
Medmänniska
– gör skillnad

Diakonins månad 2011 lyfter idealitet och frivillighet
Diakonins månad 2011 är ett samarbete mellan Svenska kyrkan,  
Evangeliska Frikyrkan, Frälsningsarmén, Hela Människan, Metodistkyrkan,  
Pingst fria församlingar i samverkan, Svenska Alliansmissionen,  
Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och Sveriges Kristna Råd.
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”jag började som frivilligarbetare för många år sedan. Nu har jag avancerat  
och blivit volontär.” Så sa Naemi, en av de många hjältar som finns i vårt  
samhälle, en kvinna som under många år arbetat bland utsatta människor  
i en mellanstor stad i Sverige. Glimten fanns i hennes öga när hon berättade. 
Där fanns glädjen att göra en faktisk skillnad, för flera medmänniskor.

Hon är en som valt att engagera sig för andra. Det finns många sådana i  
Sverige – och i den övriga världen. Vi är tacksamma för alla frivilliginsatser 
som görs inom idrottsrörelser, föreningsliv, rörelser för fred och rättvisa,  
kyrkor och i många andra sammanhang. Frivilligarbetet är en viktig byggsten  
i det goda samhällsbygget.

Motiven för det frivilliga engagemanget kan variera. Här finns världsför-
bättraren med visioner för förändring av de stora strukturerna likaväl som  
den som ser en enskild människas nöd. Tron att Gud älskar varje människa  
i världen kan motivera till insatser på alla plan.

Och engagemanget ger ofta något tillbaka. Den som erbjuder gemenskap blir 
själv en del i den. Kärleken blir större när den delas. Genom skapande ideella 
insatser växer människor och utvecklar sin potential. Den som får ett lagom 
ansvar mognar genom det.

Diakonins månad 2011 handlar om frivillighet och idealitet. Det handlar  
om att konkretisera uppmaningen att älska sin medmänniska som sig själv 
(Matt 22:39). I det här inspirationsmaterialet ges många exempel på hur det sker.

För Naemi var det nog inte så viktigt om hon kallades frivilligarbetare eller 
volontär. Det avgörande var att hon fick göra skillnad för sin medmänniska.

björn cedersjö
Direktor
Ekumenisk diakoni / kyrka-samhälle
Sveriges Kristna Råd

Medmänniska, 
gör skillnad
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i begynnelsen av mitt kyrkoliv bodde jag i Gamla 
Stan, i en lägenhet som var stor som ett frimärke. 
Huset var ett av Stockholms äldsta, gistet och snett 
med tunna väggar. Allt som hände på gatan hördes 
in i mitt rum. Så även kyrkklockorna från Storkyr-
kan. Efter någon månad hade jag lärt mig en hel 
del om kyrkans liv bara genom att notera hur ofta 
klockorna ringde. Jag blev nyfiken. Jag gick dit. 
Jag blev glad. Det fanns människor där inne, unga 
människor som jobbade som vaktmästare. Det fanns 
präster, turister och så fanns det människor som 
kallades frivilliga. De hade alltid tid att prata lite 
och de delade ut psalmböcker när det var gudstjänst 
och läste bibeltexter i mikrofon. 

I kyrkan luktade det så där speciellt som det ofta 
gör i gamla kyrkor, och jag älskade den doften.  
Jag ville vara där mer. Men inte bara sitta som en 
kuf i kyrkbänken alldeles ensam, nej, jag ville vara 
med i kyrkans liv på något sätt, så jag bokade tid 
hos församlingens kyrkoherde för att fråga henne 
hur jag skulle göra för att få vara med. 

Jag har börjat känna mig rastlös av att bara sitta 
i kyrkbänken, sa jag. Jag vill göra något. Kyrko-
herden svarade då med ett konkret förslag: ”Bli 
gudstjänstvärd. Här är telefonnumret till Thomas 
som håller i schemat. Ring honom genast.”

Steget från att vara ganska passiv och anonym i 

församlingen till att bli aktiv, till en början i guds-
tjänsterna, var mycket enkelt. Jag bara frågade och 
blev mottagen. Det är precis så det ska vara. För  
vad är annars poängen med församlingar och guds- 
tjänster? Tro vill förr eller senare ta sig uttryck i 
handling och delas. Tro vill inte bara sitta still. Om 
vi i kyrkan verkligen menar att vi vill att människor 
ska bli Kristusinspirerade så kan vi inte hänvisa 
dessa kvinnor, män och barn till att sitta passivt i 
kyrkbänken mellan 11.00 och 12.15 på söndagar. 
Inspirerade människor vill göra mer än så. Varje 
präst, diakon, musiker, vaktmästare borde ha sin 
stolthet i förmågan att se, utse och bistå människor  
som bär på denna längtan att få uttrycka sin tro i  
handling. Jesus visade själv vägen: han kallade lär-
jungar och hjälpare från alla möjliga håll och yrkes-
grupper och anförtrodde dem alla möjliga uppdrag. 
Barn, fiskare, åsneägare, skatteindrivare, husägare, 
sjuka, mammor, pappor – de enda som inte fanns 
representerade bland dem Jesus kallade var religiösa 
proffs – präster och sånt. Även en ung student i 
Gamla Stan fick vara med. Jag delade ut psalm-
böcker och kokade kaffe. Det blev fler uppgifter  
med tiden. Precis som det ska vara.

camilla lif
Präst, Kungsholms församling

Gör som Jesus – anförtro 
uppdrag åt dem du möter!
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mats hermansson, domprost i Visby, presenterade 
begreppet ”förtroendeanställd” vid en föreläsning 
på Ideellt forums idédagar 2008. I Tyskland finns 
begreppet ”Ehren-amtlich”, som egentligen betyder 
någon som innehar ett ärans ämbete, och Hermansson  
hittade på det svenska ordet förtroendeanställd 
för att beskriva denna viktiga funktion. Att vara 
anställd och inte få lön i form av pengar, utan i ära 
och förtroende. 

Detta synsätt rimmar väl med de olika bilder av 
den kristna församlingen som finns i bibeln. Alla har 
vi del i uppdraget att vara Kristi kyrka på jorden 
– trädet har sina grenar, huset har sina byggstenar, 
kroppen har sina delar. Var och en med sin viktiga 
och särskilda funktion. Organisationen, utanpåverket, 
måste vara konstruerat så att det gynnar alla olika 
delar att komma till sin rätt. 

Att vara anställd med förtroende – det borde vara 
något av det finaste man kan vara i vår kyrka. Där-
för måste vi också anstränga oss så att vi bemöter 
och behandlar alla förtroendeanställda med respekt 
och generositet.

Att inte vara löneanställd, utan förtroendean-
ställd, ställer särskilda krav på arbetsledningen. 
Kyrkan har en viktig uppgift att visa på att ingen är 
mindre värd för att den inte får lön i pengar, tvärtom 
kan de förtroendeanställdas insatser vara det som 
bär en hel församling. 

Därför är det en angelägen uppgift att på olika 
sätt uppmärksamma det arbete som utförs av icke 
löneanställda, och att ge plats och utrymme ända  
in i både beslutande- och ansvarsfunktioner för 
förtroendeanställda. 

Det handlar om att se på de förtroendeanställda på 
ungefär samma sätt som vi ser på övriga anställda. 
Det handlar om att lägga ner möda på rekrytering, 
utbildning, handledning och uppmuntran. Att hålla 
utvecklingssamtal med förtroendeanställda borde 
vara en lika stor självklarhet som att andra anställda 
har utvecklingssamtal med sina chefer. Att se till att 
erbjuda utbildningsmöjligheter och inte minst hand-
ledning i kniviga situationer, det borde vara själv-
klart. Det är framtidsvägen för en trovärdig kyrka.

läs mer på www.ideelltforum.se

boel skoglund
Ordförande för Ideellt forum

Att vara  
förtroendeanställd

”Kyrkan har en viktig uppgift 
att visa på att ingen är mindre 
värd för att den inte får lön  
i pengar, tvärtom” 
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diakoni både konstituerar och uttrycker vad 
kyrkan är. En evangelisk grundsyn binder samman 
tjänsten för medmänniskor med altaret. Det finns en 
kyrklig självförståelse av diakoni som kristnas tjänst 
för medmänniskor i vardagen och som ett utflöde av 
söndagens gudstjänst. I kyrkoordning för Svenska 
kyrkan beskrivs förhållandet mellan diakoni och 
gudstjänst: ”De som firar gudstjänst sänds ut för att 
i vardagen vittna om evangelium och göra kärlekens 
gärningar, till mission och diakoni.”

