nationens utveckling. Det fanns inget behov av en, från staten, fri 
sektor i samhället, eftersom alla delade samma mål. Det är i detta skede som 
utvecklingsstaten kom att misslyckas, eftersom mycket av frihet saknades, 
liksom det civila samhället, demokrati, välfärd och nationell samhörighet. 

Det civila samhället i tredje världen förutsätter således kolonialismens 
allomfattande och suveräna statsmakt, som saknar tidigare motsvarighet i 
dessa folks historia. Vidare förutsätter organisationer en västerländskt tränad 
elit, som hade förstått värdet av individualism, så att de passade i frivilligor-
ganisationerna. Bönder och stadsbor drogs dock sällan in i dessa organisa-
tioner.53 De som inte passade in i organisationerna levde i sammanhang, som 
var ”more complete commitments”, skriver statsvetaren Sudipta Kaviraj.54

Han hävdar att betoningen på organisationer i den europeiska traditionen av 
det civila samhället är själva nyckeln till förståelsen av begreppet . Det civila 
samhället ska inte vända staten ryggen. Tvärtom kan det genom organisatio-
ner skapas transaktiva relationer med staten. Det är upprättandet av dessa 
relationer till staten, som de fattiga inte får del av. 

Den indiske postkoloniale teoretikern Partha Chatterjee påtalar, att meto-
derna för att påverka politiskt inte överensstämmer med de ideal, som om-
gärdar civila samhällets organisationstänkande.55 Dessa västerländska drag 
stämmer inte överens med de tendenser för det politiska samhället, som han 
finner i postkoloniala demokratier. Han uppmärksammar åtminstone fyra 
drag i dessa tendenser:

Det första är att många av de rörelser, som ställer krav på staten, är grundade 
i lagbrott. Det är grupper av människor, som bosatt sig olagligt på andras 
marker, inkräktare på statlig egendom, resenärer i offentliga transporter som 
inte betalar, notoriska skattevägrare, de som stjäl vatten, elektricitet eller 
andra allmänna tillgångar etc. Dessa lösligt sammansatta grupper utgår från 
sitt utanförskap och sina lagbrott.

Det andra är att de ställer krav på välfärd som rättighet, vilket är en mo-
dern företeelse. Rättighetstänkandet saknas i den traditionella livsinställ-
ningen och är en ny tanke, som endast kan förklaras som en effekt av det 
globaliserade tänkandet om statens funktion och talet om demokratisering. 

En tredje aspekt är att dessa välfärdsrättigheter betraktas som kollektiva 
rättigheter och inte som individuella rättigheter. Individuella rättigheter sak-
nar mening, när den enskilde är känd lagbrytare. Kollektiva rättigheter har 

53 Somliga av nationaliströrelserna blev massrörelser. TANU i Tanganyika t ex räknade ca 
10% av befolkningen som medlemmar. Detta var undantag under den koloniala perioden. 
54 Sudipta Kaviraj, “In Search of Civil Society” i Civil Society: History and Possibilities,
Sudipta Kaviraj & Sunil Khilnani (red.), New Dehli, 2001. 
55 Partha Chatterjee, “On civil and political society in postcolonial democracies”, i Civil Soci-
ety: History and Possibilities, Sudipta Kaviraj & Sunil Khilnani, (red.), New Dehli, 2001.  
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mening och utgör försoning mellan den gamla etiken, som formats i självför-
sörjningens samhälle, och den nya demokratiretoriken.  

Den fjärde aspekten är att stat och NGO: s bemöter dessa grupper, inte 
som om de vore medborgargrupper, som agerar i ett civiliserat civilt samhäl-
le, utan som delar av befolkningen som behöver välfärd. Huruvida dessa 
grupper har förmåga att hävda sig, som annat än välfärdsbehövande, är bero-
ende av den styrka de kan mobilisera för sina krav, vilket kan ske enbart 
genom samarbete med andra grupper eller andra politiska krafter. Den kon-
flikt, som ställs på sin spets av dessa grupper, är den mellan modernitet och 
demokrati. Dessa grupper av medborgare delar inte modernitetens ideal, men 
kräver demokrati och medinflytande. Stat och NGO: s, som delar den väster-
ländska förståelsen av civila samhället, kommer att bemöda sig om att mo-
dernisera dessa grupper. 

Viljan att modernisera människornas självupplevelse, så att de ser sig som 
individer, innebär också ett brott med traditionella gemenskaper. Det är upp-
lösandet av de traditionella gemenskaperna, som är avsikten med införandet 
av det civila samhället, menar Kaviraj. Det civila samhälle, som skulle bestå 
av traditionella gemenskaper, tillför inget nytt. Det skulle bara innebära att 
ett kollektiv, staten, ersätts av ett annat kollektiv, de traditionella gemenska-
perna. Därmed har inte friheten ökat. Inte heller har individualism eller flex-
ibilitet mot samhällsförändringar åstadkommits. 

En annan aspekt av det civila samhällets villkor i tredje världen, som i 
omfattning skiljer sig från andra delar av världen, är möjligheten att skriva 
den politiska agendan. Skillnaden består i frågan om statens ansvar för med-
borgarnas sociala välfärd. I de rikare delarna av världen har stater fått pro-
blem att upprätthålla ett socialt ansvar för medborgarna. Välfärdsstaten, som 
politiskt ideal, har förlorat i attraktionskraft bland annat på grund av finansi-
ella svårigheter och ses som en utopi. Biståndsorganisationer har ofta anfört, 
som argument för det civila samhället i tredje världen, att det kan fungera 
som arena och ge röst åt de fattiga, som får ställa sina krav på den politiska 
agendan. Av den argumentationen tycks det framstå som möjligt att fritt 
ställa krav och att ett starkt civilt samhälle skulle kunna påverka statens age-
rande.56 Det kan riktas två invändningar mot dessa argument. Den ena in-
vändningen gäller föreställningen om att det civila samhället fritt kan ställa 
krav. Det råder en rivalitet om makten mellan staten, marknaden och det 
civila samhället och maktkampen tenderar att desavuera de svagare aktörer-
na. I denna triad saknar det civila samhället många av de resurser som de två 

56 De mer radikala civila samhällsteoretikerna hävdar att det civila samhället måste stå emot 
både marknaden och staten. Jean Cohen och Andrew Arato har mycket utförligt diskuterat 
frågan och kommit till slutsatsen att det civila samhället kan, och ska, kräva en välfärdsstat 
mot den ekonomiska liberalismen, verka för delaktighet emot enbart representation i politisk 
avseende och verka för kommunitarianism mot den mer begränsade uppfattning att staten 
enbart ska garantera lagstiftning och rättstrygghet. Se Jean Cohen & Andrew Arato, Civil 
Society and Political Theory, Cambridge MA, 1992.  
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andra har – formell makt och ekonomiska tillgångar.57 Ett stort problem, som 
påtalas i relationen mellan staten och det civila samhället i tredje världen, är 
korporativismen – att staten går in i det civila samhällets organisationer och 
tar över makten, agendan och pengarna.58 Den andra invändningen gäller de 
begränsade resurser som staten har, i synnerhet efter IMF: s och Världsban-
kens strukturanpassningsprogram.59 Den verkligt stora svårigheten för stater i 
tredje världen är att de saknar varje rimlig möjlighet att bli välfärdsstater 
inom den tid, som de nu levande människorna och deras barn kommer att 
existera. Kritiker påtalar ofta korruption och misskötsel av rollen som ut-
vecklingsstat. Men den verkliga svårigheten, för de flesta stater i tredje värl-
den, är att det saknas resurser.60 Att det civila samhället ska ställa krav på att 
få en välfärdsstat, som kan stå emot en ekonomisk liberalism, är ett orealis-
tiskt krav, som kan resultera i tilltagande frustration. 

Mot denna bakgrund kan hävdas att det civila samhället inte bör ägna sig 
åt politiska mål, utan inrikta sig på det som är rimligt, att förbättra livsvillko-
ren för de människor som är närmast.61

De ideal och funktioner, som det civila samhället tillskrivs i västliga sam-
hällen, förutsätter den post-koloniala staten och den liberala ekonomins 
marknad, när de överförs till tredje världen. Vidare medför detta civila sam-
hälle en kraftig förändring av människors självupplevelse och deras sociala 
gemenskaper. Det civila samhället blir ännu en aspekt på västerlandets civi-
lisationsprojekt av den övriga världen.

Kristendom, stat och civilt samhälle 
Kristendomen kan inte sägas ha en gemensam syn på staten och det civila 
samhället, utan de olika traditionerna har utvecklat skilda uppfattningar. 
Dessutom har de också utvecklat olika riktningar, beroende på om de har 
varit i en position med makt i samhället eller om den kristna traditionen varit 
en minoritet utan makt. Dessutom härrör en stor del av de avgörande texter-

57 Geoffrey Hawthorn, “The promise of civil society in the South”, i Civil Society: History 
and Possibilities, Sudipta Kaviraj & Sunil Khilnani (red.), New Dehli, 2001.  
58 Howard J Wiarda, Civil Society. The American Model and Third World Development,
Cambridge MA, 2003. 
59 Mer än hälften av alla världens stater, varav samtliga stater i tredje världen, har behandlats 
av Structural Adjustment Programme. Se Michael Chossudovsky, Globalisation of Poverty, 
New Dehli, 2001. 
60 Geoffrey Hawthorn, “The promise of civil society in the South”, i Civil Society: History 
and Possibilities, Sudipta Kaviraj & Sunil Khilnani (red.), New Dehli, 2001.  

61 Statsvetaren Geoffrey Hawthorn hävdar, efter en något annorlunda analys, att civila sam-
hället i tredje världen inte ska ägna sig åt den nationella politiska verksamheten, utan åt det 
lilla sammanhanget och åt att förbättra livsvillkoren. 
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na och erfarenheterna från en förmodern tid, när det civila samhället hade 
liten relevans.62

Det är också stora svårigheter att utmejsla de kristna traditionernas sam-
hällssyner, eftersom de i hög utsträckning tagit intryck av andra idétraditio-
ner, som naturliga lagen, liberalism, socialism, demokrati etc. 

Därför kan inte hävdas att det finns en kristen syn på det civila samhället.  
Det skulle sannolikt strida mot kristendomens självförståelse att hävda en 

entydig ideal föreställning om samhället. Det vore kanske att hemfalla åt 
sociolatri, som närmast kan översättas som en ideologi, som förbinder fräls-
ning med en politisk maktföreställning. Gudsdyrkan vänds till det jordiska 
riket. Detta har sin grund i tron att Gudsriket kan förverkligas i de samtida 
samhällena, vilket somliga teologer genom historien har menat.63 De domi-
nerande traditionerna har alltid sett samhället och staten som ofullkomliga 
försök att skapa ett med Gud försonat och gott liv. Det finns alltid något av 
experiment i kristna traditioners syn på samhällen och i synnerhet i synen på 
det civila samhället. Risken är uppenbar att sociolatri kan behäfta synen på 
det civila samhället och i synnerhet synen på kyrkan eller församlingen. I 
teologihistorien har denna risk hanterats genom diskussionen om den synli-
ga, respektive den osynliga, kyrkan. 

En utgångspunkt för kristendomens syn på staten är evangeliernas återbe-
rättelse av Jesu ord, om att lärjungarna skulle ge kejsaren vad kejsaren till-
hörde och Gud vad Gud tillhörde. Men när samsynen byttes mot konflikt 
mellan kejsaren och Gud så skulle Gud följas. Till detta synsätt kan den ro-
merske medborgaren Paulus´ syn i Romarbrevet 13 läggas till, att överheten 
var insatt av Gud och inte bar svärdet förgäves. Den som satte sig upp mot 
överheten gjorde därför motstånd mot Gud. Det anbefalldes följsamhet mot 
makten. Anledningen till denna följsamhet i fornkyrkan var medvetenheten 
om att fred var en förutsättning för att kunna vara kristen och för att kunna 
sprida kristendomen. Kyrkans stöd till överheten var således, enligt den ame-
rikanske kristendomshistorikern Kenneth Scott Latourette, ett egenintresse.64

Kristendomen kom mycket tidigt att föra in kyrkan som en betydande fak-
tor i sin samhällssyn. Den roll, som kristna traditioner tillskriver kyrkan, är 
inte alltid att likna vid andra fria organisationer i det civila samhället, utan 
tillskrivs i vissa tolkningar en särställning. Kyrkorna har dock efter upplys-
ningstiden alltmer kommit att tillhöra det civila samhället snarare än staten. 
Triaden staten, kyrkan och det civila samhället bör beaktas i samhällssynen. 

Mot bakgrund av mångfalden av idéer om samhället är det enbart möjligt 
att föra en diskussion om kristendomen, staten och det civila samhället ut-

62 Det moderna civila samhället, som vi diskuterar, har sin hemvist i det västerländska sam-
hället som utvecklats efter 1600-t, även om själva begreppet ”det civila samhället” etymolo-
giskt stammar från det latinska begreppet Societas civilis och därmed har en äldre historia, 
men med en annorlunda betydelse. 
63 Peter Iver Kaufman, Redeeming Politics, Princeton NJ, 1990. 
64 Kenneth Scott Latourette, A History of Christianity, vol.1, San Fransisco CA, (1953) 1975.  
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ifrån sociala idéer i de olika traditionerna. Idéerna kan ofta hänföras till de 
teologer som har haft och har avgörande betydelse för de olika traditionerna. 
De teologer som ska beaktas är Augustinus, Thomas av Aquino, Jean Calvin 
och Martin Luther. Augustinus och Martin Luther delar i stor utsträckning 
grundläggande värderingar. Thomas bygger sitt tänkande på Aristoteles och 
dessa tankar förs vidare i katolsk sociallära. I denna tradition finner vi sanno-
likt den mest genomtänkta samhällssynen. Den reformerta traditionen från 
Calvin, kan enligt teologen Don Browning, ses som komplementär till den 
katolska socialläran.65

Augustinus och lutherdomen 
Augustinus beskriver sin syn på samhället som två samtida städer, som delar 
tid och rum. De två städerna är åtskilda genom de två olika kärlekarna; den 
världsliga finner kärlekens objekt i självet och saknar freden, den himmelska 
kärlekens objekt är Gud och där råder den sanna freden. Den sekulära staden 
är egentligen inget samhälle. Där saknas godhet och samhörighet mellan 
människorna. Konsensus mellan människor kan inte finnas, när de inte enas 
kring tron på Kristus. Istället råder lusten att dominera över andra, vilket var 
drivkraften i det romerska imperiet. Den himmelska staden söker sin fred 
mitt i den jordiska freden och brukar den på samma sätt, som den brukar allt 
annat jordiskt. Den kristna gemenskapen är världen försonad. 

Augustinus tankefigur hade inte sin direkta motsvarighet i staten och kyr-
kan, men i kyrkans självförståelse kom identifikationen att ske med den 
himmelska staden.  

Ytterligare ett avsteg från den augustinska tankefiguren gjordes, när den 
omvandlades i den lutherska traditionen till att uppfattas som två sfärer – 
världsligt och andligt – som var åtskilda genom olika funktioner. Den funk-
tionella uppdelningen mellan kyrkan och det borgerliga livet – staten – 
framgår i Confessio Augustana, artiklarna XV, XVI och XXVIII. Betraktar 
vi det civila samhället som den del som är skild från staten, kan kyrkan sägas 
utgöra det civila samhället i den lutherska traditionen. Detta trots att de lut-
herska kyrkorna ofta varit nationalkyrkor och starkt förbundna med stats-
makten.

Thomas och Calvin 
Både Thomas och Calvin hyser uppfattningar om förhållandet mellan sam-
hället och det gudomliga som strider mot Augustinus uppfattning. Den tho-
mistiska synen bygger framförallt på Aristoteles och byter det augustinska 
perspektivet av konflikt och åtskiljande mot en strävan att harmonisera och 

65 Don Browning, et.al., From Culture Wars to Common Ground, Louisville, Ky, 1997. 
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snarast se verkligheten som en organism. Allt har sin plats i en teleologisk 
helhet, som strävar efter att uppnå det gemensamma goda. 

Från Aristoteles polis byggde Thomas vidare till societas civilis. Det var 
ett samhälle som dikterades av förnuftet och som strävade efter fred och 
främjande av dygder. Men det finns också väsentliga skillnader. När Aristo-
teles talar om människan som ett politisk djur, som kunde förverkliga sitt 
fulla uttryck genom att utöva de politiska dygderna, menar Thomas att män-
niskan aldrig kan fullkomnas utanför Gud och att samhället är något ofull-
komligt i relation till Guds vilja.66

Calvin hävdar att Guds uppenbarade lag ska regera i alla kollektiva ge-
menskaper. Därmed är kyrkan och den styrande makten enbart delar, med 
olika funktioner, av Guds verk. Calvin gav inte utrymme för demokratiska 
styrelseformer. Hans politiska modell var snarast teokrati eller klerokrati, 
som skulle omfatta hela samhället.67 Kalvinismen, som rörelse, kom däremot 
att kraftigt verka för religionsfrihet, åtskiljande mellan stat och kyrka och 
republikanism. Dock finns exempel där kalvinistiska kyrkor innehaft makt-
ställning och där de politiska idéerna blivit utformade till stöd för den bestå-
ende ordningen. 68 Kalvinismen kom dock oftast att främja det civila samhäl-
lets rätt gentemot staten, eftersom rörelsen inte kom att inneha en maktställ-
ning i särskilt många samhällen. 

Dessa fyra traditioner kan exemplifiera ett generellt drag i kristendomen – 
att kyrkorna hävdat ett eget och fritt utrymme i förhållande till staten. Det 
har också varit genomgående att kyrkorna hävdat familjens självständighet 
gentemot staten. Kyrkans och familjens frihet i relation till staten motiveras 
av att auktoriteten kommer direkt från Gud. Detta är unikt för dessa båda 
gemenskaper och gäller inte med självklarhet andra gemenskapsbildningar i 
samhället. Därför är det inte självklart att kristendomen alltid pläderar för ett 
starkt civilt samhälle, som gäller för alla former av gemenskaper. 

Kyrkornas kamp för frihet och självständighet har i de västerländska sta-
terna resulterat i religionsfrihet för medborgarna. Religionsfriheten har 
kommit att betraktas som den första rättigheten i en alltjämt pågående pro-
cess för mänskliga och medborgerliga rättigheter.69 Även om det från kyr-
kornas sida inte fanns entydiga ambitioner att främja medborgarnas frihet 
gentemot staten, så kom individers och gemenskapers rättigheter gentemot 
staten att drivas av kyrkornas egenintresse. 

Utifrån dessa västerländska kristna traditioners syn på staten och det civi-
la samhället före den moderna tiden är det tydligt att kristendomen är splitt-
rad i sin samhällssyn. Väl så avgörande som teologiska överväganden är 
kyrkornas faktiska förhållande till makten. Det visar också att kristen tradi-

66 Frederick Copleston, A History of Philosophy, Vol 2 part II, Westminster, 1962. 
67 Harro Höpfl, The Christian Polity of John Calvin, Cambridge, 1985.  
68 John T. McNeill, The History and Character of Calvinism, Oxford, 1967. 
69 Willy Strezelewicz, De mänskliga rättigheternas historia, Stockholm, 2001. 
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tion bara har begränsade möjligheter att ge bidrag till samtidens förståelse av 
civilt samhälle och stat. 

Värderingar och principer 
När det visar sig att kristendomen i stort sett saknar allmänt omfattande teo-
logiska principer i synen på stat och civilt samhälle blir frågan, om det finns 
andra principer, som vunnit acceptans i kyrkorna. Det enklaste svaret är att 
det inte finns några sådana. Å andra sidan kan det hävdas att diskussionen 
om det civila samhället är en modern och västerländsk kategori. Det innebär 
att vi behöver söka efter sådana principer i västerländska kyrkor, som förhål-
lit sig till det civila samhället i modern tid.  

Den mest sammanhållna kyrkliga samhällsläran är den katolska sociallä-
ran. Den kretsar kring några grundläggande principer, som är relevanta för 
diskussionen om det civila samhället. Principerna är inte specifikt katolska 
utan kan, i stort sett, omfattas av både luthersk och kalvinsk tradition utifrån 
ett skapelseteologisk perspektiv. I socialläran framställs staten som skapel-
segiven. ”Med undantag för familjen är ingen annan samhällelig inrättning 
så naturnödvändig som staten. Den har sina rötter i skapelseordningen…”. 70

Samtidigt har staten fasta gränser och en absolut skyldighet att respektera det 
civila samhället. Påven Leo XIII skrev: ”Att bilda enskilda föreningar är 
nämligen människans naturliga rätt, och staten är till för att trygga, men ej 
för att upphäva, den naturliga rätten”.71

De viktigaste principerna i staten och det civila samhället är principen om 
det allmänna bästa, subsidiaritetsprincipen eller kompetensprincipen samt 
självständighetsprincipen.

Principen om det allmänna bästa 
Principen om det allmänna bästa har sina rötter i Aristoteles tankar om det 
goda samhället. Det definieras så, att där främjas det bästa för alla medbor-
gare, genom att främja deras intresse för det gemensamma bästa.72 Aristote-
les var ingen demokrat i vår tids mening, även om han ser möjligheten för 
medborgarna att kunna delta i stadsstatens beslut och därmed i begränsad 
mening formulera det gemensamma goda.

Föreställningen om det gemensamma goda övertogs av Thomas, men inte 
heller han förordade demokratiska styrelseformer utan föredrog främst mo-
narki.73 Det gemensamma bästa, i kombination med direktdemokrati, var en 
huvudpunkt för filosofen Jean-Jacques Rousseaus samhällssyn. 

70 Artur Fridolin Utz & Joseph-Fulko Groner (red.), Aufbau und Entfaldung des gesellschaft-
lichen Lebens. Soziale Summe Pius XII , Freiburg Schweiz 1961-1962, § 3450. 
71 Rerum Novarum, 38. 
72 Aristoteles, The Politics, London, 1992. 
73 Thomas Aquinas, On the Governance of Rulers, (översättning Gerald P. Phelan) 1938. 
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Hela folkets väl, det gemensamma bästa, blev den katolska sociallärans 
mål för samhället, när läran uppstod i slutet av 1800-talet.74 Det är närmast 
omöjligt att definiera ”det gemensamma bästa”. Föreställningen om att detta 
ska sökas ger dock en demokratisyn, som skiljer sig från den demokratisyn, 
där statens inflytande kraftigt begränsas och där organisationer i det civila 
samhället enbart främjar sina medlemmars intresse. 

Subsidiaritetsprincipen eller kompetensprincipen 
Subsidiaritetsprincipen vilar på förutsättningen att varje individ, gemenskap 
eller nivå i samhället har rätt att fatta beslut, som står i proportion till dess 
kompetens. Principen har sitt ursprung i Aristoteles politiska tänkande, men 
kom att formuleras tydligt i encyklikan Quadragesimo Anno (1931). Där 
hävdades att varken staten, eller någon annan enhet i samhället, äger rätt att 
frånta den lägre nivån beslutanderätten. Sådana uppgifter i samhället, som 
kan handhas av det civila samhället, ska inte bara skyddas av staten utan 
också stödjas, och främjas. 

Självständighetsprincipen 
Självständighetsprincipen följer av subsidiaritetsprincipen och ger ett skydd 
åt mångfalden i samhället. Olika livsmiljöer och kulturområden har rätt till 
egen existens och rätt att organisera sin egen verksamhet. Detta är endast 
möjligt om det råder tolerans och organisationsfrihet i samhället. Gränsen för 
statens tolerans sätts, där friheten kan skada det gemensamma bästa. 

Dessa principer kan anses tillhöra det västerländska tänkandet och är så 
allmänt hållna, att de kristna traditioner, som formats i västerlandet, kan 
uttrycka samhörighet med dem. 

Den tredje principen, om mångfald och tolerans, kräver dock en särskild 
utläggning i relation till kyrkorna, eftersom det inte är uppenbart att kyrkor 
är toleranta mot andra organisationer. Det finns drag i de kristna kyrkorna, 
som tyder på att de är s.k. greedy institutions, som inte tolererar någon rivali-
tet om sina medlemmars lojalitet och som därmed ser andra organisationer 
som fiender.75

Tro och tolerans 
Tolerans kan beteckna ett antal möjliga förhållningssätt. Det kan helt enkelt 
innebära en resignerad acceptans av olikheten eller en passiv, avspänd, väl-
villig likgiltighet inför olikheten. Det kan också innebära en slags stoisk 
moralism, ett principiellt erkännande av de andras rättighet att få existera, 

74 E. Welty, ”Inledning” i Mater et Magistra, Uppsala, 1963. 
75 Lewis A. Coser, Greedy Institutions: Patterns of Undivided Commitment, New York, 1974. 
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även om de utövar sin rättighet på ett motbjudande sätt. Ett annat förhåll-
ningssätt är att uttrycka nyfikenhet eller respekt och en vilja att lyssna och 
lära. Det kan även innebära en övertygelse och en entusiastisk omsorg om 
mångfalden som en tillgång.76 Variationsrikedomen i begreppet tolerans 
innebär att ett statistisk uppmätt mått av attityden inte ger annat än en vag 
vägledning. Det är dock betydelsefullt att undersöka förekomsten av tolerans 
i relation till religion, eftersom tolerans är en förutsättning för samexistens 
med den mångfald, som finns i det civila samhället. 

Sociologen Beverly Gaddy har analyserat ett antal attitydundersökningar, 
som genomförts på kristna medborgare i det amerikanska samhället.77

Resultaten visade att trostillhörighet inte är en meningsfull variabel i stu-
diet av individers attityder till mångfald i samhället. Myten att religiösa 
människor, och i synnerhet konservativt troende, skulle vara intoleranta 
hämtar sannolikt sin näring från dåligt genomförda attitydundersökningar. 
Människors attityder till mångfald och tolerans påverkas främst av samhäl-
lets värderingar, som kommer till uttryck i familjen, skolan, populärkulturen, 
media etc. 

Resultaten styrker att religiöst troende människor inte skiljer sig från 
icke-troende i sitt förhållningssätt till det civila samhällets mångfald. Studier 
visar å andra sidan inte något om kyrkornas tolerans mot andra organisatio-
ner i det civila samhället. Att göra uppskattningar av kyrkors tolerans är 
tämligen svårt och kräver en långtgående analys. Kanske kan, om än på ett 
mycket ofullständigt sätt, kyrkors självförståelse analyseras utifrån den teo-
logiska användningen av begreppen exklusivitet, inklusivitet och pluralism.78

Hypotesen kan formuleras så att tolerans mot andra religioner och kyrkor är 
mer förenligt med en inklusiv eller pluralistisk religionsuppfattning, än med 
en exklusiv tolkning. För att förverkliga toleransens villkor är det efter-
strävansvärt för kyrkornas relationer till varandra i det civila samhället att 
både ekumeniskt och religionsdialogiskt arbete äger rum.  

Kyrkornas svar på feministisk och postkolonial kritik 
Det strider mot kyrkornas uppfattning att en individ måste omfatta centrala 
västerländska värderingar för att vara kristen. Därför måste den postkolonia-
la kritiken tas på allvar.

Likaså uppstår det en uppenbar konflikt med samtidens värderingar om 
kyrkorna accepterar förtryck av kvinnor. Därför måste den feministiska kri-
tiken tas på allvar. 

76 Michael Walzer, Om tolerans, (Atlas) 1998. 
77 Berverly Gaddy, ” Faith, Tolerance and Civil Society” i Faith, Morality and Civil Society,
Dale McConkey och Peter Augustine Lawler, (red.), Lanham, 2003.  
78 För en diskussion om begreppet se exempelvis Gavin D´Costa, ”Theology of Religions” i 
The Modern Theologians, David F Ford (red.), Oxford, 1989. 
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Den feministiska kritiken har siktat in sig på två aspekter. Den ena aspek-
ten handlar om förtrycket av kvinnor. Den grundar sig på en analys i Michel 
Foucaults anda, att det, i alla mänskliga relationer, finns ett maktperspektiv, 
som leder till över- och underordning. Kyrkorna kan se det som en väsentlig 
uppgift att motverka förtryck av kvinnor i det civila samhället. Detta är en 
allmänt omfattad syn, även om det i NT finns åtminstone två tydligt skilda 
perspektiv på maktförhållandena mellan könen, som utgår ifrån de två ska-
pelseberättelserna i Genesis 1-3.79 Den andra aspekten, som den feministiska 
kritiken lyfter fram, är gränsdragningen mellan den privata sfären och det 
civila samhället. Kyrkorna har i detta avseende mestadels hävdat det liberala 
synsättet, som hänskjuter familjen till enbart det privata. Men kyrkan kan 
också dela den marxistiska och den feministiska synen att villkoren i famil-
jen är publika. Det saknas inte exempel på kyrkornas försök att lyfta fram 
kvinnoförtrycket i familjerna.80

Den feministiska kritiken kan bejakas av kyrkorna. Det är mer komplice-
rat med den postkoloniala kritiken. Den handlar om att inte pådyvla männi-
skor en ny självförståelse, människosyn och voluntarism, som villkor för att 
räknas in i det civila samhället. Det är dopet och församlingsgemenskapen,
som för kyrkornas del står i centrum i denna kritik. Frågan gäller hur långt 
kyrkorna kan gå i inkulturation.81

Dopet är en rit som, enligt socialantropologen Louis Dumont, främjar in-
dividualismen. Kyrkorna skulle därmed under hela sin historia starkt ha bi-
dragit till individualism, även om den starkare betonats efter reformationen.82

Med moderniteten har samtidens kristendomstolkning kommit att helt domi-
neras av individualismen. Men det finns också i den kristna traditionen det 
som motverkar individualismen, nämligen betonandet av en förmodern or-
ganismtanke. 83 Individualismen har sannolikt dominerat kristendomstolk-
ningen i mötet med människor från andra kulturer än den västerländska. Mer 
undantagsvis har organismtanken varit framträdande i mötet, men den finns 
exempelvis i ”Volksmission”-strategin. Hur kristendomstolkningen utformas 
blir avgörande för de villkor, som ställs för delaktighet i det civila samhället. 

Ecklesiologiska aspekter har också betydelse för diskussionen om kyrkan 
i det civila samhället. En frågeställning, som måste bearbetas, är huruvida 
kyrkan självklart utgör en del av det civila samhället, eller om den utgör en 
egen storhet, vid sidan om både stat och det civila samhället. Det finns en 
lång tradition inom kristenheten, att se sig som en part vid sidan om både stat 

79 För ett utförligare resonemang av Genesisberättelsernas tolkningar i NT se exempelvis 
Ragnar Holte, Guds avbild. Kvinna och man i kristen belysning, Stockholm, 1990. 
80 Kyrkornas Världsråd driver sedan några år kampanjen Nej till våld mot kvinnor. 
81 För en inledande diskussion se Inculturation: It´s Meaning and Urgency, J.M. Waliggo 
et.al., Kampala, 1986. 
82 Louis Dumont, Essays on Individualism, London, 1986. Frågan om individualismens fram-
växt är mycket komplicerad. Aron Gurevitj har i flera studier analyserat individualism i forn-
nordisk miljö. Se ex Aron Gurevitj, Den svårfångade individen, Stockholm, 1997. 
83 Se exempelvis Paulus argumentation för att församlingen är att likna vid Kristi kropp. 
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och civilt samhälle.84 Klosterrörelsen kan betraktas som en modell för att 
ställa sig vid sidan om staten, det civila samhället och den privata sfären. 
Den dominerande föreställningen, att de enda samhällsområden som finns att 
tillgå är staten, det civila samhället, marknaden och den privata sfären, gör 
att kyrkan då sannolikt ser sig som en del av det civila samhället.85 Följdfrå-
gan blir då om kyrkan enbart kan betraktas som en organisation bland andra 
organisationer, eller om det går att finna andra synsätt. 

Statsvetaren Sudipta Kaviraj menar att verklighetssynen påverkas av 
skillnaden mellan att betrakta den liberala människosynen som naturgiven 
eller som ett kulturellt uttryck. Om kyrkan företräder synen att den liberala 
människosynen är kulturellt bestämd, kan den också i sitt arbete söka efter 
inhemska idéer, som påminner om individuell frihet, hellre än att hämta des-
sa idéer från ett utifrån kommande värdesystem. 

Kyrkan kan, oavsett var den placeras, inta olika synsätt på det civila sam-
hället och därmed också inta olika roller. Exempel på sådana roller är den 
svenska statskyrkans medverkan i skola för medborgarskap. Kyrkans bety-
delse för demokratiutveckling kan exemplifieras av frikyrkomedlemmars 
dominerande ställning i den svenska riksdagen. Kyrkan som befriande kraft, 
det synsätt som marx-gramsci-traditionen förde fram, kan exemplifieras av 
”iglesia popular” i Latinamerika. 

Den kristna idétraditionen är så rik, liksom kyrkans historia, att så gott 
som varje frågeställning, som väcks i debatten om det civila samhället, kan 
ges ett eget bidrag. Kyrkan har dock sällan hävdat ett eget utformat ideal-
samhälle, för att undvika att hamna i sociolatri. 

Civila samhället och utveckling 
Sedan 1970-talet har ett enhetligt utvecklingsparadigm saknats. Utveckling-
en i tredje världen hade i flera avseenden misslyckats, vilket visade sig i 
ekonomisk statistik. Det var framförallt statens roll som aktör för ackumula-
tion av välstånd, utveckling och fördelning av resurser som misslyckats. 
Detta skedde samtidigt som allt hårdare kritik hördes mot konstruktionen av 
de europeiska välfärdsstaterna. Lösningar av dessa problem söktes i ett upp-
höjande av marknadens förmåga att lösa problemen.  

På den realpolitiska scenen framfördes tankar på en annorlunda samhälls-
utveckling av Margret Thatcher och Ronald Reagan. Thatcher gick så långt 
att hon hävdade att samhället inte finns. Det enda som finns är individer. 

84 Nancy L. Rosenbaum & Robert C. Post (eds), Civil Society and Government, Princeton NJ: 
Princeton University Press, 2002.  
85 Ett försök att tillskriva Svenska kyrkan en egen rättsfigur gjordes i samband med de ändra-
de relationerna till staten år 2000. Den allmänna uppfattning som råder är nog att Svenska 
kyrkan i stort sett inte har någon annan roll i samhället än som en del av det civila samhället. 
Detta trots att Lag om Svenska kyrkan ger den en särställning i det svenska samhället. 
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Argument för den minimala staten och individens frihet kom från bl.a. stats-
vetaren Robert Nozick. Att ökad ekonomisk frihet behövdes, framfördes av 
Milton Friedman och Friedrich von Hayek. Ett ekonomihistoriskt perspektiv 
ger vid handen att kravet på ökad frihet för ekonomin framförs av ekono-
mins företrädare, när konkurrensläget för den egna verksamheten kräver att 
det finns utrymme att expandera. I andra lägen bedömer samma krafter att de 
behöver skydd av staten.86

Världsbanksekonomen Elliot Berg skrev rapporten Accelerated Develop-
ment in Sub-Sahara Africa, 1981, som var början på strukturanpassningspro-
grammet, där statens roll skulle minska och nationerna öppnas för ett friare 
ekonomiskt utbyte med omvärlden. 87

En rad orsaker kan finnas bakom det ökade intresset för det civila samhäl-
let i slutet av 1980-talet: maktpolitiska förändringar, att biståndspolitik inte 
längre behövde ta hänsyn till maktbalansens villkor, den tilltagande negativa 
synen på staten, tanken på att demokrati löser konflikter mellan stater och 
inom stater, ökade krav på frihet, den post-moderna misstron mot staters 
förmåga att uppnå harmoni mellan samhällsintressen.88

Intresset för det civila samhälle och dess relation till utvecklingsfrågor har 
resulterat i omfattande forskningsverksamhet. 

Statsvetaren Robert Putnam har blivit mycket inflytelserik genom sina 
studier om organisationer i det italienska civila samhället.89 Han fann att 
”socialt kapital” hade uppkommit från de normer, som utvecklats i samspelet 
inom grupper och i nätverken för socialt engagemang. Hans slutsats var att 
detta ”sociala kapital” är nödvändigt för att demokratiska institutioner ska 
fungera. Det märkliga var, att somliga av dessa organisationer, som genere-
rade det sociala kapitalet, var icke-demokratiska, bl.a. de som stött Mussoli-
nis fascism. Putnam skilde inte mellan demokratiska och odemokratiska 
organisationer. Inte heller gjorde han någon analys av de politiska partiernas 
agerande eller statens skilda roller i, det tidigare närmast koloniserade, södra 
Italien. Kritiken har varit hård mot Putnams vetenskapliga arbete, men trots 
de vetenskapliga bristerna, har Putnams studier fått ett mycket stort inflytan-
de. 90

En annan av de betydande forskarna var Francis Fukuyama med sin studie 
om tillit som en nödvändig dygd, för att storskaliga ekonomiska organisatio-

86 Björn Hettne, Strömfåra och kontrapunkt, Stockholm, 1982. 
87 Michael Barratt Brown, Africa´s Choices – After Thirty Years of the World Bank, Boulder 
Co, 1995. 
88 Ett antal biståndsorgan hävdade att det civila samhället var det som skulle skapa “good 
governance”, se Mick Moore, ”Introduction” i IDS Bulletin, vol.24, nr.1.
89 Robert Putnam, Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton, 
1993.
90 Sidney Tarrow, “Making Social Science Work Across Space and Time: A Critical Reflec-
tion on Robert Putnam´s Making Democracy Work”, American Political Science Review, vol. 
90 (1996), nr.2. 
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ner ska kunna fungera.91 I likhet med Putnam utgår han från en konservativ 
syn på staten och betraktar demokrati som främst beslutsfattande. 

Johns Hopkins universitet skapade Center for Civil Society Studies med 
forskarna Lester Salamon and Helmut Anheier, som har genomfört ett antal 
större studier om vad de kallade den tredje sektorn och dess betydelse för 
ekonomisk utveckling. 

