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Förord
Till grund för den här rapporten ligger resultat från ett projekt där vi
utforskat och försökt förstå vad en församling inom Svenska kyrkan
i utlandet representerar i vår tid. Vad gör en utlandsförsamling och
vilken är dess roll och betydelse? Vi lever i en alltmer gränslös och
globaliserad värld där handel, kapitalflöden, politik och kultur
alltmer överskrider nationsgränser. Globaliseringen innebär också
nya befolkningsflödesmönster. I globaliseringens fotspår har
människors förflyttning mellan länder underlättats och påtagligt
ökat. Det gäller människor i olika åldrar. Ett mönster i tiden är
emellertid också den ökande migrationen av äldre människor, som
flyttar permanent eller tillfälligt, till exempel nordeuropeiska
pensionärer som flyttar till varmare länder. Människor blir alltmer
gränslösa – även på äldre dagar. Det innebär dock inte att deras
behov av sammanhang, relationer och omsorg upphör. En
utgångspunkt för det projekt på vars resultat den här rapporten
bygger har varit att utlandsförsamlingarnas inriktning, roll och
funktion å ena sidan speglar den gränsöverskridande
samhällsutvecklingen i stort, å andra sidan mötet med lokala
förhållanden och behov från svenskar som bor på orten. Samtidigt är
det viktigt att understryka att intensiv migration mellan länder inte
är någon ny företeelse och att utlandskyrkan har historiska anor.
Vi har genomfört en gränsöverskridande resa vi med, vi som är
rapportens författare. Vi har besökt ett antal platser i världen där
utlandsförsamlingarna finns och genomfört långa intressanta
intervjuer med präster, assistenter och aktiva svenska pensionärer.
Med hjälp av datainsamling på Internet har vi dessutom kommit i
kontakt med samtliga församlingar spridda över världen. Vi vill
tacka er alla som medverkat, som tagit er tid att samtala med oss och
att svara på våra frågor. Vi hoppas att den här rapporten ska vara
givande att läsa. Det är också vår förhoppning att den ska ge upphov
till nya frågeställningar när det gäller utlandskyrkans roll och
insatser i vår tid.
Norrköping i juni 2012
Eva Jeppsson Grassman och Annika Taghizadeh Larsson
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KAPITEL 1
Bakgrund och utgångspunkter
Inledning
Det är klart att språket är viktigt när man kommer hit. Men här är det
inte bara språket som är viktigt, utan det är den totala hemkänslan. De
säger: ”oh, det känns som att komma hem”.

Citatet är hämtat ur en intervju med en kyrkoherde i en församling
inom Svenska kyrkan i utlandet. Med ”de” syftar hon på de svenskar
som under sin – längre eller kortare – vistelse på turistorten ifråga
söker sig till församlingslokalen i allehanda ärenden. Svenska
kyrkan i utlandet finns på drygt fyrtio platser i form av lokala
församlingar. Det är fråga om en mångfacetterad organisation med
historiska rötter. I vissa storstäder finns svenska församlingar med
flera hundraåriga anor. Flertalet församlingar är dock betydligt
yngre och har tillkommit på orter där det har funnits eller nu finns
många svenskar. Uppdraget är detsamma som för Svenska kyrkan i
övrigt, det vill säga att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt
utöva diakoni och mission1 men dessa uppgifter genomförs och
gestaltas i en miljö i främmande land. Församlingarna finns till för
svenskar som vistas i utlandet permanent, långvarigt eller för kortare
tid. I många fall illustrerar församlingarnas tillkomst tydligt
svenskarnas migrationsmönster i modern tid. Den övergripande
organisationen är kopplad till Svenska kyrkan i Sverige. Men vad är
en utlandsförsamling och hur ska man förstå den? Vilka mål vill
församlingarna uppnå? För vem spelar församlingarna en roll? Vilka
är de typiska besökarna? Vad består församlingarnas insatser av?
Det är några av de frågor som vi tar upp i den här rapporten, vars
syfte är att diskutera Svenska kyrkan i utlandet, dess avsikter,
verksamheter, inriktning och roller i en tid av tilltagande
globalisering. Vi utforskar också vilka målgrupperna är och
församlingarnas relationer till dessa, men också deras relationer till
det omgivande lokala samhället och dess befolkning. I rapporten

1

Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2010, 2 kap. 1§.
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läggs också ett särskilt fokus på församlingarnas möte med äldre
svenskar i utlandet, på åldrande och livets sista tid.
Varför studera Svenska kyrkans utlandsförsamlingar? Därför att vi
tror att de, med speciella förtecken, illustrerar tillhörighet och
identitet i en tid som präglas av migration i olika former. Betydelsen
av lokal tillhörighet för människors välfärd och identitet har fått
ökad uppmärksamhet i vår tid, samtidigt som vi ser en ökande
globalisering och krav på transnationell öppenhet. Detta kan verka
som en paradox men kan kanske också förstås som en naturlig
konsekvens: Behovet av att vara förknippad med en plats och ett
lokalt sammanhang kan få en särskild innebörd i en tid då
förhållandet mellan tid och plats framstår som alltmer fragmenterat
samtidigt som individens möjligheter att själv välja lokala
sammanhang och tillhörighet ökar (Castells 1997; Giddens 2000). I
den globalisering och de migrationsrörelsers tid som är utmärkande
för det moderna samhällets komplexitet, utgör ofta etnisk och
religiös tillhörighet motiv för människors engagemang i
civilsamhällets organisationer (Janoski 2005). En svensk
utlandsförsamling kan ses som ett lokalt svenskt sammanhang och
en möjlighetsstruktur för tillhörighet – och eventuellt omsorg –
samtidigt som man är långt borta. Trots sin anknytning till en
övergripande organisationsstruktur är de lokala församlingarna
oftast ideella föreningar som bygger på medlemskap (i varierande
utsträckning) och människors lokala deltagande. Församlingen kan
ses som en aktör i ett civilsamhälle som till viss del är svårgripbart –
både transnationellt och mycket lokalt. I någon bemärkelse kan den
fungera och upplevas som ett slags hem. Det är så den beskrivs i
vissa av de intervjuer som vi har genomfört med präster, diakoner
och församlingsaktiva pensionärer i olika delar av världen. Den
svenska utlandskyrkans officiella slogan är också just ”som hemma
fast utomlands” (Sjöström 2008).2 Men församlingarna har sannolikt
ett antal olika betydelser och deras verksamheter varierande
innebörder. Det är detta vi ska utforska i kommande kapitel.

2

Se också t.ex. www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=578247
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I en globaliserad värld
Församlingarna verkar i en alltmer globaliserad värld. Vad innebär
det? Globaliseringsbegreppet beskriver hur handel och kapitalflöden
blir nationsgränsöverskridande men hur denna typ av process också
gäller för politik, kultur, teknologi, kommunikation, etcetera.
Globaliseringen innebär också nya befolkningsflödesmönster, både
legala och illegala. I den ekonomiska globaliseringens fotspår och
tack vare ny teknologi, bättre kommunikationer, men också genom
överstatliga beslut, har människors förflyttning mellan länder
underlättats och påtagligt ökat (Gustavsson & Tallberg 2006; Baylis,
Smith & Owens 2008). Till detta kommer flyktingströmmar till följd
av krig och naturkatastrofer. Unga människor som söker sig ut för
att studera och praktisera, människor i karriären får arbete i
multinationella företag, samtidigt som strömmen av flyktingar ökar
– allt detta är exempel på nutida migrationsmönster. Ett annat
mönster i tiden är den ökande migrationen av äldre människor som
flyttar permanent eller tillfälligt. Det kan vara fråga om
anhörigmigration av exempelvis gamla föräldrar som flyttar till sina
barn i ett annat land. Allt vanligare är emellertid också att mer
välbeställda vänsterlänningar flyttar till varmare länder, på mer
permanent basis, men lika ofta säsongsvis. Här är det ofta fråga om
pensionärer. Människor blir ur det här perspektivet ”gränslösa” eller
”transnationella”, det vill säga de rör sig fram och åter över
nationella gränser gång på gång, livet igenom (Olson et. al. 2007;
Forssell 2012). Det innebär dock inte att deras behov av
sammanhang, relationer och omsorg upphör. En utgångspunkt för
det projekt på vars resultat den här rapporten bygger har varit att
församlingarnas inriktning, roll och funktion å ena sidan speglar den
gränsöverskridande samhällsutvecklingen i stort, å andra sidan
mötet med lokala förhållanden och behov från svenskar som bor på
orten. Samtidigt är det viktigt att understryka att intensiv migration
mellan länder inte är någon ny företeelse. Utflyttning från Sverige
har också pågått i olika former genom historien, till exempel till
USA, men ofta då genom ett permanent uppbrott från Sverige (se
t.ex. Ljungmark 1996).
En av migrationens konsekvenser är att människor ibland inte bara
lever och kanske åldras utan också tillbringar sin sista tid och dör i
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ett annat land än det där de är födda och har sina rötter. Det kan vara
fråga om äldre svenskar, där frågan om var de vill dö och gravsättas
aktualiseras. Men i globaliseringens tid får döden också andra
gestaltningar, såsom döden på det högteknologiska sjukhuset i
utlandet dit en svensk sökt sig/fått möjlighet att åka för någon viss
behandling som inte kan erbjudas i Sverige. Den globaliserade
döden torde emellertid också kunna handla om akuta sjukdomar,
olyckor och död när det gäller säsongsboende eller turister liksom
om kriminalitet och ond bråd död. De redan sköra eller svårt sjuka
som trots sin belägenhet är på resa i främmande land utgör också ett
inslag i bilden. Vårt forskningsprojekt har, vid sidan av sin allmänna
ansats, haft speciellt fokus på församlingarnas möte med åldrande,
livets sista faser, döden och de efterlevande. Ett antagande för
projektet har varit att utlandsförsamlingarna har en betydelsefull roll
i dessa sammanhang.
Några centrala begrepp
Vanliga begrepp inom den migrationsforskning som föreliggande
projekt anknyter till är migrant och transnationalism. I rapporten
använder vi begreppet migrant i dess vida bemärkelse för att
benämna en person som förflyttar sig från en plats till en annan,
inklusive någon som för kortare eller längre tid lämnar det land där
hon eller han bor för ett annat land. Ibland görs en åtskillnad mellan
å ena sidan migranter och å andra sidan turister. Det förstnämnda
avser då människor som för en längre tid lämnar den plats där de är
bosatta, medan turist implicerar att det handlar om ett tillfälligt
besök i ett annat land och som inte är knutet till arbete (Breuer
2005). Problemet med en sådan distinktion är att den är otillräcklig
för att beskriva en rad av moderna flyttmönster som bland annat
omfattar pensionärer från norra Europa som väljer att tillbringa
vintermånaderna i en egen eller hyrd bostad på varmare
breddgrader, så kallade snow birds. Då det är motiverat väljer vi
emellertid att dela upp migranterna i olika grupper utefter den
tidsperiod de tillbringat eller tillbringar på platsen ifråga, eller
utifrån deras motiv för att migrera.
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Även begreppet transnationalism använder vi i en förhållandevis vid
mening (Gustafson 2008). Det innebär att begreppet i rapporten
inkluderar såväl ”migranters gränsöverskridande aktiviteter och
relationer” som ”de verksamheter och institutioner som
växer fram i sändar- och/eller mottagarsamhällen som en följd av
sådana aktiviteter och relationer” (s. 452). Den transnationella
migrationen har kommit att bli ett typiskt inslag i den globaliserade
världen, där det i många fall inte är fråga om ett enda uppbrott från
hemlandet till ett nytt land, utan om en serie migrationsrörelser över
nationella gränser, där människor rör sig fram och tillbaka och har
flera platser som de betraktar som ”hemma”. Den transnationella
migrationen förstås sålunda bäst som en pågående rörelse där
individer kan ha komplexa platstillhörigheter (Levitt & Jaworsky
2007; Forssell 2012). Svenska säsongsboende pensionärer är ett
exempel på ”transmigranter”. På ett flertal ställen i världen där det
finns svenska utlandsförsamlingar utgör dessa migranter, när de
finns på plats, trogna deltagare i församlingens aktiviteter (se vidare
kommande kapitel).
Projektet och dess delstudier
Den här rapporten bygger på resultat från forskningsprojektet
”Utlandskyrkan i världens välfärd”.3 Projektet består av tre
delstudier. Delstudie 1 är en kvalitativt inriktad studie som omfattar
fallstudier av 12 svenska församlingar i utlandet. En strategisk
urvalsprincip har tillämpats när det gäller vilka församlingar som
här valts ut. Delstudien omfattar tre storstäder: Berlin, Paris och
New York och två hamnstäder med ”gammal invandring”: San
Francisco och Pireus.4 Vidare har fallstudier genomförts på olika
platser där äldre svenskar är säsongsbosatta, till exempel Ayia Napa
på Cypern, ett ställe dit många äldre svenskar kommer på vintern,
och i Haut de Cagne (nära Nice) som är en plats där församlingen
3

