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Syfte

• Att kartlägga omfattningen av Svenska 
kyrkans arbete med asylsökande och 
nyanlända, och få en djupare förståelse för 
hur arbetet gestaltar sig lokalt



Metod

• Enkät till samtliga pastorat och församlingar med 
egen ekonomi i Svenska kyrkan, svarsfrekvens 65 %

• Fem fallstudier med totalt 35 intervjuer (med 
anställda, volontärer, förtroendevalda)
 Karlskoga

 Hammarby i Upplands Väsby

 Pajala

 S:t Johannes i Norrköping

 Teckomatorp i Svalöv
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82 % har verksamhet
37 000 deltagare per månad

8 000 volontärer



Språkcafé, 
klädinsamling, 
själavårdande 

samtal…

Ny 
verksamhet

52%
Utökad befintlig 

verksamhet
33%

Oförändrad
verksamhet 8%

Övriga
7%

95% samverkar med 
externa aktörer

49 % med kommunen
44 % med annan kyrka
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Ömsesidig glädje!

”…alltså, det jag kanske vill understryka, det är 
verkligen att det kan bli så fantastiska möten 
mellan människor. Man kommer hit för att tro att 
man ska hjälpa och så blir man hjälpt, att det är 
en sådan otrolig kommunikation och en sådan 
enorm gemenskap och ja, kärlek, kan man säga, 
verkligen. Det är faktiskt häftigt och det 
överraskar fortfarande att det är så. Ja, man blir 
alldeles glad.”
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Viktiga förutsättningar

• Goda lokala nätverk

• Teologi och formulerat uppdrag

• Anställd personal och lokaler i hela landet

• Lång erfarenhet/diakonal professionalitet 

• Språklig och kulturell kompetens 

• Rätt tidpunkt
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Relationer i centrum

• ”Sök upp, ut bland människor och tjänstemän, 
politiker och människor som behöver vårt stöd och 
vår hjälp på olika sätt. Vi måste bygga på 
relationer.”

• ”Jag är inte ledare, men jag är den här motorn som 
ändå frågar människor ’Vill du vara med här, vill du 
vara med och bidra?’ Och det vill ju människor, när 
man frågar på det sättet.”
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Religiöst kapital en tillgång

• Förtroende för kyrkan hos målgruppen 
”En nyckel är att i den här traditionen litar man på en annan 
troende mer än staten. Man kommer från en sådan kontext.”
”I efterhand vet jag att de levde tillsammans med kristna i 
Syrien. Så för dem var det inte alls främmande och de tänkte 
’vart ska man gå?’”

• Gudstro och andlig gemenskap ett stöd i svårigheter
”Här kan jag vara nära min Gud, jag kan gå långt från dåliga 
saker. Att vara nära Gud är bättre, det är ett bättre liv. Jag 
känner det i hjärtat.”
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Eldsjälar med mandat och kollegor

• En kyrkoherde reflekterar kring vikten av att 
”rekrytera och bejaka dem som vi kan kalla för 
eldsjälar” och att som chefer ”inte vara så ängsliga 
där, utan låta några människor faktiskt få släppa 
loss det de har.” 

• ”Jag tänker att man i kyrkan egentligen kan 
förändra mycket, inte bara att hatta hit eller dit, 
utan det går att kraftsamla, liksom att ’nu satsar vi 
på det här’ och har andra saker på sparlåga. Men 
då måste det finnas ett sådant samarbetsklimat.”
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Vad händer när det diakonala arbetet 
flyttar in i församlingens mitt? 

• ”Det har utvecklats en ’bry-dig-om-attityd’ som 
jag inte tycker fanns i samma utsträckning 
tidigare – flyktingarna har hjälpt oss att se på 
utsatta människor med större omsorg.”

• ”Att få höra och se vilket lidande som drabbat 
otaliga människor som av tvång och krig fick fly 
från sina hemländer har gjort oss mer sensibla 
och starkare i att visa medkänsla och försvara 
mänskliga rättigheter.”  



Insikt om uppdrag och kompetens

• ”Teologiskt sett har många församlingsbor och 
medarbetare hittat vad som är meningen med livet: 
att älska sin nästa genom att hjälpa de utsatta. 
Församlingens identitet och uppgift i samhället har 
blivit tydligare.” 

• ”Människor behöver konkret hjälp och andra har en 
vilja att hjälpa. Församlingen kan kanalisera detta.” 

• ”Vi har lärt oss hur viktiga vi är för människor som 
tappat sina trygghetsrelationer och som lever i oro 
för framtiden.” 





Behov av brobyggare 
i ett segregerat samhälle

• Underlätta etablering på bostads- och arbetsmarknad

• Överbrygga segregationens barriärer

• Förståelse mellan det religiösa och det sekulära

• Motverka isärdragning mellan stad och glesbygd

• En stark röst för asylrätt och vägar vidare för dem 
som inte får stanna i Sverige