Deras främsta bidrag har varit att mäta de snabbt växande icke-
vinstgivande organisationerna och deras betydelse för arbetsmarknaden, 
inkomster och tjänsteproduktion.92 Tredje sektorn definierades bestå av föl-
jande kriterier: formella organisationer, privata, icke-vinstgivande och vo-
luntaristiska. De hävdade också att den tredje sektorn alltid har funnits i 
mänskliga samhällen, men att de aldrig uppmärksammats, därför att intresset 
alltid tidigare inriktats på att förstå de två andra sfärerna – staten och mark-
naden. Den kritik som kan anläggas är att frågor om makt, social ojämlikhet 
eller organisationers politiska syften inte behandlas, eftersom det bakom det 
positivistiska anslaget finns ett drag av normativitet. Detta tyder på att ideal 
som stabilitet, konsensus och legitimitet i det rådande systemet tas för givna. 

Dessa forskare har pekat på det civila samhällets centrala och positiva 
funktioner i utvecklingsprocessen. Ett antal andra forskare har fokuserat på 
problemen i relationen mellan det civila samhället och utveckling.  

Christopher Hann and Elizabeth Dunn har anlagt ett antropologiskt per-
spektiv i sina studier.93 De varnar för det etnocentristiska draget i diskussio-
nen om det civila samhällets roll i utvecklingsprocessen och menar att ett 
ensidigt västerländskt perspektiv på det civila samhället fått en normerande 
roll i diskussionerna. De önskar större möjligheter för människor i andra 
kulturer och samhällen att få skapa sina egna versioner av civila samhällen. 

Alison van Rooy´s studier av en direkt relation mellan utveckling och det 
civila samhället i Ungern, Sri Lanka, Peru och Kenya, visar upp liknande 
problem som Hanns och Dunns.94 Van Rooy´s resultat pekar på att bistånds-
organ bäst bidrar till utveckling, när de bygger på existerande processer i 
samhället. Han konstaterar också att relationen mellan demokrati, fria mark-
naden och det civila samhället är oerhört komplex och inte kan behandlas 
som enkla lösningar, vilket en del biståndsorganisationer gör. Kees Biekart 
genomförde en studie i Centralamerika, som publicerades 1999. Han ut-
trycker än tydligare kritiken mot biståndsorganisationers problematiska roll i 
lokala civila samhällen.95 Det råder uppenbar motsättning mellan de lokala 

91 Francis Fukuyama, Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, London, 
1996.
92 Lester Salamon & Helmut Anheier, The Emerging Sector: An Overview, Baltimore, 1994. 
Därefter har det kommit ett antal rapporter och studier från centret.  
93 Christopher Hann & Elizabeth Dunn, Civil Society: Challenging Western Models, London, 
1996.
94 Alison van Rooy, Civil Society and the Aid Industry, London, 1998. 
95 Kees Bierkart, The Politics of Civil Society Building: European Private Aid Agencis and 
Democratic Transitions in Central America, Amsterdam, 1999. 
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organisationernas frihet och oberoende i de civila samhällen och deras bero-
ende av internationella givarorganisationer. Ekonomiskt bistånd utifrån har 
en tendens att skapa hierarkier mellan organisationer inom lokala civila 
samhällen. 

Av forskningsresultaten att döma känns utvecklingsdebattens ställnings-
taganden igen från tidigare decennier. 

Demokratifrågan har diskuterats livligt och har, liksom andra samhälls-
frågor, hållit sig kring faktorerna strukturer och aktörer. Under 1950- och 
1960-talen, när det dominerande utvecklingsparadigmet var moderniserings-
teorin, hävdades mycket ofta att utveckling var en förutsättning för demokra-
tiskt styre. Under 1980-talet växte det andra perspektivet fram – att demo-
krati var förutsättningen för utveckling.96 Inget tyder på att argumenten för 
det ena eller andra ställningstagandet hade större sanningshalt eller sannolik-
het. David Potter redovisar fyra skilda synsätt som rådde under 1990-talet 
och som alla har ett antal vetenskapliga studier bakom sig.97 De fyra förhåll-
ningssätten hävdar följande:  

att demokratisering stimulerar utveckling  
att demokratisering kan hämma utveckling i fattiga länder  
att auktoritära regimer är bättre än liberala demokratier på att stimulera 
ekonomisk utveckling i fattiga länder  
att demokratisering i fattiga länder saknar relation till ekonomisk utveck-
ling

Valet att betona demokratins betydelse för utveckling är mer ett uttryck för 
en politisk vilja än att forskningen skulle ha gett ett entydigt svar på relatio-
nen mellan utveckling och demokrati.  

Demokratin skulle också bidra till fred mellan stater. Arvet från Robert 
Axelrods spelteoritänkande gjorde sitt intåg i säkerhetspolitiken under 1980-
talet, vilket exemplifieras av FN-rapporten Common Security. Den förändra-
de säkerhetspolitiska situationen i början av 1990-talet bidrog också till att 
demokratin sågs som lösning på mellanstatliga konflikter.98

Denna nya inriktning gav större uppmärksamhet åt aktörsperspektiv och 
åt faktorer som skapar förändring, än åt strukturer som förhindrar förändring. 
Detta skedde samtidigt som strukturanpassningsprogrammen bidrog till att 
försvåra förhållandena i de flesta länder i tredje världen. Likartad förändring 

96 En sammanfattande diskussion förs av Adrian Leftwich, “Governance, Democracy and 
Development in the Third World” i Third World Quarterly , vol 14 (1993), nr.3. Litteraturen 
kring demokrati är i det närmaste ogripbar p.g.a. sin enorma mängd. För en bra inledande 
diskussion om demokrati i tredje världen. se Michael Bratton & Nicolas van de Walle, De-
mocratic Experiments in Africa, New York, 1998.  
97 David Potter, Democratization, Good Governance and Development” i Poverty and Devel-
opment into 21st Century, Tim Allen & Alan Thomas, (red.), Oxford, 2000. 
98 Se Robert Axelrod, Från konflikt till samverkan, Stockholm, 1987. 
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gällde även för fattigdomsbekämpning. Det som betonades var aktörsper-
spektivet och de strukturer som kunde ge aktörer skydd i form av rättstrygg-
het. Det väsentliga blev att stödja individens egen förmåga att bekämpa sin 
fattigdom. 

Trepartsideologin – staten, marknaden och civila samhället 
Det nya utvecklingsparadigmet är uppbyggt kring triaden staten, det civila 
samhället och marknaden. Strukturanpassningsprogrammet innebar en ned-
montering av staten och en desavuering av utvecklingsstaten. Statens roll blir 
att försäkra de grundläggande rättigheterna, som är: egendomsrätten, kon-
traktsrätten – ett regelsystem som övervakar ingångna avtal och näringsrät-
ten – samt frihet att bedriva näringsverksamhet.99

Det civila samhället anses vara en del av den kapitalistiska ekonomin. Hi-
storiskt innebar det civila samhället att de traditionella gemenskaperna upp-
löstes och att individerna inlemmandes i nya samhälleliga former. Det civila 
samhället skulle utveckla ett skyddsnät mot utslagning och ett skydd mot 
statens makt över den enskilde. Den individuella friheten behövdes för att 
marknadsekonomin skulle kunna utvecklas. Det civila samhället i tredje 
världen ska fungera på liknande sätt som det gjorde i Europa under 1700- 
och 1800-talen.  

Marknaden kräver frihet för att kunna ge välstånd till människorna. När-
ingslivet ställer krav på att fritt få föra pengar och varor, men inte männi-
skor, över gränser i utbyte mot löftet om att marknadsekonomin i längden 
leder till ökat ekonomiskt välstånd, även för de fattigaste. Mycket tyder på 
att det nya utvecklingsparadigmet kretsar kring dessa idéer. Utvecklingssta-
ten och välfärdsstaten är statssyner som begränsar den fria marknaden. 

Sida och det civila samhället
Svenskt bistånd har under flera decennier delvis slussats via frivilligorgani-
sationer. Sedan 1990-talet har Sida fått i uppdrag att öka sina bidrag till des-
sa organisationer. Det är främst motiverat av erfarenheten att de aktivt verkar 
för att stärka det civila samhället i biståndsländerna. Att andra internationella 
organisationer, exempelvis World Bank, IMF, USAID och DFID, har en 
ideologisk grund för sitt stöd till det civila samhället, utsäger inte att Sida 
delar denna grund. Den grund som Sida anför är att det civila samhället är en 
betydande kraft, som genererat många av de värden man eftersträvat. 

Betoningen av det civila samhället i utvecklingstänkandet har inneburit att 
Sida tydligare måste formulera sitt förhållningssätt till det civila samhället 
och samarbetet med dess organisationer. Sidas syfte har varit att finna lös-

99 Exemplet för statens uppgift i det nya utvecklingsparadigmet är hämtat från Christer Gun-
narsson & Mauricio Rojas, Tillväxt, stagnation och kaos, Stockholm, 1995. 
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ningar på samarbetsfrågor. Myndigheten kom samtidigt att söka bestämma 
vad som kan menas med det civila samhället.100

Förutsättningen för myndighetens intresse är att det civila samhället kan 
leverera det, som är förenligt med förståelsen av utveckling, nämligen fattig-
domsbekämpning, demokratisk skolning och kraft samt konfliktförebyggan-
de och fredsskapande åtgärder. Sida har sedan 1900-talet skrivit in sina tidi-
gare mål i det nya sammanhanget – det civila samhället.  

Med det civila samhället avser Sida följande: 
En arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, i vilken 
människor organiserar sig och agerar tillsammans för gemensamma intres-
sen.

Vidare hävdas målsättningen sålunda: ”Sidas samarbete med organisatio-
nen i det civila samhället är att varje samarbete, oavsett insatsens primära 
syfte, bör bidra till att främja, eller åtminstone inte skada, utvecklingen av ett 
livskraftigt och demokratiskt civilt samhälle, i vilket människor ges möjlig-
het att verka tillsammans för att påverka samhällsutvecklingen och/eller 
förbättra sina levnadsvillkor. – Utgångspunkten är att det är positivt med 
olika former av samarbete med det civila samhället. – Ytterst handlar det om 
att utvecklingssamarbetet ska respektera organisationers och gruppers särart 
och integritet och att de är ansvariga främst inför sin målgrupp och inte inför 
externa finansiärer.” 

Sidas definition stämmer till stor del överens med den brittiska statens syn 
på det civila samhället, som publicerades år 2000.101 Av det skrivsätt som 
används framgår att det inte handlar om att stödja organisationer, utan om att 
främja att människor organiserar sig och agerar för gemensamma intressen. 
USAID talar i detta sammanhang tydligare om icke-statliga organisationer.102

Även Världsbanken talar tydligare om organisationer, som ska stödjas i sin 
verksamhet för de fattiga.103

Det är dock tveksamt om det råder någon praktisk skillnad i synsätt mel-
lan att tala om organisationer eller om människor, som organiserar sig. 
Gemensamt för samtligas synsätt är åtskillnaden mellan staten och det civila 
samhället. Samtliga dokument tycks dela en grundläggande syn på att sam-
hället är uppdelat i marknad, stat och civilt samhälle. 

I Sidas tal om det civila samhället finns en ambition till en politisk för-
ändring och att skapa organisationer, som ger de fattiga möjlighet att ut-

100 Sidas förhållningssätt till det civila samhället och samarbete med dess organisationer,
(Final draft), opublicerat dokument från Sida, Stockholm. 
101Department for International Development, Strategies for Achieving the International 
Targets: Making Government Work for Poor People, DFID Information Department, London 
2000. Skillnaden är dels att politiska partier utesluts från det civila samhället, dels konstate-
randet att NGOs hör samman med det globala civila samhället och att dessa NGOs ska främja 
det globala perspektivet, eftersom det inlemmar ett nationellt arbete i ett större sammanhang. 
102 USAID, Programs and Operations Assessment Report 12, Washington, 1991. 
103 World Bank, The World Development Report 2000/2001, Washington, 2001. 
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trycka sina intressen och förändra sin verklighet. Att organisera sig blir ett 
sätt att förbättra sin livssituation. 

Det som tar form i Sidas dokument är en livsform; sätt att formera sina 
sociala relationer, sätt att agera och sätt att tänka sig samhället. Det som 
föreslås är en tredelad styrning av samhället, som de Tocqueville fann på sin 
amerikanska resa. Orsakerna till den tredelade indelningen är regeringsmak-
tens ovilja att blanda sig i den sociala sfären. Den lämnas åt människorna 
själva att ansvara för genom gemenskapsbildningar. 

Med denna bakgrund är det inte så märkligt att forskarna Thomas Ca-
rothers och Marina Ottaway hävdar att detta sätt att organisera samhälle i 
tredje världen är det mest effektiva vägen för USA att främja sina intres-
sen.104 Skälen till denna slutsats var dels att systemen liknade det amerikans-
ka, dels att dessa organisationer var mer följsamma genom att vara reform-
orienterade och små. 

Även om Sida inte diskuterar ett globalt perspektiv i sin definition, så kan 
betoningen på organisatorisk liv i det civila samhället ha som effekt att kon-
takt lätt etableras med andra civila samhällen och resultera i att samhällen 
alltmer kommer att likna det amerikanska. 

Sida hävdar i sin skrift att det är statens ansvar att skydda, respektera och 
främja människors möjlighet till organisering. Detta kan ske genom lagstift-
ning, som garanterar de mänskliga fri- och rättigheterna. Där staten miss-
lyckas med att upprätthålla dessa fri- och rättigheter hävdar Sida människors 
rätt att kräva dem. 

Det framgår dock inte om fri- och rättigheterna enbart avser politiska rät-
tigheter eller om det även omfattar den vidare människorättstraditionen, som 
representeras av FN-dokument från 60- och 70-talen, som omfattar sociala 
rättigheter. I det senare fallet ställs stora krav på staters ansvarstagande för 
den sociala sfären. Det är dock inte förenligt med den tredelade samhällsor-
ganisationen, där staten ska lämna den sociala sfären. 

I dokumentet skrivs, ”Det som avses är, att organisationer, som för fram 
de fattigas krav till den politiska agendan eller som ger de fattiga inflytande 
över frågor som påverkar deras liv och villkor, antas bidra till att minska 
fattigdomen”. 

Skrivningen är inte helt entydig i vad som avses med den politiska agen-
dan. Om den politiska agendan innefattar annat än den formella demokratin, 
så att den öppnas för de fattigas krav på befrielse i en marxistisk mening, kan 
inte en strikt uppdelning mellan stat och civilt samhälle längre upprätthållas. 

Skrivningen kan också ge en öppning för perspektivet att det gemensam-
ma bästa ska sökas och att statens ansvar för den sociala sfären ska vara stor. 

Vidare skrivs i dokumentet: ”Ytterst handlar det om att utvecklingssam-
arbetet ska respektera organisationers och gruppers särart och integritet och 

104 Thomas Carothers & Marina Ottaway, (red.), Funding Virtue: Civil Society Aid and De-
mocratic Promotion, Washington, 2000.  
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att de är ansvariga främst inför sin målgrupp och inte inför externa finansiä-
rer.”

Sida betonar varje grupps rätt till sin särart och integritet, men med det 
förbehållet att de ska verka för ett demokratiskt civilt samhälle. Frågan blir 
hur långt kravet på demokratisk ordning för organisationerna ska drivas. Om 
individualism och voluntarism ska vara organisationers medlemsvillkor ute-
sluts många gemenskaper i tredje världen, som inte verkar i enlighet med 
detta. Är det istället så att totaliteten av organisationer ska utgöra ett demo-
kratisk civilt samhället diskvalificeras inte odemokratiska organisationer. 

Sida uttrycker också tydligt att organisationer är ansvariga för sin mål-
grupp och inte inför externa finansiärer. Detta brukar vanligen betraktas som 
ett problem med NGOs som har externt stöd. Chandhoke tar för givet att 
denna typ av NGOs är styrda utifrån och i mindre utsträckning ansvariga 
inför sina medlemmar. Detta påpekande från Sida kan dock rikta sig mot 
risken att falla efter för den korporativism från statens sida, som är vanlig i 
tredje världen. 

Sammantaget uttrycker dokumentet i detta avseende kanske snarare en 
önskan om hur det borde vara, än hur det egentligen är. 

Sidas dokument visar på öppningar, som skiljer sig från det dominerande 
liberala utvecklingsparadigmet, men det visar inte på vägar att undvika den 
postkoloniala kritiken. Inte heller ger dokumentet någon ledning i att undvi-
ka att det civila samhället betraktas som ett civilisationsprojekt.  

Risker
Riskerna med talet om det civila samhället och de kristna biståndsorganisa-
tionerna kan betraktas tre aspekter:  

Den första aspekten gäller själva begreppet. Det är lätt att hamna i fel säll-
skap när det civila samhället förs på tal. Den syn på det civila samhället, som 
i kraft av sina resurser har tolkningsföreträdet, är den som vill se det ameri-
kanska samhället som föredöme. Det nordiska samhällssystemet med en 
välfärdsstat kan utgöra en alternativ samhällsmodell. Om inte tolkningar av 
det civila samhället är tydliga och de politiska ambitioner, som kan tänkas 
utnyttja det civila samhället för eget intresse är klargjorda, kan omedveten-
heten bli till skada för kyrkornas arbete. Den mest grundläggande frågan är 
om konstruktionen – det civila samhället – tillför kyrkorna något gott för 
deras arbete? 

Den andra aspekten rör medmänniskorna. Den kretsar kring frågor om hur 
människor får tillgång till de positiva egenskaper, som tillskrivs det civila 
samhället och vilken roll de kan få i denna del av samhället. Det handlar om 
makt och xenofobi och ett aktivt verkande för att kyrkorna ska se männi-
skorna som Guds avbilder och Guds medarbetare. 
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Den tredje aspekten rör andra gemenskaper, som verkar i det civila sam-
hället. Också här berörs maktförhållanden, men även den civilisatoriska 
aspekten. Olika samarbetsformer kan eftersträvas, men det som är specifikt 
för kristna organisationer är främjandet av ekumeniskt arbete och religions-
dialog.

Avslutande kommentar 
Idén om det civila samhället i västerländsk politisk teori är väl känd, men har 
utformats i många olika skepnader. Det är en konstruktion som görs för att 
förstå, analysera och påverka samhället. Huruvida det är ett användbart red-
skap är av underordnad betydelse, eftersom det används i samtalet om sam-
hället. Det som däremot blir avgörande, är vilket innehåll och vilken roll 
som det civila samhället tillskrivs. 

Diskussionen om det civila samhället har visat att risken är överhängande 
att de internationella biståndsorganisationerna önskar att det civila samhället 
ska driva en civilisationsprocess. I Norbert Elias anda kan antas att först 
förändras strukturerna, därefter förändras människorna som ska leva i dessa 
strukturer. Elias menar sig också se att denna process går från västvärlden till 
tredje världen. 

Den diskussion, som förts om det civila samhället av forskare med post-
kolonialt, feministiskt, civilisationskritiskt och realpolitiskt förtecken, har 
visat på nödvändigheten av att bestämma begreppets innebörd och funktion. 
Någon enkel slutledning från historiska exempel, om vad det civila samhället 
är och hur det fungerar, går inte att göra. Varje samhälle är unikt, och varje 
föreställning om det civila samhället måste också vara unik. 

De kristna kyrkorna saknar en sammanhållen och preciserad samhällssyn, 
utifrån den egna teologin. Istället har teologin bidragit till att både kritisera 
och bekräfta skilda samhällssystem. Det är troligt att samma förhållningssätt 
också har giltighet i talet om det civila samhället. I kyrkornas självförståelse 
kan kristen tro fungera oavsett samhällssystem och kulturell tillhörighet. Om 
kyrkorna ska bedriva sin verksamhet i ett sammanhang, som kan betraktas 
som en civilisationsprocess av icke-västerländska samhällen, riskerar det att 
bli en belastning för kyrkans egentliga uppdrag. Kyrkornas historia har visat 
att det finns kapacitet för inkulturation. Det som tycks vara avgörande är var 
makten över tolkningen ligger. 
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Jarle Simensen 
Religious NGOs and the Politics of 
International aid: The Norwegian Experience 

Introduction
The absence of religion from the central ground of modern social science is a 
question that invites reflection.105 Development studies is no exception, as a 
perusal of leading journals in the field, Forum for Development Studies inc-
luded, will show. This is the more striking as local societies in the non-
Western world are commonly characterized by a religious world view, of 
obvious relevance to development efforts at all levels. 

Recently, this situation has been changing. For many reasons – the “clash 
of civilizations” and 9/11 – the role of religion in contemporary history has 
become a topical issue.106 Internationally the role of religious organizations 
in development aid has come to the fore both in research and policymaking, 
significantly taken up both by the United Nations and by the World Bank.107

In the Nordic countries both aid agencies and missionary organizations have 
recently launched new initiatives in the field.108

105 Mary Jo Bane, Brent Coffin and Richard Higgins, ed.: Taking Faith Seriously, Harvard 
University Press, 2005. This article is also published in Forum for Development Studies
(Oslo), nr. 2, 2006.  
106 In the US there has been a vibrant discussion, partly related to the creation of the White 
House Office of Faith-based Initiatives in 2001. 
107 “Committee of Religious Non-Western Governmental Organizations (NGOs) at the United 
Nations”, home page www.rngo.org. “World Faiths Development Dialogue” at the World 
Bank, set up by the combined initiative of president James D. Wolfensohn and the 
Archbishop of Canterbury, Lord Carey, home page www.wfdd.org.uk, see for instance under 
the section on “Articles and talks”, articles by Katherine Marshall:” Development and relig-
ion: A different lens on development debate”.; Len Abrams: “Faith, development and pov-
erty”; Christopher Candland: “Faith as social capital: Religion and community development 
in southern Asia”. For an overview see Deryke Belshaw, Robert Calderisi and Chris Sugden, 
ed.: Faith in development: partnership between the World Bank and the churches of Africa,
Washington, the World Bank, 2001 and Paul Nelson: The World Bank and the NGOs: the 
Limits of Apolitical Development, New York 1995. See also Julia Berger: “Religious non-
governmental organizations: An exploratory analysis”, Voluntas: International Journal of 
Voluntary and Non-profit Organizations. 14,1,2003; R.Bonney and A.Hussain: Faith Com-
munities and the Development Agenda, Report prepared for the Department of International 
Development, Centre for the History of Religious and Political Pluralism, University of 
Leicester, 2001. 
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It may be useful at the start to remind ourselves that development work is 
not the primary aim of religious organizations; the primary aim is conver-
sion, salvation, and the creation of new personalities. And who knows if this 
is not their most important contribution to development!109 But different vi-
ews are held. The charismatic churches, who over the last couple of decades 
have been on the offensive in all non-Western regions, have been criticized, 
both from left-wing and liberal positions, for escapism and a lack of com-
mitment to social and political reform. American support has been taken as 
an international extension of a religious conservative offensive.110

A new development in this field has been the expectation by aid agencies 
that religious NGOs and local churches who receive support should also be 
active in promoting “civil society”, peace and democracy, a demand that 
raises new questions about the identity of such organizations. With the 
HIV/AIDS crisis the importance of religious NGOs in reaching the moral 
and mental level of local populations has been increasingly recognized by 
donor agencies, but here as well there is debate about strengths and shortco-
mings, for instance with regard to the protection of women.111

The Norwegian experience reflects many of these issues. However, in 
what follows the focus will be mainly restricted to the role of religious orga-
nizations in practical development work. In a non-colonial country like 
Norway the missionary organizations from the middle of the 19th century 
took on a special significance as a means of contact to other regions of the 
world; in relation to its population the country sent out more missionaries 

                                                                                                                            
108 “Religious NGOs and the international aid system”: An international research conference, 
arranged by the Comparative Research Network on NGOs at the Norwegian Research Coun-
cil, hosted by the Norwegian Institute for International Affairs, Oslo April 7-8, 2005. The 
present article builds on a paper to this conference. It is written from the point of view of a 
“secular historian”, empirically oriented and not aimed at providing policy prescriptions. 
109 Recent Scandinavian studies of the social and cultural context and effects of conversion 
are Carl Sundberg: Conversion and Contextual Conceptions of Christ. A Missiological Study 
Among Young Converts in Brazzaville, Republic of Congo, Uppsala 2000; Gunilla Nyberg 
Oskarsson: Le movement pentecotiste – une communauté alternative au sud du Burundi,
Uppsala 2004. 
110 Paul Gifford: African Christianity and Its Public Role, Bloomington 1995; same author: 
The Christian Churches and the Democratization of Africa. New York 1995; Joe Loconte: 
”Mission impossible: what the Christian relief organizations are really up to in Iraq”, The 
Weekly Standard, 8, 2003:36; Critical views also in Stephen V.Mosma: When Sacred and 
Secular Mix: Religious Non-profit Organizations and Public Money, Littlefield 1996 and on 
the Norwegian debate Synnøve Aspelund: ”Religiøse tar grep om aids-kampen i Afrika”, 
Bistandsaktuelt 4, 2005.
111 K.Kinyanjui: “The Christian churches and civil society in Kenya”, in R.Hoksbergen and 
M.Evert,ed.; Local Ownership, Global Challenge: Will Civil Society Save the World?”; 
F.Manji and C.Ocoill: ”The missionary position: NGOs and development in Africa”, Interna-
tional Affairs, 78, 3, 2002; E. Bornstein: The Spirit of Development: Protestant NGOs, Moral-
ity and Economics in Zimbabwe, London 2003: V.Samuel, “Globalization, Christian NGOs 
and the churches: An introductory note”, Transformation, 20, 2, 2003; Loramy Conradi 
Gerstbauer: Having faith in NOGs: A comparison of faith-based and secular nongovernmen-
tal organizations engaged in international peace-building, Ph.D. thesis, University of Notre 
Dame, 2002.
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than most, and their practical work was aided and followed with enthusiasm 
in wide circles.112 On the receiving side – we shall mainly restrict ourselves 
to Africa – the local churches, established by missionaries and from the 
1950s mostly transformed into self-governing bodies, usually represent the 
largest and administratively most developed organizations in their country 
with deep local roots. When “development” became the slogan of the day in 
the early 1960s the longstanding mission-local church networks emerged as 
obvious candidates for the channelling of public development aid.  

In our context the first question is how the missionary organizations took 
advantage of and adapted themselves to this enlarged role as development 
agents, and how this role squared with their fundamental religious mandate. 
There is a dilemma here that runs through all the different phases of the aid 
story. Second, our question is how the missionaries and their local partners, 
the local churches and religious NGOs, performed in practice. Is it possible 
to discern a special profile compared to the strategy and practice of other 
NGOs and to the dominant public national and international aid agencies? 
Are there any general lessons to be drawn for development aid in general? 
We shall seek an answer to these questions partly through case studies of aid 
projects in Madagascar, Nepal and Tanzania, such studies of development on 
the ground being in short supply in the literature in this field. 

A note on proportions: All in all the religious organizations under the 
umbrella of the Norwegian Mission Aid Committee (“Bistandsnemnda”) in 
2004 received about Nkr140 million from the Norwegian International Aid 
Agency, NORAD, which is less than one percent of the total aid budget, less 
than two percent of the bilateral aid budget.113 In comparison the total Nor-
wegian aid grant to NGOs, some international NGOs included, in 2005 re-
presented more than 30% of the bilateral aid budget.114 Rather than in volu-
me, the significance of the mission-local church channel therefore lies in the 
special spread effect on the recipient side, and in the general perspective that 
the religious NGOs bring to the development problematic. 

Pioneering missions and practical works 
Central themes of the modern debate about religion and development appea-
red already during the pioneering period of the Norwegian Missionary So-

112 Jarle Simensen, ed.: Norwegian Missions in African History, volume I: South Africa 1845-
1906, and volume II, Madagascar (with Finn Fuglestad), Oslo and Oxford 1986.  
113 The term ”religious organizations” is here restricted to evangelizing organizations, and 
thus does not include a faith-based humanitarian relief organization like Kirkens Nødhjelp 
(Church Aid). The official English term for “Bistandsnemnda” is “Norwegian Missions in 
Development”.
114 St.prop.nr.1, 2005-06. The aid expenditure for 2004 was NKr 17,6 billion, the bilateral 
share 9,4 billion. The grant to Norwegian NGOs was NKr 2,5 billion.  
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ciety (“Det Norske Missons-Selskab”) in South Africa and Madagascar from 
the 1850s and 1860s.115 The key concepts in missionary strategy of this peri-
od were “christianizing” and “civilizing”, the latter referring to the practical 
works. It involved the usual diaconal work motivated by Christian charity, 
the practical activities in building, agriculture, trade and transport necessary 
for their own sustenance and that of their congregation, and above all the 
education necessary to read the Bible and provide recruits to the movement. 
Most of this practical activity can easily be transcribed into the language of 
present day aid discourse: “Humanitarian relief”, “technical assistance”, 
“integrated rural development”, “poverty orientation”, “women’s liberation”, 
“human rights”. British political intervention in Zululand in the 1860s was 
justified by the missionaries with explicit reference to individual rights, free-
dom of religion and freedom from despotic justice, but when war approa-
ched in 1879, Norwegian missionary opinion was divided. 

In discussions about missionary strategy in the pioneering period we can 
discern two different models. The first, propounded by the Home Board in 
Stavanger, can be called “diffusionist”, emphasising extensive evangeliza-
tion, believing that “the Word” would strike root in local soil by its own 
power and gradually of itself lead to material progress, as it had done in Eu-
rope. The other model, more typical of the missionaries in the field, we may 
call “sociological”; it underlined the need to cultivated “the soil” through 
practical works, most effectively carried out at the missionary stations and in 
their surrounding communities. Here was a dilemma, and it could become 
acute. When a medical missionary to Zululand in the early 1880s, Christian 
Oftebro, expressly gave priority to practical work in health and in agricultu-
re, particularly in times of local drought and distress, this worried the Home 
Board so much that they sent their General Secretary on a tour of inspection. 
The result was that Oftebro was dismissed, a singularly dramatic event in 
Norwegian mission history.116

Naturally, nobody in the missions questioned their diaconal duties, and all 
were aware – also the Home Board – of the instrumental value of practical 
works in recruiting new members to the congregation: A word from Scriptu-
re could be read to the queue of patients, and during treatment the conversa-
tion could be turned to “heavenly matters”. Among the Zulus a transactional 
reasoning was evident: “Look, we are your people; haven’t you seen us at 
service? Look how long we have sonda (done Sunday work), three times we 
have sonda with our families, we now thought you would buy from us amp-
ly, but look, you refuse and turn away, what wrong have we done?”117 The 
prospect of paid work was a magnet in drawing people to the station, and the 

115 NMS came to South Africa in 1846, and established its first missionary stations in Natal 
and Zululand in 1851. It started its work in Madagascar in 1868, see Simensen, op.cit., 1986. 
116 Simensen 1986:204, 230-32. 
117 ibid.:206. Fredrik Barth’s transactional model for social analysis has been applied in chap-
ter 4, “Christian missions and socio-cultural change in Zululand 1850-1906”. 
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schools became a main lever for propagation and expansion of the fold. 
Clearly the depth of conviction behind a declaration of faith under such cir-
cumstances was questionable. Conversion, as always, was a matter of degre-
es.

Missionary societies and the coming 
of modern development aid 
Some of the dilemmas from the pioneering period reappeared when the 
Norwegian Agency for International Development, NORAD, was founded in 
1962. The interest of the missionary organisations in the enterprise was ob-
vious, most actively articulated by bishop Fridtjof Birkeli, who was born of 
missionary parents in Madagascar and became a board member of NORAD. 
He was acutely aware of the new situation for the missions created by deco-
lonization, there were many signs of resentment against the old style missio-
nary set-up. Access to aid money could open up new possibilities for suppor-
ting the now independent African churches, and it would also strengthen the 
basis for the continued presence of the missionaries. At home enthusiasm for 
the new concept of development aid, including service abroad was strong in 
Christian youth organizations, and the Christian People’s Party always rema-
ined a rock basis of aid support. 

However, problems arose on both sides, first with the so-called “neutrali-
ty paragraph” of NORAD, which stated that “Norway’s aid contribution 
must be founded on a general human basis, not motivated by economic, poli-
tical or religious special interests”.118 No form of evangelization could there-
fore be supported. This was softened up, however, by a declaration from the 
Foreign Minister specifying that no aid worker should be required to hide his 
or her convictions. Later a definition of the principle of neutrality concentra-
ted on practise in the field: there must be no discrimination on ideological 
grounds among recipients of aid coming from NORAD, whether administe-
red by the missionaries or the local churches. This was entirely acceptable to 
the missionary societies, although the borderline problems were obvious to 
all. But the first chairman of NORAD, former UN General Secretary Trygve 
Lie, brushed such niceties aside: “If we cannot support a good project run by 
the missions, you can count me out”.119

On the missionary side as well there were reservations, out of the old 
concern that practical works might get too much attention, and that strategy 

118 Jarle Simensen: Norge møter den tredje verden, volume I in Norsk utviklingshjelps historie 
(The History of Norwegian Development Aid), Oslo 2003:211. The most detailed treatment of 
the “neutrality problem” is Øyvind Dahl: Private organisasjoner – kanal for norsk bistand. 
Refleksjoner etter 25 års samarbeid, in Forum for utviklingsstudier, 9-10, Oslo 1998. 
119 Simensen 2003:216. 
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in the field might be too much influenced by NORAD’s priorities. However, 
the two parties reached agreement at a so-called “Consultation on mission 
and development aid” in 1973. The declaration from this meeting stated that 
although the missions had their focus on the individual, they also had “…a 
collective aim through the formation of congregations and churches which 
may have a positive influence on social development and the improvement 
of living conditions” The missionary societies emphasised the “broad effect” 
of the practical works, in particular primary education, in contrast to the 
narrow technical projects and elite education promoted by public aid agenci-
es. Local language competence was emphasized as a self-evident require-
ment; later some missionaries told of the shock when they heard that the 
normal period of service for NORAD experts would be two to four years! 
An interesting point of difference was that NORAD for control reasons re-
quired that Norwegian personnel must be attached to projects that received 
aid, while the missionary spokesmen pointed out that their local partners 
were self-governing churches who must be trusted. On the neutrality ques-
tion, the missionary organisations had reason to be satisfied when the joint 
statement declared that “every form of development aid represents a form of 
value influence”.120

The missionary societies had a head start. When the state development aid 
began in 1962 with a grant of Nkr.10 million, the missionary societies in the 
same year transferred double the amount through their established channels. 
They were quick off the mark with applications to NORAD, and during the 
period up to 1975 they dominated the list of NGOs that received NORAD 
support. At that time NORAD also worked out their general guidelines for 
development aid through private organisations, which made room for up to 
70% coverage of investment costs (later raised to 80%) plus coverage of 
specified running costs in NGO projects. This opened up for a wave of ap-
plications from other organizations, and in 1985 sixty NGOs were receiving 
support for projects of all sorts, from large relief programs run by the so-
called “big five” (Red Cross, Church Aid, Norwegian People’s Aid, Save the 
Children and the Refugee Council) to spontaneous, often short-lived micro-
engagements by groups as different as the Women’s Wing of the Conserva-
tive Party and the Norwegian Rawfish Association!121

An interesting model of decentralised aid administration was worked out 
in that some of the largest organisations, who covered a broader sector, rece-
ived a block grant from NORAD with the authority to invite applications and 
decide on the distribution of the money among their members. It was along 
this line that the missionary organisations in 1983 had formed their joint 

120 NORAD, Board meeting 22.2.2974, attachment I, Samarbeidet mellom NORAD og mi-
sjonsorganisasjonene, in Simensen 2003:217-18. 
121 Arild Engelsen Ruud and Kirsten Alsaker Kjerland: Vekst, vilje og utfordringer. Volume II 
in Norsk Utviklingshjelps historie, Oslo 2003:210-211 (lists and statistics of NGOs receiving 
NORAD aid). 
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Mission Aid Committee “Bistandsnemnda”.122 In 2004 an evaluation of the 
decentralized model, which concentrated particularly on the missionary soci-
eties, concluded that NORAD had reason to be satisfied with the arrange-
ment. Apart from relieving the agency of administrative work the decentrali-
zed model made for a closer contact with the recipients, particularly in the 
case of the missions with their longstanding connections to local churches.123

Some aid projects in the field: 
Agriculture in Madagascar 
Let us now turn to the field, to a few selected aid projects with missionaries 
involved, in order to throw light on strengths and weaknesses in their strate-
gy and practise.  

A showcase concerns agricultural development in central Madagascar, the 
oldest and largest Norwegian missionary field, where the missionaries after 
1950 served under the umbrella of the independent Lutheran Church of Ma-
dagascar.124 In 1960 a local group of Malagasy farmers with close ties to 
Norwegian missionaries came up with the idea of creating an agricultural 
school on the Norwegian model – one of the farmers had been to such a 
school in Norway, run by a religious organization. The aim was to increase 
the yields of wheat and potatoes, but above all to improve and modernize 
milk production. The Lutheran Church of Madagascar, with the Norwegian 
Missionary Society in support, took the project in hand and established the 
Tombonsoa agricultural school. Ten young cows of the Norwegian Red Catt-
le brand were transported to the island by the Norwegian Air Force and the 
Norwegian America Line, and by 1990 this superior race had increased to 
about 50 000 animals, pure and half-bred! An expanded program for agricul-
tural development, Fifamanor, had been established by NORAD in 1972. 
Dairy farming had been revolutionized, and two model farms had developed 
techniques of wheat and potato cultivation which diffused rapidly among the 
farmers. The project was listed as one of the fifteen most successful agricul-
tural development projects internationally in the book Successes in Rural 
Development.125

122 The same modell was later applied to the university sector (“Nasjonalt utvalg for utvik-
lingsrelatert forskning og undervisning”, NUFU). 
123 NORAD, Evalueringsrapport 4/2004, Evaluering av ordningen med støtte gjennom parap-
lyorganisasjoner. Eksemplifisert ved støtte til Norsk Misjons Bistandsnemnd og Atlas-
alliansen. 
124 Hans Hammerstad: Jordbruk, misjon og bistand på Madagaskar 1960-1993, MA-thesis, 
Department of History, University of Oslo, spring 2002.  
125 Ruth Haug and Josie Teuerlings, ed.: Successes in Rural Development, Ås, Agricultural 
University of Norway, 2001. 
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The key personnel in the programme, both Malagasy and Norwegian, 
usually had one foot in the church and one in the aid programme, either on 
the farm or in the dairy business – this is also the background of today’s 
president of Madagascar. An obvious reason for the success, in addition to 
market demand, was that the programme area was largely identical with the 
Lutheran congregations, who again formed the core of the agricultural heart-
land of inland Madagascar. “Pray and work”, was the slogan of the agricul-
tural school, taken from the model school in Norway. 