Projektet har genomförts vid Nationella Institutet för Forskning om Äldre och
Åldrande (NISAL) vid Linköpings universitet. Datainsamlingen genomfördes i
huvudsak under 2010. Projektet har genomförts med ekonomiskt stöd från
Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS).
4 Beträffande församlingen i Pireus, kom prästen att intervjuas i Sverige, i
samband med att han lämnade sin utlandstjänst.
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präglas av äldre, ofta permanentboende, välbärgade svenskar. I
övrigt handlar det om församlingar på orter vid Spaniens ”solkust”
och Kanarieöarna där många svenska pensionärer bor: San Agustin,
Los Christianos, Fuengirola samt Torrevieja. Till detta kommer
Phuket i Thailand, som är en av de nyare platserna för kyrkans
verksamhet.5 Det empiriska materialet består i inspelade och
transkriberade halvstrukturerade intervjuer med 11 präster, 5
diakoner/assistenter och 18 pensionärer, de flesta församlingsaktiva
(några intervjuade i par), samt fältanteckningar från observationer
genomförda i och omkring församlingslokalen.
Delstudie 2 utgörs av en analys av alla 45 församlingars webbsidor
samt andra typer av skriftligt material producerade av de enskilda
församlingarna (broschyrer etc.). Delstudie 3 är en Internet-baserad
enkätstudie med olika typer av frågor − en del med fasta
svarsalternativ och en del öppna frågor med utrymme för
respondenten ifråga att utveckla sitt svar. Enkäten har gått ut till
samtliga utlandsförsamlingar och besvarats av en eller flera av de
utsända anställda vid 39 av 40 kontaktade församlingar (prästen i
den enda församling som inte besvarat enkäten har intervjuats inom
ramen för den kvalitativa delstudien). Vid tidpunkten för studien
fanns det 45 utlandsförsamlingar, varav 5 församlingar av olika
anledningar inte kunde inkluderas i studien.6 Samtliga församlingar
finns representerade i svaren genom åtminstone ett svar.7 Projektets
frågor har i huvudsak studerats ur de anställda, utsända
församlingsföreträdarnas perspektiv. Genom våra egna platsbesök
och observationer, och genom intervjuerna med de
församlingsaktiva pensionärerna, har dock perspektivet i viss mån
breddats och mottagarperspektivet fått viss belysning.
5

I texten identifieras församlingarna med namn enbart i de fall där identifieringen
har en särskilt meningsbärande betydelse. I möjligaste mån har avidentifiering
skett. Detta gäller också för citat från intervjuer med präster, assistenter och
pensionärer.
6 Kairo har ingen aktiv församling för närvarande, Helsingfors tillhör Åbo stift,
Rhodos har bara öppet under sommaren, och Buenos Aries och Rio de Janeiro
tillhör Sao Paulos församling.
7 Men eftersom bortfallet var 52 – d v s endast 62 av 114 tillfrågade har svarat är
de resultat av enkätstudien som presenteras sålunda snarast att betraktas som
tentativa mönster.
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Organisation och historik
Svenska kyrkan i utlandet är ett samlingsnamn för Svenska kyrkans
utlandsförsamlingar samt de samordningsorgan i Uppsala och Visby
som förvaltar utlandskyrkans budget och utövar tillsyn över
utlandsförsamlingarna. Rådet för Svenska kyrkan i utlandet, som
fram till och med 2011 hette Nämnden för Svenska kyrkan i
utlandet, har det övergripande ansvaret för omfattning och inriktning
av verksamheten i utlandskyrkan. Detta innebär bland annat att
nämnden har till uppgift att arbeta med långsiktiga mål och
planering, utse präster och assistenter att verka i utlandet och att
verka för att utlandsvistande svenskar ska ha tillgång till en kyrklig
verksamhet, samt att göra en kontinuerlig uppföljning av
verksamheten i utlandskyrkan (Svenska kyrkans bestämmelser
2002:8). Viktiga på det lokala planet för utlandsförsamlingarna är de
kyrkoråd som flertalet av församlingar har. Dessa beslutar om
budget och verksamhetsinriktning, tillsammans med kyrkoherden.
Omkring hälften av all finansiering av församlingarnas verksamhet
utgörs av intäkter som församlingarna själva skapar genom basarer,
caféverksamhet, etcetera. De lokala utlandskyrkorna drivs enligt
juridiska former som är avpassade för landet, i praktiken liknar de
ideella föreningar och stiftelser eller så kan utlandsverksamheten
också bedrivas som en filial till Svenska kyrkan (Sjöström 2008;
Svenska kyrkans utredningar 2009:1). Det allmänna uppdraget för
utlandsförsamlingarna är enligt Kyrkoordning för Svenska kyrkan
det samma som grunduppdraget för församlingarna i Sverige: att fira
gudstjänst, bedriva diakoni och mission, samt att undervisa (Svenska
kyrkans utredningar 2009:1; Kyrkoordning för Svenska kyrkan
2010, 2 kap. 1§). Förutom det allmänna uppdraget betonas särskilt
den
sociala
målsättningen
med
verksamheten
i
utlandsförsamlingarna:
Att erbjuda svenskar som bor eller vistas utomlands under längre eller
kortare perioder gudstjänster och kyrkliga handlingar på svenska,
pastoral omsorg, stöd i kriser och katastrofer samt en svensk social
mötesplats (SKU 2009:1, s. 49).

I utlandsförsamlingarna arbetar ungefär 100 utsända från Svenska
kyrkan, ungefär 70 är lokalt anställda och dessutom arbetar cirka
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5000 på frivillig basis.8 Svenska kyrkan i utlandet har sin
verksamhet förlagd till omkring 45 lokala utlandsförsamlingar i 25
länder (Svenska kyrkans utredningar 2009:1), utöver dessa 45
församlingar firas också gudstjänster med jämna mellanrum på
ytterligare 80 platser runt om i världen.9 Geografiskt är uppemot 30
av dessa utlandsförsamlingar belägna på den europeiska
kontinenten, omkring fem av församlingarna finns i Nord- och
Sydamerika, medan de resterande cirka tio församlingarna återfinns
i
Asien,
Australien
och
Afrika.
En
majoritet
av
utlandsförsamlingarna finns i storstäder som New York och Paris.
Ett par av församlingarna har sitt säte i mer utpräglade hamnstäder
som Rotterdam. De återstående utlandsförsamlingarna återfinns på
platser som har karaktären av att vara semester- och turistorter,
exempelvis San Agustin på Gran Canaria (Sjöström 2008). Den
övervägande delen av utlandsförsamlingarna finns i länder där
kristendomen är den mest framträdande religionen, frånsett
exempelvis Dubai, Hongkong och Bangkok (ibid). Ett par av
Svenska kyrkans utsända kyrkoherdar är verksamma i flera
utlandsförsamlingar, exempelvis är kyrkoherden i Berlins
församling även kyrkoherde i församlingen i München (Svenska
kyrkans utredningar 2009:1). Dessutom har huvuddelen av
utlandsförsamlingarna gudstjänstplatser på flera orter utöver
huvudorten eftersom utlandssvenskarna inte sällan bor geografiskt
utspridda. Exempelvis har kyrkoherden i Singapores församling
gudstjänstansvar även i Kuala Lumpur (Malaysia) och på Jakarta
(Indonesien) (Sjöström 2008). Utlandsförsamlingarna i Tallinn och
Toronto är knutna till den evangelisk-lutherska kyrkan i respektive
Estland och Kanada, medan den svenska församlingen i Helsingfors,
som tidigare var en av Svenska kyrkans utlandsförsamlingar, sedan
2007 är en del av den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och
återfinns under Borgå stift (Svenska kyrkans utredningar 2009:1).
Det är heller inte ovanligt att Svenska kyrkans utlandsförsamlingar
samverkar med den Norska sjömanskyrkan. I exempelvis Ayia
Napa, på Cypern, är församlingens verksamhet helt integrerad med
den Norska sjömanskyrkan, medan församlingarna i Berlin, Los
8
9

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=754476 nedladdad 110131
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=754476 nedladdad 110131
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Angeles och San Fransisco bedriver verksamheten parallellt med
den Norska sjömanskyrkan.
Etablering i olika faser
Det går tydligt att urskilja att Svenska kyrkans etablering av
utlandsförsamlingar har skett i olika faser under historien. Till den
första fasen hör de allra äldsta församlingarna: i Tallinn grundad
omkring år 1530, i Paris år 1626 och i London år 1710.
Församlingarna bildades i en tid då Sverige, med sina
stormaktsanspråk, expanderade ekonomiskt, politiskt, militärt,
kulturellt, administrativt, socialt och inte minst religiöst, vilket
föranledde att svenska präster skickades till svenska beskickningar
och ambassader runtom i Europa, och åtföljde svenska handelsfartyg
eller svenska militärexpeditioner i väpnade konflikter för att
upprätthålla den andliga vården bland svenskarna. Det var
statsmaktens behov under denna era som alltså skapade
förutsättningar för Svenska kyrkan att kunna etablera
utlandsförsamlingar. Inledningsvis handlade det dock om en
tämligen spridd utlandsverksamhet i framförallt länder med en
annan tro än den lutherska (Murray 1980; Svenska kyrkans
utredningar 2001:1; 2009:1). Det romersk-katolska Frankrikes
allians med Sverige under 30-åriga kriget innebar att alltfler
lutheraner, såväl svenska som tyska, vistades i Paris, vilket
föranledde etableringen av församlingen 1626. Församlingens
uppdrag var inte bara att erbjuda lutheraner Guds ord och
sakrament, utan även att bistå utsatta lutheraner med sjuk- och
fattigvård. Parisförsamlingen blev ibland också en tillflyktsort för
såväl religiöst oliktänkande - förföljda hugenotter, som för politiska
avfällingar (Renström 1926; Bjurström et. al. 1976). Mönstret känns
igen från vissa av de andra utlandsförsamlingarna genom historien –
viljan att just skydda och gömma utsatta människor och att fördela
insamlade förnödenheter till behövande.10 Ett exempel är
församlingen i Berlin, som enligt vissa uppgifter gömde och bidrog
till att smuggla ut judar ur Nazityskland under andra världskriget
(Perwe 2006). Under Kalla kriget var församlingen i Berlin återigen
10

Se exempelvis information om detta på hemsidorna för utlandsförsamlingarna i
Oslo och Wien.
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involverad i utsmuggling av förföljda, denna gång från Östberlin till
Västberlin, enligt uppgifter på församlingens hemsida.11
Under 1800- talet och i början på 1900-talet var det framförallt den
växande svenska sjöfarten och väckelserörelsens frammarsch i
Sverige som låg bakom den andra fasen av grundandet av
utlandsförsamlingar. Flera av de nyetablerade utlandsförsamlingarna
förlades till hamnstäder och fick en betydande roll för svenska
sjömän. Även länder som Norge, Danmark och Finland började
etablera sjömanskyrkor runtom i världen. Inledningsvis bar
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen ansvaret för ett antal av de
nyetablerade svenska församlingarna, detta sedan de år 1869 hade
börjat utöva sjömansmission. Svenska kyrkans sjömansmission tog
fart efter att Svenska kyrkans Missionsstyrelse hade grundats 1888.
Svenska kyrkan övertog så småningom ett par av Evangeliska
Fosterlandsstiftelsens församlingar i utlandet. Att ta ansvar för och
sörja för själavården bland svenskar utomlands, såväl bland sjöfolk
som boende, blev således ett betydelsefullt uppdrag för Svenska
kyrkan. År 1933 omorganiserades verksamheten, och ansvaret fick
det nybildade Svenska kyrkans Sjömansvårdsstyrelse (Bergmark
1974; Murray 1980; Svenska kyrkans utredningar 2001:1; 2009:1;
se även Aagedal 2007). Rotterdams församling, grundad år 1909,
var en av flera som inrättades under denna era och för de ungefär
5 000, till största delen svenska sjömän, som besökte församlingen
det året erbjöds läsrum, gemenskap och gudstjänst. Församlingens
uppdrag var inte mission i ordets snävare bemärkelse – att omvända
främlingar. Målsättningen med verksamheten var mer att ansvara för
de svenska besökarnas andliga välfärd och utöva sjömansvård
(Bergmark 1974), där församlingen snarast skulle ses som en
”svensk tillflyktsort, där man finner ro och tillflykt undan stadens
många lockande nöjen” (Karlsson 1988 s. 218).
Efter andra världskriget, när det svenska välfärdsamhället byggdes
upp och levnadsstandarden successivt ökade för medborgarna,
började nya svenska migrationsmönster utvecklas. Då etablerades
nya utlandsförsamlingar, den tredje fasen, inte sällan geografiskt
placerade där svenska långtidsboende, turister och semesterfirare
11