I takt med en minskande gudstjänstfirande för-
samling och ett ökat intresse för ideellt socialt arbete 
växer andelen ideella medarbetare som inte rekry-
terats ur den skaran. En vid definition av medarbe-
tarskap utgår från skapelsen: vi har alla i skapelsen 
fått uppdraget att ta hand om det skapade och leva i 
gemenskap med varandra som Guds medarbetare. 

En snävare och mer kyrklig definition utgår från 
den inkorporering i Kristus som sker i dopet. Bägge 
dessa definitioner lämnar helt frågan om hur den 
enskilde uppfattar sitt uppdrag. Undersökningar 
som gjorts om motiv för ideellt arbetar visar att öm-
sesidighet – att få ge och ta emot är den viktigaste 
meningskomponenten.

I maj 2010 genomfördes en enkät i Trollhättan 
bland ideella diakonala medarbetare, som påbörjat 
sin uppgift de senaste tio åren. 70 enkäter skickades 
ut och svarsfrekvensen var närmare 73 procent. De 
uppgifter personerna är eller har varit engagerade 
i är främst hembesök, följeslagning, värdskap och 
fältdiakonalt arbete.

De ideella medarbetarna fick ta ställning till olika 
påståenden för att beskriva sin relation till Svenska 
kyrkan. Av svaren framgår att majoriteten av de 
svarande känner samhörighet med kyrkan, valde 
medvetet det sammanhanget och/eller ser det som 
en självklar del av sin kristna tro, 30 procent väljer 
alternativet att de inte känner samhörighet med eller 
uppfattar sitt uppdrag som en del av kyrkan. På 
frågan om deras relation till Svenska kyrkan föränd-
rats under den tid de engagerat sig ideellt svarar 40 
procent att de blivit mer positivt inställda och ingen 
svarar att de blivit mer negativt inställda till kyrkan. 

De sista frågorna i enkäten handlar om de ideella 
medarbetarnas relation till gudstjänstlivet. Här 
återfinns den största gruppen, 47 procent bland dem 
som deltar i några gudstjänster per år. 37 procent av 
de svarande kan sägas vara regelbundna gudstjänst-
besökare (minst en gång i månaden). 

Noterbart är att bland dem som uppgett sitt 
ideella uppdrag som en självklar del av sin kristna 
tro, deltar mer än hälften endast i gudstjänst några 
gånger om året. Uppenbarligen upplever man inte 
gudstjänster som angelägna eller relevanta för att 
leva i sin kristna tro. Detta kan vara ett tecken på 
en alltmer utbredd privatreligiositet, men det kan 
också tolkas som att gudstjänsten inte svarar upp 
emot deras behov och längtan. När det gäller frågan 
om gudstjänstbesöken förändras när man anförtros 
ideella diakonala uppgifter uppger 35 procent att de 
oftare deltar i kyrkans gudstjänster nu jämfört med 
när de påbörjade sitt ideella engagemang. De flesta 
uppger ingen förändring.

Som yrkesverksam diakon i en församling med 
många ideella medarbetare har jag lärt mig mycket 
genom arbetet med studien. Den höga svarsfrek-
vensen visar hur viktigt det är att vi efterfrågar och 
tar del av ideella medarbetares erfarenheter och 
synpunkter. Det är värdefullt med en bred bas för 
rekrytering av ideella medarbetare. Enkätsvaren 
visar att ideellt diakonalt arbete är en av vägarna in 
i församlingens gemenskap och gudstjänstliv samt 
att människors inställning till kyrkan påverkas i en 
positiv riktning. Gudstjänst och diakoni är två av 
kyrkans grundläggande uppgifter. Kanske kan guds-
tjänster som mer präglas av ömsesidighet, mångas 
medverkan och delaktighet motverka glappet mellan 
diakoni och gudstjänst? 

Som avslutning vill jag återge en kommentar ur 
enkätsvaren: ”Det är viktigt att kyrkan är öppen för 
alla, även icke troende, och att man har aktiviteter 
där gudstjänsten i sig inte är det enda i utbudet. Att 
vara ideellt engagerad i kyrkan, att komma i kontakt 
med både troende och andra har mycket positivt 
utvecklat mig som människa, som kristen. Man ger 
och man får och det är gott.”

agneta van der poel, 
Diakon, Svenska kyrkan Trollhättan

Man ger och man får 
och det är gott
Om diakoni och gudstjänst sett ur ideella medarbetares perspektiv



kapitel 1    teori 7

–Den ideella sektorn behövs, för att tillsammans 
med offentlig och privat sektor skapa ett bra 
samhällsklimat. Det menar Maria Larsson,  
barn- och äldreminister. 
Den ideella sektorn tillför en dimension som inte 
det offentliga eller det privata fullt ut kan matcha, 
fortsätter Maria Larsson. Den gör det nämligen 
möjligt för människor att uttrycka sina värderingar 
i handling.

Maria Larsson menar vidare att den överens-
kommelse som regeringen genomförde med ideell 
sektor och Sveriges Kommuner och Landsting 2008 
legaliserar sektorn som en ideell samhällsbärare. 
vars drivkraft kommer ur just en värdegrund, och 
inte springer ur att man är ålagd en arbetsuppgift 
eller strävar efter maximal vinst. 

Lämpar sig några områden bättre än andra för 
ideellt arbete?
Det finns inga begränsningar, menar Maria Larsson, 
och uppmuntrar ideell sektor att våga tänka utanför 
”boxen” att utifrån ett brett perspektiv inventera 
behov och möjligheter.  

Maria Larsson vill också passa på att uppmuntra 
Sveriges kommuner att ta tillvara engagemanget 
inom den ideella sektorn. Under några år har reger-
ingen gett stöd för att utveckla frivilligcentralernas 
arbete och de kommuner som tagit initiativ till en 
egen frivilligcentral har här ett försprång, menar hon. 

Sedan är det oerhört viktigt att förankra allt 
ideellt arbete i den kommunala organisationen så att 
det inte står och faller med en person. Och att min-
nas att det alltid är kommunen eller landstinget som 
har det yttersta ansvaret för verksamhet som utförs 
på uppdrag av kommunen eller landstinget – även 
om utföraren är en ideell organisation. 

Hur undviker vi att frivilligt arbete i all välmening 
konserverar utanförskap och sociala roller och 
därmed försvårar långsiktigt förändringsarbete? 
Ständiga utvärderingar och att hela tiden lyssna till 
dem som det ideella arbetet berör, ser Maria Larsson 
som viktiga verktyg.  Samtidigt vill hon peka på de 
möjligheter till flexibilitet som just ideell sektor har i 
det att den oftast lever närmare dem i behov av stöd, 
har örat mot marken och fångar upp nya trender 
och behov lite lättare.

–Just i kraft av att den är ideell, avslutar hon. 

lotta person,
Informatör kyrkokansliet

Ideell sektor behövs
Uppmuntrar den att tänka utanför “boxen”
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det viktigaste målet med Överenskommelsen 
mellan regeringen, de idéburna organisationerna 
inom det sociala området och Sveriges Kommuner 
och Landsting är att stärka de idéburna organisatio-
nernas självständiga och oberoende roll som röstbä-
rare och opinionsbildare, samt att stödja framväxten 
av en mångfald av utförare inom omsorg samt 
hälso- och sjukvård. På sikt skall överenskommelsen 
även förankras på såväl regional som lokal nivå.

I Överenskommelsen finns parternas utgångspunk-
ter, en gemensam vision och sex principer. Utifrån 
detta har parterna också formulerat sina åtaganden 
och åtgärder för att utveckla samverkan.

De sex principerna för samverkan är självständig-
het och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, 
öppenhet och insyn samt mångfald.

I det årliga uppföljningsarbetet av Överenskom-
melsen finns det en gemensam arbetsgrupp där de 
tre parterna finns representerade. Till sin hjälp har 
gruppen ett kansli. I den gemensamma arbetsgrup-

pen sitter fyra representanter från regeringen, fyra 
representanter från de idéburna organisationerna 
samt två representanter från Sveriges Kommuner 
och Landsting.

Överenskommelsen beslutades av regeringen den 
23 oktober 2008, efter en dialog med ett 90-tal 
inbjudna organisationer. 

Omkring 65 organisationer har undertecknat 
Överenskommelsen, däribland Svenska kyrkan 
och Sveriges Kristna Råd. Riksdagen debatterade 
och beslutade om Överenskommelsen 4 november 
2009. Samtliga riksdagspartier ställde sig bakom den 
gemensamma visionen och principerna.

läs mer på www.overenskommelsen.se  
samt på www.ideburna.se 

jan sjögerud
Utvecklingsenheten vid kyrkokansliet

Överenskommelsen

”det skall vara lätt att finna sin uppgift för den 
som vill göra en ideell insats i Svenska kyrkan.” Så 
lyder mottot för Volontärbyrån i Svenska kyrkan. 