Industrial development in Nepal 
The next example concerns a missionary development effort without any 
congregational basis. The Norwegian Tibet Mission in 1954 landed in Nepal, 
having been denied access to their original destination. There it joined with 
other missions, primarily American, in the United Mission to Nepal. Since 
evangelization was in principle forbidden in this traditional Hindu kingdom 
– closed to the outer world up to 1951 – the mission concentrated on practi-
cal works, first in health and then in industrial development, reputedly the 
most difficult area of development aid. The leading figure on the Norwegian 
side was an electrical engineer, Odd Hoftun, who managed, with modest 
support from NORAD, to build a centre for technical education, Butwal 
Technical Institute, including a pioneering small scale power plant. It was 
partly furnished with recently dismantled, but fully operative electrical 
equipment from Norway, assembled by enthusiastic supporters. Experience 
and technical expertise from the Butwal centre came to play a considerable 
part in the further history of the electrification of Nepal.126

Seen in contrast to the prevailing recipe of international aid the special 
features of this development effort stands out: Much emphasis was put on 
character training through close personal relations both at work and in the 
so-called “family bungalows” where the apprentices lived together with the 
missionary families: Honesty (“don’t paint over the mistakes”), technical 
precision, punctuality, discipline. The recipe was small steps, limited capital 
and a long term perspective. In Hoftun’s opinion much money in a short 
time, as in international development aid, could be harmful. Industrial educa-
tion at the institute was combined with production for the local marked in 
order to be self-sustained. “To start with subsidies leads the wrong way”. 
Nor was the merciful Samaritan of the Bible the right model. “Effective de-
velopment aid is not charity in the form of mild gifts to the poor. It is often 
necessary to be hard, almost brutal, to pursue the main purpose: To help 
people so that they can help themselves”.127

126 Simensen 2003: 218-227. 
127 Interview with Hoftun, ibid.:225. 
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The legendary General Secretary of the Labour party during the era of re-
construction and industrialisation after 1945, Haakon Lie, visited Nepal on 
an evaluation mission for NORAD in 1968. Apart from the practical results 
he was fascinated by the missionary spirit. He drew parallels to the revivalist 
movement in Norway under Hans Nielsen Hauge around 1800, when pro-
testant propagation was also combined with industrial enterprise.128

But the missionary strategy fell short when the electrification of Nepal 
shot ahead through large-scale projects in the 1990s, requiring an inflow of 
international expertise and capital with short-term profit requirements. In the 
process of accelerated development Nepal became an example of NGOs 
going amok, pouring in money and falling over each other to find or create 
local partners. A local critic talked of the mentality created by aid, both 
among the donors and the receivers: “The ‘civilizing’ idea from the colonial 
period was recreated as “development” ideology… they first undermined our 
relative self-sufficiency and thereafter categorized us as inferior and poor 
people….Formerly, when a pathway was destroyed, people from the area 
came together in teams to repair it. Now the village people feel that others, 
the authorities or foreign aid organizations, must come and put things in 
order. Nothing happens today without help from abroad”.129

A hospital and health centre
in Haydom, Tanzania 
Finally, let us consider an example from the welfare sector, Haydom Hospi-
tal and Health Centre, in the barren and sparsely populated Mbulu district in 
Tanzania. It was founded by the Norwegian Lutheran Missionary Associa-
tion (“Norsk Luthersk Misjonssamband”) in 1953, later placed under the 
umbrella of the Evangelical Lutheran Church of Tanzania. Throughout it has 
been funded mainly by NLM and other international private donors, with 
only partial NORAD support, about 20% in 2004. It flourished under the 
direction of two generations of the Evjen Olsen family. In addition to crea-
ting one of the best hospitals in Tanzania, they by necessity developed ancil-
lary services like clean water, roads, bridges, a landing-strip for aircraft, 
various agricultural initiatives, a ground school for the children of the staff. 
By 1988 there lived about 20 000 people around the hospital, more or less 
connected to its activities. During the harsh period of drought and hunger at 

128 Haakon Lie: “Hva en mann kan sette i gang. Et norsk eventyr i fellandet Nepal”, Arbei-
derbladet, 20.1.1970, quoted i Simensen 2003:225. 
129 Nanda Shrestha: ”Becoming a development category”, in Jonathan Crush, ed.: Power of 
Development, London 1995. 
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the end of the 1990s, Haydom successfully organised food aid on a massive 
scale.130

Paradoxically it was this situation which raised critical questions about 
Haydom strategy. Why were the local people after so many years of aid 
unable to handle a crisis situation? Had they ceased to plan and provide for 
themselves and become entirely aid dependent? As catch-words like “local 
capacity building”, “ownership” and “out-phasing” became more prevalent 
in international aid discourse in the 1990s, NORAD became more sceptical 
of the highly personal and centralised manner in which Haydom was run. In 
Tanzania Prime Minister Frederick Sumaye came to Haydom to honour the 
work of Evjen Olsen, but also to implore people to rely more on themselves 
and to warn against too much aid. But if a modern hospital should be sustai-
ned by local resources, standards would have to be lowered. In Evjen Ol-
sen’s view it might take two generations before Africans were ready to take 
over.131

The above have been large scale projects. In most cases, however, NO-
RAD grants have gone to more modest projects: buildings and equipment, 
integrated rural development, health and education. In 2005 the Mission Aid 
Committee channelled NORAD money to about 144 projects in 38 countri-
es.132 About 60 missionaries were directly attached to these practical projects, 
down from 200 in 1985 (Bistandsnemnda in such cases preferred the term 
“aid workers”, as evangelisation was not part of their assignment). Trained 
local personnel were increasingly taking over. And most NORAD grants 
through the Mission Aid Committee went to projects in local cooperating 
churches where there was no missionary on the spot, although a continuous 
dialogue with the Norwegian donors was kept up. 133 

Compared to other NGOs, the missionary societies financed a larger part 
of the aid effort out of their own money. There is also reason to believe that 
the strength of the local church basis on the recipient side meant a higher 
degree of sustainability than in most projects. Self-finance, self-government 
and self-propagation (the three Ss) had after all been guiding principles in 
the European missions since the middle of the 19th century – although self-
government was rarely granted until after 1945. We shall come back to the 
African churches.  

130 Arild Engelsen Ruud and Alsaker Kjerland 2003:216-217. 
131 Interview with Ole Hallgrim Evjen Olsen, 14. 8.2003. In 2004 Prime Minister Sumaye, 
little noticed by Norwegian media, came to Norway to take part in Evjen Olsen’s funeral. 
132 See the Internet home page of “Bistandsnemnda” <www.bistandsnemnda.no>, and also the 
general information site for Norwegian missionary societies <www.norme.no>.  
133 Interview, Gaute Helland, Bistandsnemnda, 6.4.2005 and Oddvar Espegren 22.11.2005 
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The aid and evangelization controversy 
The old dilemma between evangelization and practical work surfaced at the 
international level when the World Council of Churches from the late 1960 
under the influence politically radical groups both in the West and the Third 
World stressed the social side of the gospel and the need for a so-called “se-
cular theology”. They took for granted that religious world views were fa-
ding and that “the world writes the agenda”. Some referred to Mao’s ideal of 
“the new man”. The Norwegian missionary societies had since the 1920s 
been members of the International Mission Council, but when this was taken 
under the umbrella of the World Council of Churches in 1961, they stood 
aside on theological grounds. An alternative Evangelical international forum 
was created in Lausanne in 1974, with about 3000 religious organizations 
both from the West and the Third World taking part.134

During these years, as we have seen, he Norwegian missions societies bu-
ilt up their portfolio with NORAD, increased their practical activities in the 
field, and were not unaffected by the social-ethical awakening of the time. 
On the other side of the fence the more aggressive secular theology subsided 
in the World Council of Churches – religion was not dying, least of all in the 
non-Western world. By the turn of the century a rapprochement was taking 
place.

In Norwegian aid opinion a smouldering political scepticism against 
channelling development aid through mission societies flared up on occa-
sions, as it had done when NORAD was founded and the “neutrality para-
graph” formulated. In 1983 an evaluation report commissioned by NORAD 
and headed by an anthropologist, criticized four development projects run by 
Norwegian missionary societies in Latin-America for mixing aid and evan-
gelisation, citing i.a. “heavy religious pressure” on students in one dormitory 
school and in general criticizing the lack of long-term planning for self-
sustained local development.135

A heated public debate ensued. In the missions some of the doubts and re-
servations from the early 1960s came to the fore. How could personal belief 
be put aside and suppressed in a practical project within the framework of a 
local church? The general secretary of the Santal Mission declared: “We 
have never signed a contract which prevents us from bearing witness to Je-
sus”.136 Another matter was, now as it always had been, that too much con-
centration on getting NORAD money for practical projects might take atten-
tion away from the primary purpose of evangelization. 

134 Interviews with professors Øyvind Dahl and Jan-Martin Berentsen, Misjonshögskolen i 
Stavanger, 21.11.2005. 
135 Arild Engelsen Ruud and Alsaker Kjerland 2003:212. The projects of the Pentecostal 
Mission and the Eben Ezer Santal Mission were particularly mentioned. 
136 ibid., loc.cit.
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Twenty years later, in 2004, Terje Tvedt, a leading researcher on the role 
of NGOs in Norwegian development aid, fired a broadside at aid through 
religious organizations, branding this as a form of “state mission”.137 His 
primary example was NORAD’s support for the hospitals and educational 
centres in southern Ethiopia established by the Norwegian Lutheran Missio-
nary Society within the framework of the Mekane Yesus Church (Ethiopian 
Evangelical Church Mekane Yesus). The impression left by Tvedt was that 
this was a significant cause behind the expansion of this church.  

The Ethiopian example illustrates our general problematic: Protestant 
missions had been admitted to the country from the 1860s, and were after 
1945 specifically invited by Haille Selassie – in spite of the dominant posi-
tion of the Orthodox Church – as part of his policy to modernise the country 
and create more ties to the West. When several Lutheran congregations in 
1969 united as the Mekane Yesus Church, the foundation was laid for a phe-
nomenal growth over large parts of Ethiopia, including the capital of Addis 
Ababa, figures varied between three and eight million members at the turn of 
the century.138 By its sheer number and geographical extent this could scarce-
ly be explained mainly as a result of foreign support. However, the interna-
tional NGO network was important both to church and state, and the neces-
sary local set-up was arranged so as to tap its resources. Even the Orthodox 
Church organised a separate development wing, formally registered as a 
religious NGO, on the same model as the Mekane Yesus Church had done. 
Two of the “Norwegian” hospitals exemplified how this international struc-
ture drew funds to larger projects than the local recipient could sustain: 
When the Mekane Yesus Church in the 1990s assumed final responsibility 
for the practical projects initiated by foreign missions, the hospitals in ques-
tion had to be taken over by the state.  

Again, the debate that followed after Terje Tvedt’s intervention was hea-
ted. From another NGO, “Plan Norge”, there was even the charge that aid 
through the missions represented a “serious undermining of the human rights 
conventions that Norway had ratified” – with special reference to the free-
dom of religion – in mixing practical aid and evangelization in the field.139

The aggressiveness of the attacks can partly be explained by the widespread 
criticism of the conservative gender policy of the Norwegian Lutheran Mis-
sion Society where women could not hold leadership positions – which did 

137 Terje Tvedt: ”Utenrikspolitikk og statsmisjon”, Dagbladet, 1.3.2004.  
138 Øyvind M. Eide: Revolution and Religion in Ethiopia: Growth and Persecution of the 
Mekane Yesus Church, 1974-85, Oxford 2000. In 1974 NLM had about 200 missionaries and 
about 1700 local employees. 
139 Sandro Parmeggiani: ”Trussel mot menneskerettighetene? Å bringe religion til hedninger 
er å underminere menneskerettighetskonvensjoner”, Dagbladet, 4.3.2004. 



67

not prevent the NLM from having a liberating effect on the role of women in 
their Ethiopian congregations.140

Interesting enough these criticisms had little effect at the political level. 
The White Paper on development aid in 1984, right after the Latin-American 
report, listed the advantages of private organisations as development agents 
in terms that must have been formulated mainly with the missions in mind: 
long-lasting engagement, knowledge of local language, understanding of 
culture, small administrative costs and a focus on the poor. And the Minister 
in the newly created Department of International Aid in 1984, Reidun Brus-
letten, herself with a background in religious organisations, repeated the 
dictum that no development aid could be culturally neutral. For her this was 
not a dilemma, but an opportunity: Aid could and should be used to influen-
ce culture. How else could the new aims of international development aid 
that now came to the fore with regard to women, the environment, democra-
cy and human rights be realised?141 Above we have referred to the NORAD 
evaluation in 2004 of the bloc grant model, which took “Bistandsnemnda” as 
a special illustration and came to a positive conclusion. 

The local churches, religious 
NGOs and development aid 
We have considered our topic mainly from the donor side, the Norwegian 
experience. If we switch to the perspective of the recipients and take Africa 
as an example, we enter an entirely different universe where religion, to 
most people, structures their world view and gives meaning to their existen-
ce and where the local churches represent the most long-standing and deve-
loped organizations in the country. 

The desire for self-government in the mission-founded Christian churches 
runs as a main theme through the colonial period, but was in most cases only 
realized during the area of political decolonisation. In principle self-
government in the churches should go together with self-support, and the 
continued dependence on European and American mission societies and 
churches, both for finance and personnel, was felt by African church leaders 
as a serious dilemma. It created some consternation when a prominent East 
African church leader in 1973 during a visit to America took the stand that 

140 See the following MA-theses in history at the University of Tromsø: Marianne A. Olsen 
1995: "Etiopia skal i hast utrekke sine hender til Gud". En analyse av mottakeligheten for 
norske misjonærers kristne budskap og utviklingsarbeid blant Sidamo - og Boranafolket, 
1954-1974; Unni Krogh 1995: "Bilder av Etiopia". Norske misjonærer i Sør-Etiopia 1948-
1974; Vibeke Bruun 1995: Norsk Luthersk Misjonssamband i Etiopia 1948-1971. Etablering 
og strategi; Lena Aarekol 1997: Private organisasjoner som kanal for norsk bistand. Norsk 
Luthersk Misjonssamband i Etiopia 1963-1990.
141 Arild Engelsen Ruud and Alsaker Kjerland 2003:212.  
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there ought be a five year’s “Moratorium” on aid to African churches, in 
order that they might find their own footing, both spiritually and materially: 
“The small man must learn to hang his rucksack within his own reach”.142

The call was taken up in other regions, and led to passionate debates. But the 
idea was unrealistic, most churches still relied heavily on support from the 
missions, a support which increased when the grants from the aid agencies 
became available. On the one hand this was a blessing and to the advantage 
of recruitment into the churches. On the other hand the dilemmas behind the 
moratorium debate have remained and the local churches as well have been 
faced with the challenge to strike a balance between evangelisation and de-
velopment work. 

Recently a wave of awakenings has gone through Christianity in Africa, 
both within and outside of the established churches. This has been driven 
mainly by charismatic movements, partly in answer to African crises, partly 
aided by international, especially American Pentecostals- and “Faith-
missions”. In these awakenings, although charity is central, personal salva-
tion is the dominant discourse and the practical development strategy diffe-
rent. To take an example from Ghana, where 69% of the population is Chris-
tian, of whom 25% are now Pentecostal. Their welfare and educational pro-
jects are usually small scale, not depending on outside aid and with a strong 
involvement from the congregations. In contrast the development projects of 
the established churches, such as district hospitals and high schools, tend to 
have a longer history, are more capital demanding and are financed up to 
80% from abroad. How representative these structural differences are for 
Africa in general cannot be ascertained, but it is not impossible that the revi-
val movements might bring new impulses to the thinking about develop-
ment.

Politically the local churches after independence were drawn into the di-
scourse of nation building, but increasingly found themselves under authori-
tarian and despotic regimes. During the decades of suppression up to the 
1990s, the established churches frequently stood out as the most important 
arena for autonomous action, both because of their infrastructure, internatio-
nal connections and the courage of individual leaders. When the Arch Bi-
shop of Uganda in 1985 spoke out against President Idi Amin, he was killed, 
but that was also the beginning of the end for Amin. After the democratic 
wave of the early 1990s local churches have regularly played a role in the 
process of transition from autocratic rule and as observers and guardians 
during the subsequent elections. On the donor side, when political conditio-
nality became the order of the day after 1990 and the concept of “civil socie-

142 Ogbu U. Kalu 2000: ”Decolonization and African churches: The Nigerian experience, 
1955-1975”, paper to the session on “Christian mission and colonialism” at the International 
Congress of Historical Sciences, Oslo 2000. All the congress papers are available on Internet, 
home page <http://www.oslo2000.uio.no> 
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ty” became crucial in aid thinking, this gave a new importance to the role of 
the local churches in the eyes of the aid agencies. 

It was part of this trend when in 2002 NORAD together with the Mission 
Aid Committee commissioned a report on “The role of national churches in 
the development of civil society”, carried out by two centres for develop-
ment studies with a special competence in the field.143 Cases were chosen 
from the Democratic Republic of Congo, Cameroon and Ethiopia. A large 
scale conference was arranged by NORAD and the joint Mission Aid Com-
mittee to digest the results. The title of the report and of the conference me-
ant that attention was now focused on the decisive actors, the national Afri-
can churches. Against this background the wording in the conclusion of the 
report is worth noticing: “In order that the churches shall be constructive in 
building civil society, promote democracy, human rights and participation, it 
is not enough to be present. The churches must consciously work on their 
own organization, how to behave in society and exploit the potential they 
have”.144 NORAD’s director specified the expectations: take more responsi-
bility as spokesmen against suppression, be more active in contact with other 
“social agents of change”. In addition she stressed the role of the churches in 
family planning and the fight against HIV/AIDS.145

Seen against the historical background and the debate about the neutrality 
paragraph these are pretty strong requirements. Here is a group of Norwegi-
an researchers, established on the initiative of the Norwegian Aid Agency 
and the Mission Aid Committee, telling self-governing African churches 
what they must do. Local assistants had been used in the preparation of the 
report, but there were very few representatives from the local churches con-
cerned at the conference. The question is how such Norwegian – NORAD 
and Mission Committee – influence on the local churches can be exercised? 
The answer must be: through the Norwegian missionaries on the ground, the 
missionary aid workers accompanying the aid projects and the regular visits 
from the donor society to the churches without permanent Norwegian mis-
sionaries. How this strategy will work out in the field, is an open question, 
and clearly must depend on local circumstances.  

In raising such questions we are struck by the fact that compared to what 
we know about the traditional missionaries of earlier periods, we have little 
systematic studies of the role of the missionaries after the African churches 
became independent.

143 Håp i Afrika. Nasjonale kirkers rolle i utviklingen av sivilt samfunn. Oslo, NORAD and 
Bistandsnemnda, 2003. The two research teams came from the Centre for Intercultural Com-
munication in Stavanger and the Centre for Health and Social Development in Oslo. 
144 Håp i Afrika, op.cit:102.
145 NORAD director Tove Strand at the conference on “Nasjonale kirkers rolle i utviklingen 
av sivilt samfunn”, NORAD and Bistandsnemnda, 29.10.2003. 
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Conclusion
The focus of this article has been on the role of Norwegian missionary orga-
nizations and their local partners in practical development work, starting 
from day one in the history of the missions in Zululand and Madagascar and 
expanding through the link-up with the Norwegian and international public 
aid system after decolonization. 

The conclusion must be that as development agents the missions and their 
partners – the local churches and religious NGOs – represent an interesting 
alternative to the prevalent strategy of the governmental aid system, both on 
the donor and receiving side. We have illustrated this with examples from 
Madagascar, Nepal and Tanzania, in the former two cases in the area of pro-
ductive enterprise, generally recognised to be the most difficult aspect of 
development aid. The success in these cases can partly be ascribed to a reci-
pe based on small steps, limited capital and a long time horizon. The limita-
tions of this strategy, as illustrated in Nepal, is that it falls short as a formula 
for a large-scale, accelerated national transformation, of the kind envisaged 
by governmental strategy and the international aid system. But experience – 
Nepal included – has shown that there are limits to short-cuts in history; the 
African landscape is littered with aid ruins. 

The main feature of the development strategy of the religious organiza-
tions is of course that they are related to religious change, based on the pri-
mary aim of conversion, salvation and the creation of new personalities. In 
practical works, including development projects, this implies an emphasis on 
attitudes, character-building and public and personal morality. Our examples 
have shown the positive development effect of this approach and thus serve 
to illustrate importance of the cultural factor in development. Such emphasis 
may not be in accordance with political correctness in aid opinion, which 
mainly focuses on structural, primarily international causes of under-
development. But it should come as no surprise to students of Western eco-
nomic development, where the connections between religious and economic 
change has always been a topic, nor to people taken up with the importance 
of institutional culture and individual attitudes in contemporary business 
enterprise and public administration. Can it be that what Gunnar Myrdal 
called “diplomatic” considerations in development research prevents a full 
analysis of this factor?146

This is not to exclude that a strong attachment to religious values in given 
situations may have negative consequences. In Norwegian aid history we 
have seen that there have been allegations of paternalism and of a divisive 
effect in local society in so far as the congregations have been in a privileged 
position as aid receivers. Even in the HIV/AIDS-question is has been argued 

146 Gunnar Myrdal: The Challenge of World Poverty. A World Anti-Poverty Programme in 
Outline. London 1970:25.  
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that the emphasis on individual responsibility and sin may counteract collec-
tive, structural efforts at solution.147 A strong tradition of paternalism and a 
neglect of long-time planning for transfer of responsibility for specific aid 
projects have also been noticeable in the Norwegian experience, but the 
transfer from missionary to local self-governing churches did after all take 
place early in the decolonization period. 

The dilemma between the devotion to evangelism and the concern for 
practical work runs like red thread through the story above from the first 
days of missionary activity. The problem was accentuated when the missions 
and local churches linked up with the international aid system from the 
1960s and aid money became available on a large scale. As we have seen, 
this was eagerly sought after and created a new basis for legitimacy for the 
missions in African countries after decolonization. On the other hand the 
danger of aid dependency became real, in this field as in others, but compa-
red to other NGOs, the self-finance of the religious organizations has always 
been much higher than that of other NGOs in the aid system. On the recei-
ving side the strong historical roots and long tradition for self-help in the 
local churches have also been a counter-weight against aid dependency, 
compared to most of the large flora of recent NGOs in the developing world 
who in many cases are artificial implants and totally aid-dependent. Still, the 
establishment on the Norwegian side of the national Mission Aid Commit-
tee, to coordinate strategy and handle the relation to NORAD, plus the for-
mation of particular “development wings” in the local African churches, 
registered nationally and internationally as “religious NGOs”, illustrate the 
pervasive influence of international aid also in the landscape of religious 
organizations.

The accentuated demand, after the end of the cold war, that the missions 
and their local partners must be more active in the field of “civil society”, is 
in reality a quest for a more political role. The new “civil society” discourse 
has mainly been initiated from outside, from the national and international 
development agencies and the secular NGOs. In the Norwegian case we 
have seen how NORAD and the Mission Aid Committee are agreed in en-
couraging the local churches to take a more active political role in promoting 
democracy and human rights. Logically this influence must then be exerci-
sed through the aid network, in negotiations with the recipients and particu-
larly through the Norwegian missionaries on the spot. The danger of neo-
paternalism is real, as frequently pointed out in the general debate about 
“civil society” as a Western concept, also by critics within the church who 
have their reservations. 

147 Catrine Christiansen: ”The social consequences of the intervention of church organizations 
on kinship relations in a time of AIDS”, paper to the conference on “Religious NGOs and 
international aid”, op.cit., Oslo 2004. 
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All in all it is difficult to avoid the conclusion that development aid, in 
this field as in others, represents an influence for social change on the Wes-
tern model. In general one must regret that most societies in the non-Western 
world have not had the chance historically to find their own road to moderni-
sation. Possibly the African wave of revivals and new religious churches, 
which are more self-driven and rooted in local culture, may be a sign that 
this situation can change.148

Summary 
On the background of recent literature and debate about the role of religious 
NGOs in international aid the article presents a historical survey of the Nor-
wegian experience in the field, from early missionary history to the link- up 
with the Norwegian agency for International Development after 1960 and 
the emergence of independent local churches as partners. The dilemma bet-
ween devotion to evangelism and concern for practical work runs through 
the story. On the basis of case studies from Madagascar, Nepal and Tanzania 
the conclusion is drawn that the missions and the local churches, with their 
strategy of small steps, limited capital, a long term view and en emphasis on 
moral improvement, represent an interesting alternative to prevalent state aid 
strategy. The question is asked if political correctness and what Gunnar 
Myrdal called “diplomatic considerations” in development research has pre-
vented a full analysis of the cultural factor. 

148 It is worth noting that a Norwegian Government appointed commission on North-South 
relations in 1995 warned against the large scale transfer of funds for developments projects 
through NGOs, arguing that this might undermine the authority and function of government in 
the receiving countries, who must after all be the main instrument for national development. 
The commission argued that apart from a restricted number of private aid and relief organiza-
tions with solid staff and international networks, the rest of the many NGOs in the field 
should limit themselves to contact activities and to strengthen their parallel organizations in 
receiving countries, and not act as development aid agencies. NOU 1995:5. Norsk sør-politikk 
for en verden i endring. Rapport fra Nord-Sør/Bistandskommisjonen.
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Jarle Simensen
Kristendom, stat og modernitet i Afrika
En historisk bakgrunnskisse

Begrepet om det ”sivile samfunn” har stått sentralt i utviklingsdiskursen de 
siste par tiår, spesielt etter slutten på den kalde krigen og tilbakeslaget for 
autoritære regimer i alle verdensdeler, også i Afrika. En styrking av de frivil-
lige foreningene som en arena atskilt fra stat og marked, blir fremhevet som 
en nøkkel til både politisk demokrati og økonomisk fremgang. Denne tenk-
ningen fører nå til en forventning om at også de kristne organisasjonene – 
misjonen i de vestlige land og de lokale kirker og kristne bevegelser i Afrika 
– bør spille en mer aktiv politisk rolle for å fremme fred, demokrati og utvik-
ling. Dette representerer en ny fase i den gamle historien om kristendom-
mens funksjon i forhold til statsbygging og modernisering i Afrika. Hensik-
ten med det følgende er å gi en kort skisse av denne historien, med et blikk 
både på misjonærenes og de afrikanske aktørenes rolle. 

Den førkoloniale perioden 
Spredningen av kristendommen i Afrika er en del av den allmenne europeis-
ke ekspansjon gjennom ulike faser, fra oppdagelsene til dagens globalise-
ring. 149 I den førkoloniale fasen – fra kongen av Kongo satset på kristen-
dommen på 1500-tallet til dronningen av Merinakongedømmet på Madagas-
kar gjorde kristendommen til riksreligion i 1870-årene – var de europeiske 
misjonærene relativt fåtallige og måtte tilpasse seg lokal afrikansk myndig-
het. Enkelte kongedømmer satset på maksimal bruk av misjonærene, som i 
de nevnte tilfellene, og vi kan legge til eksempler som Botswana og Lesotho 
i det sørlige Afrika og Bugandakongedømmet i det nåværende Uganda. 
Langs Vest-Afrikakysten spilte en tallrik, særegen gruppe av afrikanske 

149 Det følgende er en forkortet og noe omarbeitet versjon av ”Kristendommen i Afrika i det 
20 århundre”, i Tidsskrift for Teologi og Kirke, 3, 2003. Notehenvisningene vil bli holdt til et 
miniumum. Generelle innføringer i misjonens og kristendommens historie i Afrika er Adrian 
Hastings 1994. The Church in Africa 1450-1950. Oxford; Elizabeth Isichei 1995. A History of 
Christianity in Africa from Antiquity to the Present. London; Bengt Sundkler og Christopher 
Steed 2000. A History of the Church in Africa. Cambridge.
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kristne, frisatt fra slaveskip og utdannet i Freetown i Sierra Leone, en viktig 
rolle i handelsutvikling og reform, eksempler er Fanti-federasjonen i Ghana 
og bysamfunnnet Abeokuta i Nigeria. 150 

I alle disse tilfellene var det tale om statsbygging under afrikansk leders-
kap, der misjonærene kunne bidra både med utdanning, teknisk kompetanse 
og tjeneste som diplomatiske mellommenn til europeiske makter.151 Det er et 
omdiskutert spørsmål om slike og andre forsøk på ”autonom modernisering” 
kunne ha lyktes i å skape livskraftige stater dersom ikke kolonierobringen 
hadde kommet de siste par tiårene av 1800-tallet. Hvorfor noen afrikanske 
kongedømmer satset på kristendommen og andre ikke er et omdiskutert 
spørsmål. Én forklaring er at det særlig var de som ønsket å bygge opp en 
sentralisert, ”byråkratisk” styring som kunne tjene på å gjøre kristendommen 
til riksreligion, slik det også hadde vært under rikssamling og statsbygging i 
norsk middelalder. 

Men anslagsvis halvparten av befolkningen i Afrika sør for Sahara levde 
før koloniperioden i ikke-sentraliserte og teknisk svakt utviklede samfunn. 
Og det var like naturlig for datidens misjonærer å tale om ”sivilisering” som 
det i dag er å tale om behovet for ”utvikling”. I Sudan og Øst-Afrika og langt 
inn i det nåværende Kongo herjet dessuten den arabiske slavehandelen. Afri-
kanske erobringsriker kunne oppleve misjon som politisk undergraving og 
svarte med forbud eller utkastelse. Under slike forhold kunne europeisk styre 
fremstå som en nødvendig forutsetning for å skape moderne stater med et 
normalt handelssamkvem med utenverdenen. Dette var den såkalte ”humani-
tære imperialisme”. Mer avgrenset kan man tale om en ”misjonsimperialis-
me”, det vil si direkte egeninteresse med tanke på å sikre religionsfrihet og 
bedre praktiske arbeidsvilkår. Men det var motsetninger og tvetydigheter i 
alt dette, mange misjonærer var i erobringsperioden også talsmenn for afri-
kanske interesser.152

150 Allmenn innføring i afrikansk historie med bibliografier i John Iliffe 1995. Africans. The 
History of a Continent. Cambridge; Jarle Simensen 1996. Afrikas historie. Oslo. 
151 Holger Bernt Hansen og Michael Twaddle (red.) 2002. Christian Missionaries and the 
State in the Third World. Oxford. 
152 Det Norske Misjonsselskap opplevde samarbeid på Madagaskar og motstand i Zululand, se 
Jarle Simensen (red.)1984. Norsk misjon og afrikanske samfunn. Trondheim, engelsk og 
forøket utgave: Norwegian Missions in African History. Vol 1: South Africa 1845-1910 . 
Oslo/Oxford; Finn Fuglestad og Jarle Simensen (red.) 1986. Norwegian Missions in African 
History Vol II: Madagascar. Oslo/ Oxford, samt Jarle Simensen 1992. “Christian missions 
and African society. The social context of religious change”, i H.Baier (red.), Kirche in Staat 
und Gesellschaft im 19. Jahrhundert. Neustadt. 
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Koloniperioden: samarbeid og protest 
Dobbeltsidigheten i forholdet mellom kristendom og politikk fortsatte under 
koloniperioden. Kolonistyret var statsbygging, myldret av førkoloniale poli-
tiske enheter ble redusert til ca førti koloniterritorier, identisk med dagens 
uavhengige stater. 

Misjonens praktiske virksomhet fikk naturligvis framgang under koloni-
perioden, som del av den allmenne materielle utviklingen. Misjonen fikk 
også en viktig rolle i oppbyggingen av kolonistaten, i den grad de fikk hånd 
om den grunnskoleopplæringen som kvalifiserte for moderne yrker. Det 
skjedde spesielt i de britiske og belgiske områdene, med offentlig finansie-
ring og faglig tilsyn. Dette var åpenbart enn brekkstang i evangeliseringen: 
skolegang var attraktivt og misjonen kjempet av den grunn i det lengste for å 
bevare sitt monopol, det gjaldt også de norske i Sør-Afrika. 

For øvrig var forholdet mellom misjon og kolonimyndighet tvetydig. På 
den ene siden holdt misjonærene seg til Bibelens ord om å ”gi keiseren det 
som keiserens er”. På den andre siden var en fremstående britisk guvernør 
som lord Lugard i Nigeria betenkt over at de satte griller i hodet på hans 
afrikanske undersåtter.153 Og misjonærer tok naturlig nok ofte sine sognebørn 
i forsvar mot urimelig pågang fra kolonimyndighetenes side. Men alt i alt, 
sett fra afrikansk side, utgjorde misjonen en del av det europeiske establish-
ment, og misjonærene hadde et handikap ved at de lett stivnet til i de pater-
nalske holdninger som kolonistyret bygde på. Dette kunne utgjøre en barrie-
re mot fullt gjennomslag på afrikansk grunn. 154 

Sett fra afrikanernes side representerte kristendommen en enorm horison-
tutvidelse og helt nye muligheter til å forstå den europeiske tenkemåten og 
håndtere den nye historiske situasjonen de var kommet i. Det ga en selvfølel-
se som også kunne smitte over på det politiske området, og det kunne inspi-
rere til krav om medstyring og i siste instans selvstendighet. Slik var hold-
ningene til den afrikanske kristne eliten preget av både samarbeid og protest. 

Mest radikalt ble kristendommen omtolket i de såkalte etiopiske og zio-
nistiske kirkene som særlig florerte i det sørlige Afrika og Kongo, og som 
ved slutten av koloniperioden utgjorde ca en femtedel av alle kristne sør for 
Afrika.155 Disse uavhengige kirkene, spesielt profetbevegelsene med alle sine 
uryddige avgreninger, ble med betraktet med bekymring både fra misjons-
kirkenes og kolonimyndighetenes side. De hadde i seg et millenaristisk ele-
ment av varierende styrke, og i budskapet om den store forvandling og tu-

153 F. D. Lugard 1893. The Rise of Our East African Empire. ,Edinburgh, b.I.585-587, b.II.69-
75.
154 Jfr. Kwame Nkrumah, sitert ovenfor og Tom Mboya (norsk utgave) 1964. Mitt frie Afrika.
Oslo. 
155 En standard innføring er David B.Barrett 1968. Schism and Renewal in Africa : an Analy-
sis of Six Thousand Contemporary Religious Movements. Oxford. I nyere forskning blir denne 
nyansert og til dels problematisert. 
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senårsriket på jord kunne det også ligge politiske undertoner. I visse tilfeller 
kom disse eksplisitt til uttrykk: Da skal det regne geværer fra himmelen, de 
hvite skal forsvinne, all skatt og arbeidstjeneste skal ta slutt.156 Henvisningen 
til Etiopia gjaldt uavhengighet, og ”zionistisk” viste til Den Hellige Aposto-
liske Kirke i Zion, Illinois, USA som var spesielt aktiv i det sørlige Afrika. 
Den hadde et anti-kolonialt potensial, liksom annen amerikansk påvirkning. 
Var ikke USA den første stat som rev seg løs fra kolonistyret? Simon Kim-
bangus kirke i Kongo vokste til et stort nettverk med et klart element av poli-
tisk protest, lederen ble arrestert i 1921 og satt siden i fengsel til han døde i 
1951. 

Da de afrikanske nasjonalistpartiene dukket opp etter Andre verdenskrig, 
var det sjelden at kirkene knyttet seg direkte til de politiske bevegelsene. 
Men partilederne spilte på den folkelige kristendom når de søkte massetils-
lutning. Den afro-amerikanske forfatteren Richard Wright, som besøkte 
Ghana da uavhengighetsbevegelsen var på sitt høyeste på 1950-tallet, ble 
slått av likheten med en religiøs vekkelse.157 Partilederen Kwame Nkrumah 
bar tittelen Osagyefo, ”frelseren”, og hans budskap var, med en omskrivning 
av Bibelen: ”Søk først det politiske riket med all dets rettferdighet, så skal 
dere få alt det andre i tilgift.” Bibelske sitater og allusjoner ble brukt i talene, 
salmesang (”Lead kindly light”) var standard innslag på massemøtene. I den 
politiske agitasjonen på landsbygda i Kongo ble det appellerte til tusenårsfo-
restillinger: Skyskrapere skulle komme i stedet for jordhytter, skattebetaling-
en skulle ta slutt og europeiske eiendommer skulle tilfalle kongolesere. Det 
ble sagt at folk pyntet gravplassene til uavhengighetsdagen fordi de mente 
oppstandelsen var nær.

En rekke av de afrikanske uavhengighetslederne var utdannet i misjonss-
koler, og misjonærene fulgte dem som regel med sympati. Fra misjonshold 
ble det gjerne hevdet at misjonsskolene hadde ”utdannet til uavhengighet”, 
men det var en tvilsom påstand. Det var riktig at misjonen hadde innbygd en 
modell for sin egen ”avkolonisering” helt fra begynnelsen, afrikanske prester 
og katekister var nøkkelpersonell i virksomheten og målet var ”selvsten-
diggjørelse”. Men det ble liten fremdrift i dette så lenge kolonistyret varte. 
Det var langt mellom afrikanske prester med universitetsutdannelse, i 1965 
gjaldt det bare vel ett hundre av 3600 prester i fem utvalgte afrikanske 
land.158 Alt i alt hadde nok misjonen en tvetydig holdning til hele avkolonise-
ringsprosjektet, både i staten og i kirken. Det var den politiske avkolonise-
ringen, eller forventningen om en snarlig sådan, som for alvor satte fart i den 
kirkelige selvstendiggjøringen. I så måte kan det hevdes at misjonen heller lå 

156 Simensen 1996, s.287 
157 Richard Wright 1956. Black Power. London. 
158 Thomas Allan Beetham 1967. Christianity and the New Africa. London, s.39. 
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etter kolonimyndighetene i afrikaniseringsprosessen, i alle fall på øverste 
plan.159

Kristendom og politikk etter uavhengigheten 
Etter uavhengigheten var nasjonsbygging det fremste politiske slagord, og 
her kunne de kristne kirkene fylle en funksjon, de representerte i seg selv et 
fellesskap på tvers av etniske og sosiale grupper. Det første tiåret etter uav-
hengigheten omkring 1960 var det også jevnt over humane og samarbe-
idssøkende regimer man hadde med å gjøre. 