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=670516, nedladdad 110328

22

befann sig (Svenska kyrkans utredningar 2001:1; 2009:1). Svenska
kyrkans Sjömansvårdsstyrelse bedrev inledningsvis ett försöksarbete
på Mallorca och Kanarieöarna i mitten av 1960-talet för att
uppskatta behov och förutsättningar för en ny form av
utlandsverksamhet i spåren av svenskarnas nya migrationsmönster.
Ett behov förelåg och ett antal församlingar etablerades under ett par
decennier, framförallt i Spanien. År 1981 startade en
utlandsverksamhet i San Agustin, Gran Canaria. San Agustin anses
ha blivit en genuin svenskbygd. Gran Canaria besöks årligen av ca
250 000 svenskar och omkring 2000 är permanentboende (Edin
2010). År 1976 ändrades namnet på Svenska kyrkans
sjömansvårdsstyrelse till Svenska kyrkan i utlandet. (Svenska
kyrkans utredningar 2001:1).
2000-talets etableringar av nya församlingar, den fjärde fasen,
innebär att utlandsförsamlingar ska etableras på orter där svenskar
bor och vistas i större omfattning och nyetableringar ska prioriteras
till orter som påtagligt skiljer sig språkligt och kulturellt från
svenska förhållanden (Svenska kyrkans utredningar 2009:1). Phuket
i Thailand och Fort Lauderdale i Florida, USA, vilka tillhör de allra
yngsta utlandsförsamlingarna,12 är belysande exempel på
församlingsetableringar under den fjärde fasen. Församlingen i
Phuket startade sin verksamhet 2008, och till Phuket kommer
ungefär 250 000 turistande svenskar varje år,13 dessutom finns där
omkring 5 000 svenskar som under kortare eller längre perioder är
fastboende (vår enkät). Till skillnad från de flesta andra
utlandsförsamlingar ligger inte fokus i Phuket på ”att bygga
församling”, runt en befintlig kyrkolokal. Verksamheten i Phuket
verkar mer ha karaktären av att vara en ”framtidens kyrka”, det vill
säga en ”mobil servicekyrka” snarare än den traditionella
”församlingsinriktade kyrka” som har varit utlandskyrkans signum
genom historien.
Parallellt med Svenska kyrkans strävan mot nyetableringar bortom
den europeiska kontinenten så dras Svenska kyrkan med stora
besparingsbehov, vilket får konsekvenser för utlandsförsamlingarna
12
13

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=643269 nedladdad 110328.
http://www.phuketguiden.se/fakta-om-phuket/
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i Europa. När Svenska kyrkan i utlandet behöver mer resurser för sin
verksamhet förlagd till andra delar av världen, kan det medföra att
vissa församlingar tvingas upphöra med sin verksamhet. Det gäller
exempelvis några församlingar i Spanien, trots att församlingarnas
verksamheter årligen besökts av åtskilliga tusentals svenskar (Edin
2010).
Svenskar och migration
Det är svårt att få en klar historisk såväl som samtida bild av
svenskarna i utlandet. Under perioden 1850-1930 emigrerade
ungefär 1.5 miljoner personer från Sverige, av vilka 1.2 utvandrade
till Nordamerika. Mellan åren 1945 till 2003 beräknas ungefär 1.4
miljoner utflyttningar från Sverige ha ägt rum, varav 500 000 var
svenska medborgare (Statistiska Centralbyrån 2004). Enligt
Statistiska Centralbyråns skattning 2009 bodde i början på 1900talet ungefär 780 000 Sverigefödda i utlandet, av dessa drygt
575 000 i Nordamerika (Välfärd Nr 3 2009). Denna siffra sjönk
fram till 1980-talet, för att därefter återigen ha börjat stiga. Under de
senaste åren har svenskarnas utvandring ökat påtagligt. Ett tydligt
mönster är också att den svenska migrationen av pensionärer har
ökat – svenska pensionärer som flyttar utomlands permanent eller på
säsongsbasis. Enligt Pensionsmyndigheten var det 92 500 personer
som fick svensk pension utomlands år 2011, vilket var en ökning
jämfört med året innan.14
Idag finns det uppskattningsvis drygt 300 000 registrerade eller
långtidsboende Sverigefödda utomlands. Den största andelen
svenskar i utlandet bor i USA (54 400), Norge (33 900) och Finland
(29 500) (Välfärd Nr 1 2008). Föreningen Svenskar i Världen
(SVIV), som har ett annat underlag för sin beräkning, gör å andra
sidan gällande att det idag finns ungefär 500 000 svenska
medborgare som bor runtom i världen.15 Enligt deras statistik bor
14

Enligt muntlig uppgift från Pensionsmyndighetens statistikenhet. I antalet
inräknas dock inte bara svenskar utan också personer som efter pensioneringen
återvänt till sina tidigare hemländer.
15 http://www.sviv.se/index.php/publisher/articleview/frmArticleID/4/staticId/34/
nedladdad 110328.
24

det flest svenskar i USA (100 000), Spanien (90 000) och
Storbritannien (90 000) (Hedlund 2011). Att siffrorna skiljer sig åt
beror på att Statistiska Centralbyrån baserar sina siffror på de
svenskar som har för avsikt att bo minst ett år utomlands och vilka
registreras som utflyttade från Sverige, medan SVIV baserar sina
siffror på uppskattningar som ambassader och konsulat gör kring
svenska medborgares utlandsboende oberoende av vistelsetiden,
eller om de medräknas i mottagarlandets folkräkning eller inte. I
Statistiska Centralbyråns statistik synliggörs således inte de
svenskar, inte sällan pensionärer, vilka väljer att bosätta sig
utomlands kortare tid än ett år, till exempel de som har ett
säsongsboende utomlands. Av de omkring 228 000 svenskfödda
personer som flyttade från Sverige mellan åren 1969 och 2006, och
som officiellt inte har återvänt (och som utgör underlaget i
Statistiska Centralbyråns statistik) var 52 procent kvinnor. Ser man
till åldersfördelningen (förutsatt att samtliga levde 2006), så var
ungefär 40 procent under 30 år, 50 procent var mellan 30 och 60 år
och endast 10 procent var över 60 år 2006 (Statistiska Centralbyrån
2006; Välfärd Nr 1 2008).
Om Sverige fram till och med andra världskriget var ett utpräglat
utvandringsland, så har tiden efter 1945 präglats av en större
invandring än utvandring. Under perioden 1850 till 1930 uppgick
invandringen till omkring 400 000 människor, flertalet av
invandrarna var återvändande svenskfödda före detta emigranter.
Under perioden 1945-2003 har uppskattningsvis 2.4 miljoner
människor flyttat till Sverige, cirka 320 000 av dessa var svenska
medborgare (Statistiska Centralbyrån 2004).
Även svenskarnas semestervanor inverkar på migrationsmönstren
och får betydelse för utlandsförsamlingarnas verksamhet. Enligt
Vagabonds resebarometer har antalet semesterresor stigit med 17.5
procent mellan åren 2000 och 2009. Omkring 3 114 000 svenskar
reste till Norden och Baltikum 2009, och till övriga världen reste
cirka 6 784 000 svenskar år 2009. Till de allra vanligaste resemålen
utanför Norden och Baltikum hör Spanien (inklusive Kanarieöarna)
med drygt 1.1 miljoner antal resor per år, följt av Tyskland 656 000
och Storbritannien 512 000. Av de 6 784 000 svenskar som reste
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utanför Norden och Baltikum 2009 var 8.5 procent pensionärer
(65+). (Vagabonds resebarometer 2010).
Av siffrorna går det tydligt utläsa att svenskarna är en del av den
globala migrationen, men hur många av dessa semesterfirare och
fastboende svenskar i utlandet kommer i kontakt med Svenska
kyrkans utlandsförsamlingar? För hundra år sedan, 1911, besöktes
Svenska kyrkans utlandsförsamlingar av omkring 30 400 personer,
och antalet besökare på gudstjänsterna var ungefär 30 200.
Motsvarande siffror år 1955 var 224 555 besökare totalt och 72 779
gudstjänstbesökare (Svenska kyrkans utredningar 2001:1). Idag tar
utlandsförsamlingarna emot fler än 900 000 besökare, och antalet
gudstjänstbesökare rör sig kring drygt 220 000.16 Siffrorna säger att
besöksfrekvensen hos Svenska kyrkan utlandsförsamlingar har stigit
i takt med svenska befolkningens ökande resande och migration.
Men siffrorna visar också att besökarna ofta har andra ändamål med
sina besök än att delta i gudstjänst, och att andelen besökare som
deltar i gudstjänster minskat, relativt sett, över tid. Det finns också
anledning att påtala att under motsvarande period i Sverige har
andelen kyrkotillhöriga i Sverige som regelbundet deltar i gudstjänst
successivt minskat (Svenska kyrkans statistik 2010). Svenska
kyrkan har också tappat medlemmar, särskilt under de senare
decennierna.
Forskning om migration och religion
År 2005 levde drygt 190 miljoner människor utanför sitt
födelselands gränser. Av dessa fanns drygt 50 procent i Europa eller
i USA, vilket också synliggör att det inte enbart är västvärlden som
är målet för dagens migration (Tulud Cruz 2008). Siffror från år
2003 visar att av de migranter som levde i något EU-land kunde
endast ungefär hälften räknas som kristna, övriga tillhörde andra
religioner, till exempel var drygt 30 procent muslimer (Peschke
2009). Mot bakgrund av denna bild blir frågan om vad religionen
egentligen betyder för migranter och i migrationssammanhang
mångfacetterad.
16
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Forskningen om religionens innebörder och betydelse i
migrationssammanhang är internationellt sett ganska omfattande.
Amerikansk forskning har en dominerande position, och den baseras
på den långa amerikanska erfarenheten, både av den tidiga
invandringen och av den som rör det som kallas ”the new
immigrants” (Smith 1978; Warner och Wittner 1998; Ebaugh &
Chafetz 2000; Hirschman 2004). Under de senare decennierna har
också europeisk forskning inom området börjat utvecklas, och det
gäller även Sverige (se t.ex. Mella 1996; Nordin 2004; Sjödin 2011).
En utgångspunkt för en hel del av forskningen om migration och
religion är det faktum att religionen tycks få ökad betydelse för
människor som befinner sig i situationer av migration och
invandring. Frågor som utforskats är vilka behov religion tillgodoser
för migranter, andligt, psykologiskt, socialt, och hur religiöst
engagemang kan användas i immigrantsituationen; vidare har
studerats församlingens ekonomiska och sociala betydelse i det nya
landet, församlingsrummets betydelse och vilket inflytande det
omgivande majoritetssamhället har på minoritetsförsamlingar och på
utvecklingen av migranters religiositet. En betydelsefull
forskningsfråga är också vilka konsekvenser deras religiösa
engagemang får för integration och segregation i det nya landet. I en
nyligen utkommen avhandling som handlar om kopplingarna mellan
migration, religion, integration och segregation, sammanfattar
Sjödin (2011) förtjänstfullt den internationella forskningsfronten
inom det här området.
Resultaten från mycket av den forskning som behandlar kopplingen
mellan migration och religion har visat på religionens betydelse för
migranternas upprätthållande av identiteter. Den kan bli ett stöd för
deras möjlighet till integration i det nya samhället men
religionsutövningens konsekvens för dem kan också bli ett
utanförskap. Religionen får betydelse i det nya landet genom att den
möjliggör ett utövande och bevarande av den egna kulturella
särarten inom ramen för den religiösa tillhörigheten, också språkligt,
och kan därmed också bidra till att kontinuiteten i förhållande till
tiden före migration kan upprätthållas. Att ha möjlighet att få utöva
sin tro som migrant tillsammans med likasinnade i en församling
skapar samhörighet och trygghet (Ebaugh & Chafetz 2000; Peschke
2009; Sjödin 2011). Kontakten med det nya omgivande värdlandet –
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majoritetsamhället – kan både förstärka tidigare trosuppfattningar
och bidra till ifrågasättande och frigörelse. När det gäller dynamiken
mellan den religiösa gruppen och det omgivande samhället, vid
ankomsten och över tid, är mönstren mångfacetterade och tycks ha
att göra med vilka grupper det är fråga om, och vilket som är det
omgivande samhällets specifika förutsättningar (Spellman 2006;
Sjödin 2011). Om etnicitet, och i viss utsträckning kön, som
kategorier varit föremål för forskningen om migration och religion,
så gäller inte samma sak för äldre som kategori i detta sammanhang.
Vårt projekt, som har ett särskilt fokus på frågor om äldre och
åldrande när det gäller migration och utlandskyrkans roll, har
sålunda fört oss in på ett område som i stor utsträckning återstår att
utforska.
Den svenska samtida forskningen om migration och religion har
hittills fokuserat på migrationen till Sverige. Överhuvudtaget är det,
inom den ganska omfattande forskning om religionens betydelse för
migranter som nu finns, få studier som är inriktade på migranter från
nordeuropeiska länder, och på de nordiska utlandskyrkorna (se dock
Kverndal 1986 samt Aagedal 2007 om den Norska Sjömanskyrkan).
Religionens betydelse i den transnationella erfarenhet som
säsongsboende innebär har knappast heller tidigare utforskats. En
hel del av resultaten från forskningsprojektet ”Utlandskyrkan i
världens välfärd” som presenteras i den här rapporten berör sålunda
frågor och teman som hittills fått föga uppmärksamhet inom den
forskning som rör migration, särskilt äldremigration och religion.
Det finns vid det här laget förhållandevis många studier som rör
ålderspensionärers migration från Sverige och andra nordeuropeiska
länder till Spanien (se t.ex. Rodrigues et. al. 1998; O'Reilly 2000;
Gustafsson 2001; 2008; Breuer 2005; Blaakilde 2007; Haug, Dann
& Mehmetoglu 2007). Få har däremot, såsom vi gör i detta projekt,
intresserat sig för äldre nordeuropéers migration också till andra
länder än Spanien (se t.ex. Williams et. al. 2000). En annan skillnad
mellan vårt projekt och huvuddelen av de tidigare studierna om
pensionärers migration är att de inte berör migrantkyrkans roll i de
äldre migranternas dagliga liv, annat än i förbigående (se t.ex.
Gustafsson 2001).
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När det gäller den svenska utlandskyrkan som institution och dess
roll för svenska migranter finns det några historiskt inriktade studier
(inklusive en doktorsavhandling), minnes- och jubileumsskrifter
etcetera, varav några är inriktade på specifika församlingar (se t.ex.
Renström 1926; Evander 1960; Bergmark 1974; Bjurström et. al.
1976; Murray 1980; Bäckström 1995; Evander & Sjöström 2001).
Någon tidigare studie om den samtida utlandskyrkan och dess
församlingar över hela världen har vi däremot inte funnit, bortsett
från ett antal utvärderingar och utredningar av utlandskyrkans
verksamhet genomförda av, eller på uppdrag av, Svenska kyrkan
själv (se t.ex. Svenska kyrkans utvärderingar 2001:1; 2009:1).
Rapportens uppläggning
Det material som har insamlats genom vårt projekt är omfattande,
rikt och mångfacetterat. I den här rapporten har vi gjort
avgränsningar och vi lyfter fram och diskuterar våra uppställda
frågor genom ett antal ”nedslag” i materialet och genom att belysa
vissa perspektiv som vi tyckt vara särskilt intressanta. Det är alltså
inte fråga om någon heltäckande bild och vissa infallsvinklar och
perspektiv återstår att utveckla i andra sammanhang. Mot denna
bakgrund diskuterar vi i de kommande sju kapitlen de
frågeställningar som presenterades i början av det här kapitlet –
först, i Kapitel 2, genom en allmän beskrivning av utlandskyrkans
roll och aktiviteter, i huvudsak baserad på resultat från den Internetbaserade enkätundersökningen i delstudie 3. Därefter görs ett antal
avgränsade analyser utifrån frågeställningarna, baserade på material
från alla tre studierna.
I Kapitel 2, Svenska kyrkan i utlandet: Aktörerna,
församlingarna och aktiviteterna, ges en allmän beskrivning av
utlandsförsamlingarna, deras roll, aktiviteter och deltagare.
I Kapitel 3, Som att komma hem, fokuseras på församlingarnas roll
som rum för tillhörighet och på den centrala metaforen ”hem” som
vår analys av intervjuer, hemsidor och observationer visat på.
I Kapitel 4, Sårbara migranter: Utslagna, alkoholiserade och
sjuka i globaliseringens tid, belyses aspekter av svensk migration i
globaliseringens tid som är mindre kända och som vi kanske inte
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spontant förknippar med svenskt resande. Kapitlet handlar om
sårbara
grupper
i
migrationssammanhang
och
om
utlandsförsamlingarnas insatser för dessa.
I Kapitel 5, Bakom den ungdomliga fasaden: Utlandskyrkans
äldre besökare och frivilligt aktiva, diskuteras – och
problematiseras – ålderstemat i utlandsförsamlingarnas självbild utåt
och i den faktiska verksamheten.
I Kapitel 6, Migration, död och sorg. Utlandsförsamlingarnas
möte med livets sista tid, tas döende, död och sorg upp i
förhållande till svenskt resande och migration i olika former och
utlandsförsamlingarnas roll och insatser i dessa sammanhang.
I Kapitel 7, En kristen resa? Migration, existens och
utlandsförsamlingens religiösa betydelse, fokuseras på det
religiösa uppdraget och religiositetens roll och innebörder för
svenskar i förskingringen.
I Kapitel 8, Utlandskyrkan i en tid av globalisering och
äldremigration: Sammanfattning och slutdiskussion ges en
sammanfattning av teman som har belysts och slutsatser presenteras.
Diskussionen knyter tillbaka till den övergripande frågan om hur
man ska förstå en utlandsförsamling.
Utarbetandet av detta kapitel har skett genom medverkan av
doktorand Magnus Broström.
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KAPITEL 2
Svenska kyrkan i utlandet: Aktörerna, församlingarna
och aktiviteterna
…och jag tycker att det är en utveckling…och jag lär mig ju plötsligt
då…med den erfarenhet som jag tidigare hade – så får jag ju ett annat
perspektiv på hur man som församling måste klara av sin ekonomi på
ett sätt som vi inte behövde i Sverige. Och också – jag kunde ju ringa
i min kyrka om det började läcka någonstans och det hände någonting
– då ringde jag till fastighetsavdelningen och så kom de. Men det kan
jag ju inte här.