Bertil Johansson, du har grundat Volontärbyrån. 
Vad får Du för associationer när du hör ordet med-
människa i kombination med idealitet och frivillighet?

– Min första association är skapelseberättelsen. 
Gud säger att det inte är bra för människan att vara 
ensam, utan att en människa behöver andra män-
niskor. Ömsesidigt hjälpande är därmed inbyggt i 
skapelseberättelsen. Godheten i frivilligheten.  
Människan är Guds avbild, till man och kvinna ska-
pade han dem. Gud skapade relationer – vårt behov 
av gemenskap – som hör ihop med vår Gudsbild.

Vilket ideellt diakonalt arbete utförs inom  
Svenska kyrkan?
– Församlingens uppgift är att möta den enskilde.  
Diakoni är till sitt väsen ett ideellt arbete och handlar 
om mötet mellan människor. Diakonin har erfaren-
het av ideellt arbete genom till exempel besöks- 

grupper och serveringsgrupper. Det är viktigt att 
ta vara på erfarenheter från dem som tidigare varit 
ideellt engagerade i församlingarna. 

– Så mycket som församlingsledningen engagerar 
sig i de ideella, så mycket engagerar sig de ideella 
i församlingen, menar Bertil Johansson. Försam-
lingsledningen måste se de ideellt engagerade. En 
del pastorat menar att de skall satsa på de ideella, 
men avsätter kanske 20 procent av en tjänst för att 
utveckla ideellt arbete. Det handlar om att omsätta 
de vackra fraserna i konkret handling. 

Hur får ideellt arbete ett mervärde i samhället idag?
– Ideellt arbete har ett mervärde. Det styrs av den 
goda viljan att göra nytta. Att vara till nytta betyder 
något för den enskilde, samtidigt som det berikar 
någon annans liv. Det är en mänsklig rättighet att 
behövas, säger Bertil Johansson. 

läs med på www.volontarbyran.org

jan sjögerud

Det ska vara enkelt
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forskare vid ersta Sköndal högskola och Han-
delshögskolan i Stockholm genomförde i början av 
1980-talet en kartläggning av den ideella sektorn, 
det så kallade John Hopkinsprojektet. Projektet 
undersökte vilka som ingick i den ideella sektorn. 
Resultatet blev att en flora av ideella organisationer 
inkluderades i begreppet ideell sektor. 

De svenska ideella organisationernas utveckling 
har pekat på en förskjutning av civilsamhällets 
traditionella tyngdpunkt från röst till en starkare 
betoning av service. Traditionella folkrörelser har 
blivit alltmer serviceinriktade. Exempel på detta 
är idrottsrörelsen och folkbildningsrörelsen som 
alltmer framstår som serviceproducenter för att 
tillfredsställa kunderna istället för att vara en röst 
för medlemmarna. Ideella organisationer förändras 
till tjänsteproducerande verksamheter med duktiga 
förvaltare. 

Kyrkorna som välfärdsproducenter
Johan von Essen, teologie doktor vid Ersta Sköndals 
högskola, spår att Svenska kyrkans församlingar  
har förutsättning att bli goda förvaltare med stabil 
ekonomi och få en samhällsposition med efterfrågade 
välfärdsinsatser inom bland annat äldreomsorgen. 
I så fall blir församlingen en kristen välfärdsaktör 
med humanistiska övertoner. Församlingarna kom-
mer därmed att skapa ekonomiska enheter inom 
församlingen. Johan von Essen tror dock att det 
finns betydligt bättre aktörer än kyrkorna för att 
producera välfärdstjänster för äldre.

Han menar att om kyrkorna bara finns för sin 
egen skull, så blir meningen något annat. Värdet 
blir att människor kommer samman, istället för att 
producera något. Han använder Luthers frälsnings-
lära för att åskådliggöra detta, det vill säga att man 
inte kan få frälsning genom sina handlingar. Det är 
först när man ger upp sina försök och överlämnar 
sig till Herren som man får tillgång till frälsningen 
och trons frukter. 

Det ideella arbetets drivkrafter
Forskningen har visat att det som gör att människor 
börjar arbeta ideellt är att de får en inbjudan, blir 
övertalade, blir lockade, eller tvingade att arbeta  
ideellt. I den senaste befolkningsstudien är utbildning 
och föreningstradition bestämningsfaktorer som har 
kommit att inta en särställning. Sannolikheten ökar 
kraftigt avseende ideellt engagemang om en män-
niska har tillgång till sociala arenor. I församlingar 
innebär detta att de som blir rekryterade är de som 
på något sätt redan är inne i verksamheten. Mot-
svarande har forskarna funnit att de som aldrig har 
engagerat sig ideellt tillhör en grupp som generellt 
har lägre lön än befolkningen i stort, är ensamstående 
och lever utan barn. 

Motiven till ideellt engagemang formulerar män-
niskor ofta i efterhand. Det avgörande för om den 
ideella kommer att fortsätta med sitt ideella arbete 
är om personen kan göra uppgiften meningsfull  
för sig själv. 

läs mer på www.esh.se/forskning

jan sjögerud

Den ideella sektorns 
förändring
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ideellt forum startades för sju år sedan för att 
främja ideellt engagemang i de lokala församling-
arna inom Svenska kyrkan. Målsättningen för Ideellt 
forum var att synliggöra församlingens medlemmar 
som bärare av kyrkans uppdrag. 

Ungefär samtidigt startade Amelie Silverstolpe 
Volontärbyrån. Ganska snart inleddes en dialog. En 
gemensam utgångspunkt var ”att göra det lätt för 
människor att finna sin uppgift”. Kärnan var att ge 
människor en känsla av att de kan få vara till nytta. 
Volontärbyrån i Svenska kyrkan finns sedan 2010 
inom Ideellt forum.

Luleå stift och Piteå landsförsamling fick bidrag 
ifrån Svenska kyrkans kyrkostyrelse för att utveckla 
sina idéer kring ideellt engagemang år 2007. En stor 
del av bidraget satsades på utbildning med fokus 
på församlingarna. En långsiktig målsättning för 
Volontärbyrån i Svenska kyrkan är att vara ett verk-
tyg som öppnar för delaktighet, engagemang och 
tillgänglighet för församlingarna inom hela Svenska 
kyrkan.

Volontärbyrån i Svenska kyrkan fungerar genom 
att färdiga uppdrag skapas av församlingarna själva. 
Uppdragen läggs sedan ut på församlingens hemsida 
med hjälp av en så kallad widget. Denna widget 
beskriver församlingens aktuella uppdrag och har en 
länk som leder till Volontärbyrån i Svenska kyrkans 
hemsida, www.volontarbyran.org/svenskakyrkan. 

Om volontären inte hittar ett passande uppdrag 
kan volontären registrera en bevakning. Så fort det 
registreras ett nytt uppdrag som motsvarar volontä-
rens önskemål så skickas e-post till volontären. Det 
är viktigt att församlingen inom en vecka hör av sig 
till den sökande volontären, då sökande volontärer 
är känsliga för om det tar för långt tid innan de 
får kontakt med församlingen. Utbildningen av de 
ideella står sedan församlingen för. 
 
jan sjögerud

Volontärbyrån  
i Svenska kyrkan

”Volontärbyrån i Svenska  
kyrkan fungerar genom att 
färdiga uppdrag skapas av  
församlingarna själva.”

kapitel 2  metod
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efter en enkät bland församlingsborna födda 
under 40-talet fram till halva 50-talet, om vad de 
förväntade sig av kyrkan, blev det tydligt att många 
önskade uträtta något på frivillig grund efter pen-
sionen. Maria Piltz, präst och psykoterapeut, fick 
uppdraget att leda ett projekt för volontärer. 

Med kraft och engagemang började Maria ett 
metodiskt arbete. Hon startade en undersökning och 
via webben kom hon i kontakt med Volontärbyrån  
i Svenska kyrkan. Före sin kontakt med volontärer,  
och inventering av behov för frivilligarbete i försam- 
lingen, intervjuade Maria personalen för att höra deras 
åsikter om fler volontärer och för att få dem delak-
tiga i volontärarbetet. Maria genomgick själv Volon-
tärbyråns volontärsamordnarkurs, som hon menar 
hjälpt henne att tänka mer öppet kring volontärer. 

Maria utarbetade en volontärpolicy som för-
samlingens Kyrkoråd antog. I denna finns förutom 
församlingens vision och grundvärdering bland 
annat också introduktion, handledning och kontrakt 
för volontärarbetare. Varje volontär har också en 

bestämd kontaktperson bland de anställda.
Senare anslöts församlingen också till Volontär-

byrån i Svenska kyrkan. Ett tips Maria delar med 
sig av är att använda sig av webben. Enskede-Årsta 
församling lägger ut sina lediga volontäruppdrag 
där och man kan också som volontär skriva in vilket 
uppdrag man kan tänka sig. Vi annonserar i försam-
lingsbladet om tänkbara uppgifter och uppmanar 
också intresserade att komma in med egna förslag.