Dette endret seg med den politiske ensrettingen i Afrika fra slutten av 
1960-årene, da autoritære og korrupte regimer ble et afrikansk varemerke, 
enten det skjedde under ettpartistyre eller militært diktatur. Som under 
ethvert totalitært styre var tendensen å trekke alle uavhengige organisasjoner 
inn under staten. Også kirkene kom under det samme press, og i et tilbakeb-
likk kan man i mange tilfelle undre seg over evnen til å føye seg og følge de 
mektige i denne perioden. ”Big-man”-syndromet kunne merkes også i kirke-
ne, som heller ikke gikk fri for anklager om korrupsjon. Det samlende slag-
ord som kunne tildekke både maktmisbruk og føyelighet var utvikling. Sær-
lig de etablerte kirkene sluttet seg til dette dogmet og tok imot de oppdrag og 
midler de kunne få, både fra staten og utlandet, for å bygge ut sin praktiske 
virksomhet – egne skoler, kristne sykehus, jordbruksprosjekt. 160 

Overfor de uavhengige afrikanske frikirkene og profetbevegelsene viste 
de afrikanske regimene ofte mindre toleranse enn kolonimyndighetene hadde 
gjort. Et dramatisk eksempel på konflikt var Lumpakirken i Zambia, under 
ledelse av den kvinnelige profeten Lenshina. Hun samlet på karismatisk vis 
en skare på fra femti til ett hundre tusen tilhengere og kom i konflikt med 
myndighetene både over jordspørsmål og på grunn av sitt program for hek-
seutdrivelse. Resultatet var et voldelig oppgjør i 1964, der et stort antall 
mennesker mistet livet, tallene varierer fra 700 til 1500.161

Likevel, kirkene hadde mer kraft til å stå imot ensrettingen enn de fleste 
andre organisasjoner, ikke minst på grunn av den moralske og finansielle 
støtten fra utlandet. Den katolske kirken sto i så måte i en særstilling og 
holdt som regel en konsekvent og uavhengig linje, også i opposisjonen mot 
apartheidstaten i Sør-Afrika. I påfallende mange land var nasjonalistlederne, 

159 Ogbu U. Kalu 2000. ”Decolonization and African churches: The Nigerian experience, 
1955-1975”, bidrag til sesjonen om Kristen misjon og kolonialisme ved International Con-
gress of Historical Sciences, Oslo 2000 (alle kongressbidrag er lagt ut på Internet). Om en 
norsk misjonærs erfaringer fra en kaotisk avkolonisering i Kongo se Erna Moen 1985. Gude-
nes haug. Oslo.  
160 Paul Gifford 1993. Christianity and Politics in Doe’s Liberia. Cambridge, s.303-11 og 
Paul Gifford 1995. African Christianity. Its Public Role. Bloomington.  
161 Isichei 1995, s.348-49. 
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og dermed statslederne i de nye statene, protestanter, og noen har ment at 
dette er med og forklarer at de protestantiske kirkene lenge viste en samarbe-
idsvillig holdning overfor myndighetene. Men i Sør-Afrika var også de pro-
testantiske kirkene, utenom de kalvinistiske boerkirkene, klare i sin mots-
tand, og ble blant annet til brohoder for internasjonalt støttearbeid i kampen 
mot apartheid. Her var det dessuten en merkbar påvirkning fra latinameri-
kansk frigjøringsteologi. Men det var påfallende lite av innflytelse fra 
frigjøringsteologi lenger nordover på kontinentet.162

Den globale demokratiseringsbølgen slo inn over Afrika omkring 1990. 
Den dype økonomiske krisen fra slutten av 1970-årene hadde svekket staten 
og skapt til dels desperate sosiale forhold. Kirkeledere ble mer aktive kritike-
re av autoritære regimer. Menneskerettighetene kom på programmet både 
gjennom FN-systemet, Verdensbanken og vestlige bistandsorganer, NORAD 
inkludert. Med kommunismens fall i Øst-Europa og slutten på Den kalde 
krigen kom så det demokratiske presset og krav om flerpartivalg over hele 
kontinentet. I 1989 var de aller fleste afrikanske stater under militærstyre 
eller ettpartiregimer, fem år senere var ca tre firedeler basert på flerpartivalg 
og ytrings- og organisasjonsfrihet. 

I en rekke land spilte de nasjonale kirkerådene, som i hovedsak bestod av 
representanter for de ordinære, tidligere misjonskirkene, en nøkkelrolle i 
denne overgangen.163 De sammenkalte til nasjonale konferanser av den 
”Round-table”-type man kjente fra Øst-Europa og bidro til at forfatningsar-
beid kom i gang og de første regulære valg gjennomført. Kirkefolk deltok 
som frivillige valgfunksjonærer og observatører, og de gjennomførte bønne-
dager for nasjonal forsoning. Det er mot denne bakgrunnen vi må se de nye 
internasjonale forventningene om at misjonsorganisasjonene og de lokale 
kirkene skal spille en aktiv rolle i byggingen av det ”sivile samfunn” 

Men demokratiet er en skjør plante i Afrika, og man kan spørre hvor 
sterkt den er rotfestet. Fremfor alt er det et problem at staten forvitrer, og at 
en rekke land har vært herjet av borgerkrig. Hvordan religion brukes i en slik 
situasjon, både til å rettferdiggjøre de sittende regimer og inspirere fanatisk 
geriljavirksomhet, er et fascinerende spørsmål. Med den afrikanske religiøse 
virkelighetsoppfatning er det gitt at alle parter mobiliserer den åndskraft som 
kan ligge i kristendommen i de mest ulike varianter, ofte i kombinasjon med 
tradisjonelle religiøse elementer og magi. I Liberia kan vi se hvordan religi-
on har vært ”anarkiets maske” gjennom blodige borgerkrigsperioder. 164

Midt oppe i denne krisen er det så at kristendommen de siste par tiårene 
har hatt sin store fremgang, Afrika er i ferd med å bli et tyngdepunkt i 
kristenheten. Denne fremgangen har i påfallende stor grad kommet gjennom 

162 Sm.sted., s.297. 
163 Paul Gifford 1995. The Christian Churches and the Democratisation of Africa. New York.  
164 Isichei 1995, s. 349; Stephen Ellis 1999. The Mask of Anarchy : the Destruction of Liberia 
and the Religious Dimension of an African Civil War. London. 
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karismatiske bevegelser av ulike slag: gjennom uavhengige afrikanske kirker 
og profetbevegelser, gjennom vekkelser innen rammen av de regulære kir-
kene og ikke minst gjennom pinsemenigheter og trosbevegelser. En ledende 
religionsforsker som Paul Gifford har fremmet en skarp kritikk av den poli-
tiske ”eskapismen” som de karismatiske bevegelsene representerer, med sin 
ensidige vekt på individuell omvendelse.165 Men ved en annen anledning, i 
en bredere afrikansk sammenheng og et mer langsiktig perspektiv, spør han 
om de åndelig gjenfødte personligheter og erfaringene fra de rene, solidaris-
ke fellesskap i vekkelsesmenighetene kanskje i neste instans kan danne 
grunnlag for politisk engasjement og reform.166 Slike sekvenser er kjent fra 
europeisk vekkelseshistorie. 

Modernisering
Vi forlater nå det politiske nivået for å se på kristendommens funksjon i en 
dypere samfunnsmessig sammenheng. 

Liksom den kristne misjonen var en del av den europeiske politiske eks-
pansjon, var den også et barn av moderniteten. Opplysningstidens ideer og 
den vitenskapelige verdensanskuelse var internalisert, inkludert behovet for 
teknologisk og økonomisk utvikling. Kristendom og sivilisasjon var sam-
menknyttede begreper fra antikken av, og misjonærene i Afrika delte sin 
samtids tro på fremskrittet og Europas rolle i å bringe det ut til andre folke-
slag. I så måte brakte de det kristne budskap i en vestliggjort form. ”Kristia-
nisering” og ”sivilisering” var et begrepspar som også de norske misjonære-
ne til Afrika tok med seg. 

Misjonens materielle bidrag til utviklingen i Afrika er vel kjent, vi har al-
lerede omtalt skoleutviklingen. I Ghana ble misjonærene omtalt som ”sukuu-
fo”, skolefolket, og den første misjonær under Baselmisjonen på 1840-tallet, 
den danskfødte Andreas Riis, gikk under navnet ”husbyggeren”.167 Sag, 
hammer, høvel, vinkel og loddsnor var revolusjonerende redskaper i afri-
kansk bygningshistorie og kulturlandskap. Men det var spenninger i strategi-
en: hvor mye vekt skulle en legge på det praktiske stasjonsarbeidet i forhold 
til den omreisende forkynnelsen? En norsk legemisjonær i Sør-Afrika ble i 
1887 avskjediget for å ha konsentrert seg for mye om den praktiske virk-
somheten, bl.a. salgsjordbruk for å gjøre sin menighet mer selvbergende.168

165 Gifford 1993. Teologer fra sju ikke-vestlige land formulerte en krass kritikk av denne 
typen i The Road to Damascus: Kairos and Conversion (London CIIR, 1989), sitert i Gifford 
1993, s.306. 
166 Gifford 1995, s.5-6. 
167 Noel Smith 1966. The Presbyterian Church of Ghana 1835-1960. A Younger Church in a 
Changing Society. Accra. 
168 Simensen 1985, s.230-32. 
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I nyere forskning har kvinnearbeidet blitt trukket sterkere fram, både på 
avsender og mottakersiden.169 De kvinnelige misjonsarbeiderne og misjon-
shustruene formet sine elever, sitt tjenerskap og kvinner i menigheten i sitt 
bilde, så langt de evnet. De øvde inn hygiene og husstell etter vestlig 
mønster. Ikke minst ble det lagt stor vekt på håndarbeid – sying og strikking 
av klær og utstyr til huset, både til eget bruk og for salg, hekling og broderier 
til pryd. Betydningen av håndarbeidet i den kvinnelige dannelse etter vestlig 
borgerlig mønster kan knapt overvurderes, det fordret organisering, disiplin 
og pertentlighet. Også det fysiske rom ble ordnet etter vestlig modell: hjem-
met med kjøkken og separat soverom, verandaen til samtale med innfødte 
besøkende. Normer for sømmelig atferd ble innarbeidet. 

Denne overføringen av den vestlige kvinnerollen var frigjørende i den 
forstand at den kunne være en vei bort fra undertrykkende afrikansk tradi-
sjon. Opplæringen gav kompetanse og nye fremtidsutsikter. Men den borger-
lige vestlige kvinnerollen var også innsnevrende, og det er grunn til å tro at 
den overlevde lengre i all sin strenghet blant misjonskvinnene enn den gjor-
de hjemme i Europa og Amerika etter hver som kvinnene kom inn i arbeids-
liv og politisk virksomhet. 

Misjonærene, liksom enhver moderne kristen, levde med et tvisyn på den 
materielle utviklingen som de var en del av. I Europa så det ut til at moderni-
teten førte til avkristning. 1880-årene var kulturkampens tid, da spørsmålet 
om grensedragningen i forholdet til verdslige myndigheter og til den moder-
ne samfunnsutviklingen sto i brennpunktet. I den katolske kirke kom Paven 
med sin store encyklika om Rerum Novarum i 1891, som tok opp problemer 
i forhold til den moderne samfunnsutvikling. I Sør-Afrika kunne norske mi-
sjonærer bli forferdet over utvekstene ved de europeiske settlersamfunn, 
spesielt i gruveområdene: mammondyrkingen, umoralen, oppløsningen av 
familien, kriminalitet. Kristendom og kapitalisme var alltid en problematisk 
blanding

Etter uavhengigheten fikk misjonsselskapene helt nye muligheter for å ut-
vide sitt praktiske arbeid i Afrika gjennom bevilgningene fra de statlige bis-
tandsorganene som ble etablert i alle vestlige land omkring 1960. Men dette 
vakte til live gamle dilemmaer: når misjonsselskapene kunne få 70-80% av 
sine utgifter til praktiske prosjekter dekket av bistandspenger, kunne det 
forrykke balansen i forhold til evangeliseringen, og noen var betenkt. En 
felles plattform ble funnet, men debatten om forholdet mellom u-hjelp og 
misjon fortsatte å blusse opp med jevne mellomrom. 170 Kritikere kunne hev-
de at den praktiske bistanden ble brukt til å fremme rekrutteringen til de 

169 Utførlig bibliografi over forskningen på dette temaet i Karin Sarja 2002. ”Ännu en syster 
till Afrika" : trettiosex kvinnliga missionärer i Natal och Zululand 1876-1902. Uppsala. For 
norske bidrag se Norsk Tidsskrift for Misjon, 3, 1999. 
170 Øyvind Dahl 1986. Private organisasjoner: kanal for norsk bistand: refleksjoner etter 25 
års samarbeid. Forum for utviklingsstudier, 9-10, Oslo. 
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lokale kirkene og derfor i realiteten representerte en form for ”statsmi-
sjon”.171

Sett fra afrikansk side kunne møtet med den moderne samfunnsutvikling 
være opprivende, spesielt når den kom i så plutselige og ubalanserte former 
som i Afrika under koloniperioden. Jernbane og gruveanlegg, plantasjer og 
salgsjordbruk, jorderobring og press på arbeidskraften i det sørlige Afrika, 
urbanisering og folkeflytting – dette var dramatiske omdannelser som rev 
opp gamle samfunnsformer og kunne splitte menneskesinnet. W.B. Yeats’ 
dikteriske uttrykk, ”Things fall apart/the center cannot hold …”, ble tatt som 
tittel på Chinua Achebes roman fra Nigeria, oversatt til norsk som ”Mønste-
ret rakner”.172

På den ene siden bidro misjonen til denne utviklingen, med sin vekt på 
individualitet, rasjonalitet, brudd og omvendelse. På den andre siden ga me-
nighet, kirke og universalreligion et nytt fellesskap. Og den afrikaniseringen 
av kristendommen som skjedde, dempet spenningene i forhold til tradisjo-
nelle afrikanske samfunnsformer og kultur. I de etablerte kirkene kom det 
pyntelig til uttrykk i friere afrikanske former for gudstjeneste, og til dels i 
refleksjon over spørsmålet om afrikansk identitet. Afrikanske teologer var 
aktive i den såkalte ”identitetspolitikken” som ble offisiell ideologi i det 
uavhengige Zaire, der tidsskriftet Bulletin of African Theology ble publisert. 
Dette var en parallell til den allmenne afrikanske kulturnasjonalismen (”né-
gritude”, ”African personality”).173

I de bredere samfunnslag er det gjennom de uavhengige afrikanske kirke-
ne og profetbevegelsene at vi best kan få et inntrykk av hvordan religion 
avspeilet og ble brukt til å håndtere de dramatiske samfunnsendringene. Her 
må vi gripe tilbake for å få perspektiv. Et hovedsikte i afrikansk historie-
forskning den siste generasjonen har vært å vise dynamikken i den førkolo-
niale historie, så også i den religiøse utvikling. ”Hedenskapet” var ingen 
statisk tilstand, men en kombinasjon av ulike elementer – høygudsforestil-
linger, forfedredyrking og åndetro.174 Bevegelser for hekseutdrivelse under 
profetiske ledere var et tilbakevendende fenomen, hyppigst i trengselstider. 
Slike bevegelser på afrikansk religiøst grunnlag kom til syne også under 
tidlig kolonitid i det sørlige Afrika. Tom Nyirenda organiserte på 1920-tallet 
en bevegelse for hekseutdrivelse som spredte seg over store deler av Nord-
Rhodesia og det sørlige Kongo, og som kostet dusinvis av ofre livet. Dette 
kan ikke ha vært uten sammenheng med trykket fra moderniseringen i en 
kolonial form. Profetens budskap var å rense et sykt samfunn og gjenskape 

171 Terje Tvedt: ”Utenrikspolitikk og statsmisjon”, Dagbladet, 1.3.2004. 
172 William Butler Yeats’ dikt “The Second Coming” (1921). Chinua Achebe 1958. Things 
Fall Apart. London. Norsk utgave 1966: Mønsteret rakner. Oslo.  
173 Jørn Henrik Olsen 2001. Kristus i tropisk Afrika – i spændingsfeltet mellem identitet og 
relevans. Uppsala. 
174 W.de Craemer, Jan Vansina og R. Fox 1976. ”Religious movements in Central Africa”, 
Comparative Studies in Society and History, 18,4. 
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sosial harmoni. Hele lokalsamfunn kunne ta hans medisin for å beskytte seg 
og få avslørt de individer som drev hekseri mot andre. 

De uavhengige kristne kirkene og profetbevegelsene som oppstod i kolo-
niperioden bar i seg noe av denne tradisjonen. Helbredelse ved bønn og ut-
drivelse av onde ånder var en sentral del av virksomheten – i samsvar med 
Mesterens egen praksis. Noen av de religiøse lederne trakk direkte sammen-
henger fra den individuelle lidelse til samfunnslidelse: Verden var syk, den 
var kommet av lage. Det gamle fellesskap var forsvunnet, de fattige og 
hjemløse var fremmedgjort og stod alene i en verden de ikke forstod. De 
karismatiske kirkene overvant disse problemene, tolket verden i symboler 
som enkle mennesker kunne forstå og skapte et miljø av brødre og søstere 
som gav den enkelte en følelse av å høre hjemme. Som vi har sett, kunne i 
noen tilfelle slike bevegelser også uttrykke politisk protest, men dette var 
sekundært. Det primære var omtolkningen av det kristne budskap innen 
rammen av afrikansk tradisjon og virkelighet. Noen talte om ”Afrika i sam-
tale med seg selv”.175

De nye og langt mer omfattende vekkelsesbevegelsene i 1980-og 1990-
årene fremstod også på bakgrunn av en samfunnskrise. En FN-statistikk taler 
om et fall i levestandarden på 40% mellom 1980 og 1991 i Afrika sør for 
Sahara.176 Korrupte og autoritære regimer var blitt en regel snarere enn et 
unntak. Borgerkriger med ufattelige grusomheter herjet i en rekke land, med 
til dels uhåndterlige flyktningproblemer. Dette var moderniseringen i sin 
mest skakkjørte og marginaliserte form. 

Igjen kan vi se at de karismatiske kirkene tilbød et sosialt fellesskap, man 
ble brødre og søstere med inderlighet, ofte folk fra ulike sosiale sjikt og yr-
kesgrupper som kunne hjelpe hverandre. I den dypeste nød finner vi de ster-
keste religiøse uttrykk. Hvem blir ikke grepet av beretninger fra religiøse 
møter i flyktningleire, der deltakerne skriker ut sin nød i ekstatiske former, 
finner trøst og legedom i åndeutdrivelse og helbredelse ved bønn og griper 
inn til kjernen i budskapet om Frelseren: et håp. Selv en katolsk biskop i 
Zambia, Emmanuel Milingo, kunne gi seg hen til åndefordrivelse og helbre-
delse ved bønn under slike forhold – han ble trukket ut av tjenesten og kalt 
til oppdrag i Vatikanet i Roma av den grunn.177 Fra kristne menigheter i kri-
seområder på alle kanter, også fra bymenigheter i Sør-Afrika, kom beret-
ninger om økende utbredelse av heksetro, kamp mot Djevelen og fordrivelse 
av onde ånder. 

175 Paulin Hounjtondji 1983 African Myth and Reality. London, sitert i Jarle Simensens bidrag 
i Elsa Reiersen og Dagfinn Slettan, red. 1986. Mentalitetshistorie : muligheter og problemer. 
Trondheim.
176 Africa: New Compact for Cooperation: Tackling Africa’s Economic Crisis. New York, 
United Nations, 1991, sitert i Giford 1993, s.314. 
177 E. Milingo 1984. The world in between : Christian healing and the struggle for spiritual 
survival, redigert med innledning av Mona Macmillan. London. Fra Italia kom det senere 
rapport om at Milingo hadde gjenopptatt sin virksomhet med stor tilslutning – fra de fattige i 
Milano.
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Det mest dynamiske nye tildriv til vekkelsene på 1980- og 1990-tallet har 
som nevnt kommet gjennom pinsemenigheter av ulike slag, gjennom evan-
geliske grupper og gjennom trosbevegelser av amerikansk type, som behand-
let ovenfor.178Men vekkelsesbølgen gikk også innenfor de ordinære kirkene, 
eller kanskje kunne det sies at kirkene nå begynte å operere innen rammen 
av det afrikanske univers. Det synes klart at selvstendiggjøringen frigjorde 
krefter, ikke minst ungdommelig entusiasme for evangelisering, som hadde 
vært bundet eller dempet under misjonærenes kontroll. Fra Nigeria får vi et 
levende bilde av hvordan dette gav en ny start og la grunnlaget for en kraftig 
ny fremgang for kristendommen, nå med et mer afrikansk ansikt og innhold. 
Kanskje var dette uttrykk for en mer offensiv tendens i forhold til modernite-
ten enn de tidligere en nytolkning av kristendommen i samsvar med afri-
kansk verdensoppfatning, med et mindre absolutt skille mellom det hellige 
og det profane og en utstrekning av det religiøse til å dekke større deler av 
den samfunnsmessige virkeligheten.179

Mangfoldet er stort. Noen av de karismatiske kirkene er konservative, 
med sterke forbindelser til amerikansk kristen fundamentalisme, andre har 
en radikal funksjon ved at de bryter ned hierarkier og skillelinjer mellom 
sosiale grupper, kjønn og generasjoner. Noen er åndelig innadvendte, andre 
opptatt av å lindre fattigdom og gi trøst i nød, også utenfor egne sirkler. Alle 
gir sine medlemmer en ny selvfølelse, vissheten om å være fylt av Den helli-
ge ånd og delta i ”den hellige historie” på jord. 180

Konklusjon
Statsbygging og samfunnsmodernisering er universelle temaer i nyere histo-
rie, og Afrika fremstår med særegne varianter, som et gigantisk politisk og 
sosialt laboratorium.  

I denne artikkelen har vi, i et fugleperspektiv, festet oppmerksomheten 
ved de direkte bidrag som misjonærene og de kristne kirkene under afrikansk 
ledelse har gitt til moderniseringsprosessen gjennom sitt praktiske arbeid. 
Mye av denne virksomheten kan omskrives i kategoriene til den senere of-
fentlige utviklingshjelpen. Når misjonsorganisasjonene og de lokale kirkene 
siden 1960-tallet har blitt viktige kanaler for den statlige utviklingshjelpen, 
skjer dette i forlengelsen av en lang tradisjon for praktisk arbeid. Når de 
kulturelle forutsetningene for økonomisk utvikling og god administrasjon 
har fått økt oppmerksomhet i den senere tid, skaper det også en økt interesse 
for de religiøse organisasjonene som bistandskanaler. 

178 Gifford 1998. 
179 Kalu 2000. 
180 En fascinerende dokumentasjon foreligger i Carl Sundberg 2000. Conversion and Contex-
tual Conceptions of Christ. A Missiological Study Among Young Converts in Brazzaville, 
Republic of Congo. Uppsala.
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Men kristendommens historie i Afrika er også interessant som en historie 
om protest. Moderniseringsprosessen i denne verdensdelen antok en særegen 
form, med statsbygging under fremmedstyre og en konfliktfylt tilkobling til 
verdensøkonomien. Religionen fikk en rolle i den politiske reaksjonen mot 
dette, både gjennom de ordinære kirkene og de uavhengige afrikanske kirke-
ne og profetbevegelsene. Det var en protest som ble videreført under ”den 
andre afrikanske revolusjon” – demokratiseringsbølgen omkring 1990 – der 
vi har sett at kirkene i mange land spilte en avgjørende rolle. Den nye beto-
ningen av kirkenes rolle i byggingen av ”sivilt samfunn” knytter an til denne 
tradisjonen.

Men essensen i det kristne bidraget ligger tross alt på den åndelige siden, 
og det er ikke lett å svare på hva som egentlig foregår når bistandsmyndighe-
tene nå forventer at de kristne organisasjonene skal gå mer aktivt inn i arbeid 
for menneskerettigheter, demokrati og ”sivilt samfunn”. Mye vil avhenge av 
hvordan disse begrepene defineres, og i hvilken grad utformingen av det 
praktiske innholdet blir bestemt ut fra lokale forutsetninger eller ut fra bis-
tandsgivernes ideer. Alt i alt er det grunn til å mene at den nye politikken 
med vekt på arbeid for ”sivilt samfunn” viderefører et gammelt vestlig sivili-
seringsprosjekt i Afrika. Et spennende spørsmål blir da hvordan de lokale 
kirkene, spesielt de karismatiske bevegelsene, svarer på de nye utfordringene 
og forener sin religiøse og samfunnsmessige rolle. 
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Sigbert Axelson 
Gudstjänst – samhälle – missionsforskning 
Något om språk, bildspråk och forskningsresultat

Inledning: Hur tänker folk i gemen? 
Fråga hur folk i gemen tänker är ett av de mer intressanta resultaten från 
framtidsstudiet Framtida folkrörelser. Professorn i arkitektur Olof Eriksson 
ledde Sekretariatet för Framtidsstudier i mitten av 1980-talet och drog upp 
riktlinjerna. Under åren mellan mordet på Olof Palme 1986 och Berlinmu-
rens fall 1989 pågick detta landsomfattande folkrörelsestudium på Institutet 
för Framtidsstudier. Tidsmässigt nära arbetade maktutredningen under Olof 
Petterssons ledning och folkstyrelsekommittén under ledning av riksdags-
man Hilding Johansson. En gemensam och övergripande angelägenhet för 
flera studier vid den tiden var den svenska demokratins framtid, inte minst 
folkrörelse- och partidemokratins. En vital fråga var hur pass beroende den 
svenska demokratin var av industrisamhället. En annan var hur förändrade 
tekniska och ekonomiska förutsättningar kom att innebära nya villkor för att 
bygga vidare på ett demokratiskt samhälle, om den viljan finns hos folket, 
inte enbart bland äldre utan även bland unga. Generationsfrågan kräver stor 
uppmärksamhet. 

Det var en allmän och genomtänkt uppfattning inom folkrörelserna att de 
gemenskaper som byggde på medlemskap och medlemsmöten hade blivit 
färre, mindre och svagare och mötena sämre besökta. Detta gällde bl.a. loka-
la partiorganisationer, enskilda församlingar, nykterhetsföreningar, fackföre-
ningar, körer och klubbar av olika slag, kanske även idrottsföreningar. Sam-
tidigt stödde allt fler svenskar på individuell basis via exempelvis postgiro en 
flora av specialiserade organisationer som arbetade för miljö, fred, hälsa 
eller solidaritet. Kanske man vågar säga att dessa två tendenser sjunkande 
medlemskap, färre och sämre besökta möten å ena sidan och ett uppsving för 
individuella stödinsatser fortfarande gör sig gällande i början av 2000-talet. 
De kan synas motstridande men de utesluter naturligtvis inte varandra, efter-
som båda måste tolkas som ansvar för samhälle och framtid.  

Ett tiotal väl organiserade idébärande folkrörelser deltog i framtidsstudiet 
Framtida folkrörelser med var sin ledningsgrupp, som i sin tur arrangerade 
studiegrupper, möten, seminarier och konferenser, där forskare och ledare 
från olika specialområden medverkade. Allt som allt berörde denna verk-
samhet direkt omkring 10 000 personer. Ledningsgrupperna analyserade och 
diskuterade tillsammans med en liten forskargrupp villkoren för det folkrö-
relseberoende, demokratiska samhällets framtid, hotat eller ej, efter industri-
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samhällets förmodat minskade betydelse. De deltagande rörelserna skrev var 
sina slutrapporter, som publicerades, och forskarna skrev sina respektive 
analyser.1

Framtida folkrörelser valde medvetet i sitt språkbruk att inte tala om idé-
burna utan om idébärande folkrörelser, till vilka även idrottsrörelsen hörde. 
”Idébärande” sätter den mänskliga gemenskapen främst. Människor kommer 
samman, lär känna varandra, vill något gemensamt. Resultatet för det civila 
samhället blir att de tillsammans skapar och bär upp idéer. De skapar fram-
tidsbilder eller förbättringsförslag hur man rör sig från vad som nu är till vad 
som borde vara. Detta slag av prövande, rörliga framtidsbilder är vad Ernst 
Wigforss på sin tid kallade provisoriska utopier till skillnad från absoluta 
utopier. De provisoriska utopierna var mera beroende av de många männi-
skornas vilja än av abstrakta tankar på idéplanet. Lite överallt fattar folk 
beslut och går till handling. Om den mänskliga gemenskapen på lokal nivå 
faktiskt är riktigt så viktig som projektet antog och hävdade kan naturligtvis 
diskuteras, något som inte ska göras här. Mycket talar dock för det antagan-
de som gjordes, att för ett demokratiskt samhälle är erfarenhet och vilja hos 
folk i gemen väsentligt, då det framhäver viljans roll, om man så vill det 
betonat voluntaristiska draget.  

Det måste också sägas att idéer, tankar och värderingar på en teoretisk 
nivå å ena sidan och människor i grupp å den andra under samspel med var-
andra förändrar gamla och skapar nya idéer, värderingar och praktiska hand-
lingar. Detta samspel mellan en abstrakt tankevärld och en handlande grupp-
gemenskap är svårfångat för varje framtidsstudium, något som här bara får 
noteras. Vad man ganska enkelt kan hävda är att en människa i grupp tänker, 
känner och arbetar fram andra bilder om det önskvärda samhället än de bil-
der som den enskilda individen gör i enrum ensam med sig själv.  

Olof Erikssons efterträdare som direktor vid Institutet för Framtidsstudier 
Åke E. Andersson myntade uttrycket K-samhälle om det samhälle som redan 
höll på att framträda i Västvärlden. Arbetet med kunskap, kultur, konst och 
kommunikation var kreativa drivkrafter i K-samhället.2 Vad både Eriksson 

1 Mot denna framtid. Folkrörelser och folk om framtiden. Redaktörer Sigbert Axelson och 
Thorleif Pettersson. Carlssons i samarbete med Institutet för Framtidsstudier, Stockholm 
1992. Förutom redaktörerna medverkade med egna artiklar Eberhard Herrmann och Åke E. 
Andersson. Sju folkrörelser om framtiden. Dokumenterade framtidsbilder från folkrörelse-
Sverige. Redaktör Sigbert Axelson. Carlssons i samarbete med Institutet för Framtidsstudier, 
Stockholm 1992. Riksidrottsförbundets slutrapport är skriven av Johnny Andersson, ”Mor-
gondagens idrott”, s 14 - 85, Unga Örnars av Lorens Axelson, ”Va ä täp?” (”Vad är skräp?”) s 
86 – 181 och IOGT-NTO-rörelsens av Lena Borgs, ”År 2010”, s 182 – 215. Svenska Mis-
sionsförbundets rapport är skriven av Sven Halvardson med en kommentar av Lars Ingelstam, 
”Folkrörelse och kyrka 2015”, s 216 – 273, verdandis av Raoul Hansson, ”verdandis framtid”, 
s 275 – 321, SKTF:s av Roger Hansson, ”Den andra vågen. Fackets nya uppdrag”, s 322 – 
362 och Centerkvinnornas av Catharina Håkansson, ”centerkvinnorna”, s 363 – 385.  
2 Åke E Andersson avslutade sin artikel i slutrapporten Mot denna framtid med följande re-
flektion: ”Att bli delaktig i ideologin inom IBM, IKEA eller Volvo kan ge en starkare känsla 
av identitet än att vara svensk, tysk eller belgare. För många unga och välutbildade kan det 



87

och Andersson nämnde var konstens betydelse, arkitektur, stadsbyggnad, 
skulptur, måleri, dans och musik. Det var en något överraskade och värdefull 
infallsvinkel för åtskilliga deltagare att lägga märke till något så till synes 
vanmäktigt som konst.  

Ett av de mest avgörande problemen att hantera enligt folkrörelsernas 
egna analyser var samspelet mellan praktik och tanke, särskilt frågan hur 
man kan organisera ett gemensamt tänkande, som skulle utgå från sociala 
gemenskaper i lokalsamhällena och se till allas bästa. Det gällde att hitta 
språk och bilder som inte stängde kring exempelvis tanke, ideologi, känsla 
och vilja. Alla känner säkert på sig att känsla, skönhetslängtan, släktskap, 
trötthet, tävlingslust eller lättja kan vara avgörande för ens enskilda eller 
gemensamma vägval. En hel del vägval måste skrivas på slumpens konto. 
Långt ifrån allt är förutsägbart, än mindre planerat. 

Från politikens område har jag valt att resonera om kristna organisationer 
i det civila samhället med utgångspunkt från ett bekant ord av Tage Erlander. 
I allmänna ordalag sa han att väckelserörelsen tillsammans med nykterhets-
rörelsen och arbetarrörelsen var de tre stora folkrörelselrna i slutet av 1800-
talet som starkt bidrog till att forma den moderna demokratin. Det var fråga 
om både uppbrott från det gamla och invanda och nyskapande mot det okän-
da formbara. Enkla och olärda människor tog själva ansvar för de eviga frå-
gorna, sa han. Hur mycket lättare hade de inte då för att ta ansvar för de tim-
liga och bidra till ett nytt samhälle. Det voluntaristiska draget uppmärksam-
made han generellt för hela frivilligrörelsen eller föreningsrörelsen, där före-
ningsmötet eller årsmötet var högsta organ. Där gällde antagna stadgar 
majoritetsbeslut. Varje medlem hade en röst. Detta var något helt annat än 
den s.k. graderade röstskalan i Sverige ända in på 1900-talet, då kvinnor 
dessutom saknade rösträtt. 

Här nedan försöker jag utveckla tanken på väckelsefolkets nyvunna auk-
toritet att både tänka fritt om allt mellan himmel och jord och handla som de 
beslutade sig för att göra. Den fria gudstjänsten – eller mötet – är en självklar 
utgångspunkt och det diskuterar jag som ett solsystem. Den fria församling-
en ser jag som en kropp. Bilden av solsystem och av gudstjänst kan man 
dekonstruera, så att alla delarna eller elementen blir synliga och deras inbör-
des förhållande klarlagda. På liknande sätt kan man dekonstruera kropp och 
församling, så att alla lemmarna eller medlemmarna blir iakttagna och deras 
olika roller noterade som ett samspel. Samma resonemang som gäller kring 
den gudstjänstfirande eller organiserade kristna församlingen gäller även 
gudstjänst- och andaktsliv kring en moské, en synagoga eller en pagod. De 
delar även en annan likhet, antar jag, nämligen att för de flesta anhängarna är 
ett gemensamt religiöst beteende ofta väsentligare än en gemensam, spikad 

                                                                                                                            
kännas enklare att utveckla den egna identiteten på en datormässa än vid ett partimöte i en 
stadsdelsförening.” a.a. sid 12.  
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lärouppfattning. Detta gäller förmodligen också för alla mänskliga gemen-
skaper, som lever med myter och riter, även om de inte kallas religiösa.  

Självförståelse
Inifrån en rörelse eller organisation ser den egna rollen i samhället ut på ett 
visst sätt. I ett utifrånperspektiv kan bilden se annorlunda ut. Vi talar här om 
en levande självförståelse å ena sidan och en vetenskaplig, analytisk förståel-
se å den andra. Ibland sammanfaller bilden av självförståelsen med bilden av 
den analytiska förståelsen, t.ex. åsikten att en organiserad kristen församling 
är en viktig form av mänsklig gemenskap. Det kan förmodligen både icke-
religiösa och religiösa hålla med om, unga och gamla kristna, medlemmar 
och ledare. Det kan nog också sociologer, kulturgeografer och statsvetare 
hålla med om. Mänskliga gemenskaper anses i allmänhet vara värdefulla för 
en kultur eller ett samhälle, särskilt om de är öppna för vem som vill ansluta 
sig eller delta.

Som forskare tänker varken Olof Lönneborg som idé- och lärdomshistori-
ker, Jarle Simensen som historiker eller jag som missionsvetare åt eller i 
stället föt församlingar, kyrkor och frivilliga biståndsorgan inom exempelvis 
Sveriges Kristna Råd, Svenska Missionsrådet eller Svenska Institutet för 
Missionsforskning, men vi har dem och deras medlemmar i åtanke. Hur vi 
utväljer åt oss och närmar oss centrala problemområden framgår av våra fyra 
bidrag liksom av våra tänkesätt och ordval, som präglas av olika forsknings-
discipliner och personliga temperament. Åtskilliga resonemang tillåter jag 
mig att bygga på personliga erfarenheter inte bara inom universitetsvärlden 
utan även inom folkväckelse, arbetarrörelse, bildningsförbund och interna-
tionell solidaritet. Folkrörelser när och fjärran söker jag genomgående åt-
minstone ha i åtanke, även om det inte kommer till uttryck.  

För varje folkrörelse eller organisation som vill förnya sig är självförstå-
else och självkänsla viktiga krafter. Självförståelse är ”vår” självuppfattning, 
”vår” självbild. Granne till självförståelse är analytisk förståelse, ”den and-
res” uppfattning eller bild av ”oss”. Diskussion om förhållandet mellan själv-
förståelse och analytisk förståelse återkommer nedan. Närmast i det följande 
diskuterar jag formuleringar eller bilder av kristna självförståelser. Det sker 
med olika utgångspunkter, där mission av ett eller annat slag står i centrum. 
”Mission” är ett huvudord, exempelvis i namnet Svenska Missionsrådet, 
Svenska Alliansmissionen eller Svenska Missionsförbundet. Vad dessa me-
nade med mission under hela 1900-talet har de själva avgjort, något som jag 
inte diskuterar här. På politiskt håll talar man om en diplomatisk mission, en 
ambassad i t.ex. Damaskus, som strikt återger den svenska regeringens håll-
ning i Stockholm utan att lägga till eller dra ifrån något. 