Inledning
Det här är ett citat från en intervju som genomfördes inom delstudie
1 i projektet. Det är en präst i en utlandsförsamling i en storstad som
beskriver sitt arbete i församlingen och jämför det med de
erfarenheter hon har av sitt prästämbete i Sverige. Det är mycket
som är annorlunda i kraven som ställs på en präst i en
utlandsförsamling.
Verksamheterna
skiljer
sig
från
församlingsverksamheter i Sverige på en hel del punkter, det vittnar
många av de intervjuade om. I det här kapitlet, som i huvudsak
bygger på resultat från vår Internet-baserade enkätstudie (delstudie
3), gör vi en första presentation av församlingarna – av aktörerna,
rollerna, målgrupperna och verksamheterna i utlandskyrkan – och vi
försöker förstå på vilket sätt dessa speglar kyrkans grundläggande
uppdrag. Det är centrala teman som lyfts fram och som sedan
vidareutvecklas och fördjupas i kommande kapitel. Den Internetbaserade enkäten besvarades av 62 utsända medarbetare, i 45
församlingar – 32 präster och 30 assistenter.
Aktörerna
Svenska kyrkans utlandsförsamlingar finns spridda över hela
världen. Vilka är då de utsända medarbetare som verkar i dessa
församlingar? Vad utmärker dem? En första iakttagelse vi gjort är
att det är fråga om en påtagligt föränderlig skara präster och
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assistenter17 med tidsbegränsade uppdrag. Det vittnar inte minst
uppgifterna på församlingarnas hemsidor om. De som representerar
en viss utlandsförsamling i vår enkätstudie finns inte nödvändigtvis
kvar i den församlingen sex månader senare, enligt uppgifterna på
församlingens hemsida, etcetera. I enkätstudien uppgav över hälften
av de svarande att de varit verksamma i sin församling mindre än 2
år. Den bild vi fångade upp genom vårt ”nedslag” under februari och
mars 2010 kan sålunda ha förändrat sig påtagligt sedan dess. Som
utomstående kan man ställa sig frågan hur de tidsbegränsade
uppdragen påverkar kontinuiteten i arbetet och den typ av
kompetens som ligger i lokal förtrogenhetskunskap och som torde
vara avgörande för att man ska kunna fungera i sitt
församlingsuppdrag. Tidsbegränsade uppdrag när det gäller
utlandstjänst är emellertid en vanlig ordning inom andra
organisationer också, företag, liksom i utrikesförvaltningen.
Troligtvis ställer Svenska kyrkan krav på lång erfarenhet och
tidigare meriter för sina utlandsanställningar. Så kan man i alla fall
tolka det faktum att ungefär hälften av dem som svarat på enkäten
var födda på 1940- eller 1950-talet, och bland övriga var merparten
födda på 1960-talet. Dessutom hade 13 av prästerna varit
verksamma i andra utlandsförsamlingar tidigare, för längre eller
kortare tid, och 15 av de 30 assistenterna hade samma typ av
erfarenhet.
Formella meriter och kulturkompetens
Många av respondenterna vittnade om att arbetet i en
utlandsförsamling i vissa avseenden ställer helt andra krav på
personalen – på präster såväl som på assistenter – trots att uppdraget
i grunden är detsamma som i en församling i Sverige. Det är
mångfacetterad kompetens som behövs och som gäller både
personliga resurser och förmåga till anpassning i förhållande till
situationens specifika krav. I enkäten ställde vi följande fråga:

17

När det gäller utsänd personal inom Svenska kyrkan finns bara två kategorier:
präster och assistenter. Den senare kategorin kan bestå av personer med olika
professionell bakgrund: diakon, församlingspedagog men också organist.
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Vilka delar av din professionella utbildning och erfarenhet tycker du
att du har särskild nytta av i ditt nuvarande arbete i
utlandsförsamlingen?
Här gavs respondenterna i enkäten möjlighet att formulera öppna
svar. Dessa följer tre huvudmönster (och det gäller både präster och
assistenter): Några pekar på betydelsen av den egna formella
utbildningen – grundutbildning, i form av prästutbildning eller
socionomutbildning, etcetera, och några nämner formell
påbyggnadsutbildning. Vissa av respondenterna uppger också
psykoterapeutiska påbyggnadsutbildningar som viktiga, ytterligare
någon anför forskarutbildning i teologiskt ämne. Det är den gedigna
formella utbildningen som är den avgörande kompetensen och
kunskapskapitalet, enligt dessa respondenter. Emellertid är det också
ganska många som hävdar att det formella inte räcker. De lyfter
istället, eller också, fram betydelsen av personliga egenskaper:
”social förmåga”, ”att kunna improvisera, släppa kontrollen”.
Ytterligare någon lyfter fram den egna etiska lyhördheten som en
tillgång som blir speciellt viktig i utlandsuppdraget.
Lång arbetserfarenhet, inte minst med bredd betonas av vissa: ”20
års tidigare arbete väger tungt”. Men andra yrkeserfarenheter kan
vara lika viktiga, menar en del respondenter, inte minst på grund av
att utlandsuppdraget kräver att man är påhittig och allsidig. Att som
några bland respondenterna ha varit egen företagare, snickare eller
ingenjör före prästyrket kan ha gett värdefulla erfarenheter som
kommer till nytta i församlingsarbetet. Det finns ingen att ringa till
när det uppstår praktiska problem på det sätt som man kan i en
hemmaförsamling och då kan ”allkunskap” komma väl till pass.
Flera betonar behovet av annan kompetens för att klara av uppdraget
i utlandsförsamlingen. Vissa efterlyser sådan utbildning som de inte
har, till exempel ”i ekonomi, psykologi, ledarskap”. Ett annat
mönster i svaren handlar om betydelsen av speciella kunskaper som
inte har med den formella utbildningen att göra utan som snarare är
förknippade med vissa sidor av just utlandsuppdraget: bland annat
erfarenhet av att arbeta i krissituationer, såsom exempelvis under
tsunamin 2004. Även andra kriser och olyckstillbud tas upp. I en
utlandsförsamling måste man också vara beredd på att ”göra allt
möjligt” och en respondent bland prästerna menade att hans arbete
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som ”kyrkoherde i en mindre församling på landet hemma” hade
varit en värdefull erfarenhet som kom till nytta i
utlandsförsamlingen: I en liten församling är man nära
församlingsborna och där måste kunna göra allt som krävs – både ”i
prästeriet” och när det gäller praktiska saker. Så är det också i en
utlandsförsamling.
Det som emellertid är anmärkningsvärt i svaren när det gäller
respondenternas reflektioner kring behovet av allsidighet i
kompetensen, är att språkkunskaper inte nämns i enkätsvaren. Det
svenska språkets mångfacetterade betydelse för församlingens
självförståelse och inom verksamheterna är något vi får anledning
att återkomma till och diskutera i flera av de kommande kapitlen.
Men vilken betydelse har kunskaper i det lokala språket då? Av
prästernas utsagor (i delstudie 1) framgår att det bara är ett fåtal som
verkligen behärskar språket i det land där församlingen ligger.
Förkunskaper i språket tycks inte heller nödvändigtvis ha varit ett
krav för att få uppdraget: ”Nej jag hade min gymnasietyska bara
…men min målgrupp är ju svenskar”, menade en präst i en av de
tyska församlingarna. Men intervjusvaren innehåller ett antal
exempel på hur bristande språkkunskaper tycks medföra osäkerhet
och bristande förståelse för det omgivande samhällets regler och
funktioner, till exempel inom områden med direkt relevans för
diakonin: ”Jag vet inte hur hemtjänsten fungerar, men…det finns
faktiskt…tror jag…ganska mycket omsorg i det här samhället för
äldre”, ansåg en präst som hade bristfälliga kunskaper i landets
språk. Flera av dem som intervjuades var medvetna om att de borde
lära sig det lokala språket, ”ta itu med det”. Utan språkkunskaper är
det svårt att samarbeta med andra lokala aktörer, och några lyfte
fram vilken nytta de hade i olika situationer av att just kunna tala
landets språk. Det gäller bland annat en präst i Spanien:
…då tror jag att det är viktigt att jag kan spanska så pass väl ändå.
Alla mina ekumeniska kontakter med katolska kyrkan och prästerna
här i staden bli ändå lättare… Alla de kontakterna, och att jag kan gå
ner till poliskontoret och ändå få ett samtal med dem och att jag med
tiden blir litet igenkänd på det kontoret, allt sådant underlättar.