Inget uppdrag är för litet eller för stort. Människor  
är olika och volontärerna finns i följande verksam-
heter: skötsel av trädgård och rabatter, avstämning 
av konton och hjälp med bokföring, meditation, 
vattna krukväxter, pysselgrupper, hjälpa till i Öppna 
förskolan, koka soppa, bedriva psykoterapier, yoga-
grupper, koka kaffe, ledsaga patienter, förbereda och 
delta i gudstjänster samt leda samtalsgrupper. 

harriet linder sporron
Ordförande i arbetsutskottet,  
Enskede-Årsta församling 

Något för alla  
frivilliga krafter

i början av 2000-talet nystartade Sollentuna  
kvinnojour, strax norr om Stockholm. Från första 
början gjorde jourens styrelse klart för alla inblan-
dade att som ideell kvinna bidrar man med det man 
kan, vill och förmår. Tar man en paus, eller avslutar 
sitt engagemang så behandlas detta med respekt  
och tacksamhet. 

Under åren som gått har flera intresserade bidragit 
med ideellt arbete som ligger utanför ramen för jour-
ens ordinarie verksamhet, att erbjuda stöd och skyd-
dat boende. Det har handlat om trädgårdsskötsel, 
måleriarbete, massage, barnpassning vid fortbildning 
på kvällstid och samtalsmetodik/debriefing som varit 
möjligt att erbjuda tack vare de ideella medarbetar-
nas särskilda kompetens. 

Ett lokalt tryckeri trycker informationsmaterial på 
restpapper, när det fått beställningar på ovanliga for-
mat som annars skulle innebär onödigt pappersspill. 
Sollentuna församling ställer upp med affischerings-
hjälp på kommunens anslagstavlor samt samtalsstöd 
för boende inom ramen för sin familjerådgivning. 
När en boende ska flytta till egen lägenhet mejlas  
en behovslista ut till intresserade som anmält att de 
har något att skänka; kläder, möbler eller kanske  
en kasse med torrvaror. 

lotta person

Att knyta till sig  
människor som vill bidra
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stockholms stadsmission bedriver en väletable-
rad volontärverksamhet med cirka 425 volontärer 
i sina verksamheter i Stockholm. Värdegrunden är 
utgångspunkten för all verksamhet: ”Att utifrån en 
kristen människosyn utmana och komplettera sam-
hällets insatser för utsatta grupper och individer.” 

Visionen för Stockholms stadsmission är att livet i 
staden skall bli mänskligare för alla människor som 
bor där. En väg till att uppnå visionen för Stock-
holms Stadsmission är att det utbildas volontärer 
som skall öka hjälpinsatserna genom att professio-
nella och ideella krafter samverkar.

Stefan Lindeborg och Kicki Freimuth arbetar på 
Volontärutvecklingen, som började med en diskus-
sion i ledningen för Stockholms stadsmission för 
nära 20 år sedan. Stockholms Stadsmission över-
östes samtidigt med människor som ville göra en 
ideell insats. Volontärutvecklingen utvecklades bland 
annat genom en studieresa till England, där Stefan 
bland annat studerade arbete baserat på frivilliga 
krafter. 

– Dagens blomstrande volontärutveckling har varit  
en arbetsseger, menar han. I dagsläget är det ett starkt 
tryck från åldrarna 25–45 år. Åldersgruppen vill 
hinna med både karriär, familj och socialt volontär-
arbete. De vill hinna med ”att göra en insats” också. 

Alla verksamheter inom Stockholms Stadsmission 
har en lokal volontäransvarig. Volontäransvarig 
innehar inte en chefsposition inom enheten utan är 
en av medarbetarna. Den ansvarige har till upp-
drag att ta emot nya volontärer, vägleda dem, göra 
lämplighetsbedömningar, sköta kontraktsskrivande 
och inrapportering av förändring hos volontärer, 
ha medarbetarsamtal samt kontinuerlig dialog med 
övriga anställda på enheten. Volontärerna är försäk-
rade på samma sätt som de övriga anställda.

Åldersgränsen för att bli volontär är 23 år. Volon-
tären skall inte ersätta anställd personal, utan skall 
utföra arbetsuppgifter som anställda inte skall göra, 
inte kan göra eller inte hinner göra. För att kunna 
få bli volontär måste den sökande ha gått igenom 
en grundutbildning som ger en allmän presentation 
av Stockholms Stadsmission, dess visioner, historia 
och värdegrund. Grundbildningen avslutas med ett 
individuellt samtal. 

Volontärverksamheten ger en guldkant i verksam-
heten. Volontären har möjlighet att ge det där lilla 
extra. Ett exempel är sommarkolonin för äldre på 
Stenfasta. Anställda gör allt det praktiska omvård-
nadsarbetet. Volontärerna kan ge det extra med 
promenader, bad, kortspel och annan verksamhet. 
Volontären höjer kvaliteten, vilket ger ett grymt 
mervärde, avslutar Stefan Lindeborg. 

jan sjögerud

Stockholms Stadsmissions 
Volontärutveckling
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som diakon ansvarade jag under många år bland 
annat för ett ”kyrkans rum” på ett äldreboende. 
Jag hörde ofta de äldre klaga: ”Förr, på den gamla 
goda tiden, då kunde man gå till posten och betala 
räkningar och det skickades vykort och brev för att 
upprätthålla goda relationer med släkt, vänner och 
bekanta. Då kunde man få information via receptio-
ner och telefoner, men nu ska allt gå genom datorer.”

En man sa till och med att han kände sig funktions- 
hindrad av att inte vara inne i systemet. Han återkom 
hela tiden till att om man inte kunde datorer så hade 
man ingen möjlighet att vara en del i vårt samhälle. 

I mitt arbete ingick att inspirera till volontärarbete. 
Under alla veckans sju dagar arbetade ett stort antal 
volontärer bland annat med själavård, sångguds-
tjänster, café, högläsning och taktil beröringsmassage.  
Men att jobba med datorer, det hade inte varit 
aktuellt. Väldigt många äldre säger att de inte kan 
tänka sig att sitta vid en dator, motståndet är ofta 
stort. Samtidigt finns ju uppenbarligen behovet av 
att få vardagen att fungera i ett samhälle där dato-
rerna styr mycket. Varför inte försöka tänka utanför 
ramarna, den fyrkant som ofta styr våra liv?

Sagt och gjort. Volontärgruppen samlades och 
funderade tillsammans. Vi ställde oss frågan: Vad 
behöver man en dator till, för att kunna delta i sam-
hället? Ganska snart insåg vi att vi själva dagligen 
använde oss av tekniken för att till exempel söka 
information, recept, väder, nyheter, telefonnummer  
och kartor eller för att betala räkningar och handla. 

Alla volontärer mejlade såklart och använde natur-
ligtvis nätet för att hålla sina sociala kontakter vid liv  
med hjälp av Facebook, Skype och webbkameran.  
Kunde vi då starta en service för de äldre? Ett internet-
kafé föddes i denna stund.

I början var det allt lite svårigheter att få de äldre 
att närma sig datorn. Men efter bara några dagar 
hade de flesta kommit underfund med att det var ett 
fint bibliotek att gå till när man behövde informa-
tion. Att sitta vid webbkameran och vinka till sina 
barnbarn som var på resa eller studerade i Asien, 
USA eller Piteå var ett nöje som många tyckte var 
fantastiskt. 

Alla pensionärer som ville fick en egen e-post-
adress och kunde på det sättet hålla kontakt med 
barn, barnbarn och bekanta. Doris, 101 år, kom 
dagligen ner till kyrkrummet en gång i timmen för 
att kolla om hon fått vad hon kallade ”luftpost”. 
Att sitta tillsammans bredvid en volontär vid datorn 
blev fina stunder av närhet och gemenskap. En helt 
ny värld hade öppnats på vårt servicehus.

anette kyhlström
Diakon/Länskonsulent, Hela Människan  
i Stockholms län

Att tänka  
utanför ramarna
Hårdvara gav mjukvara som extra bonus

Alla pensionärer som ville fick 
en egen e-postadress och 
kunde på det sättet hålla  
kontakt med barn, barnbarn 
och bekanta.

kapitel 3  exempel
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den del av frivilligsektorn som möter hemlösa 
står idag inför enorma utmaningar. Stora delar av 
det sociala skyddet i samhället har skurits ner. Vi 
möter utförsäkrade, trötta, svaga personer som är 
på väg att förlora både bostad och fotfäste. Till våra 
verksamheter kommer EU-medborgare utan rätt 
till tak över huvudet eller annan sjukvård än akut. 
Kommunala boenden för personer med särskilda 
behov har sålts ut till privata vårdgivare som inte 
alltid tar in de som är särskilt krävande. I Stockholm 
minskas dessutom anslagen till ideella initiativ för 
att möta hemlösa dagtid. 