Med ”mission” avser jag här ett uppdrag som någon eller några har åtagit 
sig i världen under hänvisning till snart sagt vilken som helst biblisk eller 
kyrklig inspiration. Missionsuppdraget kan vederbörande ha formulerat som 
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att sprida evangelium, förkunna Kristus, vinna människor för Gud, leva till 
Guds ära, omvända hedningar, främja församlingstillväxt, utbreda kristen-
domen i världen, civilisera eller utveckla mindre civiliserade eller mindre 
utvecklade folk och länder, d.v.s. avhjälpa fattigdom eller bistå medmän-
niskor i nöd. Uttrycken är många och exemplen kunde mångfaldigas, t.ex. de 
senare decenniernas främst statliga uppmuntran att med pengar som styrme-
del förmå församlingar och kyrkor att i högre grad främja demokrati, utveck-
ling, hälsa, rättvisa, jämställdhet, fred, uthållig miljö och kunskap.  

Den svenska statens pengar går inte till att främja församlingslivet eller 
gudstjänstlivet.3 En väl tänkt och formulerad negativ hållning vore en till-
räcklig anledning till att här uppmärksamma just gudstjänst- och försam-
lingsliv som delar av ett samhälle eller en kultur. Den svenska riksdagens 
hittillsvarande anti-hållning kan inte tolkas som annat än ett utslag av en 
mycket medveten politisk eller ideologisk grundinställning. Den förefaller 
inom samtliga riksdagspartier vara väl genomtänkt och förtjänar att tas på 
allvar i en debatt. Kanske de visar gudstjänsten så stor respekt, att de inte vill 
påverka den? Eller ser de gudstjänster som en svåråtkomlig och viktiga are-
na, som de vill styra åt vissa håll? Liknande frågor kommer glimtvis att stäl-
las inom ramen för ett studium som i hög grad handlar om religion och poli-
tik.

En följdfråga är given, om en gudstjänstfirande församling eller menighet 
i en kyrka, moské eller synagoga själv anser att det ingår i deras huvudupp-
gift att främja t.ex. hållbar utveckling, fred, demokrati, jämställdhet eller 
integration, så som svenska partier och statliga myndigheter definierar må-
len. I ett annat sammanhang har jag diskuterat fenomenet att framförallt väs-
terländska företag, organisationer och stater för egna intressens skull söker 
utnyttja kristna församlingar genom att köpa deras goodwill i det civila sam-
hället. På många håll i världen har församlingarna genom sin verksamhet 
skaffat sig goodwill, som eventuellt kan köpas för billiga pengar, renommé-
snyltning med ett annat ord. 

I likhet med de missionerande rörelsernas egna jubileums- eller minnes-
skrifter, missionsvetenskapliga och andra vetenskapliga analyser skulle jag 
gärna här och var vilja påminna om påtagliga och mätbara faktorer utan att 
för den skull försumma abstrakta och icke-mätbara faktorer, men utrymmet 
tillåter knappast detta. De rader av missionsvetenskapliga arbeten som 
kommer att lyftas fram innehåller exempelvis uppgifter om byggnader av 
olika slag, och byggnadsverksamheten vore väl värd egna studier. Byggna-
der är i många väderstreck oumbärliga för kristen mission så som den är 
känd i modern tid, låt oss säga 1800- och 1900-talet. Ungefär som det medel-
tida klostret på romerskt-katolskt håll blivit känt för sin mångskiftande verk-
samhet i Europa har den moderna missionsstationen i Afrika blivit det på 

3 Utbildning eller fortbildning av präst har på sistone fått stöd, ett avsteg från principen man 
kan undra över.  
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både protestantiskt och katolskt håll. Den brittiska forskaren Ruth Slade hade 
goda skäl att kalla missionsstationen ett Europa i miniatyr. Ordet är mång-
bottnat, som varken döljer ett globalt, kolonialt system eller ställer Europa 
vid skampålen. Man bör inte göra det för enkelt för sig, då man studerar. 
Den någorlunda stora, klassiska missionsstationen har en dispensär och 
ibland ett sjukhus, skolbyggnader, ett kapell eller en kyrka, bostäder för 
skol- och sjukvårdspersonal, elever, arbetare och missionärer, någon gäststu-
ga, ett garage, en bilverkstad, en systuga, ett snickeri, ett hönshus, en köks-
trädgård och fruktträd. På sina håll fanns ett en boklåda, ett tryckeri eller en 
radiostation. Allt detta känner riksdagspartierna till. 

Lättåtkomliga för studier vid sidan av byggenskapen är församlingsbild-
ningar, gudstjänstliv, personal, ekonomi, organisation och litterära eller 
konstnärliga aktiviteter liksom också redovisade eller underförstådda teore-
tiska eller känslomässiga överbyggnader till allt detta. Andra huvudord kan 
lika gärna användas för studium av mission och bistånd som variation på 
samma tema: t.ex. barnavård och mödravård, hygien, nutrition, hälso- och 
sjukvård, skolarbete, boktryck, dans och musik, yrkesutbildning, byggenskap 
och forskning. Allt detta har Jarle Simensen i åtanke i sin essä ovan om den 
kristna missionens inverkan på hela samhällsutvecklingen i Afrika. Frågan 
återkommer nedan sedan jag först resonerat om gudstjänst- och församlings-
liv och prövat både mitt svenska modersmål och ett par bildspråk, som är 
användbara åtminstone om kristendom, islam och judendom och kanske fler 
sociala religionsbildningar.  

Ofta underförstås i debatter om både mission och bistånd att den sändande 
församlingen, föreningen, partiet eller sällskapet är en genomreflekterad, 
sändande aktör på arenan ungefär som en diplomatisk mission brukar vara, 
utsänd av en regering. Ibland är det så. Men man kan inte bortse från att det 
finns enskilda initiativ som kanske helt saknar en teoretisk överbyggnad eller 
församlingsförankring. Många privata, kristna initiativ är kända, sådana som 
saknar mandat från någon församling eller något samfund. I brett upplagt 
studium borde man uppmärksamma även privata företag, stiftelser, bolag 
och andra institut eller institutioner, för vilka församlingar och samfund inte 
är huvudmän eller ansvariga. Denna studie måste begränsas och ägna huvud-
intresset åt det lokala församlingslivet och gudstjänstlivet. Den översikt över 
missionsforskning som därpå följer innehåller många monografier, som 
uppmärksammar den centralt, administrativa nivån, samfundet eller kyrkan 
om man så vill, liksom enskilda personer i olika personalkategorier. För min 
del är detta en självvald begränsning till församling och samfund. Religio-
nernas värld är som bekant också en marknad, där alla intressen kan agera 
och även gör så, såväl en statlig aktör med politiska intressen som en enskild 
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entreprenör med vinstintresse för ögonen, inte särskilt väl utforskade områ-
den.4

De allra flesta aktörer inom vad som i bestämd form brukar kallas missio-
nen legitimerar eller motiverar gärna sin verksamhet som objudna gäster i 
främmande länder genom att hänvisa till en förment gudomlig källa. Den 
gudomliga källan kan vara Jesus av Nasaret enligt evangelierna, aposteln 
Paulus eller något enstaka bibelord eller något genomgående bibelmotiv, 
oftast något ord av Jesus. ”Gå ut och gör alla folk till lärjungar”, säger Jesus 
(Matteusevangeliet 28:19). Den rörelsen är utåtriktad. ”När jag blir upphöjd 
från jorden skall jag dra alla till mig”, säger han också (Johannesevangeliet 
12:32). Denna rörelse är inåtriktad. ”Jag var hungrig och ni gav mig att äta” 
(Matteusevangeliet 25:35). Som hungrig och törstig drog han människor till 
sig, och de kom till honom med mat. Paulus försökte nå ut i hela världen 
med sina missionsresor kring Medelhavet. Detta slags bibeltexter erbjuder 
många tolkningsmöjligheter och även motsägelser som synes, en centrifugal 
respektive en centripetal kraft.5 Bibelmaterialet är mycket varierat och någon 
entydig missionsteologi har knappast kunnat framställas på något håll. 

När man använder bibelord som ovan nämnda har man närmat sig juden-
domen, vars barn är kristendom, kan man säga. Därmed får vi anledning att 
tänka på likheter och skillnader mellan synagogan och bönhuset, kanske 
även mellan templet med sitt offeraltare och katedralen med sitt. Talar man 
om religioner i närheten av varandra dras islam in, d.v.s. barnbarn till juden-
domen och barn till kristendomen, om uttrycket tillåts. Inom islam spelar 
Jesus en inte försumbar roll, inte bara som Isa i Koranen utan även i den 
fromma muslimens böneliv i Isas namn.6 Det rituella livet uppvisar olika 

4 En tidig bok om förhållandet mellan (a) massfattigdom och svält, (b) stat och internationell 
solidaritet och (c) en marknad är Jørgen Lissners med den ironiska (?) titeln The Politics of 
Altruism. A Study of the Political Behaviour of Voluntary Development Agencies, Lutheran 
World Federation, Geneva 1977. Om lutherska insatser I Tanzania skrev Ingmar Lindqvist sin 
avhandling Partners in Mission. A case-study of the missionary practice of the Lutheran 
Foreign Mission Agency involvement in Tanzania since early 1960´s seen in a historical and 
theological perspective, Åbo 1982. Liknande utgångspunkter hade Agnes Chepkwony i sin 
avhandling, huruvida utvecklingsprojekt korrumperar samhälle och kyrka: The Role of Non-
Government Organizations in Development. A Study of the National Christian Council of 
Kenya, 1963-1978, Uppsala 1987. För kritiskt tänkta och väl argumenterande essäer se härtill 
Between States and Markets. The Voluntary Sector in Comparative Perspective, redaktör 
Robert Wuthnow, Princeton 1991. Studier av dessa slag bidrog till att problematisera diskus-
sioner inom framtidsstudiet Framtida folkrörelser om internationell rättvisa och solidaritet. I 
nära samarbete med projektet skrev Alf Carlsson från konsumentkooperationen sin avhand-
ling Cooperatives and the State: partners in Development? A Human resource perspective,
Stockholm 1992. Tanzania ägnas särskild uppmärksamhet.  
5 Centrifugal och centripetal använder Bengt Sundklers i sin Missionens värld, 1963, s 4. 
Uttrycket ”förklädd Gud ” hos Hjalmar Gullberg är väl känt och har givit namn åt Lars-Erik 
Larssons tonsättning. På teologiskt håll talas om en fördold gud, deus absconditus med en 
snarlik innebörd, till vardags: näst intill oigenkännlig.
6 Se här Oddbjørn Leirvik, Images of Jesus Christ in Islam. Introduction, Survey of Research, 
Issues of Dialogue, Uppsala 1999, Studia Missionalia Upsaliensia. Man lägger märke till att 
Leirvik talar om Kristus Jesus i islam.  
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drag, även om riterna är lika viktiga på alla håll. Det finns gudstjänster ute-
slutande för de egna leden (judiska, muslimska) eller gudstjänster dit alla är 
välkomna (kristna). Variationsrikedomen i de liturgiska uttrycken är mycket 
stor, lika stor inom både judisk, kristen och muslimsk kultur. Hur viktiga de 
roller är som respektive gudstjänstlokaler spelar är svårbedömt, synagogans, 
kyrkans, moskéns. I allmänhet måste man nog säga att själva lokalen spelar 
en mycket stor roll på alla tre hållen. Den hålls i helgd. Pilgrimsfärder är ett 
kapitel för sig, som skulle förtjäna uppmärksamhet, något som här endast 
kan antydas.  

Analytisk förståelse 
Skillnad mellan självförståelse och analytisk förståelse beror på val av ut-
gångspunkt för den iakttagande blicken. Man kan säga att självförståelse i 
stort sett arbetar med interna perspektiv, då blicken sveper inuti en rörelse 
eller organisation. Den analytiska förståelsen placerar blicken utanför den 
studerade rörelsen och arbetar med externa perspektiv. Dessa är teoretiskt 
grundade i någon vetenskaplig disciplin eller diskurs, som det heter.7 I ett 
externt perspektiv skulle exempelvis gudstjänsten kunna analyseras som 
samhällsfunktioner i termer av demokrati, underordning och överordning, 
manligt och kvinnligt, lekt och lärd, aktivt och passivt deltagande, praktiska 
eller konstnärliga bidrag (personlig närvaro, affischering, utsmyckning, uni-
son sång, ensemblesång och musik, kollekt, textläsningar, vittnesbörd, 
tungotal, extas och städning exempelvis). På liknande sätt kan en predikans 
teoretiska innehåll analyseras vetenskapligt och kanske delvis förklaras av 
t.ex. predikantens sociala, ekonomiska eller politiska hemvist, något som 
nästan aldrig sker internt i församling. 

Om predikan alls diskuteras internt, så sker det nästan alltid utifrån teolo-
giska eller bibliska premisser. Även i religionsvetenskapliga kretsar är in-
omkristna analyser vanligare än analys av predikans politiska eller ideolo-
giska innehåll, även om sådana förekommer. 

När detta är sagt bör det tilläggas att även en forskare eller snarare 
hans/hennes forskning kan vara precis lika omedveten som en predikant och 
en predikan om ett eventuellt beroende av finansiärer, politiska beslutsfattare 
eller rådande stämningar. Många forskare hävdar att de forskar sakligt och 
faktiskt oberoende av sina finansiärers intressen. Så är det också ofta, men 
många forskare tvingas till opportunistiska ansökningshandlingar för att alls 
få tillfälle att forska. Kritiskt måste alltså forskaren och forskningen diskute-
ras på samma villkor varpå predikanten, teologen, missionären och bistånds-

7 Diskurs brukar jag helt enkelt använda för medvetet och stegvis gjorda avgränsningar eller 
vägval för att koncentrera uppmärksamheten i en tankegång. Frivilligt har man halvgenom-
skinliga skygglappar på sig, som lägger somt i skuggan utan att för den skull glömma bort det. 
Man kunde hellre än halvgenomskinlig använda adjektivet semipermeabel, ett membran som 
selektivt släpper fram vissa molekyler.  
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arbetaren diskuteras. I mitt eget fall tror jag att jag som frivilligt ansluten 
medlem i en missionsförsamling utan stats- eller kommunalbidrag löper en 
risk att var mera kritiskt uppmärksam på predikningar i Svenska kyrkan – 
följsamhet eller ej inför stat och kommun – än på predikningar i Missions-
kyrkan, som om predikanten i en statskyrka vore mindre självständig än 
kollegan i en frikyrka. Det kan mycket väl vara precis tvärtom. Vilken of-
fentlig talare blir f.ö. aldrig opportunistisk i något avseende? Det är lätt hänt 
för vilken vetenskap som helst att löpa den risk som Nils Ferlin raljerade 
med på tal om teologin, den som ”halkat på sin egen halhets halka”. 

Tomt och trist i Sverige utan religionskritik  
Skillnaden mellan självförståelse å ena sidan och analytisk förståelse å den 
andra kan förefalla svår att överbrygga. På flera samhälls- eller kulturområ-
den fungerar ett mellanting alldeles utmärkt, t.ex. teaterkritik och musikkri-
tik. Trots vissa ansatser i den riktningen får man nog konstatera och tvingas 
beklaga att Sverige saknar en motsvarande bevakning av religionens områ-
den, en långsiktig, kunnig religionskritik. Tidningar, tidskrifter, radio och 
TV bedriver en gedigen litteraturkritik, arkitekturkritik och filmkritik, för att 
nämna några exempel.8 Sådan kritik är lojal eller solidarisk med företeelsen 
eller konstformen i fråga, teatern, musiken, dansen eller stadsplaneringen. 
Vad som bedöms är utförandet på en viss scen eller en viss konsertlokal, 
utformandet av en stadsdel eller en offentlig byggnad. Inte i någon tidning, 
tidskrift eller radiokanal har jag hittills kunnat finna någon predikokritik. 
Vad som recenseras i media är kyrkomusik. Den kritiken fungerar på profes-
sionella, sekulära villkor, lika för all musikkritik 

En religionskritik värd namnet kunde gärna bedöma en enskild gudstjänst, 
en enskild predikan, en viss kyrkolokal (scen) och ännu hellre tendenser på 
området. Vad vi saknar är alltså religionskritik, kristendomskritik, kyrkokri-
tik och predikokritik. Med tanke på kristendomens dominerande ställning i 
Nordeuropa vore det naturligt att på allvar börja med kristendoms- eller kyr-
kokritik. I Frankrike med sin långa och stormiga historia av en omfattande 
kulturkritik är det något bättre ställt, men inte mycket. En prästkritisk ström-
ning har varit stor och kan fortfarande märkas av, även om man knappast 
längre kan tala om någon uttalad antiklerikal stämning mot ett mäktigt, ka-
tolskt prästerskap. Vad som kan skönjas i Europa är en antiklerikal hållning 
nu riktad mot imamer, mullor och ayatollor. I den mediala kritiken har man 
dock inte stött på någon form av genomtänkt religionskritik utan är snarare 
uttryck för en tillfällig och ofta slarvig politisk hållning. Hur stor och djup 
saknaden av religionskritik är för hela Sveriges kultur- eller samhällsklimat 

8 Ett exempel på det slags kritik jag tänker på är Leif Furhammars mångåriga film- och TV-
kritik. Se hans senaste bok Sex, såpor och svenska krusbär: television i konkurrens. Ekerlid, 
Stockholm 2006.  



94

är givetvis omöjligt att ha någon uppfattning om. Personligen kan man bara 
önska sig att en sådan utvecklas och i så fall till att omfatta flera religioner 
som gemenskaper och system, i varje fall kristendom, islam och judendom 
med dess olika riktningar.  

Ord och bilder om följdverkningar
av gudstjänst- och församlingsliv 
Kultur i distraktion? 
”I distraktion” är det ord som litteraturvetaren Erik Hjalmar Linder en gång 
myntat om väckelserörelsens samhällsbetydelse både hemmavid och i fjärran 
land, nämligen att väckelsefolket kom att skapa kultur i distraktion.9 ”I dis-
traktion” hos Erik Hjalmar Linder har inte betydelsen av disträ, ouppmärk-
sam, okoncentrerad eller förströdd utan snarare oavsiktlig, omedveten, själv-
klar eller som i förbigående. I förhållande till huvuduppgiften att göra Jesus 
känd och älskad var boktryck och ABC underordnade uppgifter för mis-
sionsrörelsens del. Man behöver naturligtvis inte vara läskunnig för att lära 
känna Jesus och bli hans lärjunge. Läsarna hade exempelvis inte för avsikt 
att i första hand vidga och förnya musiklivet i Sverige, vilket ändå blev ett 
synligt resultat av deras verksamhet. Den kristna kyrkans bidrag till folks 
läskunnighet världen över kan ses som ett bidrag till samhället i dess helhet, 
som man kan kalla ”kultur i distraktion”. Detta gäller lika mycket för Europa 
som för Afrika. Översättningsarbete, författarskap, forskning, boktryck, bok-
spridning och läskunnighet var inte huvudsaken för en Luther, en Erasmus, 
en Calvin, en Wesley eller en Rosenius.10 Deras insatser kan visst kallas för 
kulturarbete, men för deras del var det nog ändå bieffekter av ansträngningen 
att nå alla folk med evangelium. På kristet håll var och är bibeln som helig 
skrift inte bunden till originalspråken hebreiska, arameiska och grekiska, 
utan det duger gott med vilket språk som helst, varför bibeln skulle översät-
tas till i stort sett alla språk: ”bibeln till folket”, ”bibeln till folken”, folk-
språken.

På muslimskt håll har den heliga Koranen som normativ skrift en helt an-
nan och starkare ställning än vad bibeln har för de kristna. Guds ängel up-

9 För ett genomfört resonemang se Gunnar Hallingberg ”Erik Hjalmar Linder – en Guds 
pennfäktare” i En historia berättas – om missionsförbundare, red. Rune W Dahlén och Val-
borg Lindgärde, Kimpese Bokförlag, 2004, sid 290. 
10 Boktryck som kulturinstitution i ett givet samhälle har fått en utsökt tolkning av Gunnar 
Jarring i hans studie Prints from Kashgar. The Printing-office of the Swedish Mission in East-
ern Turkestan History and Production with an Attempt at a Bibliography, Swedish Research 
Institute in Istanbul 1991, Transactions. Vol. 3. Många svenska missionärer arbetade med 
östturkiska språk. Mest erkänd blev Gustaf Raquette, hans Eastern Turkey Grammar. Practi-
cal and Theoretical with Vocabulary, Berlin 1912 – 1914. Tryckeriet i Kashgar var mis-
sionens flaggskepp. 
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penbarade nämligen för profeten Muhammed sitt budskap, som Muhammed 
dikterade för sin sekreterare, som i sin tur nedtecknade detta budskap. Språ-
ket var arabiska, ett utvalt språk. Koranen på arabiska är följaktligen full-
komlig och kan inte och bör inte översättas till andra språk. Många icke-
arabiska folk har tack vare Koranens höga ställning inom islam lärt sig ara-
biska, en stor kulturgärning naturligtvis, alls inte ”i distraktion”. Arabiskan 
är nu i hög grad ett levande språk över snart sagt hela världen. Det samma 
kan inte sägas om bibelns originalspråk hebreiska och grekiska. 

På kristet håll i exempelvis Sydindien, Thailand och Burma eller Sydafri-
ka kan moderna bedömare säkert tala om både vävning och dans som konst i 
distraktion. Korgflätning, sång och musik är överallt så självklart ett med 
folkets kultur, att landets eget folk inte säger så värst mycket om den saken. 
Man kallar det inte konst, eftersom alla ägnar sig åt det. För främmande iakt-
tagare är det lättare att lägga märke till vilken betydelse exempelvis sång och 
musik har i gudstjänstlivet eller det rituella livet snart sagt över hela världen. 
Alla lär sig sjunga tack vare unison sång eller församlingssång som det heter 
på kristet håll. Körlivet blomstrar i de kristna församlingarna. Sångförfattare, 
kompositörer och dirigenter av alla slag fostras och blommar ut. Nu tänker 
jag främst på Sverige, inte minst folkväckelse- Sverige. Solister och instru-
mentalister får många tillfällen ”att medverka” som det heter, d.v.s. att gans-
ka fritt gestalta och skapa inför en ofta tacksam publik. Ensembler av olika 
slag är välkomna. Det kristna musiklivet är ett väsentligt och naturligt inslag 
i samhällslivet, det civila samhället, hur det nu kan komma sig.  

Man kan inte gärna tala om hälsa i distraktion på liknande visserligen po-
ängfulla men också lättsinniga sätt. Här går gränsen för att använda uttrycket 
”i distraktion” om kristen och för den delen även muslimsk, judisk och an-
nan hälso- och sjukvård. Man måste nog säga att missionens hälso- och 
sjukvård var mera medveten som en självständig, humanitär insats än flera 
andra, parallella insatser. Det är självklart att man hjälper sina medmän-
niskor till ett friskt liv. Som man själv blivit hjälpt, så hjälper man andra, så 
mycket hellre om man även kan hjälpa. Den ena handlingen följer av och på 
den andra. Om självklara, goda gärningar kan här uttrycket ”handlingarnas 
apostoliska succession” passa in, om man tänker på orden om Jesus, att han 
gick omkring och gjorde väl och hjälpte alla. Den kristna diakonin har djupa 
rötter. ”Apostolisk succession” vill annars teologer reservera för prästers 
vigning till ett ämbete genom en biskops handpåläggning, tänkt och önskad 
som obruten gest från urkyrkans och apostlarnas tid främst i liturgins tjänst.  

På temat ”i distraktion” förekommer starka och känsloladdade nytesta-
mentliga bilder och texter, allra tydligast i den litterära gestalten ”Yttersta 
domen”, som radikalt utvecklar sig åt det hållet, faktiskt till ”disträ”. Hur 
överraskade blev inte de som bjöds att stiga in i härligheten, eftersom de 
sades ha gett Jesus mat, då han var hungrig. Inte hade de gett Jesus mat! 
”Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att 
dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig 
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kläder?” (Matteusevangeliet 25: 37ff). Lika överraskade var de som stängdes 
ute och inte släpptes in. Ingen var medveten om sina handlingar. En som 
skapar missionsteologi av detta slags bibelord kommer fram till att den intel-
lektuellt formulerade tron eller den utmejslade riten inte är avgörande, utan 
här samlas hinduer, buddister, judar, kristna, muslimer och andra under 
samma hatt, om uttrycket ursäktas. Vem som helst av oss kan utan eftertanke 
antingen ha stannat till inför en medmänniskas ansikte och gett ett handtag 
eller också aldrig lagt märke till att någon i vår väg har behövt oss utan bara 
gått förbi. Ytterst eller innerst handlar alltså människans liv inte om religi-
onstillhörighet eller bekännelser utan om enkla vardagshandlingar, som man 
inte tänker på utan bara gör. 

Demokrati i distraktion?
Om demokratisk nyordning var ett tillskott i distraktion av den svenska folk-
väckelsen kan man undra. Läsarna byggde av eget fritt val nya, sociala ge-
menskaper kring Guds ord. De lämnade det lutherska prästerskapets teolo-
giska tolkningsföreträde bakom sig och bröt sig loss ur Svenska kyrkans 
organisatoriska hegemoni. Inte heller bekymrade de sig om kyrkans obegrip-
liga bekännelseskrifter. Staten skulle inte få styra väckelsen och visade sig 
inte heller kunna göra det. Läseriet var en andlig frihetsrörelse, som till sin 
karaktär var demokratisk och fungerade demokratiskt, det är nog klart. Men 
det är inte säkert att de själva såg som en av sina mest väsentligaste uppgifter 
att demokratisera Sverige, även om de självklart krävde frihet och rätt för sig 
själva och andra, först och främst religionsfrihet i protest mot statskyrkan 
och dess tvång. Läsarna verkade trots sina protester mot överheten över lag 
ha hållit fast vid Jesusordet ”endast ett är nödvändigt”, att själva lyssna och 
göra Ordet till sitt, att samtala som Jesus och Maria gjorde i Betania, dagens 
Alazariah (Lukasevangeliet 10: 38ff). Maria hade gjort ett bra val, det per-
sonliga samtalet med Jesus, ”för bara en sak behövs” som evangelisten Lu-
kas refererar.  

På många håll i Västeuropa och Nordamerika, varifrån så många starka 
missionsrörelser utgått, byggde de kristna medborgarna upp sina egna för-
samlingar och föreningar utan statens medverkan eller insyn. I Skandinavien 
tänker man inte bara på väckelserörelsen, läseriet, utan lika mycket på fack-
föreningsrörelsen, de politiska partierna, nykterhetsrörelsen, idrottsrörelsen, 
sparbanksrörelsen, konsumentkooperationen, bostadskooperationen, jord-
brukskooperationen, hembygdsrörelsen och fredsrörelsen, arbetarrörelsen, 
Folkets hus och Folkets park. Kvinnorörelsen och självbildningsrörelsen bör 
nämnas särskilt, då de rörde sig över hela fältet, även om kvinnorörelsen var 
splittrad efter politiska linjer, men ändå. Umgängeslivet och nöjeslivet 
blomstrade inom och mellan alla dessa rörelser. Folkrörelserna organiserade 
sig med egna stadgar, egen ekonomi, egna ordningar som årsmöte med röst-
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rätt för alla, vald styrelse, vald ordförande, egen revision. För den tidens 
Sverige kan detta drag inte nog betonas.  

Rörelserna kan alltså karakteriseras som att de står fria och självständiga i 
förhållande till staten, inte i opposition precis, men de höll ett vaksamt öga 
på statsmakten och ställde krav på reformer. Med dagens ord var de delar av 
det civila samhället. I efterhand kan de tyckas vara väl självmedvetna och 
radikala, då de drev på i stora politiska frågor som lag och rätt, allmän röst-
rätt, strejkrätt, föreningsfrihet, yttrandefrihet, demonstrationsfrihet och mö-
tesfrihet. Rörelsernas förändringskraft kanaliserades djupt in i flera politiska 
partier.

Man får akta sig för att hävda tanken för långt att friförsamlingarna i dis-
traktion skapade t.ex. demokrati genom att kräva frihet mest för egen del. 
Det är uppenbart att de ofta medvetet agerade demokratiskt även för andras 
räkning och avsåg att demokratisera landet. Men det var ändå inte huvudsa-
ken för dem. Huvudsaken var den egna religionsfriheten, att på egna villkor 
närma sig Jesus av Nasaret, eller om men så vill Treenig Gud, Fader, Son 
och Ande. 

Läsarnas mod – ett demokratiskt tillskott?
Tage Erlander har som sagt blivit känd för ett kort ord om väckelsefolkets 
betydelse för det demokratiska genombrottet under industrisamhällets ex-
pansion. Han upprepade det här och var och andra återberättade det då och 
då, ungefär med denna lydelse: ”Om läsarna på egen hand tog ansvar för 
något så allvarligt som de eviga frågorna, hur mycket lättare var det inte för 
dem att ta hand om de timliga.” Så kan man uttrycka deras kampglada själv-
förtroende eller självtillit. Läsarna litade inte på prästerna som andliga aukto-
riteter enligt Erlander utan tog itu med svåra frågor som gudsbild, bibel, 
frälsning, försoning, församling och salighet. Att bryta mot det statligt sank-
tionerade prästerskapet krävde mod. Läsarnas mod i den tiden civila samhäl-
le var originellt och det utgjorde ett speciellt bidrag till framväxten av ett 
mer demokratiskt Sverige. Är det så man bör förstå tankegången utan att 
pressa den för långt?11 Partiledaren, statsministern och landsfadern var tämli-
gen neutral i kyrka-statfrågan och tog exempelvis inte heller ställning för 
Svenska Missionsförbundet mot Svenska kyrkan, om konflikt förelåg. Av 
både historiska och politiska skäl kunde han visa kyrkan stor respekt, låt vara 
stundom kritisk. Denna hållning var naturligtvis inte unik för honom bland 
Sveriges ledande politiker. Liberalismen var på gång. 

11 Jag har inte studerat Erlanders syn på folkväckelsen utan bygger här mest på tal och referat 
av hans tal och vad jag hört honom säg framförallt vid Broderskapsrörelsens kongresser och 
möten. Vid Karlstadkongressen 1978 fick vi tillfälle att byta några ord om läsarnas mod att 
själva ta ställning i både eviga och timliga frågor, vad det stod för.  
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Låt oss betänka att på enhetskyrkans månghundraåriga tid var Svenska 
kyrkan en statskyrka, vilket innebar ett tvång eller ett obligatorium för med-
borgarna, som hade att foga sig även i religiös rit. Det vanliga och normativa 
var att spädbarnen döptes. Så skulle det vara. Sedan skulle barnen konfirme-
ras. Svenskarna tillhörde Svenska kyrkan. Det var det normala. Inte bara 
dopet utan även nattvarden var under lång, luthersk tid obligatorisk med 
tvångslagstiftning som stöd, det s.k. nattvardstvånget för vuxna. Församling-
en var territoriellt definierad. Socknen hade en sockenkyrka med kyrkogård. 
Församlingarna och deras kyrkböcker täckte tillsammans hela Sveriges yta 
och hela landets befolkning. Kyrkan hade god överblick över läget i hela 
landet och tog ett mycket stort ansvar för bildning och socialvård. Sådan 
erfarenhet och kompetens kom hela landet till godo på ståndsriksdagens tid, 
då prästeståndet var ett av de fyra stånden. Dittills hade Svenska kyrkan varit 
en viktig social och kulturell kraft och vant sig vid att utöva makt. Men ti-
derna förändras och för privilegierade institutioner är det särskilt svårt att 
vara vaken och rätt förmå att läsa tidens tecken.  

Inte alla men påtagligt många läsare bröt under 1800-talet medvetet mot 
gängse mönster av över- och underordning i samhället. De stämplades som 
avvikare, dissenters med ett finare ord. Som sådana blev de föremål för 
medborgerlig särbehandling eller diskriminering bl.a. med hjälp av den s.k. 
dissenterlagstiftningen. Det officiella, lutherska Sverige betraktade dem med 
andra ord som främlingar i eget land. Det kunde stå läsarna dyrt att bryta mot 
stat och statskyrka. För lärare kunde det innebära yrkesförbud och i vissa fall 
t.o.m. landsförvisning, om de inte i folkskolan undervisade enligt luthersk 
lära. Vad som inte minst stack i ögonen på det officiella Sverige var läsarnas 
egna lokaler, som byggdes överallt och samlade mycket folk. Folkväckelsens 
alla självständiga föreningar uppfattades som provokationer. Tillsammans 
med andra folkrörelser utgjorde läseriet förenings-Sverige, som framträdde 
men nya karaktärsdrag i vad som i dag kallas det civila samhället. I före-
ningarna var medlemskapet frivilligt. Den som ville lämna föreningen be-
hövde bara anmäla sitt utträde. Så lätt var det inte att lämna Svenska kyrkan. 

I friförsamlingarna var medlemskapet frivilligt. Det var själva poängen, 
som ligger i linje inte bara med den demokratiska socialismens principer 
utan i högsta grad även med liberalismen. Liberalismen var en kraftfull ideo-
logisk och politisk rörelse, vars variant frisinnet byggde på kristen grund. 
Liberalismen som idé trängde långt in i samhällskroppen och påverkade 
starkt alla befolkningsskikt. Säger man friförsamlingar, frikyrkorörelse eller 
frivilligrörelse, så har ”fri” två innebörder, historiskt och ideologiskt sett, 
särskilt så som läsarna hävdade tankefrihet och religionsfrihet. För indivi-
dens del gällde ”fri” först och främst frivillig anslutning till församlingen. 
Den fria viljan respekterades. Varje form av tvångsanslutning och obligato-
rium avvisades som kränkningar och brott mot den enskildes suveränitet att 
välja fritt. För församlingens del gällde ”fri” att stå fri och oberoende i för-
hållande till staten. Här finns en fråga formulerad på svensk botten att ställa 
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till många samhällen bland världens folk och religioner, frågor om respekt 
för frivillighet, självständiga beslut och modets eller civilkuragets roll. Frå-
gan ställs alltså var någonstans inom kristendom och andra religioner som 
demokratiska energikällor kan sökas, kanske rent av i gudstjänstliv? 

Solsystem som bild av gudstjänst 
Man kan föreställa sig att de olika delarna av en gudstjänst hålls samman 
med varandra ungefär som planeter och månar gör det i vårt solsystem, för-
bundna med varandra i rörelser genom energiflöden med solen som ett cent-
rum. Alla planeter och månar i vårt solsystem är beroende av solen, känner 
alltid och överallt dess kraft i olika rotationer och rörelser. Planeter, månar 
och ringar befinner sig aldrig i absolut vila. Solen utstrålar energi som förut-
om rörelse ger värme och ljus. I denna tankelek väljer jag att ge bönen i 
gudstjänsten den plats som solen intar i solsystemet. Valet av just bön som 
sol kan naturligtvis ifrågasättas. En muslim kanske skulle ge den heliga Ko-
ranen den platsen. Ett gott skäl till att ge just bönen den centrala platsen är 
att bönen är väsentlig i allt gudstjänstliv, det må gälla kristna, muslimska, 
judiska, hinduiska eller andra gudstjänster, en bönegemenskapernas interna-
tional. I bönen äger ett möte rum mellan människa och Gud. Ingen kan ta 
kommandot över någon som ber. Allt lägger människan fritt fram inför Guds 
ansikte. Närmare varandra än i bönen kommer inte Gud och människa i detta 
tankeexperiment, alldeles oavsett vad man avser med ”Gud”. De kristna ber 
om allt och vad som helst. En bön om hjälp slutar de gärna med Jesusorden i 
Getsemane ”ske dock inte som jag vill utan som du vill”. I bön har varje jag 
ett du, även i en alldaglig bordsbön. Man tackar någon. ”Tack gode Gud för 
maten! Amen.” Lärjungarna var osäkra på hur de skulle be, så de undrade 
om inte Jesus ville lära dem. Det gjorde han gärna: 

Vår Fader, du som är i himlen. 
Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. 
Låt din vilja ske, på jorden så som i himmelen 

Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer. 
Och förlåt oss våra skulder,  
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. 
Och utsätt oss inte för prövning,  
utan rädda oss från det onda. 
Ditt är riket. Din är makten och äran 
i evighet. Amen. 

Bibeln får sin plats på Jorden, bibeln i form av en tryckt, läsbar bok eller 
muntliga berättelser.  

Månen är välsignelsen, den alltid återkommande månen. Man påminns 
om att Gud är kärlek. Varje gång människan får syn på månen eller bara anar 
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den någonstans blir hon upplyst om att Gud välsignar henne oavsett om hon 
själv ber eller inte. För övrig är det alltid någon som med tanke på ett 
globalt, inklusivt ”oss” ber: 

Herren välsigne oss och bevare oss. 
Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. 
Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. 

Mars står för människans och församlingens medvetet formulerade hållning 
inför Gud, hennes signalement i världen. En gång i tiden krävde den romers-
ke kejsaren av sina undersåtar i imperiet ett kodord eller ett signalement, 
som skulle avslöja om han kunde lita på vederbörande eller ej. Det påminner 
om beredskapsårens drill ”Giv lösen!” Klart besked i kejsarens öron var ”Vi 
tro på Gud fader allsmäktig!” Om svaret var rätt eller fel avgjorde kejsaren 
för tillfället. 

Bekännelsen i den kristna församlingen kan formuleras som en trohetsed, 
”Vi hör till Gud Fader” – och inte till någon annan – eller som en viljeytt-
ring, ”Vår håg står till Gud Fader” eller som en trosbekännelse, ”Vi tror på 
Gud Fader” eller som en kärleksförklaring, ”Vi dras till Gud Fader”. 

Ända fram i våra dagar har församlingar i allmänhet lagt betoningen vid 
det filosofiska uttrycket tro på. Därmed har ”tro” kommit att tolkats som att 
hålla för sant, även om tro även som tillit eller förtroende framhållits och 
anses ligger i ordet. Frågan är vilket ordval som i vår tid bäst uttrycker män-
niskans och församlingens hållning till Gud. Man kan pröva alla dessa fyra 
verb och flera andra, hur de fungerar som signalement. Tänker man på frivil-
ligrörelser är viljeyttringen mest naturlig eller pålitlig, därför att man vet vad 
man vill men inte alltid vad man tror och känner. Hos Svenska kyrkan och 
alla de stora kyrkotraditionerna har under århundraden den traditionella tros-
bekännelsen dominerat totalt. Den har egentligen inte blivit ifrågasatt och 
inte heller omprövats. Nedanstående form känns alltså inte igen utan får ses 
som tänkbart prov. 