Denne präst var också en av endast två intervjuade som på eget
initiativ tog upp integrationsfrågan under intervjun och det
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problematiska i att svenskarna, liksom församlingen, hade så litet
ambitioner när det gällde integrationen i förhållande till det
omgivande samhället. Språket och synen på språkets betydelse hade
här en nyckelroll, menade han. Denna problematik diskuteras vidare
i kommande kapitel.
De frivilligt aktiva
Mycket av arbetet i församlingarna utförs av lokalanställd personal.
Men till detta kommer också insatser från frivilligt aktiva, som
genom oavlönat arbete bidrar till församlingarnas arbete. Så gott
som samtliga av de intervjuade prästerna (delstudie 1) vittnade om
hur oumbärliga de frivilliga var för driften av verksamheterna som
ofta sker under knappa ekonomiska förhållanden. ”Utan de frivilliga
skulle vi inte klara oss”, var en vanlig utsaga. Här avsågs nog i
första hand det praktiska arbetet. Men i intervjuerna med
pensionärerna framkom också hur de frivilliga många gånger stod
för en unik kompetens: medan präster och assistenter bara stannade
på platsen i några år, så var vissa av de aktiva pensionärerna bofasta
eller hade varit säsongsboende på platsen i många år. De var de som
stod för kontinuiteten och för förtrogenheten med den lokala miljön
och kulturen. Några av de intervjuade ”recenserade” prästerna
genom att jämföra dem med präster som varit verksamma i
församlingen tidigare: ”Förr hade vi mer samarbete med andra
kyrkor, det var liksom öppnare”, menade till exempel en pensionär
som varit frivilligt aktiv i en församling i många år.
Antalet frivilliga i församlingarna varierade mellan ett tiotal och
flera hundra. De var engagerade i allt från kyrkorådet, i kören, i en
besöksgrupp som vänder sig till äldre ensamma svenskar, till
administrativa uppgifter. Dessutom var de frivilliga verksamma som
kyrkvärdar, läsrumsvärdar, i församlingens café och inte minst i den
viktiga basarverksamheten. Ett vanligt mönster tycks vara att ha en
mindre skara av frivilliga som gör kontinuerliga insatser samtidigt
som man har en ”reservkapacitet” av ett större antal frivilliga som
kan kallas in vid särskilda tillfällen, som till exempel när det är dags
att ordna en av de stora årliga basarerna. Resultat från enkätstudien
visade att i flertalet församlingar var minst 50 procent av de
frivilliga 65 år eller äldre.
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Församlingarna
Som har framgått i Kapitel 1, är de utsända aktörerna verksamma i
församlingar som ligger på mycket olika långt avstånd från Sverige.
De är olika stora och tycks ganska varierande till sin karaktär. Men
hur mäter man egentligen “storlek” på en utlandsförsamling? Våra
resultat från de olika delstudierna visar att i detta avseende finns det
kanske inga enkla mått. Ett sätt att mäta detta kanske kan vara att
utgå ifrån hur många anställda en församling har. Här visade
resultaten i enkäten på stor variation, både när det gällde utsänd
personal och antalet lokalanställda. Det förelåg en variation från en
enda utsänd anställd till 16 personer. Ett ganska vanligt omfång på
personalstyrkan tycktes dock vara 2-3 utsända och därutöver ett par
lokalanställda. Detta mönster bekräftas också vid en genomgång av
alla församlingarnas hemsidor. Ett annat sätt att mäta storlek kan
vara att utgå från ”upptagningsområdet”, som är det geografiska
område som församlingens anställda ansvarar för. Församlingarna är
ju inte territoriella i strikt bemärkelse på det sätt som Svenska
kyrkans församlingar i Sverige är. Men att tänka i territoriella
ansvarstermer förefaller ändå vara rätt naturligt för de intervjuade
prästerna, där de baserar sig på sitt formella uppdrag. Kyrkoherden i
Berlin formulerade till exempel sitt ansvarsområde så här:
…jag har ju ansvar egentligen för hela östra Tyskland också… Vi har
Bayern och så upp över Berlin då.

Andra intervjuade såg den lokala miljön där de verkar som sitt
upptagningsområde – ett område som avgränsas av de platser där
prästen förrättar gudstjänst. Som framkom i Kapitel 1, är det vanligt
att man förrättar gudstjänst på ett flertal platser, utöver den där
”moderkyrkan” ligger.
Ett annat sätt att mäta storlek kan vara att utgå ifrån hur många
svenskar som församlingen kommer i kontakt med varje år. Enligt
tradition mäter ju Svenska kyrkan sin församlingsstorlek in termer
av geografiskt område och antalet invånare inom detta område,
liksom hur står andel av dessa som är ”kyrkotillhöriga”. Försöker
man översätta denna mätmetod till utlandskyrkan framträder
följande mönster: Baserat på respondenternas uppskattningar
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beträffande antalet svenskar som finns i deras upptagningsområde18
under ett år så framstår de församlingar som “stora” som finns på
typiska turistorter såsom San Agustin på Gran Canaria (där 100 000
svenskar bedöms vistas per år inom upptagningsområdet), Los
Cristianos/Teneriffa (100 000), Mallorca (100 000). De minsta
församlingarna skulle då bli Sao Paolo/Brasilien (med 300 svenskar
som årligen vistas i området, enligt enkätsvaren, men där det
geografiska upptagningsområdet faktiskt är gigantiskt) och
Antwerpen/Belgien (där 200 svenskar enligt uppskattningen vistas
varje år). Skulle man däremot mäta församlingarnas storlek baserat
på bofasta svenskar i området skulle till exempel Toronto i Kanada,
Fuengirola i Spanien, London och San Francisco framstå som stora
församlingar eftersom det finns minst 20 000 bofasta svenskar i
deras område. Det här är ungefärliga uppskattningar. Det var inte
heller helt naturligt för de intervjuade att tala om församlingens
storlek på detta vis.
Alla svenskar besöker naturligtvis inte kyrkan. Alla besökare är inte
heller betalande medlemmar i församlingen. Många församlingar
har bara ett hundratal betalande medlemmar, andra något flera.19
Församlingens “aktiva kärna” är oftast ännu mindre. ”Storlek” när
det gäller utlandsförsamlingarna är något ganska flytande som
kanske ändå i huvudsak baseras på hur många besök man har
årligen. För att nämna ett par exempel: I Nice-området uppskattade
respondenten att ungefär 110 000 svenskar vistas varje år. I
huvudsak är det fråga om turister. Församlingen har kontakt med
ungefär 1000 svenskar varje månad. Till Ayia Napa, på Cypern,
kommer, enligt respondentens skattning, omkring 60 000 svenskar
varje år och församlingen har kontakt med omkring 2000 svenskar
varje månad. Dessa mönster skulle kunna tolkas som att
församlingarna har olika grad av förankring i svenskgrupperna i det
aktuella området. Ett försök att få en ungefärlig uppskattning av
församlingens förankring bland bofasta och säsongsboende svenskar
i området gjordes i enkätstudien, genom frågan: Enligt din
bedömning, hur stor andel av de svenskar som bor i det ni ser som
18

Resultat från de kvalitativa intervjuerna stärker bilden av att det är fråga om
skattningar som är komplicerade att göra.
19 Vissa församlingar bygger inte på betalande medlemskap alls.
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ert upptagningsområde (året runt eller säsongsvis) besöker
regelbundet någon av församlingens aktiviteter? Här var variationen
också stor. I vissa storstäder, som exempelvis Oslo, bedömdes
mindre än 10 procent av svenskarna regelbundet delta, medan i
församlingar på orter med ett starkt inslag av säsongsboende, som
till exempel Mallorca, var motsvarande andel beräknad till
någonstans mellan 25-50 procent. Dessa mönster är nog högst
tentativa och statistiken har en flyktig karaktär. Svenska kyrkans
egen statistik över totalt antal besök i respektive utlandskyrka visar
också på relativt stora variationer från år till år.20 En slutsats att dra
är ändå att utlandsförsamlingarna varierar påtagligt när det gäller
storlek och förankring bland svenskar på platsen.
Resultaten från delstudie 1 visade också att församlingarna varierade
till sin karaktär. Några tycktes ha karaktären av ”medlemskyrkor”,
eller församlingskyrkor, med en stark kärna av framför allt äldre,
bofasta eller säsongsboende svenskar som regelbundet deltog i
verksamheterna och där gemenskapen var stark. Andra var typiska
”turistkyrkor” där nya besökare strömmade in och ut i större
utsträckning, och ofta utan kontinuitet. Några av storstadskyrkorna
hade en mer blandad karaktär. Betoningen varierade sålunda när det
gäller gemenskap, å ena sidan och service, å andra sidan, även om
alla församlingar syftar till att bidra på båda områdena. En modern
”servicekyrka”, utan egen lokal, visade sig utlandskyrkan i Phuket
vara. Mot bakgrund av de olikheter som här beskrivits, blir de stora
likheter mellan församlingarna, som ändå förenar dem och vilka
redovisas i den här rapportens analyser, intressanta och tänkvärda.
Besökare och församlingens betydelse
Vilka vänder sig församlingen till med sina verksamheter? Av
församlingarnas webbsidor framgår att man oftast är mån om att
betona att församlingen vänder sig till ”alla svenskar i området och
de som tänker åka dit”. Det ska vara högt i tak och låg tröskel, alla
ska vara välkomna. Men underförstått ligger betoningen på att det är
alla svenskar som är välkomna:
20

Svenska kyrkans interna, årsvisa, redovisningar över utlandsförsamlingarnas
verksamheter.
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…För det är bara vi som kan vara svensk kyrka här. Och vi går inte ut
och missionerar för att alla katoliker ska komma hit. Det är inte vårt
uppdrag. Utan vårt uppdrag är att vända oss till de svenskar som finns
här. Och det är bara vi som kan göra det (präst i en
storstadsförsamling).

På en direkt fråga om hur stor andel av besökarna som är 65 år och
äldre visade sig svarsmönstret ha stark tonvikt på denna grupp. I
över hälften av församlingarna uppgavs personer som är 65+ utgöra
minst 50 procent av besökarna, men mönstret varierar.
Respondenten från församlingen i Ayia Napa uppgav att 90 procent
av besökarna var 65+. Motsvarande mönster förekommer i de olika
församlingarna i Spanien. Men på andra ställen var mönstret det
motsatta – i Sidney till exempel uppges endast 10 procent av
besökarna vara 65+. Hur mönstret ser ut torde ha att göra med vilka
slags grupper av svenskar som finns i det område där församlingen
verkar. Men det är ändå svårt att besvara en fråga om vem som är
”den typiska besökaren”. Den finns inga typiska besökare, hävdade
några respondenter, alla grupper förekommer. Men i övriga svar
förekommer till exempel följande beskrivningar:
I vår församling är de typiska besökarna 18-40 gamla. De är studenter
eller på “work and travel visa”, backpackers, fast med arbetstillstånd
samt de personer som hamnar inom “a young professional” gruppen. Här
för att arbeta under en bestämd tid på kontrakt. Har inga barn, men ofta
medföljande partner (Sidney),
Äldre svenska änkor som bott här länge (Köpenhamn),
Utlandsanställd (Jerusalem),
Bofast 50+ (Toronto),
Vinterboende 58-75 år (Fuengirola),
70+ och som återkommer en eller flera gånger per år (Los Cristianos),
Två typer: yngre mammor och pappor med barn…och så äldre välmående
pensionärer från 60-85 år (Nice),
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Familj med en svensk förälder och tvåspråkiga barn. Ung tjej, 18-25,
tillfälligarbetare eller student. En dam i övre medelåldern som kämpar för
att barnbarnen ska få del av svensk kultur. (London),
Vår mest typiska besökare är ett brudpar med kanske fem vänner och
släktingar (Phuket).

Mot bakgrund av denna brokiga beskrivning av de ”typiska
besökarna” blir en följdfråga som vi ställde i enkäten särskilt
intressant: För vem har församlingen störst betydelse? Här är de
öppna svaren mer rakt på sak och ganska entydiga – det är de ”unga
mammorna och barnen”, ”barnfamiljerna”, eller ”föräldrar med
småbarn” som först lyfts fram av majoriteten av respondenterna. På
andra plats kommer ”pensionärerna”, följda av en helt annan
kategori: de som är ”utanför”, som ännu inte kommit in i samhället
på platsen, de som är ensamma: ”För dem som nyligen flyttat hit är
det viktigt att känna länken till hemlandet”. Men det finns också
kategorier av svenskar som kanske inte är ”de typiska besökarna”
men för vilka församlingens insatser tycks kunna få avgörande
betydelse. Det gäller svenskar i akuta krissituationer, inte minst dem
för vilka församlingen kan bli ett slags sista utväg. Det gäller
utslagna, nedsupna, eller psykiskt sjuka som kollapsar på platsen
efter att ha slutat ta sin medicin. I globaliseringens tid och särskilt på
de stora turistorterna förefaller kriser av detta slag inte var helt
ovanliga. ”Finns det ingen annan så finns vi”, menade en präst och
beskriver ett ”jourärende”:
Informanten: Det kan handla om…de tar inte hem honom på planet,
därför att ha luktar så illa och då tänker vi så här: ”Vems problem är
det?”...fredag klockan fem… Se till att han får rena kläder, kanske
någonstans att bo på natten och så, då. Tvätta, tvätta av honom och se
till att han får rena kläder på sig.
Intervjuaren: Vem gör det?
Informanten: Det kan vi göra här.