När vi prövas tvingas vi söka vår själ, drivkraften. 
Jul i Gemenskap sammanfattas mest begripligt med 
orden: Gästen i fokus. Av fri vilja hjälpa till. 

Ur denna källa öser vi kraft och den inspirerar oss 
att mötas med respekt och ödmjukhet.

Jag upplever att arrangörerna av Jul i Gemenskap 
inte enbart gläds över att vi lyckas ordna ett fantas-
tiskt evenemang i juletid. För många är det här ett 
sätt att återvända till rötterna. Organisationsstruk-

turer i all ära, men att möta andra, vara en del av ett 
sammanhang som vill göra skillnad, det är ju därför 
våra kyrkor och föreningar en gång skapats.

Arrangörerna är väldigt olika, har olika kultur 
och språk. Volontärerna representerar hela samhäl-
let och utgör inte en homogen grupp. Våra gäster är 
hemlösa, ensamma, fattiga, alkohol- och drogbero-
ende, psykiskt sjuka och en växande grupp EU-med-
borgare, på tillfällig eller längre visit i huvudstaden.

Vi har valt att se olikheterna som en tillgång. 
Pingstvännen kan något som inte medarbetaren från 
Volontärbyrån kan och vice versa. Den bostadslöse 
narkomanen kan se den ensamma pensionären på 
ett sätt hon aldrig upplevt förr. Detta perspektiv 
har avvärjt prestigekamp mellan arrangörerna, gett 
frivilliga chans att hjälpa till på sitt unika sätt och 
fått varje gäst att känna sig välkomnad.

magnus helmner
Föreningskonsulent Ny Gemenskap, Stockholm

Gemenskap 
över gränserna
Gästen i fokus. Av fri vilja hjälpa till
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– vi vill vara en kyrka för alla och vi vill bygga 
relationer, säger Tomas Höglund som är pastor i 
Pingstkyrkan i Borlänge. 

Detta har medfört att Pingstkyrkan sökt forma ett 
brett kontaktnät tillsammans med frivilligorganisa-
tioner och olika myndigheter. 

Bakgrunden är att Tomas Höglund efter fyra år 
som pastor i Kungsbacka började ställa sig frågorna 
om vem han var, vilka som kände honom och hur 
han kunde hitta nya samarbetsformer. Via kontakter 
med några beslutsfattare i kommunen öppnades nya 
möjligheter. Brottsförebyggande rådet, BRÅ, hade 
i en kartläggning konstaterat att ungdomsbrotten i 
Kungsbackade ökade. Önskemålen fanns att söka få 
igång ett förebyggande arbete. Detta utvecklades till 
initiativet ”Föräldrar emellan”. 

– Som nyinflyttad till Borlänge tog jag med mig 
mina erfarenheter, säger Tomas Höglund. Men för-
utsättningar är lite annorlunda här. 

Man hade i kyrkan erfarenheter från samarbetet 
med fotbollsarrangemanget DaleCarlia Cup. Brotts-
förebyggande rådets styrelse var första kontaktytan 
som sedan vidareutvecklades. Man önskade främst 

att man skulle inbjuda föräldragrupper till samtal. 
Det visade sig att Pingstkyrkans lokaler på det sättet 
kunde bli en samlingsplats med olika föreläsningar, 
exempelvis om föräldraskap, internet, droger, rasism, 
integration, och funktionshinder.

Genom samarbete med studieförbunden kan man 
sedan följa upp i olika studiegrupper.

– Pingstförsamlingen arbetar i dag på en fritids-
gård i bostadsområde där det bor många kurder och 
somalier. Kyrkans ungdomar är på det sättet med 
och skapar relationer. En speciell satsning görs för 
att ge muslimska flickor stöd.

Föräldrar emellan har blivit ett begrepp. Tomas 
Höglund berättar att konceptet sprids vidare till 
andra kommuner. Sju kommuner söker i dag arbeta 
på liknande sätt. I Borlänge samarbetar BRÅ, Pingst-
kyrkan, Korskyrkan, Kvarntorpskyrkan, Rädda 
barnen, Studieförbunden Bilda och Vuxenskolan, 
Adoptionscentrum tillsammans med kommunen. 

curt karlsson
Frivilligarbetare

Föräldrar emellan
Integration och brottsförebyggande arbete i Borlänge
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volontär i gävle kallas en rekryteringsverksam-
het som genomförs i samarbete mellan kommunens 
volontärsamordnare och frivilliga föreningar och or-
ganisationer. I verksamheten finns bland annat Röda 
korset, Svenska kyrkan, Lions och Pingstkyrkan. 

Volontärverksamheten förmedlar olika kontakter 
och är ett komplement till de insatser som utförs av 
kommun, landsting och privata vårdgivare. Målsätt-
ningen är att skapa gemenskap, trivsel och trygghet 
samtidigt som det formas nya mötesplatser. Pingst-
kyrkan i Gävle är delaktig i Gävle kommuns volon-
tärverksamhet genom sina medlemmars medverkan 
i olika aktiviteter riktat till fram för allt äldre och 
funktionshindrade.

Pingstkyrkan har stor erfarenhet av kristet socialt 
arbete inom och utanför kyrkan. Som till exempel 
volontärverksamhet bland äldre människor, regel-
bundna besök i fängelser och häkten samt flykting- 
och invandrararbete där man söker ordna samlingar 
för olika språkgrupper och bygga broar. ”Jesus- 
bussen” är en mötesplats som skapar trygghet och 
ger möjlighet till samtal med unga på stan då man 
sena lördagskvällar är en träffpunkt för ungdomar 
som vistas på gator och torg. 

En av de större satsningarna, som växer och 
utvecklas, är sommarvandringar där skolungdomar 
engageras i ett par av kommunens äldreboenden.  
Ett 20-tal ungdomar är med och de får stöd av  
8–10 handledare. Ungdomarna deltar också i träd-
gårdsfester i ett bostadsområde där Pingstkyrkan 
står som värd.

I styrgruppen för volontärarbetet finns personer 
från Pingstkyrkans diakoniråd. Det innebär att man 
har nära kontakter med varandra och kan vara 
flexibla allt eftersom behoven växlar. Diakonirådet 
genomför också olika utbildningar och seminarier. 

Pingstkyrkan ingår i en arbetsgrupp för att skapa 
aktiviteter, mötesplatser och kulturinslag inom kom-
munens äldreomsorg. Verksamheten kan beskrivas 
som en året-runt-verksamhet med söndagskaféer, 
lässtunder, sångstunder, trädgårdsträffar, tipsprome-
nader, olika fester för äldre och andra arrangemang 
anpassade efter årstiden.

curt karlsson

Jesusbuss och  
sommarvandringar
Frivilligorganisationer skapar gemenskap, trivsel och trygghet i Gävle

fakta
Bland de målsättningar som finns för Pingstkyrkans volontärverksamhet kan nämnas:

• Utveckla arbetet med ungdomar som på sin fritid får möjlighet att delta  
i hembesök och vara stödresurser i olika äldreboenden.

• Utveckla sociala träffpunkter och anhörigstöd samt utbildning av volontärer  
tillsammans med övriga ideella organisationer och Gävle kommun.

• Söka utveckla ett arbete för ensamma och utsatta människor.

• Stödja eldsjälar för det sociala arbetet och söka rekrytera fler ungdomar.

• Söka ordna olika former av gemenskapsresor för människor  
som sällan eller aldrig kan komma ut.
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väntjänst i borås har blivit ett begrepp och ses 
nu som ett komplement till kommunens hemtjänst. 
Pingstkyrkan har runt 15 personer som på frivillig 
basis har kontakt med ett antal äldre personer.  
I församlingen har man kontaktat personer över  
75 år för att kartlägga vilka behov man har av stöd. 
De som är med i väntjänsten är personligt tillfrågade 
om att vara med och gruppen består av både  
kvinnor och män.

Var och en i väntjänsten har som regel högst fyra 
personer var som man har speciellt ansvar för. Insat-
sen kan handla om en kaffestund, samtal, sällskap 
vid en promenad, stöd vid läkarbesök eller andra 
behov som kan dyka upp. Det kan vara så enkelt 
som att vara en vän. 

curt karlsson

Väntjänst
Stöd för äldre människor i Borås

kårledarna thomas och Helena Andersson, 40 
år och fyrabarnsföräldrar, berättar att idén med att 
erbjuda läxhjälp kom när de själva upplät sitt hem 
som familjehem för två flyktingbarn. Barnen kom 
hem från skolan och klarade inte sina hemläxor på 
egen hand. 