Vår håg står till Gud Fader allsmäktig,  
himmelens och jordens skapare. 

Vår håg står ock till Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, 
född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, 
korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, 
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, 
uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, 
därifrån igenkommande till att döma levande och döda. 

Vår håg står ock till den helige Ande, 
en helig, allmännelig kyrka, 
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de heligas samfund, syndernas förlåtelse, 
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.12

Stora ord som kärlek, trohet, vilja och tro är bara fyra försök att uttrycka en 
och samma sak, nämligen den gudstjänstfirande församlingens, eller för 
delen den samlade mänsklighetens grundhållning till Gud. Det heter ”vi” i 
bekännelsen av tillhörighet. De fyra substantiven är utbytbara med varandra 
och talar om människans hela hållning inför Gud, vad än ”Gud” står för i det 
enskilda fallet. De ordval jag här gjort ingår i ett försök att på distans och på 
ett sekulärt språk diskutera något som är centralt i de flesta religioner och 
därmed göra det möjligt att mötas över flera religions- eller språkgränser. 
Det gäller bl.a. frågan om hur slutenhet förhåller sig till öppenhet. 

Saturnus med sina 18 månar och några ringar är musik. Här följer exem-
pel från svensk folkväckelse och internationell folkrörelse: församlingssång 
eller unison sång, körsång, strängmusik, solosång, kvartett, dubbelkvartett, 
damtrio, duettsång, trummor, dragspel, cittra, gitarr och piano. En ring kring 
Saturnus är stråkinstrument som fiol, cello och basfiol. En annan ring är 
blåsinstrument, träblås som flöjt, klarinett och oboe, bleckinstrument som 
kornett, trumpet, horn, basun, eufonium, bastuba och orgel. Nya instrument 
introduceras ständigt från Afrika, Asien och Latinamerika med skallror, pin-
nar, vinare, snäckskal och visselpipa.13

Jupiter med sina 16 månar är handgripliga insatser. ”Bli ordets görare” 
skriver Jesu broder Jakob, ”inte bara dess hörare, annars tar ni miste.” 
(Jakobs brev 1:22). Här gäller villiga fötter, händer och samarbete för att 
flytta bänkar och bord, bära stolar, städa, tvätta och stryka dukar, handdukar 
och gardiner för kapellet. Det gäller hembesök, sjukbesök, barnvälsignelse, 
dop, medlemsintagning, nattvard, vigsel, begravning, bön för sjuka med 
handpåläggning och smörjelse med olja enligt kapitel 5 i Jakobs brev, vidare 
ordination, avskiljning, kyrkoinvigning, installation, procession, kollektupp-
tagning, ljuständning, handhälsning m.m. 

Uranus med sina 15 månar är fester av alla de slag, utflykter, symöten, 
klädinsamlingar, innebandyturnering, fasteinsamling, jazzmässa, vårmark-
nad, lotterier, barnens dag, fågelskådning, missionsauktion, söndagsskolfest, 
kyrkrodd, midsommarfirande, fullmånefest, skördefest, höstmarknad, No-
vember-Rock, Lucia, julmarknad, julfest, nyårsfest. 

Neptunus med sina 8 månar är muntliga framställningar såsom predikan, 
diktläsning, vittnesbörd, tungotal, textläsning, pålysningar, tillkännagivan-
den, tacksägelser och lovprisning. 

Tankeleken med vårt solsystem som åskådningsmaterial hjälper till att få 
syn på det enkla faktum att många människor behövs då gudstjänst ska firas. 

12 ”Vår håg står till” är byggd på den äldre formuleringen av trosbekännelsen, den som före-
går den ekumeniska. 
13 Antalet upptäckta månar ökar ständigt, men för exemplets skull duger dessa uppgifter i 
Nationalencyklopedin band 17, 1995, ”solsystemet”. 
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Detta gäller inte bara för den kristna religionens del utan även i andra religi-
oner. Människor från alla håll med olika läggning och förmåga bidrar till en 
nästa oöverskådlig helhet. Exemplen ovan är hämtade från ett Sverige under 
industrisamhällets framväxt. Frågan är om de kan bidra till att belysa andra 
länder på andra kontinenter i brytningstider, exempelvis den koloniala epo-
kens fortsättning fram till våra dagar. Jag vill gärna tro att de har något att 
bidra med för vårt sätt att tänka tillsammans. 

Lika påtagliga exempel kan hämtas från Afrika under kolonialtidens 150 
år, om man tänker på radikala samhällsförändringar som följdreaktioner på 
begränsade insatser. Den klassiska missionsstationen är ett sådant exempel. 
Alfabetet räcker inte till för att notera all verksamhet, där människor av alla 
slag kunde komma till sin rätt i högst olika uppgifter: ABC, administration, 
arkiv, barnavård, biblar, bibliotek, bilar, bokföring, boklådor, broar, byg-
genskap, böcker, dispensärer, ekonomi, elverk, fotbollsplaner, forskning, 
hygien, hälsokontroll, kollekter, kylskåp, körer, mediciner, museer, musikin-
strument, mödravård, nutrition, odlingar, ordförandeklubbor, plåttak, proto-
koll, pumpar, radio, renhållning, revision, skolor, språkstudier, stadgar, 
sångböcker, telefon, tidningar, trädgårdar, underhåll, vaccinationer, verkstä-
der, vigslar, vägar. Redan en sådan uppräkning visar att alla behövs, då ett 
samhälle växer.  

Kropp som bild av församling 
En del intressanta bibliska tankar är formulerade på Kanaans tungomål, som 
det heter, när man talar om olika talanger eller funktioner. De kan mycket 
väl formuleras på ett sekulärt språk. Aposteln Paulus talade om Andens gå-
vor, nådegåvorna, och använde bilden av församlingen som en kropp. Varje 
lem i kroppen är beroende av alla andra lemmar och en medlem i försam-
lingen är beroende av alla andra, var och en till nytta för alla (Första Korinti-
erbrevet 12 och Romarbrevet 12). Paulus tar människokroppen som en bild 
av församlingslivet, hur de enskilda lemmarna eller församlingsmedlemmar-
na samspelar med varandra, ömsesidigt beroende av varandra. Ömsesidighe-
ten är en demokratisk poäng. Hos Paulus är det fråga om både en faktisk 
beskrivning och en idealbild av livet i en kristen församling: 

Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, 
så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar 
som är till för varandra. (Romarbrevet 12:4f). 

Kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger: ”Jag är 
ingen hand, jag hör inte till kroppen”, så hör den likafullt till kroppen. Och 
om örat säger: ”Jag är inget öga, jag hör inte till kroppen”, så hör det likafullt 
till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt 
var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? […] Ögat kan inte säga till handen: 
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”Jag behöver dig inte”, och inte heller huvudet till fötterna: ”Jag behöver er 
inte. (1:a Korinthierbrevet 2:14ff). 

Olika personer i församlingen har olika funktioner, fortsätter Paulus och 
tillämpar sin bild. Gud har gjort några till apostlar, andra till profeter eller 
lärare. Somliga gör under, andra botar sjuka eller hjälper folk, styr och stäl-
ler, talar olika slags tungotal. Till en programförklaring artar det sig, ett tal 
till olikhetens lov, ett glädjerop över vilken avgörande betydelse som med-
lemmarnas olikheter har i församlingen eller föreningen.  

Det står fritt för vem som vill att räkna upp många fler funktioner än de 
Paulus nämner: några till valkommittén, andra till styrelsen – kassör, revisor, 
sekreterare, ordförande – några till korister eller musiker, andra till komposi-
törer och dirigenter eller till poeter, åter andra till städgrupper, några i fest-
kommittén, studierådet, diakonala rådet eller besöksgruppen, andra till scout- 
eller ungdomsledare och söndagsskollärare. ”Bröder”, skriver Paulus, eller 
Systrar, ”var inte barn till förståndet, nej, var barn i fråga om allt ont och 
fullvuxna till förståndet.” (1:a Korinthierbrevet 14:20). Att tillsammans bli 
fullvuxna till förståndet är en viktig angelägenhet för Paulus.

Träd som bild av kyrkans växt
Församlingen eller kyrkan kan liknas vid ett väl vuxet lövträd. Stammen är 
Jesus av Nasaret, ”av Jesse rot och stam” som det heter om honom. Rotsy-
stemet är hans far- och mormödrar generationer ned i historiens djup, något 
som Jesu genealogi eller släktträd pekar på. Detta livets träd kan tänkas som 
ett gammalt olivträd i Getsemane, ett som enligt sägen stod där redan på Jesu 
tid. Bilderna av människans och trädets förhållande till varandra är många i 
all världens berättelser och bilder, inte bara i gamla Palestina. Från Torsby 
hämtar vi följande bildspråk hos poeten och förläggaren Bengt Berg, som 
har Sara och en tall i åtanke: 

… och hela tiden björnmossa, ljung, torra kvistar och Sara som säger: 
”Jag vill vara en tall som aldrig ska fällas – vill du vara en gren?” 

Vad skulle jag säga? Tänkte: Jag vill vara allt vitt, 
men svarade: ”Ja, en gren vill jag vara, en gren 
på den tall som aldrig ska fällas -”14

Rotsystemet är alla rörelser och kulturer som påverkade Jesus av Nasaret, 
och de är verkligen många. På kartbilder syns floder och stora vatten som 
bär båtar med folk från strand till strand. Nilen syns som en kraftig rot norrut 
till faraonernas Egypten, ”upp ur Egypten kallade jag min son”. Eufrat och 
Tigris syns som andra rötter, som omgav Tvåflodslandet, varifrån Abraham 

14 ”Söndag i lingonskogen”, ur Den blå containern, 1982 
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en gång utvandrade, från Ur i Kaldéen, nuvarande Irak. Röda havets stränder 
uppfångade Arabiska halvön. I Medelhavet rann Ebro, Rhône och Po ut och 
innanhavet förmedlade intryck vidare från alla håll, inte bara från högkultu-
rer utan från kreti och pleti, kretenser och filistéer. Donau, Dnestr, Dnjepr 
och Don förde långväga intryck nordvästifrån ned till Svarta havet och vida-
re ut genom Bosporen och Dardanellerna söderut mot Palestinas kuster. Vol-
ga drog sig sakta med nordliga impulser ned mot Kaspiska havet, där impul-
serna inte stannade utan gick landvägen söderut över bergen. På vår bild av 
flera, vida flodsystem ritar namn som dessa konturer av Jesu och apostlarnas 
kulturella och andliga rotsystem, hur beroende de var av impulser från när 
och fjärran.

Samma rotsystem skulle framtona på en kartbild om vi noterade alla de 
språk som var i svang i Palestina på Jesu och apostlarnas tid, t.ex. i Jerusa-
lem den första pingstdagen:  

Vi är parter, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judeen och 
Kappadokien, från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egyp-
ten och trakten från Kyrene i Libyen, vi har kommit hit från Rom, både judar 
och proselyter, vi är kretensare och araber. (Apostlagärningarna 2: 9ff).

Ett socialt tecknat rotsystem skulle även det ge ungefär samma bild. Jesus 
liknade sitt uppdrag i samhället vid en festmåltid. Men de tre främsta av de 
inbjudna herrarna ursäktade ett nej tack med att just ha köpt en åker, just ha 
köpt en oxe och just ha gift sig. Nåväl, värden på stället visste på råd: ”Gå 
genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga och krymp-
lingar och blinda och lytta […] och se till att folk kommer hit, så att mitt hus 
blir fullt” (Lukasevangeliet 14: 21ff). Det blev bra så. Jesus blottlägger i sin 
retorik ett rotsystem. Fattiga, krymplingar, blinda och lytta är oumbärliga i 
församlingen, om den ska bli fullständig och hel.  

Denna bild säger bättre än de flesta att festen inte kan kallas fest, förrän 
de sista och sämst ställda i samhället kommit med.15

Bilden av ett träd med rotsystem, stam och grenverk säger för kyrkans 
vidkommande att Jesus av Nasaret, Kristus Messias, är den samlande stam-
men, som hämtar näring från en mycket vidsträckt omgivning över land och 
hav. Genom stammen stiger livgivande sav med näring och sprids ut i hela 
grenverket med kvistar, löv, blommor och frukter. 

Samma bild skulle lika väl kunna känneteckna judendomens växt med 
stammen Mose och kanske David placerade i det verkligen gamla Kanaan, 
det område som vi för senare tid skrev Palestina, där Jesus och apostlarna 
växte upp. Samma bild skulle för det tredje också kunna teckna islam med 
profeten Muhammed som stam, placerad i trakterna av Mecka och Medina 

15 Den sakliga innebörden i den tanken formulerade såväl verdandis Raoul Hansson som Unga 
Örnars Lorens Axelson i sina slutdokument från Framtida folkrörelser utan att de direkt asso-
cierade till en bibelberättelse.  
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på Arabiska halvön. För det fjärde skulle samma bild av ett mäktigt träd 
kunna teckna de tre syskonreligionernas gemensamma uppväxt från förhisto-
riens Abraham, då med stammen placerad i nuvarande Irak, det gamla två-
flodslandet. Detta fjärde träd skulle några meter ovan mark bli tecknad med 
två kraftiga grenar, judendom och kristendom och ytterligare högre upp ännu 
en kraftig gren, islam. Tillsammans skulle de bilda ett gemensamt grenverk 
med ett gemensamt rotsystem, det abrahamitiska.  

Frukt som bild av andlig mognad  
Hur känner man igen ett gott träd? En bild som Jesus använde är fortfarande 
användbar i diskussionen om vad som är gott eller rättare vem som är god. 
Ett gott träd känns igen på om frukten är god, hävdade Jesus, då han talade 
om andlig mognad. Bilden av träd och frukt är sekulär. Som sådan spränger 
den alla religionsgränser och andra gränser och fungerar universellt.  

Akta er för de falska profeterna, som kommer till er förklädda till får men i 
sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Plockar 
man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar? Så bär varje gott träd bra 
frukt men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, 
inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. (Matteusevangliet 7: 15ff). 

Paulus utvecklar Jesu tanke vidare och söker säga vad man kan förstå med 
god frukt. Aposteln använder termen Andens frukter, som  

är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och 
självbehärskning. (Galaterbrevet 5: 22f).  

Pauls kopplar här bilden av frukt på träd till ett tal om Anden, hur man ska 
förstå det. Som bild spränger även talet om Anden alla religionsgränser och 
för övrigt alla slags gränser. Poängen med ”Anden” är att den eller rättare 
hon lika litet som vinden kan fångas in och behärskas av någon.16 Hon är 
frihetens symbol:  

Var inte förvånade över att jag sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser 
vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller 
vart den far. (Johannesevangeliet 3: 7f). 

´Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er”. Sedan andades han 
på dem och sade: ´Ta emot helig ande´ (Johannesevangeliet 20: 21f). 

16 Bilden av Gud som trefaldig utvecklades tidigt, där ”Fader” och ”Son” åtminstone till synes 
är lättfattliga som en relation mellan två män, medan ”Anden” kompletterar på mer än ett sätt. 
”Anden” är språkligt sett femininum. Man har alltså anledning att på svenska säga hon.  
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Detta bildspråk om Anden och vinden tillsammans med en så kroppslig 
symbolhandling som att andas på medmänniskor har en oerhörd räckvidd. 
Luftens molekyler är oförstörbara, får man anta. De luftmolekyler som Jesus 
och hans närmaste andades är vad också vi och alla andra nu och framöver 
andas. Dessa avskedsord och denna enkla utandning till förmån för alla 
människors samhörighet är både ömtålig och stark. Den går ju även utöver 
mänsklig samhörighet och omfamnar även djuren, ja allt som andas. Sådana 
karaktärsdrag som kärlek, tålamod, vänlighet och trofasthet återfinns i alla 
samhällen över hela jorden. 

Om man tänker från Paulus tillbaka till Jesus, så måste man öppna för 
mycket vittgående tolkningar. En buddist i Thailand som visar vänlighet och 
godhet mot svenska turister efter den ödesdigra flodvågen från havet Annan-
dag jul 2004 har enligt Paulus burit Andens frukter. God frukt vittnar om att 
trädet är gott. Trädet i detta fall är alltså buddism eller något ännu större, 
thailändsk självklarhet. 

Man riskerar lätt att överutnyttja ett bildspråk som trädet och frukten, det 
är klart. Men detta språk hos Jesus och Paulus stämmer under alla omstän-
digheter till eftertanke och ödmjukhet i samhällen som de nordiska, där kris-
tendomen så länge har dominerat.  

Lyssningskonst gentemot talekonst 
Bli ordets görare, inte bara dess hörare, citerades Jakob ovan. Att bli hörare 
är inte alla gånger så lätt, egentligen ett tungt ansvar, skriver Paulus, för åhö-
raren måste tänka självständigt. ”Pröva allt”, skriver han. ”Ta vara på det 
som är bra.”(1:a Thessalonikerbrevet 5:21). Enligt aposteln är det alltså hö-
rarna som ska avgöra vad som är värt att spara av allt som sägs och predikas. 
Om profeter vill uppträda kan två eller tre få komma till tals i församlingen, 
skriver han, ”och de övriga skall pröva vad som sägs.” (1:a Korinthierbrevet 
14:29). ”Mina kära”, skriver Johannes, ”sätt inte tro till alla andar utan pröva 
om de kommer från Gud, ty många falska profeter har gått ut i världen.” (1:a 
Johannesbrevet 4:1). I ord som dessa av Paulus och Johannes ser man deras 
ideala rollfördelning mellan talare och åhörare. Sista ordet har åhörarna, 
d.v.s. ett ansvarsfullt uppdrag att pröva andarna, som det heter i bibeln.  

Predikanternas och profeternas budskap är underställda åhörarnas omdö-
me. Hur lär man sig det och hur praktiseras det i den kristna församlingen 
idag? Nästan inga gudstjänster i Sverige är så ordnade, att åhöraren eller 
lyssnaren får tillfälle att ta sitt ansvar att bedöma förkunnelsens innehåll. 
Allra minst förekommer någon förhandsgranskning. Predikanterna har själv-
klart yttrandefrihet att följa sitt förstånd och sitt samvete i predikstolen. Pre-
dikanten har därmed ett visst tolkningsföreträde men inte det slutgiltiga en-
ligt ovan anförda bibelord. När predikanten väl sagt sitt, så är det åhörarnas 
tur att granska och i sinom tid säga sitt. Profeter och predikanter har stort 
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ansvar för vad de förkunnar, men egentligen har församlingen ett ännu större 
ansvar för förkunnelsens innehåll. 

Då och då hör man talas om talekonst, retorik eller predikokonst, homile-
tik men knappst om lyssningskonst. ”Förstår du vad du läser?” Så lyder ett 
bekant bibelord (Apostlagärnngarna 8:30). Frågan gäller inte om någon kan 
läsa rätt innantill utan den gäller innebörden hos det skrivna. I nästa steg 
gäller frågan även hur läsaren tar ställning till textens innebörd, gillar eller 
ogillar. Jesus är mer intresserad av hur åhörarna uppfattar eller inte uppfattar 
hans talade ord. Ytligt sett förefaller han retas eller driva med dem genom att 
tala i liknelser, som de inte fattade, ”höra med era öron men ingenting förstå 
och se med era ögon men ingenting uppfatta” (Matteusevangeliet 13: 14). 
Vart ville han komma med ett sådant retoriskt knep, kan man undra. Kanske 
hans åhörare ansåg att han visade dem respekt genom att vädja till deras 
förstånd och förmåga att själva ta ställning i olika frågor? Åhörare och talare 
samtalade med varandra och skapade ett gemensamt, intellektuellt allvar. 

Vid fakulteter och seminarier har predikokonst eller homiletik ställning 
som ett särskilt ämne. Något liknande ämne finns inte för predikolyssnings-
konst. Men det finns religionssociologiska och andra undersökningar om vad 
åhörarna förstår och vad de själva gör av bibeltexter, predikningar och tal, ett 
slags opinionsundersökningar. På 1900-talet då söndagsskolan ännu stod 
stark och folkskolan hade kristendom på schemat var det så att vuxna bibel-
läsare och redikolyssnare har under årens lopp gått in och ut ur hundratals, 
kanske tusentals, bibliska personer och situationer. Man prövade sig själv i 
den ena personen efter den andra. I fantasin deltog man i den ena situationen 
efter den andra. På 2000-talet är det nog inte så i Västeuropa, men över hela 
världen finns i dag miljarder människor som tack vare sitt aktiva lyssnade 
och läsande har en gemensam litteraturskatt att ösa ur och diskutera över alla 
gränser och språk. 

Vilken liten läsare eller åhörare i den nordiska folkväckelsens tid har inte 
med Zackeus klättrat upp i ett träd för att se bättre vad som händer på gatan. 
Vem har inte med Petrus, Jakob och Johannes följt sin kamrat Jesus till Get-
semane och hört hans vädjan ”sitt kvar här, medan jag går bort och ber [...] 
vaka med mig” (Matteusevangeliet 26: 36ff). Vem har inte varit tjänsteflick-
an som på Kajafas gård som kände igen Petrus och blivit förvånad: Du här? 
”Du var också med Jesus från Galiléen”. Hur kunde Petrus förneka det? Vi 
vet hur hon tänkte när Petrus blånekade. 

Vilken son har inte sett sig själv i Abrahams son Isak på väg med ved till 
ett offeraltar och undrat varifrån pappa skulle få tag på brännoffret. Abraham 
trodde – eller hade fått för sig – att Gud ville att han skulle offra sin son i eld 
men dolde den avsikten för stackars Isak. Men Abraham ändrade sig, som 
väl var. ”Skönt”, tänkte man som barn, ”att t.o.m. en så stor patriark som 
Abraham kunde missta sig och ändra sig”. Även som vuxen anade man hur 
sonen Isak upplevde den dramatiska vändningen, då han lossades från alta-
ret. Sonen hade varit med om en skenavrättning. Fader Abraham som sken-
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avrättningens fader? Så lyssnar åhöraren eller läsaren vi sig själv i en grym 
bibeltext, som efter ett par tusen år belyses av sentida minnen av skenavrätt-
ningar i Tredje Riket under hakkorset och i Sovjetunionen under hammaren 
och skäran. 

Fadern till skrivaren av dessa rader var pastor i fyra missionsförsamlingar 
mellan åren 1928 och 1968. Han hörde till det slags predikanter som med 
medvetna retoriska grepp bjöd åhörarna in i bibliska situationer och gestalter 
för att tillsammans med honom pröva sig själva. På Palmsöndagen ställde 
han sig en fråga och gav själv ett svar: ”Var jag där i Jerusalem, då Jesus red 
in på åsnans rygg? Ja, det var jag! Även jag ropade mitt Hosianna, välsignad 
vare han som kommer i Herrens namn! Hosianna i höjden! Och det var judar 
som lånade mig sin röst. Var också du där?” Jovisst var jag det, tänkte man i 
sin bänk. 

På Långfredagen predikade han på samma sätt: ”När judarna inför Pontius 
Pilatus ropade Korsfäst, Korsfäst om Jesus, så lånade de sina röster åt mig. 
Jag som nyss ropat Hosianna ropade nu Korsfäst. Var du också med och 
ropade?” Jo, tänkte man i sin bänk, även jag ropade mitt Korsfäst. Det var 
inte judarna utan jag. ”Men inte var väl jag en romersk soldat som dödade 
Jesus – inte du heller väl?” Predikantens fråga dallrade i luften. Visst var 
både predikanten och åhörarna romerska soldater! Maria bevittnade korsfäs-
telsen och den utdragna dödsprocessen. Var Josef höll hus kan man undra. 
Kanske försökte han samla ihop yrkesbröder bland alla snickare och tim-
mermän i trakten. De kunde ju ha tagit med sig yxa och såg och helt sonika 
sågat ned korset och dragit ur spikarna! 

Paulus talar om barnsliga tankar. Sådana tankar och känslor har genom-
strömmat pojkar och flickor, kvinnor och män överallt i världen, där kristna 
församlingar verkar. Man kan undra över den samhälleliga betydelsen av 
detta intellektuella fenomen, att texter som dessa läses och tolkas av männi-
skor av alla slag.17 Läsare och åhörare har samma fallenhet för fantasi över 
hela jordklotet, alla samma urskillnings- och beslutsförmåga särskilt då man 
samråder med varandra och fattar sina beslut. 

17 Detta sätt att höra och läsa är inte speciellt religiös utan ett trivialt exempel på att jag som 
läsare eller åhörare går in i den litterära gestalten, som jag därmed gör till min ställföreträdare, 
suppleant, ersättare eller reserv, som spelar min roll.  



109

Missionsforskning och några forskningsresultat 
Den specifika missionsvetenskapen 
Med uttrycket missionsforskning i stort avser jag forskning långt utanför det 
religionsvetenskapliga studiet eller på engelska Religious Studies. Åtskilliga 
vetenskapsområden bidrar till missionsvetenskap. Missionsvetenskap som 
egen, en akademisk disciplin inom teologi eller religionsvetenskap före-
kommer vid många både ärevördiga och yngre, växande universitet på alla 
kontinenter. Den nordiska missionsvetenskapen är väl etablerad. Innan jag 
illustrerar flera olika tematiska linjer i den svenska missionsvetenskapen 
under 1900-talet, vill jag först säga ett ord om en tendens som är generell för 
alla länder, institutioner och konfessioner, alltså något typiskt inte bara för 
Sverige.

Ett mönster värt att notera avtecknar sig i svensk och nordisk missions-
forskning, nämligen att forskaren gärna forskar om sitt eget samfund. Det 
finns naturligtvis undantag, som kommer att framgå. Svenskkyrkliga mis-
sionsvetare skriver om Svenska kyrkans mission i utgående 1800-talets eller 
1900-talets Sydafrika, Tanzania, Zimbabwe, Etiopien/Eritrea, Kina och Indi-
en. Frikyrkliga forskare skriver inte om Svenska kyrkans mission. Svensk-
kyrkliga forskare skriver inte om Missionsförbundets mission, utan det gör 
missionsförbundare, t.ex. om mission i Kongo, Kina, Ostturkestan (Sinki-
ang), Persien (Iran), Indien och Ecuador. Bland de frikyrkliga författare som 
skriver om mission är långt ifrån alla akademiker, men somliga är det. Bap-
tister skriver om baptistisk mission, Örebromissionare om ÖM-mission, 
fosterlandsstiftare om EFS-mission och pingstvänner om pingstmission 
o.s.v.. Av historiska skäl har det råkat bli så att Svenska kyrkan sökt sig till 
engelskspråkiga Afrika, som lutherska afrikanister därefter studerat. Om 
franskspråkiga f.d. kolonier skriver missionsförbundare, baptister, Örebro-
baptister och pingstvänner. Om portugisisktalande Afrika skriver metodister, 
om Moçambique exempelvis Alf Helgesson. För att ge åtminstone ett bra 
exempel på denna inomsvenska arbetsfördelning kan nämnas Gunilla Ny-
berg Oskarsson, Le movuvement pentecôtiste – une communauté alternative 
au sud du Burundi, 1935–1960, (2004). Författaren är pingstvän som själv 
har arbetat som missionär i Burundi, har lärt sig språk och forskar om pingst-
rörelsen i det frankofona landet som ett starkt religiöst alternativ till andra 
kristna eller religiösa rörelser. 

En sådan arbetsfördelning är ju naturlig och värdefull, eftersom forskar-
na/författarna ofta har arbetat i det område de skriver om, förstår ett eller 
flera afrikanska eller asiatiska språk, känner folk och kultur. Men alldeles 
oproblematisk är inte denna arbetsfördelning, om man tänker på de olika 
ansatserna självförståelse och analytisk förståelse. Forskaren riskerar att vara 
närsynt och inte tillräckligt kringsynt och kritisk. Man kan fråga sig hur 
pingstvänner skulle behandla luthersk mission exempelvis i Natal och Zulu-
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land eller lutheraner skulle förklara pingstväckelsen i Latinamerika. Problem 
av detta slag går att hantera om hela den forskande miljön är kritiskt vaksam. 
Det är inte märkvärdigare än så. 

En teoretiskt sett liknande fråga är hur exempelvis afrikanska eller asia-
tiska forskare skulle analysera svenska missionsinsatser i sina respektive 
hemländer: Sydafrika, Tanzania, Etiopien, Kongo eller Kina, Indien, Indone-
sien, Japan. Sådan forskning har inletts och kan följas inte minst i internatio-
nella vetenskapliga tidskrifter, varav åtskilliga finns på SIM:s tidskriftsbibli-
otek i Uppsala. Den forskningen hör framtiden till. Den tolkar och söker 
förklara de praktiska verkningarna av västerländsk mission. Man har skäl att 
förvänta sig att de perspektivval och det kunnande som då styr den forsk-
ningen ger en del överraskande resultat, som svensk forskning inte har givit. 
Det är en öppen fråga. 

Större delen av den svenska religionsvetenskapliga missionsforskningen 
är publicerad först och främst på svenska och engelska men även på franska. 
En del betydande monografier på svenska i avsikt att nå en stor svensk pu-
blik har även ganska utförliga sammanfattningar på engelska med tanke på 
en internationell publik. Några exempel från 2000-talet är Karin Sarja, 
”Ännu en syster till Afrika”. Trettiosex kvinnliga missionärer i Natal och 
Zululand 1876 – 1902, (2002), Gunilla Gunner, Nelly Hall: uppburen och 
ifrågasatt. Predikant och missionär i Europa och USA 1882 – 1901, (2003) 
och Sven Lundkvist, Tron och gärningarna. Svenska Missionsförbundets 
bakgrund och utveckling till omkring 1970, (2003). De två förstnämnda är 
även prov på kvinnohistoria med respekt för genusperspektiv. Ett äldre ex-
empel med blick för kvinnohistoria är Gertrud Auléns lilla studie Evangeliet 
och kvinnovärlden, (1931). 

En låt vara outtalad men dock underförstådd internationell arbetsfördel-
ning fungerar inom missionsvetenskapen. Av språkskäl med tanke på den 
oundgängligt grundläggande arkivforskningen är man överens om att främst 
finska forskare tar sig an finsk mission med hjälp av finskt arkivmaterial, 
betydelsefullt för exempelvis Namibias historieskrivning. Detsamma gäller 
för norsk forskning för exempelvis Madagaskars och Sydafrikas historiografi 
eller för frågan om kyrkans förhållande till buddismen. Den nordiska mis-
sionsforskningen betraktar sina studier om nordisk mission i Asien och Afri-
ka som bidrag till och väsentliga delar av respektive kontinents lokala, na-
tionella eller regionala såväl kyrkohistoria som allmänna historia. Nu går jag 
över till att säga några ord om en mycket vidare missionsforskning än den 
religionsvetenskapliga. Dels är den mycket omfattande, dels inte uppmärk-
sammad efter förtjänst i teologiska eller kristna kretsar.

Missionsforskning utanför missionsvetenskapen 
Den specifika missionsvetenskapen som en religionsvetenskaplig disciplin är 
numerärt och organisatoriskt sett ett litet forskningsområde vid nordiska 
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universitet. Den kristna missionens samhälls- eller kulturinsatser utforskas 
vid många fler vetenskapliga institutioner på flera universitet både i Norden 
och internationellt. Forskare som måste nämnas jämsides med missionsveta-
re är etnografer, etnologer, socialantropologer, kulturantropologer, folklivs-
forskare, statsvetare, kulturgeografer, idé- och lärdomshistoriker, allmänhis-
toriker, rättshistoriker, medicinhistoriker, freds- och konfliktforskare, ut-
vecklingsforskare, sociologer, litteraturvetare, språkvetare, media- och 
kommunikationsforskare, filosofer och musikforskare. Avslutningsvsis 
kommer en rad svenska etnografer att uppmärksammas särskilt. 

Som ett par exempel på musikforskning kan nämnas missionsvetaren Jo-
sef Nsumbu med avhandlingen om sång och musik i gudstjänsterna, en av-
handling som avspeglar ett modernt samhälle, Culte et Société. Le culte 
chrétien comme réflexion critique d´une société moderne africaine: cas du 
chant dans la Communauté Évangélique du Zaïre, (1995). En ledande mu-
sikforskare inom området musik och kultur, inbegripet religion, är profes-
sorn i musikvetenskap vid Göteborgs universitet Stig-Magnus Thorsén. Han 
har lett ett SIDA-initierat forskningsprojekt och redigerat en antologi med 
tolv bidrag av såväl afrikaner som européer, varav tre svenska: Sounds of 
Change – Social and Political Features of Music in Africa, Sida 2004.18

Sång och musik spelar en stor roll i kulturlivet eller i ett samhälles utveck-
ling och kan tolkas politiskt, både folkmusik, konstmusik och f.ö.vilken mu-
sik som helst.  

Redan en uppräkning av ett fåtal forskningsområden som även analyserar 
eller berör den kristna missionen ger vid handen att ingen numera förmår att 
ha någon särskilt god överblick över all den missionsforskning i vid mening 
som bedrivs. Den slutsats som den specifika missionsvetenskapen måste dra 
och har dragit av detta sakernas tillstånd är att samarbete över ämnes- och 
fakultetsgränser är inte bara värdefullt utan oundgängligt. Det kan SIM:s 
verksamhet under många år illustrera med sin nationella och internationella 
konferensverksamhet, inte minst tack vare samarbete med Nordiska Afrika-
institutet i Uppsala. 

Exempel hämtade ur utomteologisk forskning på kristna missionsinsatser 
i alla slags samhällen och alla kontinenter skulle kunna lämnas från många 
vetenskapsområden och institutioner – exempelvis lingvistik och etnografis-
ka museer – men dessa får räcka som en fingervisning om vetenskapligt 
samarbete över många gränser. Om vi tänker på de många som utforskar 
uppbyggnaden av ett lands barnavård, mödravård, hälso- och sjukvård, så vet 
vi att de stöter på tusen dispensärer, kliniker eller hälsocentraler och hundra 
sjukhus som en gång byggts och organiserats av en eller flera missioner eller 

18 Mai Palmberg från Nordiska Afrikainstitutet inleder antologin med en studie om musikens 
roller i Robert Mugabes Zimbabwe. Thorsén själv bidrar med en studie om musikutbildning 
inom svensk missionsverksamhet i Södra Afrika. Stig-Magnus har tidigdare skrivit om Hed-
vig Posse, Henry Weman och Olof Axelsson: “Three Swedish missionaries: images of music 
in Southern Africa”. Svensk Tidskrift för Musikforskning, 8, 2005  
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kyrkor. Samma sak gäller den forskning som studerar ett lands undervis-
ningsväsende, didaktik och pedagogik. Missionens skolor, gymnasier och 
universitet liksom lärarutbildningar blir centrala. Precis samma sak gäller på 
de flesta håll i varje fall i Afrika för den forskning som arbetar med de afri-
kanska språken. Överallt stöter språkforskaren på de många olika missioner-
nas eller kyrkornas grundläggande arbete med ordböcker, grammatikor, 
ABC-böcker, uppslagsböcker, läseböcker, sångböcker, lexika, läroböcker, 
tidskrifter, uppbyggelselitteratur och inte minst bibelöversättningar. Forska-
ren kan inte undgå att lägga märke till missionens tryckerier, bokförlag och 
boklådor. 

Svensk missionsforskning skulle om kyrkornas stora insatser för afri-
kanska språk kunna säga att dessa åtminstone delvis kan förklaras av en kris-
ten tanke om bibelns universella betydelse: bibeln till folket, bibeln till fol-
ken! Det gällde att skapa en läsande international som läste bibeln på alla 
språk över hela världen. Bibelns värld blev bekant för alla folk. Vad det be-
tyder att alla jordens folk har tillgång till samma berättelser, samma vishets-
ord och samma symbolvärld kan säkert tiotals forskningsområden arbeta 
med och tolka som en form av en genuint universell kultur. Denna bedöm-
ning gäller förstås för både protestantiskt och katolskt fromhetsliv och i stor 
utsträckning även de ortodoxa kyrkorna, som dock har en egen, universell 
pedagogik där bilden, ikonen, spelar en större roll än för andra kyrkor. 

De illustrativa exemplen kan mångfaldigas, t.ex. för den politiska histori-
ens del i dagens stater. Hur tog enskilda kristna medborgare och församling-
ar del i ländernas politiska liv före, under och efter kolonisationen? Hur 
många afrikanska statschefer, partiledare och gerillaledare har inte fått sin 
utbildning i missionens skolor? Här kan nämnas Olof Lönneborgs avhand-
ling om den katolska sociallärans betydelse för Julius Nyerere som politiker 
och statsöverhuvud.19 Har de något gemensamt alla dessa välkända politiker, 
om så, vad då? All sådan forskning kommer att stöta på frågan om den krist-
na missionens påverkan på medborgerlig hållning av olika slag, undfallande, 
revolterande, räddhågad, djärv, en musik som möjligen visar prov på civilku-
rage. Hur många politiska partier har sitt embryo i kristna församlingar? Om 
man diskuterar forskning sett på det här viset, så är det uppenbart att mis-
sionsforskningen i snäv mening har gett åtminstone vissa bidrag och kom-
mer så att göra till den generella forskningen om landet i fråga. 

Det faktum att i stort sett all missionsforskning har kunnat bidra till att be-
lysa väsentliga och högst olika delar av samhällen i Afrika, Asien och Latin-
amerika beror bl.a. på att de missionerande samfunden, kyrkorna och säll-
skapen byggde upp egna arkiv. Dessa arkiv visar sig nu många gånger vara 
ovärderliga. På missionsstationerna fördes dagböcker och det var noga med 
räkenskaperna och årsredovisningarna. Korrespondens mellan missionssta-

19 Mwalimu och Ujamaa. Julius Karambage Nyerere och nationsbildningen i Tanzania. Insti-
tutionen för historiska studier, Umeå universitet 1999. 
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tionen och missionsledningen i Sverige var omfattande och bevarades. Mis-
sionärer skrev egna dagböcker, skrev brev till släkt och vänner. En hel del 
brevsamlingar finns bevarade och kända, andra kanske bevarade i någon 
byrålåda men okända.  