Det kan till och med vara fråga om demenssjuka personer, vars
situation förvärras i den främmande miljön:
Informanten: Det kan vara så att maken ringer att hon har legat i sitt
kiss i tre dagar och han fixar inte det för att han är lika gammal också.
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Intervjuaren: Hur har de tagit sig hit då?
Informanten: De har tagit ett flygplan, barnen har hjälpt dem ner…

Det är svårt att inte dra slutsatsen att det här är grupper för vilka
församlingen på orten är särskilt viktig. Men denna bild ligger
ganska långt ifrån den verksamhet som gestaltas på församlingarnas
hemsidor. En fördjupad bild av de sistnämnda grupperna ges i
Kapitel 4.
Församlingens betydelse för äldre svenskar
En fråga i enkäten handlade om och på vilket sätt församlingen
kunde ha en särskild betydelse för äldre svenskar i området. Ett
vanligt svar var att församlingen fungerar som en samlingspunkt och
mötesplats för de äldre. Den utgör också i hög grad en trygghet och
en garant, särskild för de allra äldsta svenskarna menade vissa
respondenter: ”Många äldre svenskar skulle inte kunna vara i Ayia
Napa om inte kyrkan finns här. De vet att de kan vända sig till oss
om det händer något”. I några svar hävdas att bevarandet av svensk
kultur och tradition blir särskilt viktigt för de äldre, kanske framför
allt för dem som blivit kvar i utlandet och åldrats där: ”Vi är en länk
till det som de kanske lämnade för 30-50 år sedan och det är
betydelsefullt att fira jul, att sjunga nationalsången, med mera, vid
de olika högtiderna”. Församlingen blir också särskilt viktig för
ensamma och kanske sjuka äldre svenskar. En motsatt aspekt av
församlingens betydelse för äldre svenskar lyftes fram i ett antal
svar: det är för resursstarka äldre svenskar som församlingen ofta
har stor betydelse. De ställer krav och vill vara med och påverka.
Det är också ofta de som besöker gudstjänsterna och det är bland
dem man i stor utsträckning hittar de frivilligt engagerade.
Utlandsförsamlingens roll och verksamheter
Vad, slutligen – gör en utlandsförsamling? Vilket är dess uppdrag
och hur ser man på sin roll och funktion? Det här är en kärnfråga i
projektets olika delstudier. Svenska kyrkans formella uppdrag är,
som redan påtalats, att ”fira gudstjänst, bedriva undervisning samt
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att utöva diakoni och mission”.21 Det gäller också för
utlandsförsamlingarna. Men hur gestaltas detta uppdrag utomlands?
Alla församlingar firar regelbundet gudstjänst och flertalet
församlingar sade sig, i enkätsvaren, också erbjuda diakonala
insatser. På vår fråga om vilken som var församlingens ”viktigaste
roll och funktion” enligt respondenten, var det emellertid inte
nödvändigtvis gudstjänstlivet som i första hand lyftes fram, även om
det också förekom. Det vanligaste svaret hade istället att göra med
tematiken plats och rum: ”att vara en trygg punkt”, ”mötesplats”,
”svensk oas”, ”samlingspunkt”, ”plats för trygghet”, ”andligt hem”
var vanligt förekommande utsagor. Att församlingens viktigaste
funktioner i så stor utsträckning var kopplad till kyrkan som lokal
och plats bekräftades även av resultaten av intervjuerna i delstudie
1. Svenska kyrkan var en plats där man kunde känna sig trygg, dra
sig undan ”och slicka sina sår” men också en mötesplats där man
kunde träffa andra svenskar. Utan lokal fanns ju inte kyrkan i viss
bemärkelse − ingenstans dit svenskar kunde gå och ingenstans där
frivilliga kunde vara aktiva.
Språk- och identitetstemat var också vanligt förekommande i de här
svaren. Församlingen hade en viktig roll som bärare av det svenska,
som mötesplats för dem som söker svensk gemenskap och som
garant för svensk tradition och för det svenska språket. Närliggande
var temat att ”fungera som ett hem” och ”skapa hemkänsla” (se
också Kapitel 3). Ett par respondenter ansåg att församlingens
viktigaste roll låg i dess närvaro helt enkelt – ”människor vet att vi
finns här om det krisar och det är det viktigaste”. Intervjuerna i
delstudie 1 bekräftade flera av dessa mönster. De kyrkliga
handlingarna och riterna lyftes fram som centrala i församlingarnas
verksamhet av vissa respondenter. De är ju också centrala i kyrkans
uppdrag. Förekomsten av dessa handlingar i praktiken framgår av
Tabell 1. Den visar att det är dop och vigsel som är de riter som
genomförs mest regelbundet. Men alla präster har inte lokal
vigselrätt och regelverket för detta uppdrag ser också olika ut i de
olika länder där församlingarna verkar. Kyrklig välsignelse av
brudpar var därför också vanligt förekommande. Konfirmation, som
21

Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2010, 2 kap.1§.
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är central i kyrkans undervisningsuppdrag, var, enligt hälften av de
svarande i prästgruppen, något som förekom regelbundet eller
ibland. Jordfästning och minnestund för avliden person var sådant
som förekom ibland men sällan regelbundet. Flera av de intervjuade
prästerna menade att här fanns en stor skillnad mellan det
församlingsarbete de utfört i Sverige där jordfästningar som uppdrag
var vanligt förekommande, och deras arbete i utlandsförsamlingen
där ”jordfästningar förekom några gånger om året”. Men mönstret
varierade. Svenskar dör i utlandet, men jordfästningen sker sällan i
utlandskyrkan. Mer om denna fråga tas upp i Kapitel 6.
Tabell 1 Kyrkans handlingar och riter. Antal av totalt 32 präster som uppger
att utlandsförsamlingen regelbundet eller ibland genomför dessa.
Dop
Konfirmation
Vigsel
Kyrklig välsignelse
Jordfästning
Minnestund
för
avliden person

Ja, regelbundet
20
10
18
13
6
2

Ja, ibland
6
7
4
11
12
20

Totalt
26
17
22
24
18
22

De vanligaste problemen och församlingens sociala arbete
Diakonibegreppet är mångtydligt menar flera forskare (Jeppsson
Grassman 2001; Linde 2010). Som regel avser det dock kyrkans
sociala arbete, även om gränsdragningen mot undervisning och
mission sannolikt ofta är flytande (Linde 2010). De flesta
respondenterna uppgav att deras församling bedrev socialt arbete i
någon form. Flera av de präster som intervjuades i delstudie 1
påpekade att inriktningen på det diakonala arbetet påverkades i hög
grad av den miljö och det område där församlingen låg. Att vara
verksam i en storstad var till exempel något annat än att bedriva
diakonalt arbete på en semesterort. I enkätundersökningen ställde vi
frågan om församlingen har någon roll när det gäller vård- och
omsorgsfrågor. Ungefär 50 procent svarade ja på frågan. Av Tabell
2 framgår att besök på sjukhus var en vanlig insats. Men av de
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öppna svaren framkom också att besök i hemmet hos sjuka eller
gamla svenskar förekommer, liksom besök på andra inrättningar.
Just besöksverksamhet tycktes vara en central del av det sociala
arbetet på många ställen. En annan viktig roll som togs upp av flera
av de präster som intervjuades i delstudie 1 hade att göra med rollen
som förmedlande funktion mellan svenskar och myndigheter, på
orten eller i Sverige när det gällde olika frågor. Församlingen blev
också ofta något av ett allmänt “informationscenter” på orten, ett
slags “konsulat i kyrkans regi” där det handlade om att hjälpa
svenskar med allehanda problem. Denna roll tycks ha en lång
tradition inom församlingarna. Den ligger också i linje med vad som
redovisats i andra studier när gäller etniska minoritetskyrkors
betydelse och roll (Ebaugh & Chafetz 2000).
Vilka problem möter församlingen? En enkätfråga hade följande
lydelse: Vilka är de vanligaste frågor och problem som ni kommer i
kontakt med? Svaren på denna fråga bekräftade i hög grad bilden av
församlingen som allmän informationscentral. Visserligen uppger
ett flertal av respondenterna ensamhet, kulturfrågor eller
existentiella problem som hänger samman med migration som de
frågor som de ofta möter. Men betydligt vanligare bland svaren var
att det var de praktiska frågorna och problemen som var de
vanligaste: ”borttappade pass, boende, hitta jobb” var typiska svar.
En hel del svar hade att göra med frågor som handlade om behov av
hjälp att hitta rätt i lokala förhållanden: ”pensions- skatt- och
försäkringsfrågor” och ”hitta rätt i byråkratidjungeln”. Några
påtalade att församlingen förväntades klara av problem av mycket
skiftande slag: ”Alltifrån att fungera som ´turistinfo´ till
äktenskapsproblem och förtal och intriger bland svenskar på plats”.
Det senare problemet förekommer i flera svar från församlingar på
orter med säsongsboende. Man såg det som ett allvarligt problem att
församlingen fanns i en liten miljö av svenskar, där den sociala
kontrollen ibland tycks vara stark och intriger vanliga.
Gemensamhetsaktiviteter och uppdragets gränser
Centrala i församlingarnas verksamheter var dock inte bara de
enskilda insatserna utan i hög grad de gemensamhetsskapande
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aktiviteterna och olika gruppverksamheter. Detta mönster
bekräftades i hög grad genom intervjuerna i delstudie 1 där
intervjuerna med frivilligt aktiva pensionärer visade att det var dessa
aktiviteter som ofta var de mest uppskattade. Av Tabell 2 framgår
att café, basargrupp, öppet hus, liksom barnverksamhet och
kulturaktiviteter förekommer i nästan alla församlingar.
Motsvarande mönster skulle man också finna i många församlingar i
Sverige (Jeppsson Grassman 2001).
Tabell 2 Utlandsförsamlingarnas verksamheter. Antal av totalt 32 präster
som uppger att församlingen regelbundet eller ibland erbjuder en viss
verksamhet.

Café
Syförening
Basargrupp
Öppet hus
Barnverksamhet
Kursverksamhet
Kulturaktivitet,
bibliotek, kör
Skola
Samtalsgrupper
Sorgegrupper
Besök på sjukhus
Besök
på
äldreboende
Besök på båtar
Besök på fängelse
Ekonomisk
rådgivning/ bistånd
Annat

Ja,
regelbundet
24
12
24
27
26
13
25

Ja, ibland

Totalt

1
2
3
2
2
5
6

25
14
27
29
28
18
31

8
12
2
17
7

2
11
2
11
9

10
23
4
28
16

5
7
1

2
8
8

7
15
9

6

2

8

Under kategorin “annat” förekom ytterligare aktiviteter såsom
konserter, luncher, biokvällar, golf-putting och kognitiv
beteendeterapi. Av resultaten från de kvalitativa intervjuerna i
delstudie 1 framgick också den stora betydelse som svenska
traditioner och helger hade – firandet av midsommar, Lucia och
valborgsmässoafton, till exempel. Det framstår dock inte som
alldeles självklart hur alla dessa kulturella aktiviteter rimmar med
kyrkans kärnuppdrag. Hur ska man förstå dem? Detta tema kom upp
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i ett flertal av intervjuerna − var gick egentligen gränserna för vilka
verksamheter som var lämpliga att ha i församlingen? Eller var det
snarare så att det var innebörden i det man gjorde, som var
avgörande för var gränsen gick för församlingens uppdrag? Några
intervjuade argumenterade för att det helt enkelt var fel att betrakta
kyrkans uppdrag som bara religiöst. ”Livet” är så oändligt mycket
mer:
Men man tänker att i kyrkan där sysslar man bara med kyrkliga
frågor. Men vi sysslar inte bara med kyrkliga frågor. Vi sysslar med
livet självt.

Denna utsaga skulle ju kunna tolkas som att kyrkan ska syssla med
allt. Några andra intervjuade menade att själva poängen var att det
inte gick att dra några gränser för vad som är kyrkligt motiverat
överhuvudtaget. Allt församlingen gör har en existentiell, religiös
klangbotten, tycktes de mena:
Intervjuaren: Men känner du ibland att det är för mycket av det här
svenska…som en social klubb och för litet av…kyrka? De religiösa
frågorna kommer i bakgrunden?
Informanten: Ja, men jag tycker inte att det är så utan…jag tror alltså
att det här med det sociala…och kontakten med svenskar
och…kontakten med Gud…det handlar i grund och botten om det
existentiella alltihop.