Thomas insåg, att det här kanske var ett problem 
även i andra familjer och kontaktade skolan för att 
höra om det fanns behov av regelbunden läxhjälp. 
Behovet visade sig vara stort och till att börja 
med vände sig kåren till den asylklass som fanns i 
området och erbjöd den assistans för att klara just 
läxläsningen. 

Det var för sju år sedan och under årens lopp har 

verksamheten växt. Nu kommer elever från flera sko-
lor i Sundsvall för att få hjälp. Även vuxna som läser 
svenska har upptäckt att hos Frälsningsarmén finns 
möjlighet att få hjälp med att lösa, ibland svåra upp-
gifter, som skolan gett dem i uppdrag att redovisa.

Helena, som innan hon blev frälsningsofficer ut-
bildat sig till socialpedagog, berättar att kåren har 
fyra frivilligarbetande med varierande bakgrund.  
En pensionerad lärare, en socionom, en föräldraledig 
och en studerande. 

På sin fritid ställer de upp och läser läxor med 
barnen. Dessutom täcks en vecka per månad av 
personal från Skandia, som av sin arbetstid får lägga 
två timmar i månaden på ideellt arbete bland barn 
och ungdomar.

Från tvåtiden på eftermiddagen fram till klockan 
halv fem, är det fritt fram att komma till kåren, dricka 
mjölk, kaffe, äta smörgås och plugga med assistans 
från kårledarna och de frivilliga läxhjälparna. Denna 
hjälp erbjuder man tre dagar i veckan och antalet 
barn som kommer till kåren varierar mellan fyra 
och sjutton stycken, säger Helena. Hon tillägger 
att spridningen är stor, från elever i årskurs ett till 
studerande som går i vuxenundervisning.

På frågan om varför man väljer att engagera sig 
frivilligt i detta arbete blir svaret att det ger så  
otroligt mycket tillbaka!

sonja blomberg
Biträdande sektionschef, Frälsningsarmén

Läxhjälp
Frälsningsarmén erbjuder läxhjälp i Nacksta



18 kapitel 3    exempel    

det dagliga mötet med människor från jordens 
mest utsatta områden, har öppnat nya perspektiv på 
diakonalt arbete. Varje vardag kommer människor i 
olika åldrar till Hela människan i Spånga-Tensta för 
att ha någonstans att gå, träffa andra, spela pingis, 
men också för att ha andakt.

De kommer med sina bekymmer: ekonomi, arbets-
löshet, hälsa, hemlöshet, drogberoende, familjepro-
blem, ensamhet, sjukdom och förtvivlan.

Stämningen är ändå oftast lugn och öppen. Alla 
våra besökare bidrar till trivseln tillsammans med 
anställda, volontärer och praktikanter som kommer 
via Arbetsförmedlingen. 

Volontärernas närvaro och insatser blir speciellt 
viktiga i ett människovårdande arbete på frivillig 
bas. Vi skulle önska att fler människor, efter arbets-
livet, fick uppleva hur meningsfullt det är att ge av 
sin fritid till socialt arbete.

Det gäller även arbetet med barn och ungdomar. 
De har ofta stort behov av att få prata med andra 
vuxna än föräldrar och lärare. På eftermiddagarna 
och kvällarna, när barnen och ungdomarna kommer 
blir det en annan puls. Vi försöker möta deras olika 
behov med bland annat samtal, spel, lekar, fest,  
pyssel och målning.

Hela människan finns i Tenstakyrkans lokaler. I 
denna byggnad träffas människor från fyra olika 
kyrkofamiljer om söndagarna, på varsin gudstjänst-
tid. På vardagarna möter vi människor mest från 
muslimskt troende länder. Och så möter vi barn och 
ungdomar, födda och uppvuxna i Sverige men med 
muslimsk identitet. För oss som jobbar nära de unga 
och deras föräldrar får vi mycket ny kunskap om 
olika länder och folk. Perspektiven växer. Många 
frågor uppstår.

Jesus är ofta inget problem. Tvärtom finns han 
med, både uttalat och outtalat. Jesus är kraftkällan. 
Hans efterföljare är inspiratörerna och vi kan se 
hans ansikte i många av våra besökare.

Hela människan kan få vara en mötesplats i när-
samhället, för anställda i stadsdelen såväl som för 
hemlösa. Mötena kan bli till inspiration, förändring 
och förvandling.

maria langefors
Pastor och ordförande i Hela Människan  
Spånga-Tensta

Inspiration, förändring 
och förvandling
Möten mellan kulturer i Tensta

Vi skulle önska att fler  
människor, efter arbetslivet, 
fick uppleva hur meningsfullt 
det är att ge av sin fritid  
till socialt arbete.
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– jag har länge velat engagera mig för människor 
med olika bakgrund och livssituation än den jag 
själv har, säger Christer Bernhardsson. 

Han är en av de frivilliga som varje onsdag 
besöker de intagna på Västerviksanstalten. Under 
en timme får han möjlighet att möta människor han 
normalt aldrig skulle stöta på ute i samhället, och 
där menar han att vi kristna har ett särskilt ansvar. 
Dels finns Bibelns uppmaning: ”Tänk på dem som 
sitter i fängelse, som om ni var fångar med dem.” 
Dels menar Christer att vi har ett inre behov, av att 
få dela med oss. 

– Man fungerar inte som kristen om man inte ger 

ut. Vi behöver dela med oss av våra erfarenheter och 
det kristna evangeliet. 

Rent krasst handlar det också om att göra skillnad. 
– Kan jag göra lite nytta och inte bara vara bänk-

fyllnad i kyrkan så gör jag gärna det, säger Christer. 
Besöksgruppen, som idag består av ett tiotal per-

soner från LP-verksamheten, går runt på tre slutna 
avdelningar på anstalten. Förutom att de sjunger 
tillsammans med de intagna bjuder de på hembakta 
bullar och under fikastunden brukar det alltid bli 
spontana samtal. Många har missbrukarbakgrund 
och därför handlar arbetet också om att informera 
och förmedla kontakt med LP-verksamheten. 

Visst är fängelsemiljön hård och besökstjänsten 
passar inte alla, men det är en unik möjlighet att få 
göra skillnad. 

– Det är viktigt att ha en stark motivation, att 
känna för den kategori människor som sitter här. 
Kan man hantera det är det en fantastisk uppgift. 

Ibland är det någon i gruppen som håller ett kort 
personligt vittnesbörd och om det blir tillfälle ber de 
tillsammans med de intagna.

– Det är inte ovanligt att någon ber om att få 
förbön. Det berör mycket, att verkligen få känna att 
vi kan bidra. 

Christer får ofta förmedla den innersta kärnan 
av det kristna budskapet – att Guds kärlek för oss 
aldrig förändras, vad vi än gör. 

Hans ledord i arbetet har blivit kärlek, hopp och 
tro. Det är vad han försöker dela med sig av.

– Det är bland det bästa man kan göra, att få vara 
med och ge lite livsmod, säger Christer. 

johannes nordemar
Frilansjournalist

Att besöka de inlåsta
Fängelsebesöksgrupp i Västervik

fakta
LP-verksamheten bedriver missbrukarvård på kristen grund och stöds,  
genom en riksförening, av cirka 170 medlemsförsamlingar. Förutom gåvor från  
enskilda och församlingar finansieras verksamheten med kommunala bidrag,  
vårdavgifter samt bidrag från Socialstyrelsen. Verksamheten bedrivs  
utan vinstintresse och finns på cirka 60 orter i Sverige. 
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år 2004 bildades det ekumeniska nätverket mot 
människohandel. Nätverket består av Svenska kyrkan, 
Frälsningsarmén, Missionskyrkan, Baptistsamfundet 
och Caritas med flera. Syftet med nätverket är att 
samla kunskap och information om människohandel 
samt att skapa opinion mot människohandel.

Ur nätverket växte sedan resursteamet fram och 
det är detta jag vill presentera. Det fanns nämligen 
ett behov av en grupp människor som aktivt kunde 
stötta och finnas runt de kvinnor som varit utsatta 
för trafficking. 

Ett antal personer som brann för detta valde att 
utöver sina vanliga arbetsuppgifter och åtaganden gå 
in i detta. Idag består resursteamet av ungefär 15–20 
personer. Till största del är det personer som på helt 
ideell och frivillig basis engagerar sig. Vissa i teamet 
har sökt upp oss på stan, vid de tillfällena då vi varit 
ute för att möta människor. De har i mötet och i 
samtal förklarat sitt intresse för att engagera sig och 
på så vis kommit med. Andra i teamet kommer från 
de ideella organisationer och församlingar som finns 
knutna till nätverket. Den ideella drivkraften och det 
frivilliga engagemanget har varit det gemensamma.