Många missionärer fotograferade dessutom flitigt. Kontinuerligt bidrog 
både missionsledare och missionärer med illustrerade artiklar till tidningar 
och tidskrifter, som bevarats i svenska bibliotek. Föremål från olika kulturer 
samlades in och donerades till etnografiska museer, något som kan illustreras 
av en förnämlig volym redigerad av Wilhelm Östberg, Med världen i kapp-
säcken. Samlingarnas väg till Etnografiska museet, 2002. Svenska, nordiska 
och andra arkiv, bibliotek och museer förvarar ett nästan oändligt rikt käll-
material för studiet av Afrika och Asien. Till frågan om arkivbildning i nuti-
da Afrika ber jag att få återkomma. Nu tar jag upp tråden med den specifika 
missionsvetenskapen.

Missionsvetenskapen i Sverige
Att kategorisera litteratur eller humanistisk vetenskap är nästan dömt att 
misslyckas. Ändå gör jag här ett försök att dra upp vissa linjer. Man skulle 
ha kunnat göra på andra sätt också. Sakligt sett måste man säga att under 
många decennier publicerades litteratur om svensk mission i utomsvenska 
länder av högst kompetenta men icke alltid akademiskt utbildade författare. 
Det var samfunds- och kyrkoledare, missionsledare, missionärer, seminarie-
lärare och andra. Varje samfund, kyrka eller organisation med självaktning 
publicerade under förra hälften av 1900-talet jubileumsskrifter vid 25 år, 50 
år, 75 och 100 år. Dessa är innehållsrika och måste sägas vara mycket mer 
än självvittnesbörd, något som de naturligtvis också är. Men de flesta är 
skrivna med genomtänkta perspektiv och jämförande aspekter i åtanke. Det 
är den klassiska missionshistoriens epok efter den exempellösa kristna ex-
pansionen i stora delar av både Afrika och Asien under 1800-talet. På lik-
nande sätt skrevs missionshistoria överallt i det kristna Västerlandet, såväl i 
kolonialmakter som i icke koloniserande länder. Denna historieskrivning 
förtjänar fortsatt uppmärksamhet. Man kanske ska tillägga att i Afrika, Asien 
och Latinamerika är det mycket vanligt att betrakta kolonisation och mission 
som ett tvillingpar. 

Statistik och kartbilder var viktiga för 1900-talets västerländska mission. 
Framgångar kunde mätas i kvantitativa mått såsom missionsoffer i antal 
kronor, antalet missionärer i olika befattningar på de olika missionsfälten, 
antalet döpta, medlemstal i församlingar, antalet nygrundade församlingar, 
antalet kapell eller kyrkor, skolor, dispensärer och sjukhus. Decennium efter 
decennium kom Svensk Missionstidskrift (1912) att varje år publicera en 
mycket omfattande och detaljerad missionsstatistik. Sådan statistik hade i 
decennier ett högt läsvärde och är fortfarande värdefull för den som vill stu-
dera svensk missionshistoria. Kartbilder hör till denna epok, länderkartor 
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med missionsstationer, kartor över världens religioner eller s.k. distribu-
tionskartor över kristendomens utbredning bland folken. I Sverige fungerade 
länge en berömd missionsatlas, som teologie studerande skulle tentera på. 
Världskartan behövs alltid.  

Översiktsverk
Missionsstudiet behövde översiktliga verk, som satte in den ”egna” (lilla) 
missionsinsatsen i ett större sammanhang. Här ska några svenska sådana 
arbeten nämnas som spelat stor roll i vårt land. Liknande finns naturligtvis 
på snart sagt alla västeuropeiska språk, som jag här inte nämner, men som 
haft inflytande på de svenska standardverken. Det första svenska kom efter 
första världskriget, ett verk som jag själv med åren fått allt större respekt för. 

Gertrud Aulén 
Kristendomens väg till folken: Missionshistoria (1919).

Volymen omfattar mer 350 sidor. Författaren lyckas kombinera detaljrike-
dom och stora linjer med ett vackert, levande språk, som hon får att medver-
ka till att rörelserna i händelseutvecklingen inte stelnar. En del samtida och 
senare europeiska verk kan förefalla knastertorra i jämförelse med hennes. 
Boken upplevde flera upplagor. Den tredje publicerades 1939, året för andra 
världskrigets utbrott. Det är en omarbetad och utökad upplaga på över 500 
sidor, nu med kartor, diagram och porträtt. En fjärde upplaga utkom strax 
efter kriget, 1951. Läsaren minns Paulus och hans missionsresor i östra Me-
delhavet, längre och längre bort från Jerusalem och Antiokia, i sinom tid från 
det ena imperiet till det andra.  

Knut B. Westman och Harald von Sicard 
Den kristna missionens historia (1960). 

K.B. Westman var medeltidsforskare, Kinaspecialist och den förste profes-
sorn i missionshistoria vid Uppsala universitet. Harald von Sicard var etno-
graf och språkvetare, Arikaspecialist. De två författarna systematiserar mis-
sionshistoria och sätter varje detalj på rätt plats. Om inte allt så överraskande 
mycket lyckas de få med. Deras bok är närmast ett uppslagsverk, mycket 
pålitligt. Västerländska aktörer uppmärksammas, katoliker som protestanter. 
Gertrud Aulén och Westman-Sicard fungerar bra tillsammans. Olika kulturer 
eller om man så vill civilisationer framträder allt tydligare. Tider och smaker 
förändras.

Bengt Sundkler 
Missionens värld. Missionskunskap och missionshistoria (1963). 
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Som framgår fäster Westmans efterträdare i Uppsala vikt vid världen med 
den underfundiga boktiteln. Den världsvida kristna missionen tolkas i dess 
olika världsliga sammanhang. Sundkler behandlar missionens teori – mis-
sionskunskap, missionsteologi – i stort och även i förhållande till judendo-
men, islam och vad han kallar stamkulturer respektive kulturreligioner. Det 
är välfunnet av författaren att använda ”kultur” på dessa två sätt. Kyrkornas 
inbördes förhållande uppmärksammas, ”proselytism och vittnesbörd”. Han 
diskuterar slaveriet och rasfrågan, imperierna och kolonierna, m.a.o. mis-
sionsrörelsernas förhållande till världslig makt, mänsklig makt och vanmakt. 
Missionens värld kom att användas av generationer teologie studerande och 
kan i sin senare upplaga 1970 fungera alltjämt. Boken har så många infalls-
vinklar, att den öppnar för otaliga debatter. Sundkler är den som fäster blick-
en på även arkitektur, skulptur, sång och musik, förmodligen därför att han 
fäster stor vikt vid gudstjänst och böneliv, inre skådande och meditation. 

Inte något av dessa svenska standardverk om kristen mission är utgivet på 
något vetenskapligt eller akademiskt förlag. Det är däremot Bengt Sundklers 
sista kraftprov som slutredigerades långt efter hans död av redaktören för 
Swedish Missiological Themes/Svensk missionstidskrift, afrikanisten och 
bibliografen Christopher Steed vid sekelskiftet. Det kanske bör noteras att 
ovan nämnda författare Aulén, Westman, von Sicard och Sundkler var luthe-
raner. Det säger inte mycket annat än att Svenska kyrkan har en mycket 
längre, bredare och djupare akademisk tradition än de svenska frikyrkorna.  

Det finns goda skäl att påminna om ett stort arbete som under många år 
men knappast nu längre användes vid teologiska fakulteter i Norden, Sven 
Göranssons och Torben Christensens Kyrkohistoria i tre band. Den danske 
kyrkohistorikern Christensen svarade för det tredje bandet, Från västerns 
religion till världsreligion (1976).20 Detta är ett exempel på en historieskriv-
ning som kan kallas sekulär, en som arbetar analytiskt med kyrkor och deras 
självförståelse. En tyngdpunkt i boktitelns ordval talar om kristendomen som 
en ”världsreligion” i betydelsen världsvid. Först när starka, självständiga 
kyrkor och samfund framträder i Asien, Afrika och Latinamerika är kristen-
domen värd att kallas världsreligion hävdar Christensen. Detta översiktsverk 
är stort upplagt, faktaspäckat och koncist. Det är fortfarande mycket läsvärt 
inte minst tack vare dess stora linjer, som alltid relateras till den allmänna 
eller politiska historiens huvuddrag.  

Bengt Sundkler & Christopher Steed 
A History of the Church in Africa (2000).  
Cambridge University Press och Svenska Institutet för Missionsforskning 

I denna digra volym på 1 250 sidor har en radikal scenväxling prövats. Som 
tolkande utsiktspunkt anges Afrika. ”With all its limits this book focuses not 

20 Scandinavian University Books, Stockholm, Göteborg,, Lund: Esselte studium. 
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on Western partners but on African actors” (sid 3). Boken håller i stort sett 
vad inledningsordet lovar och försöker koncentrera sig inte enbart på väster-
ländska samarbetspartners, något som är ofrånkomligt, utan på afrikanska 
initiativtagare. Främst tack vare Nordiska Afrikainstitutet har denna väldiga 
publikation kunnat doneras till något hundratal institutioner i framförallt 
Afrika. Hur den i praktiken fungerar i studiesituationer är för tidigt att uttala 
sig om, kanske bäst som ett uppslagsverk. 

Innan jag går vidare till att belysa raden av andra missionshistoriska verk 
i Studia Missionalia vill jag nämna ett kvalificerat engelskt översiktverk från 
oväntat håll, ett som i motsats till Sundkler-Steed ställer missionären i fokus 
för en mycket vidsynt och skarpögd tolkning. BBC Books publicerade 1990 
studien Missionaries av Julian Pettifer och Richard Bradley. Den är spar-
smakat och rikt illustrerad, osviklig i sitt val av konkreta nedslag i kultur och 
historia, elegant i linjeföringen, en fröjd att läsa helt enkelt. Tyvärr tog den 
tidigt slut på förlaget, så den har väl knappast använts i Sverige.  

När det gäller missionsteologi skriven med tanke på utbildningens krav är 
det sedan flera år framförallt två större översiktsverk, som har använts i 
svensk undervisning. Det finns en tendens inom missionsforskning som bör 
uppmärksammas även om den inte är entydig. Intresset för missionens histo-
ria och inverkan på samhällen i världen minskar på sina håll, medan det ökar 
för missionens teori och teologi. Denna omorientering kan tyda på att vissa 
forskarna inte vill analysera förhållandet mellan å ena sidan den kristna kyr-
kans expansion och den europeiska kolonialpolitiken å den andra. Den ten-
densen förefaller gälla mera för teologiska fakulteter och seminarier än för 
universitetsvärlden i stort, där intresset i stället tycks öka för studiet av t.ex. 
religionernas förhållande till världslig makt i alla slags samhällen. De nämn-
da två verken är följande:  

David J. Bosch, 
Transforming Mission. Paradigm Shifts in Theology of Mission.
Orbis Books, Maryknoll, New York 1991. 

Missiologi i dag, 
Redigert av Jan-Martin Berentsen, Tormod Engelsviken, Knud J rgensen,
Universitetsforlaget, Oslo 1994, omarbetad upplaga 2004.  

Dessa två missionsteologiska verk är varandra mycket olika och kan just 
därför med fördel läsas parallellt med varandra och helst tillsammans med 
länderstudier eller studier inom andra referensramar, som nedan skisseras. 
Både det sydafrikanska och det norska arbetet följer med uppmärksamhet 
både den ideologiska utvecklingen i världen och utvecklingen av världsreli-
gionernas förhållande till varandra, inklusive relationen kristen-
dom/judendom. Bibelteologin analyseras med omsorg liksom de ekumeniska 
relationerna kyrkor eller kyrkotraditioner emellan. 
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Värt att notera är att Bosch ägnar österns kyrkor, de ortodoxa kyrkorna ett 
eget, gediget kapitel, ”The Missionary Paradigm of the Eastern Church”. 
Hans exposé över missionsrörelsernas bibelbruk är träffsäker och klargöran-
de.21 Vinsten med att en enda författare skriver ett stort verk är att tankeredan 
och den intellektuella ambitionsnivån är konstant, något som ständigt ger 
utslag i form av pålitliga och väl formulerade resultat. Detta verk av Bosch 
har sedan länge varit ett internationellt standardverk. 22

Missiologi i dag är en antologi avsedd för utbildning av missionärer, bi-
ståndsarbetare och andra.23 Den är pedagogisk och bär en konfessionell, in-
omkristen prägel parad men en uttalad evangelikal tendens. Den ligger 
mycket nära vad jag ovan kallat självförståelse inom vilken religiös eller 
sekulär organisation som helst, som inte sällan även de har drag av analytisk, 
kritisk skärpa. Missionsstrategier diskuteras på ett intresseväckande sätt. 
Missionslidelsen märks genomgående, särskilt om man jämför med Bosch, 
som har både svalka och energi i sitt drivande språk. 

Översiktsverk av ovan nämnda slag bygger naturligtvis till största delen 
på andras forskning, ett faktum som noggrant brukar redovisas i notapparat 
och litteraturförteckning. Nu övergår jag till att notera några svenska, när-
mast organisationshistoriska studier till allra största delen publicerade i Stu-
dia Missionalia. I det följande kan samma arbete förekomma på mer än ett 
håll, och en del arbeten kommer inte alls att figurera. För en fullständigare 
bild av de publicerade verken hänvisas till SIM:s publiceringslista och fram-
förallt till NIMES bibliografi MISSIO NORDICA.  

Mission och kommunikation 
Till området kommunikation kan man naturligtvis föra snart sagt all litteratur 
om mission, men man kan också snäva in blickfånget till att notera några få 
arbeten samt ett och annat specialarbete, som ligger nära missionsteori. 

Eric J. Sharpe 
Not to Destroy but to Fulfil: The Contribution of J.N. Farquahr to Protestant 
Missionary Thought in India before 1914 (1969). 

21 Det är allom bekant att teologer väljer ut vissa bibelord och väljer bort andra. Bosch har 
visat att ingen missionsteolog kan göra allvar av alla de bibeltexter, som brukar användas. 
Den som speciellt intresserar sig för bibeltexter som missionsinspiration eller offentlig legiti-
mation har en del att hämta här.  
22 Flera gånger har boken varit slut på förlaget och tryckts om, så den har ibland varit svår att 
få tag på.  
23 Nya upplagan av Missiologi i dag är uppdaterad och uppstramad, dock med samma påfal-
lande evangelikala drag.  
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Carl F. Hallencreutz 
Kraemer towards Tambaram. A Study in Hendrik Kraemer´s Missionary 
Approach (1966). 

Håkan Eilert 
Boundlessness. Studies in Karl Ludwig Reichelt´s Missionary Thinking with 
Special Regard to the Buddhist – Christian Encounter (1974). 

Carl F. Hallencreutz 
Dialogue and Community. Ecumenical Issues in Inter-religious Relation-
ships (1977). 

T.E. Yates 
Venn and Victorian Bishops abroad. The missionary policies of Henry Venn 
and their repercussions upon the Anglican Episcopate of the colonial period 
1841 – 1872 (1978). 

Manfred Lundgren 
Proclaiming Christ to the World. The Experience of Radio Voice of the Gos-
pel, 1957 – 1977 (1983). 

Aasulv Lande 
Meji Protestantism in history and historiography (1988). 

Tord Fornberg 
Jewish Christian Dialogue and Biblical Exegesis (1988). 

Karl-Johan Lundström 
The Lotuho and The Verona Fathers. A case study of communication in de-
velopment (1990). 

António Barbosa da Silva 
Is there a new imbalance in Jewish-Christian relations? (1992). 

Kajsa Ahlstrand 
Fundamental Openness. An enquiery into Raimundo Panikkar´s theological 
vision and its presuppositions (1993). 

Eskil Forslund 
The Word of God in Ethiopian Tongues. Rhetorical Features in the Prea-
ching of the Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus (1993). 
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Joel Yrlid 
Mission och kommunikation. Den kristna missionen och transportnätets 
utveckling i Belgiska Kongo/Zaïre 1878–1991 (1994). 

Tord Fornberg 
The Problem of Christanity in Multi-Religious Societies of To-day. The Bible 
in a World of Many Faiths (1995). 

Katrin Åmell 
Contemplation et Dialogue. Quelques exemple de dialogue entre spirituaoi-
tés après le concile Vatican II (1998). 

Oddbjørn Leirvik 
Images of Jesus Christ in Islam. Introduction, Survey of Research, Issues of 
Dialogue (1999).  

Carl Sundberg 
Conversion and Contextual Conceptions of Christ. A Missiological Study 
among Young Converts in Brazzaville, Republique of Congo (2000). 

Jørn Henrik Olsen 
Kristus i tropisk Afrika – i spændningsfeltet mellem identitet og relevans
(2001).

Helene Egnell 
Other Voices. A Study of Christian Feminist Approaches to Religious Plura-
lity East and West (2006). 

Organisationshistorisk missionsvetenskap. 
Ingen avhandling eller monografi kan undgå att diskutera den handfasta or-
ganisationen, när det handlar om att analysera mission. Somliga avhandling-
ar och monografier försöker tolka hela missionsorganisationen under en viss 
period. Här nedan nämner jag inte studier om Etiopien, därför att jag väljer 
att senare ta Etiopienforskningen som ett exempel på länderforskning. För-
teckningen är f.ö. inte heltäckande, eftersom varje försök till kategorisering 
är provisorisk. Förteckningen nedan kommer jag att kommentera en aning. 
Därefter presenteras vad jag för till länderforskning och sedan följer en per-
sonhistorisk linje. 

Bengt Sundkler 
Svenska Missionssällskapet1835-1876. Missionstankens genombrott och 
tidigare historia i Sverige (1937).  
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Tore Furberg 
Kyrka och mission i Sverige 1868-1901. Svenska Kyrkans Missions tillkomst 
och första verksamhetsperiod (1962). 

Johannes Aagaard 
Mission, Konfession, Kirche. Die Problematik ihrer integration im 19. Jahr-
hundert in Deutschland. I, II (1967). 

Sigvard von Sicard 
The Lutheran Church on the Coast of Tanzania 1887-1914 with special refe-
rence to the Evangelical Lutheran Church in Tanzania, Synod of Uzaram-
Uluguru (1970). 

Jonas Jonson 
Lutheran Missions in a Time of Revolution. The China experience 1944-
1951 (1972). 

Carl F. Hallencreutz, Johannes Aagaard and Nils E. Bloch-Hoell (eds.) 
Missions from the North, Nordic Missionary Council 50 Years (1974). 

Ingvar Kalm 
Missionen i Linköpings stift. Biträdesmissionssällskapets verksamhet 1841-
1875 (1977). 

Carl-Johan Hellberg 
A Voice of the Voiceless. The Involvement of the Lutheran World Federation 
in Southern Africa 1947-1977 (1979). 

John Hultvall 
Mission och revolution i Centralasien. Svenska Missionsförbundets mission i 
Östturkestan 1892-1938 (1981). 

Hugo Söderström 
God Gave Growth. The History of the Lutheran Church in Zimbabwe 1903-
1980 (1984). 

Aasulv Lande 
Meiji Protestantism in history and historiography (1988). 

John Hultvall 
Mission och vision i Orienten. Svenska Missionsförbundets mission i Trans-
kaukasien-Persien 1882-1921 (1991). 
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Carl-Johan Hellberg 
Mission, Colonialism and Liberation: The Lutheran Church in Namibia 
1840-1966 (1997). 

Magnus Lundberg 
Unification and Conflict. The Church Politics of Alonso de Montúfar OP, 
Archbishop of Mexico, 1554-1572 (2002). 

Göran Wiking 
Breaking the Pot. Contextual Responses to Survival Issues in Malaysian 
Churches (2004). 

Som synes dominerar studier av lutherska kyrkor. Till stor del beror det på 
att Svenska kyrkan inom Lutherska Världsförbundet är en mycket stor kyrka, 
historiskt sett så tack var dess status som statskyrka. Svenska kyrkans mis-
sion har dock varit stark av egen kraft. Den har inte arbetat med statsanslag 
eller skattemedel utan har byggts upp av frivilliga offer och personliga insat-
ser. Missionsväckelsen inom Svenska kyrkan har alltså varit kraftfull, något 
som redan Sundkler och Furberg konstaterar. Magnus Lundbergs avhandling 
skulle kunna kallas huvudsakligen tematisk med intresse för teori och teolo-
gi. Samtidigt säger hans studie åtskilligt om den katolska kyrkan som orga-
nisation i det mexikanska samhället under mer än ett par decennier på 1500-
talet.

Värt att notera är att flera författare i sitt språkbruk inte drar någon tids-
mässig gräns mellan mission och kyrka, t.ex. vid ländernas politiska ”själv-
ständighet” 1948 (Asien) eller 1960 (Afrika). De räknar med Kristi kyrka så 
snart kristna gudstjänster börjar firas. De har alltså gjort en teologisk tolk-
ning av vad kyrka är, inte en organisatorisk/ekonomisk tolkning. Detta hind-
rar inte att andra gjort tolkningsförsök i motsatt riktning och har myntat ut-
trycket ”mission blir kyrka” som en parallell till uttrycket koloni blir själv-
ständig stat. Hos författare går här möjligen en teologisk konflikt i dagen om 
församlingssyn eller kyrkosyn, hur djup är svårt att avgöra. I dessa över-
siktsverk finns inte mycket skrivet om erfarenhetens språk för att tala med 
Lönnebo, människans möte med Gud. Aningen större uppmärksammas äg-
nas ät lärans språk, teoribildningen. Kyrkan eller församlingen som organisa-
tion ställs ofta i centrum. 

Länderstudier, exemplet Etiopien 
Som exempel på regioner eller länder kunde lika gärna Tanzania, Sydafrika, 
Zimbabwe eller Indien och Kina ha valts för svenskt vidkommande. Etiopien 
ger dock tillfälle att presentera inte bara svensk utan även väsentlig norsk 
forskning, vilket är en poäng. För norskt vidkommande kanske en missions-
vetare skulle välja Madagaskar som exempel på länderstudier. Med Etiopien 
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avser man ibland både Etiopien och Eritrea, men de kan också och bör nog 
hållas isär. Här har särskilt Svenska kyrkans mission och Evangeliska Fos-
terlandsstiftelsen sedan länge bedrivit ett omfattande missionsarbete. Den 
norska, evangeliska missionen har varit stark. Den snabbt växande Mekane 
Yesus-kyrkan står i centrum enligt nedanstående:  

Olav Saeverås 
On Church-Mission Relations in Ethiopia 1944-1969 with special reference 
to the Evangelical Church Mekane Yesus and the Lutheran Missions (1974). 

Gustav Arén 
Evangelical Pioneers in Ethiopia. Origins of the Evangelical Church Meka-
ne Yesus (1978). 

Manfred Lundgren 
Proclaiming Christ to His World. The Experience of Radio Voice of the 
Gospel, 1957-1977.
Tryckt i Storbritannien utan årtal. [1983?] 

Johnny Bakke 
Christian Ministry. Patterns and Functions within the Ethiopian Church 
Mekane Yesus (1986). 

Eskil Forslund 
The Word of God in Ethiopian Tongues. Rhetorical Features in the Prea-
ching of the Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus (1993). 

Öyvind M. Eide 
Revolution and Religion in Ethiopia. A Study of Church and Politics with 
special reference to the Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus, 1974-
1985 (1996). 

Arne Tolo 
Sidama and Ethiopian. The Emergence of the Mekane Yesus Church in Si-
dama (1998). 

Gustav Arén 
Envoys of the Gospel in Ethiopia. In the Steps of the Evangelical Pioneers 
1898-1936 (1999). 

Staffan Grenstedt 
Ambaricho and Shonkalla. From Local Independent Church to the Evangeli-
cal Mainstream in Ethiopia. The Origins of the Mekane Yesus Church in 
Kambata Hadiya (2000). 
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Om man som här på många håll diskuterar centrum och periferi i Etiopien, 
kan den politiska och kulturella historien inte förbigås. Den som gör det 
svåra problemet till en huvudfråga är Eide, och man får nog säga att han 
lyckas väl i sitt uppsåt. Men motsagd får han inte stå. En bemärkt Etiopien-
forskare må här nämnas, historikern professor Sven Rubenson, Addis Abeba 
och Lund. Hans uppfattning om Addis Abeba som centrum kan med fördel 
konfronteras med några av ovan nämnda forskares, som diskuterar cent-
rum/periferi och noterar periferins ibland prekära läge. Tolkningskonflikter-
na ligger i öppen dag. En uppsaliensisk forskare förtjänar också att nämnas 
just här, Viveca Halldin Norberg, hennes avhandling Swedes in Haile Selas-
sie´s Ethiopia, 1924-1952 (1977). 

Centrum/periferi modellen för tanke är inte en huvudsak för nämnda 
forskning, det ska sägas. Den som söker studier om gudstjänstliv, debatter, 
kontroverser, byråkrati, förkunnelse, kapell, missionsstation, dispensär, sko-
la, missionärer, afrikanska ledare, präster, barnmorskor, sjukvårdare, bibel-
kvinnor, lärare och evangelister och barn kan söka här liksom på andra håll.  

Tendens: av kvinnor om kvinnor i fyra moderna antologier
Frågan varför en forskare uppfattar en verksamhet eller en aktör som viktiga-
re än en annan är alltid aktuell. Sällan redovisar forskaren sina urvalsprinci-
per, särskilt om forskaren är en man. Det verkar som om kvinnliga forskare 
är mer benägna att redovisa sina val och motiveringar till dessa. I nedan 
nämnda antologier dominerar kvinnliga forskare och kvinnliga missionsin-
satser. Svar på frågor om manlig dominans både bland historieskrivare och i 
historieskrivning kan med fördel hämtas från kvinnohistoria och gender- 
eller genusperspektiv. Samhällets gängse över- och underordning manligt 
kvinnligt slår igenom, något som forskarsamhället återspeglar. Detta är ett 
förhållande som Marja-Liisa Swantz, Birgitta Larsson, Alice Sandblom, 
Gurli Hansson, Gunilla Gunner, Karin Sarja och många andra var och en på 
sitt sätt påtalat och övertygande har visat. Ett annat svar på frågan om sned-
vridning kan hämtas från diskussionen om historiesyn.  

Relevant här är även Karin Sporres avhandling Först när vi får ansikten – 
ett flerkulturellt samtal om feminism, etik och teologi, Atlas akademi, Stock-
holm 1999. Nedanstående fyra antologier är breda på mer än ett sätt. De 
behandlar många aktörer och inte bara någon enda eller några få i någon 
etablerad hierarki. De arbetar med flera perspektiv och hämtar exempel från 
Latinamerika, Asien, Afrika och Europa.  

Gender, Race and Religion: Nordic Missions 1860 -1940 publicerades 
2003 med Inger Marie Okkenhaug som redaktör, Nuns and Sisters in the 
Nordic Countries after the Reformation. A Female Counter-Culture in mo-
dern Society publicerades 2004 med Yvonne Maria Werner som redaktör. 
Redan i boktiteln lyser ett välfunnet nyckelord, ”a female counter-culture”, 
hur nu det ska översättas till svenska. Den tredje antologin ingår i serien 
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MISSIO, nämligen Gender, Poverty and Church Involvement publicerad 
2005 med Katharina Hallencreutz som redaktör. På temat hölls i Uppsala ett 
par år tidigare en forskningskonferens organiserad av SIM i samarbete med 
den teologiska, den medicinska och den juridiska fakulteten vid Uppsala 
universitet. Även i detta sammahang kan Helene Egnells monografi nämnas, 
Other Voices. A Study of Christian Feminist Approaches to Religious Plura-
lity East and West, 2006.

Den fjärde antologi har Jan-Åke Alvarsson redigerat 2005, The Missiona-
ry Process, som ser missionsverksamheten som ett skeende eller ett medde-
lande med vissa särdrag. Antologin är en forskningsrapport från ett tvärve-
tenskapligt forskningsprojekt med förankring i socialantropologin. Redaktö-
ren förklarar poängen med att studera mission som ett skeende på följande 
sätt i min fria översättning: ”Ansatsen är antropologisk i vid mening. Det 
betyder att socialantropologen uppfattar den kristna missionen som en kul-
turföreteelse bland andra. I ett flöde av meddelanden ser forskaren missions-
verksamheten som ett budskap, endast löst knutet till individen” (sid 5). Med 
den ansatsen ger Birgitta Meurling sitt bidrag om kvinnans roll som missio-
när på fältet, “A Woman Missionary in the Field”, och studerar en bestämd 
men anonym kvinna och hennes roller i både Sverige och Indien. Socialan-
tropologernas medvetet valda ansats förtjänar att tas på allvar, särskilt som 
den åtminstone implicit kritiserar hittillsvarande missionsforskning som 
överdrivet personcentrerad, visserligen väl befogad men inte så tillräcklig att 
den inte behöver kompletteras, som jag läser antologin. 

Personhistorisk missionsvetenskap 
Att ledargestalter inom olika verksamhetsområden på olika nivåer uppmärk-
sammas är ofrånkomligt.  

Eric J. Sharpe 
Not to Destroy but to Fulfil: The Contribution of J.N. Farquhar to Protestant 
Missionary Thought in India before 1914 (1965). 

Carl F. Hallencreutz 
Kraemer towards Tambaram. A Study in Hendrik Kraemer´s Missionary 
Approach (1966). 

Sigfrid Estborn 
Johannes Sandegren och hans insats i Indiens kristenhet (1968). 

Håkan Eilert 
Boundlessness. Studies in Karl Ludwig Reichelt´s Missionary Thinking with 
special regard to the Buddhist-Christian Encounter (1974). 
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Herman Schlyter 
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 (1976).  

T.E. Yates 
Venn and Victorian Bishops abroad. The missionary policies of Henry Venn 
and their repercussions upon the Anglican Episcopate of the colonial period 
1841-1938 (1983). 

Emmet E. Eklund 
Peter Fjellstedt. Missionary Mentor to Three Continents (1983). 

Sigfrid Deminger, 
Evangelist på indiska villkor. Stanley Jones och den indiska renässansen 
1918-1930 (1985). 

Carl F. Hallencreutz (ed.) 
Pehr Högströms Missionsförrättningar och övriga bidrag till samisk kyrko-
historia (1990). 

Kajsa Ahlstrand 
Fundamental Openness. An enquiery into Raimundo Panikkar´s theological 
vision and its presuppositions (1993). 

Olaus Brännström 
Peter Fjellstedt. Mångsidig men entydig kyrkoman (1994). 

Carl F. Hallencreutz 
Yngve Brilioth. Svensk medeltidsforskare och internationell kyrkoledare
(2002).

Magnus Lundberg 
Unification and Conflict. The Church Politics of Alonso Montúfar OP, 
Archbishop of Mexico, 1554- 1572 (2002). 

Gunilla Gunner 
Nelly Hall. Uppburen och ifrågasatt. Predikant och missionär i Europa och 
USA 1882-1901 (2003). 

Staffan Runestam 
Söderblomsstudier (2004). 
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Tore Furberg 
Ett ekumeniskt tecken. Svenska kyrkans biskopsämbete i mission och ekume-
nik under förta häften av 1900-talet (2004). 

Av ovan nämnda monografier om framstående, personliga insatser är samtli-
ga på ett undantag när skrivna om män. Gunilla Gunners studie av Nelly 
Hall är det lysande undantaget. Med anledning av denna obalans kan en frå-
ga ställas om manligt och kvinnligt beträffande forskarens egen historiesyn 
utan att för den skull den underliggande tanken behöva utvecklas. Missions-
vetare likaväl som andra har en viss s.k. förförståelse. Anta att deras förförs-
tåelse säger dem att missionärer som har ansvar för organisation, administra-
tion, ekonomi, teologi och byggenskap är viktigare för en rörelses framgång 
och styrka än de missionärer som verkar riktigt nära sina medmänniskor, 
ansikte mot ansikte. Generellt sett måste man nog säga att de kvinnliga mis-
sionärerna kom närmare sina medmänniskor tack vare sina insatser inom 
barnavård, mödravård, sjukvård och undervisning. De upprätthöll nära och 
långvariga kontakter med dem.  

Djupa vänskapsband knöts kvinnor emellan. Kvinnliga missionärer lärde 
känna enskilda och familjer till namn, yrke och hemort. Samtidigt bad de 
och sjöng med och för barn, mödrar och sjuka vid hembesök. Det är den 
kvinnliga missionären som gråter med de sörjande och i sorgetåget från dis-
pensären hän mot byn. Bönegemenskapen inom barnavård och sjukvård var 
stark, vågar jag nog påstå, trots att forskning knappast belyst den saken. Här 
lyser min förförståelse igenom. När det gäller de manliga missionärernas 
insatser inom organisationen kan man pröva att tala om makt. När det gäller 
de kvinnliga missionärernas insatser mycket nära människorna kan man tala 
om inflytande. Det kan vara fruktbart att skilja mellan makt och inflytande, 
då det gäller krafter som påverkar en samhällsutveckling.  

Kvinnor är de som ordnar fester både i Sverige, Etiopien, Kongo, Kina el-
ler Sydindien. De lagar mat, dukar borden, pryder och dekorerar platsen, 
inbjuder, tar i hand och hälsar välkommen. De serverar och de tar farväl. 
Vad betyder festerna? Vad betyder sång och musik som underhållning eller 
som allmängiltiga, konstnärliga uttrycksmedel? Frågan ställs nästan aldrig på 
riktigt allvar i missionsvetenskapen vad det egentligen är som förmår männi-
skor att fatta sitt beslut att bli kristna, på vilka grunder de avgör sig och väl-
jer väg. Om historiker hade gjort detta till en fråga värd att utforska, så kan-
ske kvinnorna skulle ha fått en mycket större och väl motiverad plats i histo-
rieskrivningen. Vi får avvakta och se. Denna problematik är inte tillräckligt 
belyst. 

Här måste åtminstone en skönlitterär författare omnämnas som en bland 
flera andra som skriver med blick för mission, missionsstationer, missionärer 
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och inte minst alla andra runtomkring, Carola Hansson.24 På Svenska kyr-
kans missionsarkiv har författaren som en durkdriven missionsforskare be-
drivit omfattande och djupgående arkivstudier. I två parallella kvinnoöden 
gestaltas i ett kinesiskt myller rmissionärskallelsens hopp och vånda i drama-
tiska skeenden under 1920- och 30-talet. Övertygande och nyansrikt kring 
systrarna Agnes och Adila har Carola Hansson tolkat en kinesisk epok i sin 
Mästarens dröm, Norstedts 2005. Adila lämnar Kina medan Agnes stannar 
kvar bland kinesiska vänner, somliga trogna flertusenårig tradition och livs-
åskådning, andra beslutsamma, kämpande kristna kineser i Changsha i pro-
vinsen Hunan. Agnes låter sig djupt påverkas av den kinesiska kulturen och 
ser dess värden både i teori och praktik. Är det någon skillnad mellan Tao 
och Gud? Carola Hanssons karakteristik av Agnes är fulltonig, kompletterad 
och belyst av flera miniporträtt av kineser i hennes närhet. Hon upplever hur 
lokalsamhället drabbas av den väpnad kamp mellan nationalister och kom-
munister som böljar fram och åter. Missionsstationer bränns ned och lojalite-
ter prövas. 

Som synes av de sexton och en boktitlarna ovan är det inte fråga om per-
sonbiografier i snäv mening. En ledande gestalt ges visserligen en central 
plats i en undersökning, där ett vidsträckt och mångskiftande arbete belyses 
och analyseras, men ibland är det lika mycket gärningen som personen som 
behandlas, vederbörandes livsgärning i samspel med andras. Som exempel 
på detta förhållande kan nämnas studien om Brilioth av Hallencreutz. Av 
själva boktiteln framgår exempelvis inte att Svenska kyrkans högsta ledar-
skap, d.v.s. näst intill samtliga biskopar, aktivt deltog i kampen mot nazis-
men. Eftersom Svenska kyrkan inte hade rätt att bedriva utrikespolitik orga-
niserade ärkebiskop Erling Eidem i kulissen och endast sällan som huvudfi-
gur på scenen kyrkliga, ekumeniska insatser på bred front i Europa. Den som 
offentligt fick uppdraget att framträda på den offentligt på offentligt som 
aktör på den politiska arenan var Yngve Brilioth. Det var han inte ensam om 
bland biskoparna. Liknande bredd kan man finna hos övriga nämnda teckna-
de gestalter. Därmed är vi redan inne på temat religion och politik som ett 
missionsvetenskapligt forskningsfält.  

Religion och politik 
Missionsvetenskapliga avhandlingar och monografier i serien med det nya 
namnet Studia Missionalia Svecana har inte sällan kommit att beröra politis-
ka frågor. Det är naturligtvis oundgängligt för den som studerar kristen mis-
sion i världen. För somliga ligger frågan om förhållandet mellan religion och 
politik något vid sidan av huvudintresset medan den för andra befinner sig i 
fokus. Kyrkor och församlingars politiska insatser, vad är det? Bakom föl-

24 Lennart Hagerfors är ett namn som kommer i åtanke, hela hans omfattande författarskap 
kan här nämnas. 
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jande boktitlar döljer sig ofta forskning om lokala samhällen, vad vi numera 
kallar det civila samhället. De flesta exemplen hämtas från det senaste tiota-
let år. 

Gustaf Bernander 
Lutheran Wartime Assistance to Tanzanian Churches 1940 – 1945 (1968). 

Erik Halldén 
The Culture Policy of the Basel Mission in the Cameroons 1886 – 1905 
(1968).25

David Lagergren 
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 (1970). 

Stiv Jakobsson 
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
(1972).  

Lissie Rasmussen 
Religion and Property in Northern Nigeria. Socio-economic development 
and Islamic and Christian influence in Northern Nigeria, with special refe-
rence to the rights and views of property among the Birom and Kilba.
(1990).

Anders P. Hovemyr 
In Search of the Karen King: A study in Karen Identity with special referen-
ce to 19th Century Karen Evangelism in Northern Thailand (1989).  

John S. Pobee  
Religion and Politics in Ghana (1991).  

Alf Helgesson, 
Church, State and People in Mozambique. An Historical Study with special 
Emphasis on Methodist Developments in the Inhambane region (1994).  

Carl-Johan Hellberg 
Mission, Colonialism and Liberation: The Lutheran Church in Namibia 
1849–1966 (1997).  