Ändamålen helgar medlen. Detta var dock inte alla intervjuades
synsätt. Några av prästerna som intervjuades i delstudie 1 var något
bekymrade när det gällde denna fråga och försökte förändra
arbetssättet:
…att ha underhållning…jag föraktar inte det, men vi kanske inte skall
jobba så mycket med det. För att det finns andra som gör det så bra.
På hotell, vi har Skandinaviska klubben och sådana saker, så att vi har
försökt montera ner och kunna ha samtalskvällar om frälsarringen,
botanisk vandring, vad finns det för blommor i Guds vackra natur och
så där…jag har försökt föra in den existentiella biten...men det blir
färre folk.

Kan man tänka sig att alla dessa verksamheter som beskrivits är
uttryck för det missionerande arbete som ju utgör den fjärde delen i
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kyrkans uppdrag? Och handlar i så fall ovanstående diskussion om
de moraliska och de rimliga gränserna för missionsarbetets ansats?
Missionsbegreppet har ju fallit i vanrykte sedan ”den västerländska
imperialismens dagar” menar förre biskopen för utlandskyrkan,
Koskinen som finns intervjuad i kyrkans skrift Som hemma fast
utomlands (Sjöström 2008). ”I utlandskyrkorna missionerar vi inte, i
meningen att försöka att övertyga någon om vår tro. Vi är stolta och
glada över den men stavar hellre mission som DIALOG”, fortsätter
han. Men genom vilka aktiviteter? Och handlar det ändå inte i grund
och botten om att försöka övertyga fast man använder sig av
omskrivningar? Det finns en församling där man på den egna
hemsidan talar om verksamheternas funktion i mindre omskrivande
ordalag. Här står följande kärnfulla uttalande att läsa:
Att vara kyrka och församling kan innebära så många olika saker men
vi får aldrig glömma varför vi finns till…syftet är alltid att människor
skall komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap
skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.
Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av
denna grundläggande uppgift.

Hur man kan tolka och förstå utlandsförsamlingarnas verksamheter
får vi anledning att återkomma till i flera av de kommande kapitlen.
Sammanfattningsvis har det här kapitlet, som utgör en introduktion
till kommande kapitel, gett en första presentation av de svenska
utlandsförsamlingar som i vår tid finns utspridda i olika delar av
världen. De skiljer sig åt i storlek och till sin karaktär, liksom när det
gäller typen av besökare. Ändå har de stora likheter, många
gemensamma drag och delar kanske samma typ av dilemman.
Likheter är i och för sig att förvänta, eftersom församlingarna är en
del i Svenska kyrkans organisation, från vilken de också har sitt
uppdrag. Det svenska språket står i centrum, det är svenskarna som
är målgrupperna, och för dem fungerar kyrkan som en ”tillflyktsort”
och som en hemvist i främmande miljöer. Det gäller inte minst för
de äldre svenskarna. Utlandsförsamlingarna är etniska
minoritetskyrkor och den religiösa geografin och det omgivande
samhället runt församlingarna varierar påtagligt.
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KAPITEL 3
Som att komma hem
Man ska kunna komma in och känna att nu är jag hemma. Så nu kan
jag slänga av mig jackan här…inte hur som helst men…att känna att
man slappnar av. Det ska vara en miljö som påminner om det jag har
med mig.

En svensk utlandsförsamling kan ses som ett lokalt svenskt
sammanhang och en möjlighetsstruktur för tillhörighet – och
eventuellt omsorg – samtidigt som man är långt borta. I någon
bemärkelse kan den fungera och upplevas som ett slags hem. Det är
så den beskrivs i många av de intervjuer som vi genomfört med
präster, diakoner och församlingsaktiva pensionärer i olika delar av
världen. Utsagan ovan, från en präst, är ett exempel på det. Den
svenska utlandskyrkans officiella slogan är också just ”som hemma
fast utomlands”.22
När vi använder termer som ”hem” och ”hemma” är det med andra
ord långt ifrån alltid den egna (eller hyrda) lägenheten eller villan
som åsyftas. Med hem och hemma kan vi tvärtom mena en rad olika
saker. Enligt Mallet (2004 s. 84) fungerar begreppet “hem” snarast
som något av ”a repository for complex, inter-related and at times
contradictory social cultural ideas about people’s relationship with
one another, especially family, and with spaces, places and things”.
Ibland menar vi med hem och hemma det land eller den nation som
vi lämnat för en kortare eller längre utlandsresa, ibland det
hotellrum där vi ytterst tillfälligt tillbringar ett par nätter och
förvarar några få tillhörigheter, en annan gång föräldrahemmet. Hem
kan också användas i religiös mening, ”vårt hem på jorden”. Att
säga att det känns som att ”komma hem” eller att man ”känner sig
hemma” kan vara ett uttryck för en upplevd gemenskap med en
grupp människor eller en annan individ. Säger vi att någon eller
något hör hemma någonstans brukar innebörden vara att personen
eller saken ifråga har en naturlig och berättigad plats i ett visst
sammanhang.
22

Se t.ex. www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=578247
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I detta kapitel kommer vi att belysa och diskutera ”hem” som ett
fenomen med olika innebörder och gestaltningar i relation till
Svenska utlandskyrkans roll och funktion i en tid av äldremigration
och globalisering. Exempel på frågor som kommer att behandlas är:
Hur förmedlas ”hem” och hemkänsla i Svenska kyrkans
utlandsförsamlingar – och på församlingarnas hemsidor? Vad är det
för slags hem de anställda säger sig vilja skapa, i vilket syfte och
vad är det för slags hem man i praktiken skapar? Vems hem är det
som skapas? Vad betyder hemkänslan för den som känner den, och
vad är det som känns som hemma? Kapitlet ansluter sig därmed till
en fenomenologiskt inspirerad gren av hemforskningen som
intresserar sig för ”the diverse ways people ‘do’ and feel home”
(Mallet 2004 s. 79), snarare än utgår från en i förväg formulerad
definition av vad, eller var, det hem som ska studeras ”är”.
I de avsnitt som följer ges inledningsvis en inblick i tidigare
forskning om hem och migration. Därefter presenteras ett antal
hemteman – innebörder och gestaltningar av fenomenet hem – som
vi funnit: på utlandsförsamlingarnas hemsidor, i de församlingar och
kyrkor som vi besökt samt i enkäten och i de kvalitativa intervjuerna
med präster, diakoner, kyrkobesökare och frivilligt aktiva.
Avslutningsvis sammanfattar vi och diskuterar dessa många uttryck
för hem och hemkänsla i förhållande till utlandskyrkans officiella
uppdrag och tidigare forskning om hem och migration.
Hem och migration
Det är inte bara den Svenska utlandskyrkan och dess församlingar
som har beskrivits som ett hem. Tvärtom är hem och hemma mycket
vanligt förekommande som termer och metaforer i studier som är
inriktade på de mötesplatser som individer som flyttat till ett nytt
land ”i en strävan efter ett bättre liv såsom individen definierar och
föreställer sig det” (Agnew 2005 s. 44, vår översättning) söker sig
till eller själva skapar. Det finns också en hel del forskning om vad
dessa platser fyller för funktioner och betyder för migranterna.
Föreställningar och idéer om hem – förhållandet mellan hem och
hemland, olika sätt att skapa hem, att ha flera hem etcetera – har
beskrivits som närmast centrala för människor som tvingats eller
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förmåtts lämna den plats som de ser som sitt hemland (Blunt 2007 s.
6). Det inom migrationsforskningen vanligt förekommande
begreppet diaspora har till och med definierats och teoretiserats
som: ”ett slags handlingssystem och en social rörelse, vars centrala
målsättning är att skapa alternativa ”hem” och gemenskaper” (Alinia
2008 s. 334). Studier om migration har också lämnat viktiga bidrag
till forskningen och kunskapen om hem genom att föreslå att ”ideas
of home are relational across space and time, are often shaped by
memories of past homes as well as dreams of future homes, and
bring together both material and imaginative geographies of
residence and belonging, departure and return” (Blunt & Dowling
2006 s. 198). Inom migrationsforskningen har man emellertid
huvudsakligen varit inriktad på utsatta grupper som mer eller mindre
varit tvungna att migrera av politiska eller ekonomiska skäl och
deras behov av att finna eller skapa en gemenskap där de kan känna
sig som hemma. Relativt få har, som vi gör i detta kapitel, belyst och
försökt förstå hur och varför förhållandevis välbeställda och
frivilliga migranter som lämnat en relativt sett både ekonomiskt och
politiskt stabil nordeuropeisk nation också attraheras av och skapar
”hem utomlands” (se dock t.ex. Aagedal 2007; Gustafson 2009).
Hem och hemkänsla på utlandsförsamlingarnas hemsidor
I dagens globaliserade värld finns det anledning att anta att den
första kontakten med en lokal utlandsförsamling ofta sker via
församlingens hemsida på Internet.23 Detta forum har kommit att få
en allt större betydelse för religiösa organisationer som ett sätt att
kommunicera och sprida information (Campbell 2011). Samtliga
utlandsförsamlingar har egna hemsidor på Internet. På dessa sidor
visade sig hemtemat vara vanligt förekommande. Särskilt ofta
förekom anspelningar på hem och hemlikhet i beskrivningar och
bilder som av allt att döma var ämnade att bjuda in svenskar i
23

Det är de anställda i de enskilda församlingarna som uppdaterar hemsidorna.
Svenska kyrkan är formellt ansvarig utgivare för många av hemsidorna (se t.ex.
Svenska kyrkan i Palma de Mallorca http://www.svenskakyrkan.se/mallorca),
men inte alla (se t.ex. Svenska kyrkan i Melbourne,
http://www.svenskakyrkan.se/melbourne/ som också har en annan
utformning/design än de som har Svenska kyrkan som ansvarig utgivare).
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området (eller de som planerar att åka dit) att komma till kyrkan.
Företrädelsevis handlade det om texter och fotografier med attribut
och företeelser som, för många svenskar, kan antas associera till
hemmet i bemärkelsen en plats där människor – typiskt sett en
kärnfamilj (Wardhaugh 1999) – bor och/eller till hemlandet.
Exempelvis återfanns fotografier av kyrkolokalen på flera hemsidor,
i vissa fall uttryckligen beskrivna som ”hemtrevliga” i den
anslutande texten: ”På bottenvåningen finns bibliotek, en trappa upp
kyrksal, stort hemtrevligt vardagsrum och ett fullt utrustat kök.” 24
En aspekt av hemmet/bostaden som finns med i detta citat, och som
var vanlig, är sådant som har med kök och olika sorters så kallad
typiskt svensk förplägnad att göra. Det visar i sin tur på hur
maträtter och drycker ofta har en viktig betydelse som
nationalsymboler (Aagedal 2007). På flera hemsidor framgick att
det varje torsdag serveras ”ärtsoppa och punsch” alternativt det mer
barnvänliga alternativet ”ärtsoppa och pannkakor” i kyrkan. Den
vanligaste förplägnaden på hemsidorna var emellertid kaffe och
kanelbullar. ”Längtar du efter en kopp kaffe och en kanelbulle?
Kom in till oss!” kunde man läsa på hemsidan från församlingen i
Los Cristianos, Teneriffa. Och på Oslo-församlingens hemsida
återfanns följande text: ”kaffe är ett av kyrkans centrala ord. Så är
det även i Svenska Margaretakyrkan. Gemenskapen runt kaffebordet
är värdefull även om man hellre fyller kroppen med te eller saft”.
Kaffe och kaffedrickande kan på Svenska kyrkans
utlandsförsamlingars hemsidor ses både som en symbol för
hemlandet som sådant, hemlandets kyrka och det svenska
hemmet/bostaden. Så kallat ”kyrkkaffe” efter söndagens gudstjänst
är brukligt i många av Svenska kyrkans församlingar i Sverige och
kaffe och kaffedrickande förekommer överhuvudtaget ofta i
anslutning till församlingsaktiviteter (se t.ex. Jeppsson Grassman
2001). Kaffe dricks och bjuds dessutom i de allra flesta hem i
Sverige och brukar beskrivas som den svenska folkdrycken framför
andra. På flera hemsidor framkom att det kaffe som serveras är
svenskt kaffe, vilket underförstått betyder den typ och de
varumärken av kaffe som för närvarande dricks mest i Sverige. Ett
sätt att lösa tillgången till denna sorts kaffe är av allt att döma att
24

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=654240
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uppmana par från Sverige som ville vigas i utlandskyrkan ifråga att
ta med sig ett visst antal kilo svenskt kaffe på resan. Följande
uppmaning återfanns exempelvis på församlingen i Gran Canarias
hemsida om man klickar på länken ”Vigsel”:
Vi vill också att ni tar med 3 kilo svenskt bryggkaffe eller något annat
som vi behöver till vår verksamhet enligt överenskommelse vid
vigselbokningen. Kyrkan har en servering för svenskar med många
tusen gäster om året och detta är enda sättet att få ner svenskt kaffe
till våra hembakade kanelbullar.