Alla som börjar i resursteamet erbjuds utbildning, 
där man får lära sig mer om trafficking, men också 
om bemötande och andra viktiga saker och aspekter 
kring mötet med trafficking, som kan vara viktigt att 
förbereda sig på. 

Teamet arbetar väldigt praktiskt med de kvinnor 
de har kontakt med och uppgifterna och behoven 
som behöver tillgodoses kan vara väldigt olika. Det 
kan vara allt ifrån hjälp med myndighetskontakter 
eller andra papper till någon att prata med, barnvakt 
eller kanske läxhjälp. Det kan finnas behov av att få 
en social gemenskap eller en praktikplats. Egentligen 
handlar det om att dela livet med varandra, att våga 
vandra vid sidan av någon annan och stötta där det 
behövs. 

Frivilligheten är en drivkraft när människor kom-
mer samman, med en målmedveten vision om att 
bidra till kampen för det goda och mot det onda.

Det finns något kraftfullt i att engagera sig i andra 
människor, inte för sin egen skull, utan för någon 
annans skull. Och det stora är att det också faller 
tillbaka som en välsignelse och en utveckling på 
resursteamets medlemmar.

Jag tror det handlar mycket om att se sin nästa i 
ögonen och inse att vi faktiskt inte är så olika, att vi 
inte förtjänat oss till var vi skulle hamna i livet. Att 
en del av oss blivit välsignade med goda förutsätt-
ningar och en del av oss har mött på livets stora 
orättvisor och kränkningar.

Men vi är alla människor, medborgare i ett världs-
samhälle och resurserna vi tillsammans äger är till 
för att fördelas mellan oss.

Det är därför resursteamet inte finns, och aldrig 
får finnas, för att döva dåligt samvete. Det ska alltid 
finnas som ett uttryck för det där brinnande engage-
manget om det goda, om människovärde, allas lika 
värde och rätten till sitt eget liv.

för mer information kontakta  
eva.goransson@fralsningsarmen.se

Resursteamet  
mot Trafficking
Stöttar kvinnor utsatta för människohandel

”…en del av oss har mött på 
livets stora orättvisor  
och kränkningar.
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plötsligt stod de bara där i vinterkylan, baptis-
terna från Burma, och knackade på vår kyrkport i 
Sandviken. ”Var finns Baptistkyrkan?” hade varit 
deras fråga till handläggaren och nu kom de in i vår 
gemenskap, som svar på bön. Under ett år gick 27 
personer från Burma in i Kanalkyrkans församling. 
Idag är de 38. Men också detta är missvisande. Alla 
barn och alla de som är med på annat sätt finns också 
med. Sedan de kom till oss är inget längre sig likt.

De öppnade våra ögon för det som vi tog för givet 
och självklart, bara en sådan sak som vem som är  
givare och vem som är mottagare. Det är sant att 
den som kommer utblottad som flykting har ett  
underläge i vissa avseenden, men de har också visat 
oss på Kristus och Guds kärlek till alla människor. 
Vårt överflöd kunde till en början avhjälpa deras 
brist, men den tiden är nu för länge sedan förbi.  
Nu möts vi tillsammans i gemensam bön och arbete 
i vår kyrka, förenade i samma uppdrag, i ord och 
kärlekens gärningar.

Men hur skulle vi mötas till andakt och gudstjänst 
när språket inte stod oss bi? Genom språkkaféet 
gick karenerna från anonymitet till namn: Po Play, 
Marina Aye, Man Win Shwe. För de yngre gick det 
lättare och fortare, ändå blev det många skratt och 
missförstånd, missförstånd och skratt. Plötsligt var 
vi inte bara svenskar och karener, vi var shin, vi var 
människor från Irak och Afganistan, vi var mandéer, 
adventister, buddister, muslimer och en och annan 
missionskyrklig. Ändå kunde vi fira andakt tillsam-
mans, läsa texterna och be bönerna.

Men världen är också konkret. Även om många 
med bil gärna hade skjutsat fram och åter till stads-
delen Björksätra är det en helt annan sak att kunna 
ta sig själv och körkortet är ändå en viktig nyckel 
till det svenska samhället. Det har man inte råd att 
ta om man inte får hjälp att förstå alla de tekniska 
orden: väggren, riktningsvisare, stopplikt, företräde. 
I takt med att den ene efter den andre kom med det 
eftertraktade kortet kände vi alla större och större 
tillförsikt – det var möjligt.

Hindren har dock blivit ännu större när det kom-
mer till att bryta isolering och främlingskap i sam-
hället och få det eftertraktade anställningsbeviset. 
Praktikperioder visar sig inte svåra att arrangera, 
men hur ska vi gå vidare för att möta de krav och 
fördomar vi möter från det omgivande samhället? 
Kan vi som kyrka fylla ut luckan mellan myndig-
heterna och civilsamhället? 

Vi har vårt sociala nätverk, många äldre och en-
samma som inte alls får det stöd de behöver. Går  
det att förena inom ramen för ROT och eget före-
tagande? Finns det några pensionerade ekonomer och 
företagare som kan vara mentorer under den första 
tiden? Där fortsätter nu vårt äventyr tillsammans.  
Är något annat möjligt?

hans andreasson
Pastor Kanalenkyrkan, Sandviken

Det knackade på dörren
Kristna karener kom till Sandviken

Nu möts vi tillsammans i  
gemensam bön och arbete  
i vår kyrka, förenade  
i samma uppdrag, i ord  
och kärlekens gärningar.
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sölve kajanus, pensionerad lärare, flyttade från 
Borås till Flatåsområdet i Göteborg. Han tyckte själv 
att han var förberedd för pensioneringen men hade 
inte räknat med hur ensam och isolerad man kan bli 
i en ny stad.

– Efter ett halvår i Göteborg var det fortfarande 
ingen som kände igen mig och sa hej. Jag hade 
börjat bli osynlig och började planera för min egen 
begravning.

Vändpunkten kom när Sölve såg en lapp på 
stadsdelskontoret: ”Vill du vara med i ett matlag? 
Frivilligcentralen Svängrummet, Flatåskyrkan.” 

I dag är Sölve mycket aktiv i Svängrummet och 
hans liv ser helt annorlunda ut. Nu är det många i 
området som hälsar på honom.

Frivilligcentralen är först och främst en mötesplats 
för vardaglig medmänsklighet och vi vill medverka 
till att skapa glädje, gemenskap och trygghet. Det är 
besökarna som bestämmer innehållet i verksamheten 
utifrån behov, intresse och färdigheter. 

Exempel på aktiviteter är bland annat öppen 
kyrka – en mötesplats för fika och samtal, stavgång, 
datastuga, bokcirkel, akvarellmålning, livsnära 
samtal, stolsgympa, sopplunch med underhållning 
och släktforskning. Alla aktiviteter leds av frivilliga 
och ingen verksamhet startar som inte någon har 
uttryckt önskemål om. 

En samordnare är anställd och har till uppgift att 
lyssna in tankar, önskemål, behov och att stödja de 

frivilliga i att förverkliga sina idéer. Samordnaren 
samlar representanter för de olika grupperna i ett 
brukarråd, där nya idéer och tankar prövas och där 
vi tar beslut om hur vi skall arbeta framåt. 

Oavsett vad man engagerar sig i är vår ambition att 
alla som kommer hit skall känna sig sedda och att det 
får vara en plats där relationer och nätverk skapas.

Hur når vi människorna i vårt närområde? Vilka 
behov finns? På vilket sätt kan vi som församling 
möta dessa behov? Det var dessa frågor man ställde 
sig i Flatåskyrkan för snart 12 år sedan och det blev 
utgångspunkten för att starta frivilligcentralen. I 
dag är det de boende i närområdet som kommer, 
även om de flesta inte har någon annan kontakt 
med församlingen. En utmaning är att få kunska-
pen om Frivilligcentralen att öka i församlingen, så 
att engagemanget kan växa ännu mer och att man 
känner att det är ett sätt att gestalta kristendomens 
kärleksbudskap.

Genom att vara huvudman för frivilligcentralen 
har församlingen också fått nära och goda relationer 
med politiker och tjänstemän i kommunen, som eko-
nomiskt stöder arbetet. I dag bedriver Flatåskyrkan 
sin diakonala verksamhet i huvudsak via frivilligcen-
tralen och når på detta sätt ungefär 500 människor 
under året.

sofia rossäng
Samordnare Flatåskyrkan, Göteborg

Den öppna mötesplatsen
Frivilligcentral i Göteborg
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soku, syrisk-ortodoxa kyrkans Ungdomsför-
bund i Sverige har sedan grundandet 1996 kommit 
att spela en mycket viktig roll i många syrianska 
(arameiska) ungdomars liv. SOKU som grundades 
av ungdomar har sedan start kommit att bli en 
plattform för engagemang och delaktighet inom den 
syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige. 