25 Publicerad i Studia Ethnographica Upsaliensia  
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Öyvind M. Eide 
Revolution and Religion in Ethiopia. A study of Church and Politics with 
special reference to the Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesu, 1974–
1985 (1996).  

Canaan Sodindo Banana 
The Church and the Struggle for Zimbabwe. From the Programme to Com-
bat Racism to Combat Theology (1996).  

Carl Fredrik Hallencreutz 
Religion and Politics in Harare 1890 -1980 (1998). 

Ngwabi Bhebe 
ZAPU and ZANU Guerilla Warfare and the Evangelical Church in Zimbab-
we (1999).

Veronica Melander 
The Hour of God? People in Guatemala Confronting Political Evangelica-
lism and Counterinsurgency, 1976 -1990 (1999).  

Lars Berge 
The Bambatha Watershed. Swedish Missionaries, African Christians and an 
evolving Zulu Church in rural Natal and Zululand, 1902 -1910 (2000).  

Johan Hasselgren 
Rural Batak, Kings in Medan. The development of Toba Batak Ethno-
religious identity in Medan, Indonesia, 1912–1965 (2000).  

Lian H. Sakhong 
Religion and Politics among the Chin People in Burma, 1896-1949 (2000). 

Göran Wiking 
Breaking the Pot. Contextual Responses to Survival Issues in Malaysian 
Churches (2004). 

Dessa titlar får illustrera några tendenser i både svensk och internationell 
missionsforskning. Som vetenskaplig problemställning är visserligen religi-
on och politik gammal, men under de senaste decennierna av 1900-talet och i 
början av 2000-talet har frågan rönt allt större uppmärksamhet, något som 
till dels kan förklaras av avkoloniseringen i Afrika och Asien efter andra 
världskriget. Frågan var given: Hur förhöll sig missionerna i teori och prak-
tik till kolonialismen som system? Den geografiska spridningen är som sy-
nes stor: För Afrikas del berörs Ghana, Etiopien, Kongo, Mozambique, Syd-
afrika, Namibia och Zimbabwe, för Asiens del Burma (Chinfolket) Indonesi-
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en, Japan, Malaysia och Thailand och för Latinamerikas del Guatemala. 
Bland författarna märks namnkunniga afrikaner, som velat publicera sig i 
serien, inte minst tack vare kontakterna med Carl F. Hallencreutz. Den ana-
lytiska förståelse av missionsrörelser eller kyrkor som i denna forskning 
avtecknar sig beträffande politiska roller kanske föga eller inte alls överens-
stämmer med respektive rörelsers och samfunds självförståelse. De menar 
sig ibland vara opolitiska, m.a.o. stå utanför den politiska arenan, något som 
i praktiken knappast är möjligt. 

En fråga om publik eller läsekrets anmäler sig här, en närmast kunskaps-
sociologisk sådan. Monografier i Studia Missionalia har en stor internatio-
nell spridning inte minst i vetenskapliga kretsar. Serien är väl känd bland 
bibliografiska verk och lättåtkomlig vid en rad vetenskapliga bibliotek. 
Forskare på olika håll i världen läser, vad vi tror oss veta. Men böckerna är 
ju skrivna och publicerade för att nå en mycket större läsekrets bland mis-
sionsvänner, missionsansvariga, redaktörer, lärare och andra. Är det troligt 
att samfundsledare, kyrkoledare, missionssekreterare, biståndspolitiker, 
handläggare, missionärer och biståndsarbetare tillägnar sig något av den rika, 
analytiska kunskap som här serveras? Ja, men förmodligen endast i ringa 
omfattning, därför att deras almanackor är fulltecknade precis om i alla 
andra byråkratier och administrationer. Redan de här nämnda verken är f.ö. 
så många och innehållsrika, att inte ens missionsvetare av facket orkar till-
ägna sig mer än en bråkdel av all redovisat kunskap. Här står man inför ett 
kunskapssociologiskt problem, frågan om vilka som skriver och vilka som 
läser. De flesta av oss läser ganska snävt, får man förmoda, och få läser för 
att få en riktigt god överblick.  

Innan forskningen om kristna gruppers förhållande till judendomen berörs 
finns det anledning att nämna en studie av ett speciellt slag. Alf Tergel har 
ställt frågan vilka kristna traditioner som lämnat explicita bidrag till utveck-
lingen av mänskliga rättigheter. Han redovisar sina svar i monografin Hu-
man rights in cultural and religious traditions, 1998.26 Andra har snuddat 
eller mer än så vid frågan om kristna bidrag till internationell rättsutveckling, 
t.ex. Carl F. Hallencreutz om Yngve Brilioth och Staffan Runestam om 
Nathan Söderblom. Tergels forskning visar att mest påtagligt har den refor-
merta traditionen bidragit, särskilt tack vare Jürgen Moltmanns insatser. 
Minst eller snarare inte alls, enligt Tergel, har den karismatiska och den 
evangelikala traditionen bidragit. Någon bra förklaring till varför bilden 
måste tecknas på det sättet knappast antyds.  

Relationen kristendom judendom 
Ett kristet förhållande till judendom och judar är ett såväl praktiskt och poli-
tiskt som teoretiskt eller ideologiskt problem för kristna, teologiska och 

26 Uppsala studies in faiths and ideologies, 8, Acta Universitatis Upsaliensis 
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kyrkliga traditioner. Något liknande kan knappast sägas för judendomens 
del. Något teologiskt problem för judiska traditioner erbjuder inte kristen-
domen. Frågan är tämligen irrelevant. Det beror på att judiska lärde och 
fromma inte nämnvärt intresserar sig för Jesus Kristus. Som en rabbin bland 
andra sägs Jesus av Nasaret ha framträtt offentligt. De kristna har bemäktigat 
sig denne enkle rabbin och har omtolkat honom på ett mytiskt sätt. I Studia 
Missionalia är ett antal särpräglade verk publicerade, varandra ganska olika. 
Denna spirande forskningstradition är värd uppmärksamhet och kan även 
kopplas till exegetiska studier i serien. De fältstudier som missionsvetenska-
pen och numera SMR i samarbete med SIM organiserar i ganska stor skala 
har fört studentgrupper till Jerusalem för att studera samtid. Svensk missions-
tidskrift ägnade förhållandet till judendom intresse liksom senare som eng-
elskspråkig tidskrift Swedish Missiological Themes. Debatten är alltså större 
och tätare än vad som kanske framgår av Studians boktitlar. Detta gäller 
naturligtvis även för många andra problemområden.  

Tillblivandet av staten Israel 1948 som judisk i kvalitativ bemärkelse i 
den politiska sionismens namn och inte som judisk i kvantitativ bemärkelsen 
enligt FN:s delningsplan av Palestina 1947 ställer kristna och kyrkor inför 
frågeställningar som dessförinnan inte varit aktuella. I Israel av 1948 har 
t.ex. judiska israeler rättigheter som kristna och muslimska israeler saknar.27

Den typen av diskriminering israeler emellan har inget stöd i FN:s delnings-
plan av Palestina 1947, som förutsatte att alla medborgare skulle ha samma 
rättigheter oavsett religion, härkomst eller språk. Detta nytillkomna problem 
behandlas redan i första monografin nedan. Det ska tilläggas att denna 
diskriminering inte har med judendom som religion att skaffa, utan den beror 
på en sekulär, politisk hållning som vilken bosättningspolitik som helst.  

Per Østerbye 
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 (1970). 

Lars Edvarsson 
Kyrka och judendom. Svensk judemission med särskild hänsyn till Svenska 
Israelmissionens verksamhet 1875 – 1975. Liber Läromedel Gleerup, Lund
(1976).  

27 Se härtill avtalet mellan Staten Israel och Judiska Nationalfonden undertecknat den 28 
februari 1961 av Levi Eshkol respektive Jacob Tsur. I svensk översättning finns avtalet i 40 år 
utan land, Brevskolan Stockholm 1988 sid 173 - 178. Under våren 2004 kom plötsligt frågan 
om diskriminering av icke-judar i den judiska staten Israel att diskuteras på allvar i svensk 
tidningsdebatt, t.ex. i DN 17april med ett debattinlägg av ett 50-tal kulturpersonligheter, bl.a. 
Per Wästberg, Dan Israel och Sigrid Kahle: ”Ett stort antal arabiska byar i Israel saknar legal 
status som bosättningsorter och därmed tillgång till allmän service som energi, vatten med 
mera. ”  
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John Lundmark 
Det splittrade gudsfolket och missionsuppdraget. En studie i relationen mel-
lan kyrkan och judendomen (1983).  

Per-Erik Gustafsson 
Tiden och tecknen. Israelsmission och Palestinabild i det tidiga Svenska 
Missionsförbundet. En studie i apokalyptik och mission (1984). 

Tord Fornberg 
Jewish-Christian Dialogue and Biblical Exegesis (1988). 

António Barbosa da Silva 
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 (1993). 

Tord Fornberg 
The Problem of Christianity in Multi-Religious Societies of Today. The Bible 
in a World of Many Faiths (1995). 

Göran Gunner 
När tiden tar slut. Motivförskjutningar i frikyrklig apokalyptisk tolkning av 
det judiska folket och staten Israel (1996). 

På detta problemområde ger redan dessa få boktitlar vid handen att infalls-
vinklarna är många och olika. En kunskapssyn kopplad till en historiesyn 
märks tydligt, allra tydligast i apokalyptiska tolkningar av samhälle och hi-
storia. Endast somliga, speciellt utvalda av Gud, har fått inblick i historiens 
djup. Det är apokalyptikens utgångspunkt. Både Gustafsson och Gunner 
visar hur stora skiftningarna ändå är i detta vida tolkningsläger. Bibelsyn och 
bibelbruk spelar en stor roll, något som den nytestamentlige bibelforskaren 
Fornberg analyserat och som även da Silva berört.  

Det finns anledning att här påminna om Bengt Sundklers teologiska svå-
righeter i Missionens värld, som har använts av studentgenerationer, som 
utbildat sig till lärare, präster och pastorer. I det teologiska avsnittet tillmäter 
han å ena sidan Jesus Kristus en avgörande betydelse för alla människor, 
”Den ende”, d.v.s. den enda framkomliga vägen för människan till gemen-
skap med Gud. Å andra sidan vacklar han inför andra påträngande – apoka-
lyptiska (?) – tankar, som säger att judar kan ha en alldeles egen väg vid 
sidan av Kristus Jesus till Gud. Uttryckligen hänvisar han till Krister Sten-
dahls förslag att kyrkan som den förlorade sonen ska be judarna att ta emot 
dem i fadershuset. Den religionsteologiska frågan har John Lundmark gjort 
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till sin, då han i en specialstudie diskuterat två gudsfolk, samtidigt som han 
skrivit det splittrade gudsfolket i singularis.  

Kyrkans förhållande till stamkulturer 
Åtskilliga arbeten som redan nämnts ovan skulle kunna nämnas även här, 
men jag väljer att notera några verk från olika håll. Afrikaforskningen om 
vad som sedan länge kallats stamkulturer och som numera ofta kallas bantu-
folk har fått några intressanta bidrag i Studia Missionalia. Då är det inte en-
bart relationen mellan kristen tro och kultur som sätts i fokus utan även för-
sök att tolka och karakterisera respektive kulturer inifrån dem själva. Först 
nämns tre etnografer och en religionshistoriker. Sedan följer en rad mis-
sionsvetare samt systematikern Alice Sandblom med sin studie om kvinno-
roller i Kongo.

Bertil Söderberg 
Les instrument de musique au Bas-Congo et dans les région avoisinantes: 
études éthnographiques (1956).28

Karl Erik Lamann Missionär-språkforskare-etnograf (1985).29

Efraim Andersson 
Messianic Popular Movements in the Lower Congo (1958).30

Churches at the grass-roots. (1968).31

Anita Jacobson-Widding 
Marriage and money: Marriage and divorce in West Central Africa (1967).32

A Study of Triadic Classification by Colours in the Ritual Symbolism and 
Cognitive Thought of the Peoples of the Lower Congo (1979).33

Ragnar Widman 
The Niomobo cult among the Babwende (1967).34

Trosföreställningar I Nedre Zaïre från 1880 talet (1979).35

Sigbert Axelson 
Culture Confrontation in the Lower Congo. From the Old Kongo Kingdom 

28 Publicerad av Statens etnografiska museum, Stockholm  
29 Publicerad av Svenska Missionsförbundet 
30 Publicerad i Studia Ethnographica Upsaliensia 
31 Översatt från franska av D. M. Barton. Publicerad av Lutterworth Press, London 
32 Publicerade i Studia Ethnographica Upsaliensia 
33 Publicerad i serien Uppsala Studies in Cultural Anthropology Nr 1, Acta Universitatis 
Upsaliensis
34 Publicerad av Statens etnografiska museum, Stockholm 
35 Publicerad av Religionshistoriska institutionen, Stockholm 
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to the Congo Independent State with special reference to the Swedish Mis-
sionaries in 1880´s and 1890´s (1970). 

Marja-Liisa Swantz 
Ritual and Symbol in transitional Zaramo society with special reference to 
women (1970).  

Tord Harlin 
Spirit and Truth. Religious Attitudes and Life Involvements of 2 200 African 
Students, I, II (1973). 

Josia Kibira 
Church, Clan and the World (1974). 

Axel-Ivar Berglund 
Zulu Thought-Patterns and Symbolism (1976). 

Bengt Sundkler 
Zulu Zion and some Swazi Zionists (1976). 

Åsa Dalmalm 
L´Église à l´épreuve de la tradition. La Communauté Évangélique du Zaïre 
et le Kindoki (1986).

Alice Sandblom 
La tradition et la Bible chez la femme de la CEZ. Influlence de l´ancienne 
culture et de la pensée biblique dans le maintien d´une cerntaine conception 
de la femme au sein de la Communauté Évangélique du Zaïre (1993).36

Gurli Hansson 
Mwana Ndi Mai. Toward an Understanding of Preparation for Motherhood 
and Child Care in the Transitional Mberengwa District, Zimbabwe (1996). 

Oscar Stenström 
Proverbes des Bakongo (1999).37

Carl Sundberg 
Conversion and Contextual Conceptions of Christ. A Missiological Study 
among Young Converts in Brazzaville, Republic of Congo (2000). 

36 Publicerad i serien Uppsala Studies in Faiths and Ideologies Nr 2. Acta Universitatis  
Upsaliensis
37 Dr. Gösta Stenström har granskat det engelska manuskriptet, översatt till franska och re-
digerat verket.
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Jørn Henrik Olsen 
Kristus i tropisk Afrika – i spaendingsfeltet mellem identitet og relevans
(2001).

Gunilla Nyberg Oskarsson 
Le mouvement pentecôtiste – une communauté alternative au sud du Burundi
(2004).

Sveinung Johnson Moen 
The Mongwande snake cult (2005). 

Dessa exempel rör Afrika. Motsvarande skulle kunna hämtas från Asien, 
t.ex. i intressanta partier hos Johan Hasselgren om Toba Batak, Indonesien, 
Anders Hovemyr om Karenfolket i Thailand och Lian H. Sakhong om Chin-
folket i Burma. Från Latinamerika kunde vi vid sidan av Veronica Melanderr 
s forskning nämna José Marin Gonzales, hans Peuple indigènes, missions 
religieuses et colonialisme interne dans l´Amazonie Peruvienne, 1992, nu 
tyvärr omöjlig att få tag på. Man kan tala om folkens ständiga nyskapande av 
sitt samhälle, sin rätt till mark och vatten, språk, seder och bruk. Ovan un-
derstryker redan i sina boktitlar författarna Swantz och Hansson nyskapandet 
i det civila samhället, ”transitional”, inte ”traditional”. Den historiesyn som 
genomgående dominerar ovanstående verk är inte statisk utan ser rörelser 
och förändringar i ett continuum, som flödet i en flod uppifrån höglandet 
lugnt och stilla eller häftigt och dånande ned mot havet. 

Bengt Sundklers Zulu Zion har tagit vara på självständiga, afrikanska le-
dares ord och tal, d.v.s. folkledarnas predikningar. Dessa tal är samman-
hängande och nu viktiga källor för den som studerar Sydafrikas moderna 
historia. En stor dokumentsamling av helt annat slag är Carl Sundbergs in-
tervjuer i Brazzaville med ett stort antal unga, kristna kongoleser om deras 
liv och tro. I hans boktitel figurerar ”omvändelse”, vilket visar att han har 
sökt förändringar i de unga stadsbornas liv. Han kunde lika gärna eller hellre 
ha använt ”avgörelse”, viljebeslutet. Vad har förändrats och hur djupt, om 
alls? Hans intervjumaterial kan användas ytterligare av honom själv eller 
andra till flera intressanta studier, så rikt är detta källmaterial från vår sam-
tid.

Gunilla Nyberg Oscarsson ägnar det burundiska samhället i syd noggrann 
uppmärksamhet, då hon som forskare söker svar på frågan hur det kunde 
komma sig att en liten svensk pingstmission i en fransktalande, ganska ka-
tolsk koloni rönte en oväntad framgång. Hon diskuterar omvändelse eller 
avgörelse. Hur stor var skillnaden före och efter beslutet om framtidsväg? 
Kanske inte så stor, finner författaren. Pingstmissionen tecknas som i stor 
utsträckning kulttolerant, varför konfrontationen med pingst vad beteende 
beträffar inte blev så dramatisk. Man kunde praktisera det ena såväl som det 
andra. Den abstrakta tron verkar inte vara lika viktig som kulten för de bu-
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rundiska pingstvännerna. Man sjöng och bad. Man fick lära sig bedja. Det 
var väsentligt.

Åsa Dalmalm har sökt att rekonstruera centrala delar av ett närmast filo-
sofiskt, kongolesiskt tanke- och värderingssystem, bl.a. kring frågan om 
personligt och samhälleligt gott eller ont, kindoki. Gentemot den rekonstruk-
tionen av en bantukultur ställer hon den kristna församlingens hållning, hur 
den helt eller delvis eller inte alls överensstämmer med den kulturen. Förfat-
taren menar att den moderna kyrkan i Kongo prövar sig själv inför sitt ur-
sprung och själv prövar hon hur kyrkan bestått sina prov. Nytt och gammalt 
lever sida vid sida, mer eller mindre i harmoni med vartannat, försonat eller 
oförsonat.

Marja-Liisa Swantz är energisk då hon i sin fältforskning söker utmejsla 
vad som var och delvis fortfarande är del av Zaramokvinnans liv i Tanzania, 
ett perspektiv som göra att vitala delar tecknas av det civila samhället. Gurli 
Hansson kopplar i sin fältforskning ett rejält grepp om kvinnokultur i ett 
revolutionärt skede i Zimbabwes historia, då hon visar hur kvinnor förbereds 
för att föda och fostra barn till samhällsmedborgare. Den förberedelsen är en 
konstart för sig enligt Hansson. Båda dessa studier visar hur mycket forska-
ren vinner i förståelse av hela samhället genom att arbeta med ett kvinnoper-
spektiv.

Ytterligare ett verk nämner jag här, Tord Harlins ovanliga livsåskådnings-
studie i början av 70-talet, då 2 200 studenter i Zimbabwe svarade på en 
enkät. Detta är en stor, skriftlig enkätundersökning, ett digert material som 
statistiskt har bearbetats. Endast ett resultat vill jag kommentera, nämligen 
den kristna skolans eller ”missionsskolans” långsiktiga effekt på sina elever. 
Kort uttryckt tycks Harlins undersökning säga att såväl den inhemska bantu-
kulturens som den införda kristna kulturens tanke- och värderingssystem 
sekulariseras med högre utbildning. Med sekularisering avses då att båda 
systemen fragmentiseras och faller samman. Båda tanke- och värderingssy-
stemen eroderar m.a.o., inte lika snabbt och inte lika djupt över tid men i 
samma riktning. Vetenskapligt sett är det nu hög tid att upprepa Harlins reli-
gionssociologiska undersökning. Mig veterligt finns det i Afrika få under-
sökningar av samma slag, så Harlin var nog tidigt ute med sin metod. 

Tredje världens egen forskning 
Långt fram i sen tid förekommer i vetenskapliga arbeten från exempelvis 
Afrika, afrikaner spelar rollen som lärare och informanter åt forskande mis-
sionärer, då och andra. De allra flesta av dessa oräkneliga informanter eller 
levande kunskapskällor har förblivit anonyma i de vetenskapliga arbetena. I 
akademisk mening kan inte alla dessa afrikanska informanter kallas forskare, 
trots att de i sak har utforskat sin egen kultur och lämnat forskningen viktiga 
bidrag genom sin kunskap och sina berättelser. De förtjänar m.a.o. en he-
dersplats i modern historieskrivning. Somliga är kända till namn, tid och 
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plats, ett faktum som illustreras här nedan i hopp om att någon rättvisa ska 
vederfaras dem ett sekel i efterhand. Andra är anonyma. Vi sentida iakttaga-
re får så gott det går försöka hedra dem som hedras bör. 

Globalt sett fungerar numera ett tusental vetenskapliga institutioner i Af-
rika, Asien, Karibien, Australien och Latinamerika som utforskar respektive 
regioners och länders historia på bred front. Många av dessa institutioner är 
väl organiserade och somliga framstående. Ovan nämndes monografier av 
sex afrikaner som exempel på forskare som publicerat sig hos Svenska Insti-
tutet för Missionsforskning i serien Studia Missionalia, Banana, Bhebe, Ki-
bira, da Silva, Nsumbu och Pobee. Motsvarande forskare har publicerat sig 
hos ett stort antal universitet och institutioner på olika håll i Europa, USA, 
Asien och naturligtvis Afrika, t.ex. Sydafrika. Jag vågar nästan säga att de 
exempel på huvudsakligen Kongomonografier är typiska för det slag som 
exemplifieras. Monografierna bygger på både god kännedom om afrikanska 
språk, omfattande och ofta mångårig fältforskning samt litteraturstudier. I 
någon större utsträckning bygger de däremot inte på arkivstudier på plats, 
vilket har en närmast politisk förklaring, särskilt när det gäller lokalhistoria 
och församlings- eller kyrkohistoria på i det efterkoloniala Afrika. 

Ett problem är att forskningstjänster och forskningsanslag är högst be-
gränsade för forskare i Afrika, även om intresset är stort. Ett stort lika stort 
och tydligen växande problem på många håll är lokal och nationell arkiv-
bildning, snarare utebliven eller försummad sådan. Som bekant blev efter 
kolonialtiden i varje fall de protestantiska, afrikanska församlingarna och 
kyrkorna organisatoriskt sett oberoende av de västerländska missionsföreta-
gen, de missionerande gamla samfunden och kyrkorna, som dittills hade 
svarat för arkivbildning på sitt håll. Missionsarkiven är veritabla fyndplatser, 
där oräkneliga brev och fotografier befinner sig, ofta i god ordning. Med 
arkiven i de forna kolonierna är det sämre ställt, eftersom församlingarna 
och samfunden hade annat att tänka på än att spara papper. 

Efter decennieskiftet 1959/1960 uppstod ett större eller mindre tomrum 
beträffande bevarade källor. Här och var finns källmaterial bevarat i de nu-
mera självständiga församlingarna, det är sant, men det riskerar att gå till 
spillo om det inte arkiveras korrekt. Arkivproblemet är redan uppmärksam-
mat på många håll, även av Riksarkivet i Stockholm. SMR och SIM har 
genomfört ett anspråkslöst projekt för arkivbildning i kyrkor i engelsksprå-
kiga Östafrika och tagit initiativ till ett motsvarande om än i mindre skala i 
Kongo, det franskspråkiga Afrika.38 Ovan nämnde forskare Josef Nsumbu 
leder det projektet. Arkivproblemen kan lösas i samarbete mellan berörda 
länder och gamla kolonialmakter, industriländer och missionerande samfund. 

38 Ett hjälpmedel är Sven Hedenskogs handledning How to arrange archives, utgiven av 
Svenska Kyrkans Mission, Uppsala 1984, i fransk upplaga 1987, Comment arranger les 
archives.
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Liknande svårigheter och möjligheter står museer och även bibliotek inför, 
som inte sällan plundras vid inbördesstrider på olika håll. 

I flera decennier har SIM arbetat med arkivbildning i Sverige och har bl.a. 
publicerat Sven Hedenskogs Arkivkatalog över svenska missionssällskap, 
ekumeniska organisationer och kristna biståndsorgan, MISSIO Uppsala 
1994. För studenter och forskare har Nordiska Institutet för Missionsforsk-
ning och Ekumenisk forskning (NIME) utarbetat ett bibliografiskt hjälpme-
del som hittills förtecknat 7 500 titlar för åren 1989–1996: MISSIO NOR-
DICA, på nätet under http://www.statsbibliotketet.dk/fagebib/baseindex . 

Här nedan lyfter jag fram några verk från eller om franskspråkiga bantu-
Afrika samt ett par monografier av Harald von Sicard från f.d. brittiska Rho-
desia, nuvarande Zimbabwe. Följande urval får alltså illustrera en litterär 
skatt, som finns tillgängliga i svenska och utländska vetenskapliga bibliotek. 
Urvalet visar också hur nära tre discipliner låg varandra vid mitten av 1900-
talet, missionsvetenskap under Bengt Sundkler, allmän och jämförande et-
nografi under Sture Lagercrantz respektive religionshistoria under Carl-
Martin Edsman. Redaktörer för Studia Ethnographica Upsaliensia (SEU) vid 
sidan av seriens utgivare och ägare Sture Lagercrantz var arkeologen Arne 
Furumark och religionshistorikern Geo Widengren. Fyra större arbeten av 
Karl Edvard Laman redigerade Sture Lagercrantz för SEU. Redan Nathan 
Söderblom uppmärksammade Lamans och andras nedteckningar av kongole-
sers berättelser och publicerade några sådana i Främmande Religionsurkun-
der del III, 1908. Mitt urval tjänar också syftet att visa hur svensk Afrika-
forskning haft ambitionen att studera komplexa och ändå sammanhållna 
samhällen, eller om man så vill det civila samhället. I princip har Indien-
forskning eller Kinaforskning haft samma ambition, något som dock inte 
illustreras här. 

K.E. Laman vore värd ett eget kapitel som den internationellt mest kände 
svenske Kongoforskaren, sedan länge mest bekant för sin kikongo-franska 
ordbok 1936 och den tidigare kikongogrammatiken 1912. Tack vare värl-
dens nu ledande Kongoforskare, Wyatt MacGaffey, har Lamans oerhörda 
manuskript till en vittfamnande monografi på kikongo blivit tillgänglig för 
forskare. Ett 60-tal kongolesiska sagesmän och kvinnor lyckades Laman 
engagera på olika håll i landet. De blev inte bundna av något detaljerat frå-
gebatteri utan ombads att spontant skriva ned egna berättelser och reflektio-
ner med öppna ansatser. Tack vare MacGaffeys initiativ blev Lamans hela 
original mikrofilmat och finns på Riksarkivet i Stockholm. Laman själv eller 
hans sekreterare skrev ett manus på skrivmaskin, som dock blev liggande.39

Detta manuskript är mikrofilmat och finns på The Center for Research Libra-

39 Då aktualiseras möjligen namnet Anna Nyvall, i Kongo gift Phillips, baptistmissionens 
ledare, skildes från honom och återvände till Missionsförbundet i Stockholm. Gunilla Gunner 
började forska på Anna Nyvall och Nelly Hall, men hon tvingades lämna Nyvall Phillips 
därhän (Gunner 2003 sid 15). Gunner förhindrades att ta del av materialet på makarna Phillips 
i arkivet hos det brittiska Baptist Missionary Society. Anna Nyvall förtjänar bättre.  
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ries, 6050 Kenwood Avenue, Chicago, IL 60637. MacGaffey själv är den 
förste som arbetat sig igenom detta unika material och bl.a. på denna grund-
val publicerat två vägrödjande arbeten, Art and healing of the BaKongo, 
1991, och Kongo Political Culture. The conceptual challenge of the particu-
lar, 2000. Några centrala texter av kongoleser har han i den senare studien 
publicerat dels på kikongo, dels i egen engelsk översättning. Han nämner 
särskilt pastor Jacques Bahelele som en pålitlig kunskapskälla. Hans över-
gripande, vetenskapliga analys av kongolesisk politisk kultur kan alltså 
granskas och förstås på öppet redovisade grundvalar. 

Här blir platsen att påminna om nu hundraårig antologi från 1907 med et-
nografiska bidrag på kongo- eller bwendespråket, en Kongoantologi som 
föreståndaren för Statens etnografiska museum Erland Nordenskiöld tog 
initiativet till, Etnografiska bidrag av svenska missionärer i Afrika (1907). 
Missionärernas bidrag består mest i att ha översatt litterära alster av kongole-
ser.

Antologin innehåller bl.a. en mängd små bidrag av kongolesen Titus Ma-
kundu, som skrivit ned 18 sagor eller fabler, 34 sånger, 12 gåtor och 270 
ordspråk, översatta till svenska av hans gode vän Laman.40 På bwendespråket 
har Simisino Lumbu bidragit med en berättelse om giftprovet, Davidi Ma-
kumba med en redogörelse över flera ”fetischsläkter”, som det hette, Sila 
Nimba med anteckningar om myter, riter och talesätt, alla översatta till 
svenska av P.A. Westlind. Babwendes näringsliv, levnadsförhållande och 
sociala liv beskrivs av Johan Hammar, som f.ö. till Etnografiska museet i 
Stockholm hemförde ”en alldeles förträfflig samling”, som Nordenskiöld 
skriver. Det var Hammar och Laman inte ensamma om. 

Numera är denna märkliga antologi mycket svårtillgänglig och skulle för-
tjäna ett nytryck. Ett par av dessa kongolesiska författare medverkade även i 
tidskriften Minsamu Miayenge, ”Fridsbudskapet”, som redigerades i Kibunzi 
av Missionsförbundets missionärer fr.o.m. år 1892, ganska tidigt i protestan-
tisk Afrikamission. Kongoforskaren Kjell Ström arbetar f.n. på att från ki-
kongo till svenska översätta ett rikt urval av kongolesiska tidskriftsartiklar, 
som ska analyseras i en kommande avhandling. Flera originella essäer kan 
alltså studeras på både kikongo och svenska. 

Här presenteras en rad arbeten av framförallt svenska missionärer i serien 
Studia Ethnographica Uppsaliensia, som visar på Sture Lagercrantz insats 
som vetenskaplig redaktör. 

Karl Edvard Laman 
The Kongo I (1952).
The Kongo II (1957). 

40 Till tyska har Harald von Sicard översatt 193 Karangaberättelser av skilda slag, lika rika 
som Kongoberättelserna.  
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The Kongo III (1962). 
The Kongo IV (1968). 

Harald von Sicard 
Ngoma Lungundu. Eine afrikanische Bundeslade (1952).41

Ngano dze Cikara ga. Karangamärchen (1965).42

Efraim Andersson 
Contribution à l´Éthnographie des Kuta I (1953). 
Messianic Popular Movements in the Lower Congo (1958). 
Contribution à l´Éthnographie des Kuta II (1974). 

John Hilberth 
Les Gbaya (1962).

Eric Bylin 
Basakata. Le peuple du pays de l´entre-fleuve Lukenie-Kasai (1966). 

Ellen and John Hilbert 
Contribution à l´Éthnographie des Gbaya (1968). 

Lisa Colldén 
The Traditional Religion of Basakata (1971). 

I detta sammanhang finns det anledning att nämna en dokumentsamling av 
ett speciellt slag. I Svenska Missionskyrkans arkiv finns material om den 
kongolesiske väckelseledaren Simon Kimbangu, som de belgiska myndighe-
terna uppfattade som en samhällsomstörtare och förvisade långt bort från 
Nedre Kongo. Det allra mesta av det arkivmaterialet har Jean Luc Vellut 
översatt till franska: Simon Kimbangu. 1921: de la prédication à la déporta-
tion, Les sources (2005). Fontes Historiae Africanae/Académie Royale des 
Sciences d´Outre mer, Bruxelles. En generation efter Simon Kimbangu upp-
stod en väckelserörelse med början på Ngouedi och Buana Kibongi, som 
själv blev forskare och bl.a. samlade material till en jämförande kongo-
grammatik. Han är den som argumenterar för att nganga betyder präst eller 
pastor och vice versa.43

41 Tyskans Bundeslade är svenskans förbundsark i det gamla Israels historia. Von Sicard ser 
en fenomenologisk, rituell likhet mellan motiv i sin sydafrikanska litteratur och motiv i det 
bibliska materialet.
42 Tyskans Märchen har förr översatts med ”sagor”, på nutida svenska snarare det allmänna 
”berättelser”.  
43 Se hans artikel ”Priesthood” I Kwesi A. Dickson and Paul Ellingworth Biblical Relevation 
and African beliefs. Lutterworth Press, London 1969, s 47-56 
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En afrikansk litterär skatt från en muntlig och konstnärlig kultur finns nu 
nedtecknad och publicerad tack vare insatser av lyhörda svenska Afrikamis-
sionärer som Karl Edvard Laman, Efraim Andersson, Harald von Sicard, 
Oscar Stenström, Bengt Sundkler, Lisa Colldén, Axel-Ivar Berglund och 
andra. De är publicerade i de två serierna Studia Missionalia och Studia 
Ethnographica, redigerade på något olika sätt men genomgående pedagogis-
ka. Ett exempel på redigering är Oscar Stenströms postumt publicerade stu-
die Proverbes de Bakongo nedtecknade från slutet av 20-talet och hela 30-
talet och väl det. Svenskans ”ordspråk” täcker inte riktigt den variationsrike-
dom och bredd som hela samlingen uppvisar. Redaktören och bokförlägga-
ren Gösta Stenström har med välfunna underrubriker visat att de samlade 
orden kan kallas historier, gåtor, sagor, berättelser, talesätt, lagar, föreskrif-
ter, ordlekar, vitsar, diagnoser, hälsoråd och fabler m.m..Orden är publicera-
de på kikongo och franska samt helt kort kommenterade till innehåll eller 
innebörd.  

Hela det afrikanska samhället, dess uppbyggnad och olika funktioner lig-
ger öppet för den som studerar denna litteratur. De grundläggande sociala 
gemenskaperna avtecknar sig tydligt, sådana som familjen, släkten, klanen, 
byn, stammen, språkgruppen och åldersgruppen. Skilda yrkesgrupper fram-
träder också, sådana som jordbrukare, fiskare, jägare, handlare, byggnadsar-
betare, snickare, domare, politiker, sjukvårdare, korgflätare, smeder, träsni-
dare, vävare, musiker, dansare, historiker, poeter, gycklare och släktforskare. 
Eftersom stamkulturerna inte i skrift utan i riter och symboler med beledsa-
gande myter/berättelser, skulpturer, danser, sång och musik har kodifierat sin 
kultur, så har det fallit sig naturligt för missionärer och andra att beskriva, 
teckna eller fotografera och senare filma och inte minst samla konstföremål 
eller konsthantverk för egen del eller med tanke på etnografiska museer. 

De många exempel som givits på en omfångsrik och djup litterär skatt il-
lustrerar att berättelser av alla de slag på olika sätt avhandlar samhällets 
grundläggande etik och filosofi liksom regler eller anvisningar för familjeliv, 
näringsliv, politik, lag och rätt, fysiskt våld, handel, hygien, sjukvård, fattig-
vård, barnuppfostran, åldringsvård, hövlighet, språkvård, utsmyckning, 
konst, uppförande som främling på resor eller som värd för gästande eller 
passerande främlingar. Även de svåra problem som alla medborgare står 
inför finns avhandlade i denna litteratur, svek, lögn, stöld och ond bråd död. 
Det är alltså inte fråga om en skönmålning eller en paradisidyll. Här framträ-
der med andra ord hela det civila samhället, om man går till dessa rika käl-
lor. De är visserligen svårtillgängliga men på lång sikt oundgängliga, före-
ställer jag mig, i ett framtidsstudium eller i ett politiskt arbete för alla de som 
menar allvar med att vilja främja eller åtminstone inte motverka ett humant, 
demokratiskt rättssamhälle präglat av fred, rättvisa, välfärd, hälsa, skönhet, 
jämställdhet, jämlikhet och hänsyn till djur och natur. Den afrikanska littera-
tur som vi glimtvis här har stiftat bekantskap med är en skatt, som inte ligger 
gömd i en åker utan som arbetaren har funnit. Skatten ligger i öppen dag, 
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fullt synlig som brev i arkiv, som böcker i bibliotek och hantverk eller konst 
i museer. Den syns och hörs i dans, sång och musik, i bön och tillbedjan, 
säkert även i lek och idrott och varför inte i fotboll. 

Avslutning
Kan riksdagspartier behöva ny religionspolitik  
och kristna organisationer ny självrespekt?
I min framställning har jag först tagit fasta på gudstjänsten och församlingen, 
som jag försökt diskutera på ett sekulärt, allmängiltigt språk. En avsikt har 
varit att tänka kring demokratiska samhällsfunktioner ungefär så som Tage 
Erlander och många med honom en gång gjorde om kristna bidrag till ett 
svenskt demokratiskt samhälle. Många har satt in folkväckelsen i ett sam-
hällsvetenskapligt och politiskt perspektiv under den moderna industrialis-
mens framväxt. I ett försök att göra sådana tankegångar tydliga har jag de-
konstruerat gudstjänst och församling till några grundläggande byggstenar 
eller mänskliga beteenden och roller. Vad dessa betyder för det civila sam-
hället är inte gott att veta men tål att fundera på. 

Några exempel på missionsforskning i vid mening avslutade jag med att 
dröja vid en vilande afrikansk, litterär skatt, som ännu inte fått den uppmärk-
samhet den förtjänar. Det är en stor forskningspolitisk fråga hur denna och 
liknande källor ska kunna brukas för det framtida, önskvärda samhället inte 
endast i Afrika utan även i Asien, Amerika och Europa. Därmed är det även 
en politisk fråga för riksdagspartierna liksom för församlingar, samfund och 
internationellt bistånd. En gemensam fråga och angelägenhet är hur folkens 
egna krafter och egen vilja kan forma kommande samhällen till gagn för så 
många som möjligt och till förfång för så få som möjligt. Kring detta rör sig 
alltid olika tankar och kommer så att göra. 
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