Genom att samla ihop ungdomar från stiftets alla 
hörn kom man att bilda en rikstäckande organisa-
tion samtidigt som man organiserade upp de lokala 
kyrkornas ungdomsverksamhet. Ungdomar samlas 
från Sveriges alla hörn och har sedan starten kommit 
att slå upp dörrarna för alla typer av ungdomar att 
bli en del i kyrkan. Genom årliga körfestivaler, bibel-
tävlingar, veckoslutskurser, teologiska utlandsresor 
tillsammans med nöje och gemenskap erbjuder man 
både den teologiskt kunnige möjligheten till vidare-
utbildning, den intresserade möjlighet till kunskap 
och den okunnige en hjälp till stöd. 

Den stora variationen av aktiviteter skapade av 
ungdomar och för ungdomar har kommit att spela 
en mycket viktig roll för SOKU. Genom att känna 
att man kan påverka, förändra, skapa och förnya har 
ungdomarna kommit att förälska sig i kyrkan där 
man ses som en resurs, som en viktig del i pusslet. 

Det som startar som ett intresse blir oftast genom 
åren en hobby. Man blir en del av gemenskapen, och 
med detta skapas en relation både till vänner men 
viktigast av allt, till Gud. Den starka relationen blir 
genom åren starkare och med detta ett brinnande 
hjärta och drivkraft för kyrkan genom alla stadier i 
livet. Man känner att man gör nytta, att man bidrar 
på sitt egna sätt. Det blir lätt att hitta Gud i organi-
sationer som inte bara är byggda i Guds namn utan 
även arbetar i Guds anda. Bibeln talar om att bygga 
sitt hus på en stadig grund, och oftast kan våra 
organisationer bidra med material till den enskildes 
andliga byggande. 

Vi ser genom åren ungdomar som fördjupar sig i 
sitt sökande efter Gud genom att bidra med med-
verkan och sitt eget kunnande. Detta samtidigt som 
SOKU erbjuder andliga verktyg i form av aktiviteter 
för alla smaker i syrisk-ortodox regi. Man hjälper  
ungdomarna på traven för att finna Gud. En upp-
skattad aktivitet är den årliga körfestivalen. Alla 
stiftets kyrkokörer undervisas i utvalda psalmer som 
man sedan presenterar. Festivalen samlar tusentals, 
både unga och gamla att tillsammans glädjas och 
njuta. De äldre ungdomarna stoltserar för föräld-
rarna medan man känner sig som förebilder för 
de yngre syskonen. Genom detta får vi en kedjere-
aktion. För de som ej deltar som körmedlemmar 
finns det möjlighet till att fungera som funktionär, 
konferencier, ljudansvarig, organisatör men även 
som blomansvarig eller värd. Små och stora poster, 
men alla lika viktiga.

Verksamheten som drivs blir helt och hållet bero-
ende av de ungdomar som helhjärtat är engagerade 
och försöker påverka. Mycket är anordnat av ung- 
domar och utifrån deras syn. Därmed blir det lättare 
att nå ut och påverka de ungdomar som idag står 
utanför kyrkan eller som står vid porten och tvekar 
inför att gå in. Genom att kunna få till sig deras upp-
märksamhet och få dem att bli en aktiv del i Kristi 
kropp blir vinsten inte ensidig, utan både organisa-
tionen, de aktiva och de nyblivna medlemmarna tar 
förtjänst av detta, alla på sitt sätt. När vi diskuterar 
vinsten talar vi om andlig rikedom och förtjänst. 

Många av de ungdomar som varit delaktiga i för-
eningsarbetet i SOKU fortsätter oftast med arbetet 
lokalt i sina församlingar. Man har alltså bildat 
en grund från SOKU och använder på så sätt den 
inspirationen till att få andra ungdomar intresserade 
så att de söker till ungdomsverksamheten. Vissa 
söker sig även vidare till uppdrag som styrelse- eller 
utskottsmedlemmar.

josef aslan
Subdiakon och tandläkarstudent

Av ungdomar,  
för ungdomar
Syriskt-ortodoxt frivilligarbete i Hallunda
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elin, 26, visar stolt sin namnbricka med fräls-
ningsarméskölden och berättar att hon arbetar som 
frivilligarbetare på Frälsningsarméns kår 393, något 
hon hoppas få fortsätta med eftersom hon trivs både 
med arbetet och människorna runt omkring henne.

– Jag var inte Guds bästa barn tidigare och 
började redan som åttaåring använda alkohol 
som bedövningsmedel. Det var tuffa förhållanden 
hemma, och jag byggde upp en egen liten värld för 
att skydda mig själv. 

Hon säger att vändningen kom när hon var 23 år. 
Då satt hon på ett behandlingshem och ville bara dö. 

– Någon hade någonstans, jag minns inte var, gett 
mig en ”Street Bible” som jag började läsa i.

Det hon läste fastnade, och hon sa till Gud: Finns 
du så är det detta jag har längtat till och nu vill jag 
ta emot dig. 

– Det gick inte på en gång, vägen blev lite krokig, 
men jag kände att jag ville lära känna Jesus och nu 
mötte jag människor som inte ville ha något av mig 
i gengäld.

För första gången på länge kunde hon skratta igen 
och sa till Gud: Är livet så här innerligt gott, vill jag 
inte lämna det.

– Kår 393 stöttade mig när det kändes som svårast  
och någon där hade brevkontakt med mig. Det 
betyder oerhört mycket att någon bryr sig om en när 
man lever i en utsatt position.

Elin fick sedan erbjudande om att arbeta som 
frivilligarbetare på kår 393 och det märks verkligen 
att hon känner sig hemma här. Om framtiden är Elin 
försiktigt optimistisk, men avslöjar att hon gärna 
vill arbeta med att hjälpa människor som har det 
jobbigt.

– Ja, jag vill hjälpa dem att hitta sin väg, precis 
som jag hittat min, avslutar hon.

Carina kom i kontakt med kår 393 genom en 
sommarvistelse tillsammans med sin son på ett som-
marläger kåren arrangerade på Lännersta gäst- och 
konferensgård. Nu jobbar hon som volontär i kårens 
kafé efter att tidigare ha arbetat på en stor banks IT-
avdelning, men gått in i den berömda ”väggen”. 

– Gotlandsgatan och kår 393 är som en oas för 
mig, här känner jag mig trygg och får möjlighet att 
ta mig tillbaka steg för steg. Jag var lite skeptisk i 
början, men det visade sig vara en riktig vinstlott jag 
drog. 

På lägret fick hon lära känna både andra mammor 
och Gud. Tillbaka i staden efter sommaren, gick hon 
till en återsamlingsträff och det ledde till att hon 
hamnade i en Alphagrupp för att studera kristen tro. 
Nu är Carina civilmedlem i kåren och träffar andra 
mammor med barn där nästan varje vecka. 

– För mig innebär träffarna på kår 393 gemen-
skap och glädje, men även en plats att vila på, vilket 
betyder mer än man tror. 

gunnar nygren 
(utdrag ur tidningen Stridsropet)

Att möta behov
Frälsningsarméns kår 393 vill nå alla på Söder, Stockholm



Ideella diakonala medarbetares upplevelser genom enkät  
utförd 4–12 maj 2010

Hallgren Britt (2006) Medmänniska och vän – en guldkant på tillvaron –  
frivillig besökstjänst, C-uppsats Högskolan Väst

Kyrkoordning för Svenska kyrkan (2005) Verbum

Leijman Maria (2006) Medarbetarskap – drivkrafter och mångfald,  
Magisteruppsats Uppsala universitet

Sandgren Per Anders (2009) Inkorporerad – om vår kallelse  
till medarbetarskap i kyrkan, Artos 

Johan von Essen (2008) Om det ideella arbetets betydelse – en studie  
om människors livsåskådningar. Uppsala Universitet

Svenskarnas engagemang är större än någonsin, Insatser i och utanför  
föreningslivet, Lars Svedberg, Johan von Essen, Magnus Jegermalm,  
Ersta Sköndal Högskola Arbetsrapportserie

Att styra frivilliga – går det? Maria Pérez Pérez, Harriet Wentzel,  
Linköpings universitet

Mitt stora intresse, min stora sorg och min stora livspassion,  
Gränslöst frivilligarbete med gömda flyktingar i asylgruppen i Malmö,  
Sandra Blomqvist, Malmö högskola

59 procent av svenskarna kan tänka sig arbeta frivilligt,  
Röda korset årliga undersökning

Frivilligarbete i Sverige – en studie av bestämningsfaktorer och omfattning, 
Johanna Svensson, Lunds universitet

Källor

Läs mer  
om frivilligarbete