Kanelbullen – som intog något av en särställning på hemsidorna
genom att återfinnas i text och/eller bild på samtliga församlingars
hemsidor (med undantag av dem som bara erbjuder
kontaktuppgifter) – har inte på samma sätt som kaffe någon tydlig
koppling till Svenska kyrkan i Sverige. I Sverige förknippas däremot
bullen ofta med hem och hemkänsla.25 Kanelbullen har under senare
tid även kommit att bli något som kan liknas vid en svensk
nationalsymbol, vid sidan av exempelvis dalahästen och älgen. Ett
uttryck för detta är hur kanelbullen 1999 fick en egen dag, 4
oktober, som numera finns inskriven i många almanackor som ges
ut i Sverige. Till detta kan läggas att bullen ofta sammankopplas
med ett gott eller idealt hem. ”Det goda hemmet”, där barnen får
god omsorg, framställs (och diskuteras och kritiseras) exempelvis
inte sällan som ett hem där barnen när de kommer hem från skolan
möts av mamma som serverar nybakade kanelbullar.26 Detta till
skillnad från hur det ser ut i de flesta hem och familjer i dagens
Sverige där både mammor och pappor yrkesarbetar.
Att det finns möjlighet att läsa svenska (dags)tidningar, som är en
aktivitet med koppling både till hem och hemland, framkom också
på flera hemsidor. I Sverige har dagspressen och då särskilt de
prenumererade morgontidningarna, som ligger redo att hämtas i
brevlådan eller brevinkastet redan innan de flesta har vaknat, en
25

Vissa församlingar har inte utvecklat sina hemsidor. Sao Paulo exempelvis har
bara en enda sida med kontaktuppgifter.
26
Se t.ex. bloggar och chatforum där nyblivna föräldrar i dagens Sverige
beskriver och diskuterar vad ett gott hem, ett gott föräldraskap och särskilt ett gott
mödraskap innebär (t.ex. http://www.bukefalos.com/f/archive/index.php/t525315.html).
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internationellt unikt stark ställning bland nyhetsmedierna. Tre
svenskar av fyra läser en morgontidning minst fem dagar i veckan
och de allra flesta läser den hemma, innan arbets- eller skoldagen
har börjat (Nilsson & Severinsson 2001; Hedman 2009).
Möjligheten att läsa och bläddra i en svensk morgontidning i
församlingslokalen kan ses som ett sätt att förmedla en känsla av
”hemma” i en tid då de flesta tidningar faktiskt också finns
tillgängliga på Internet.
”Hemma” innebär Sverige och svenskhet
På hemsidorna återfanns också en rad exempel på företeelser utan
någon anknytning till hem/bostad, eller hemkyrkan, men däremot till
hemlandet och till svenskhet. Vanligt förekommande var
erbjudanden om att delta i firandet av svenska högtider som firande
av den svenska nationaldagen, Lucia och midsommar (högtider som
i Sverige till stor del firas utanför kyrkan, även om det också
förekommer midsommar- och Luciafirande i församlingar i Sverige)
och gemenskap och ”prat med andra svenskar”. Kyrkan
presenterades i flera fall som en “mötesplats” eller plats för
gemenskap för “alla svenskar i området”, eller, ibland för alla
nordbor. Andra exempel på företeelser som på liknande sätt anspelar
på Sverige och svenskhet var inbjudningar till att, inom ramen för
församlingen, delta i en grupp som dansar så kallad gammeldans
eller svensk folkdans, i en ”svensk tennisfest” i samband med en
tennisturnering på orten ifråga där svenska idrottsmän deltar, och i
filmkvällar där svenska filmer visas.
”Hemma” innebär enkelt och okonstlat
I informationen på hemsidorna tycktes möjligheten att få känna sig
hemma liksom kanelbullar, kaffe och andra företeelser med
koppling till hem eller hemland ofta få en uppenbar roll som
”lockbeten” som skulle hjälpa hemsidesläsaren i sitt beslut att
besöka ortens Svenska kyrka. Gemensamt för flera av dessa texter
var att besöket i utlandsförsamlingen beskrevs som något enkelt och
okonstlat som inte behöver omfatta något annat än att just få en dos
av svenskhet och hemkänsla. Följande beskrivning av denna typ är
hämtad från hemsidan för församlingen i Rotterdam:
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När man är en bit hemifrån blir det ofta extra viktigt att hålla fast vid
det som känns "hemma". Hos Svenska kyrkan kan du titta förbi och ta
en kopp svenskt kaffe och en kanelbulle, läsa svenska tidningar och
prata lite med andra svenskar.

Ett andligt hem
Nu är det förstås inte så att hemsidorna uteslutande var fyllda med
kanelbullar och annat utan tydlig religiös koppling. Så var det
definitivt inte, och dessutom skiljde sig hemsidorna åt. Några
församlingar beskrevs som ”ett andligt hem” eller ”ett andligt
centrum” för svenskar och på samtliga hemsidor återfanns
beskrivningar av, och information om, uppenbart kyrkliga
företeelser som gudstjänsttider, bibelcitat och information om hur
man går tillväga om man vill viga sig i församlingen ifråga. Flera
hemsidor dominerades av fotografier av församlingens kyrkorum
och altare.
”Hemmet” innebär en trygg fristad
Flera utlandsförsamlingar beskrevs också stå för ett antal värden
som överensstämmer väl med inflytelserika idéer om "hemmet som
fristad" (home as haven) avskild från den offentliga världen (Blunt
& Dowling 2006 s. 119) eller hemmet som "en säker plats i en
främmande och osäker värld" (Wardhaugh 1999 s. 93, vår
översättning). Församlingen framträdde i dessa fall som ett hem
genom att utgöra en plats där det finns möjlighet att uppleva sådant
som ”gemenskap och trygghet” och ”dela sorg och få stöd i svåra
stunder”.27
Sammanfattningsvis förmedlades således ett antal mer eller mindre
tydligt åtskilda och explicita hemteman på hemsidorna: 1) Hem i
bemärkelsen en plats där människor, typiskt sett en kärnfamilj, bor;
2) Hemkyrkan/Svenska kyrkan i Sverige; 3) Hemlandet/svenskhet;
4) Hemma i bemärkelsen enkelt och okonstlat; 5) Det andliga
hemmet, och 6) Hemmet som en fristad. Den inbjudande gesten från
utlandsförsamlingens sida är emellertid till övervägande delen
knuten till “det svenska hemmet”, det vill säga, till Sverige och
27

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=647744
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svenskhet eller till en blandning av hem/bostad och hemland. Och
det gäller inte bara på hemsidorna utan även annan information om
utlandskyrkans verksamhet. Det är en kaffebryggare och två leende
unga kvinnor som rör i en stor gryta med ärtsoppa som återfinns på
det första fotografiet i Svenska kyrkans egenproducerade skrift Som
hemma fast utomlands – om Svenska kyrkan i utlandet (Sjöström
2008) och som beskrivs som ”tänkt att inspirera dig och väcka din
nyfikenhet att lära mer om utlandskyrkan – och dela dina
erfarenheter med andra!”. Detta istället för en bibel, ett altare eller
någon annan mer kyrklig eller religiös symbol.
Vi lämnar nu församlingarnas hemsidor för att titta närmare på hur
“som hemma fast utomlands” “skapades” i de församlingar vi
besökte.
Hem och hemkänsla i församlingarna
Hur skapas hem och hemlikhet i församlingarna på de olika
platserna i praktiken? Som en del av den kvalitativa delstudien
besökte vi sammanlagt elva församlingar28 belägna i olika delar av
världen. Med vårt andra perspektiv som presenteras här koncentrerar
vi oss på den hemlikhet och det skapande av hemkänsla som vi
observerade och hörde talas om i de besökta församlingarna, med
speciellt fokus på de hemteman som observerats på hemsidorna.
Till skillnad från Svenska kyrkans lokaler i Sverige som ofta är lätta
att känna igen genom att se ut just som kyrkor, är
utlandsförsamlingarna belägna i helt olika typer av mer eller mindre
hem/bostadsliknande byggnader (jfr Blunt & Bowling 2006 s. 101).
Kyrkan i Los Cristianos, Teneriffa, är exempelvis belägen i en låg
stenbyggnad direkt vid den turisttäta strandpromenaden i Los
Cristianos, bland restauranger och souvenirbutiker. I Torrevieja,
Costa Blanca, huserar Svenska kyrkan sedan en tid tillbaka i en
friliggande tvåvåningsvilla intill ett större köpcenter en bit utanför
ortens centrum. I Paris, å andra sidan, ser Svenska kyrkan ut mer
som en kyrka i Sverige, fast mindre. Även inuti skiljer sig lokalerna
28

Såsom redan påtalats i Kapitel 1, genomfördes inget platsbesök i församlingen i
Pireus, Grekland.
62

åt, både när det gäller storlek och utseende. Men de uppvisar också
ett antal påtagliga likheter. Inte oväntat rymmer samtliga ett speciellt
kyrkorum där man, precis som i vilken kyrka som helst, firar
gudstjänst etcetera. Kyrkorummet är inrett ungefär som en typisk
svensk kyrkas, med altaret längst fram och rader av sittplatser för
besökarna. Men huvuddelen av inredningen, inklusive den bänk som
fungerar som altare, kan vara en köksbänk i trä inhandlad på IKEA.
Och raderna av sittplatser, bestående av enkla trästolar, kan utan
någon tydlig gräns i form av en vägg övergå i en sitthörna, med
hörnsoffa och soffbord. Flera av de besökta kyrkorummen gav på
sådana och andra sätt ett mer informellt intryck än ”vanliga”
svenska kyrkors kyrkorum. Å ena sidan bidrar det enkla och
informella till att kyrkorummet avviker från det hemlika, i
bemärkelsen hur ett kyrkorum hemma (i Svenska kyrkan i Sverige)
ser ut. Å andra sidan är kyrkorummet på det sättet mer hemlikt
genom att mer likna ett rum i ett vanligt hem, där människor bor.
Det som tydligt associerar till ett slags stereotypisk idealt svenskt,
hem i bemärkelsen en plats där man bor, återfann vi emellertid inte i
första hand i kyrkorummet och dess inredning utan det handlade om
andra saker. För det första var doften av nybakade kanelbullar
påtaglig i, och även strax utanför, några av församlingslokalerna på
ett sätt som onekligen framstod som ämnat att locka förbipasserande
svenskar att ta steget in i lokalen. I samtliga (utom en) besökta
utlandskyrkor var det möjligt att få sig en kanelbulle till livs då de –
i linje med vad som utlovas på församlingarnas hemsidor – rymde
ett café med just kanelbullar till försäljning. I alla dessa
församlingar var det också möjligt att köpa kaffe och flera erbjöd
uttryckligen svenskt kaffe. Ett annat attribut med koppling både till
hemlandet och till hemmet/bostaden som vi stötte på i alla
utlandskyrkorna var svenska morgontidningar. I församlingarna
återfanns även mer renodlade hemlandsattribut som servetter med
svenska flaggan. Genom att läsa uppsatta anslag och genom de
anställda vi träffade fick vi också reda på att kyrkorna, förutom
gudstjänster, morgonbön och liknande tydligt kyrkliga aktiviteter,
också erbjöd den typ av svenskhets- och hemlandsaktiviteter som
återfanns på hemsidorna, såsom filmkvällar med svensk film och
underhållning med svenska artister. Men det visade sig också att
församlingarna regelbundet upplät/hyrde ut lokaler åt
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sammanslutningar och föreningar av olika slag på ett sätt som i hög
grad skiljer sig ifrån hur de flesta människor förhåller sig till sitt
hem, sin bostad. Kyrkorna framstod på detta och andra sätt –
exempelvis genom förekomsten av ett café dit alla hade tillträde –
både som en hem/bostadslik och offentlig miljö.
Det som kanske tydligaste markerade just svenskhet när vi tog steget
in i församlingslokalen var emellertid att svenska, från en sekund till
en annan, övergick till att bli det dominerande språket; det som
pratades runt borden i caféet och det språk som anslagen på
väggarna var formulerade på. Det var också det språk gudstjänsterna
hölls på – med undantag för de församlingar som hade ett nära
samarbete med norska sjömanskyrkan och där det också hölls
gudstjänster på norska. I några av församlingarna bedrevs också
svenskundervisning med andra generationens svenskar som
huvudsaklig målgrupp. I intervjuerna med präster och diakoner i
flera av de församlingar vi besökte, bland annat de i Spanien,
framkom emellertid att personer ur lokalbefolkningen utan svensk
anknytning endast undantagsvis besökte församlingslokalen eller
deltog i församlingens aktiviteter. Ett annat något förvånande
faktum som framkom var att många av församlingarna också
framstod som utpräglat orienterade mot svenskhet och
svenskspråkighet genom att prästen och diakonen inte talade det
lokala språket, eller bara talade det lite grann. Detta trots att det i
flera fall rörde sig om stora världsspråk: tyska, franska och spanska.
Hem och hemkänsla enligt prästerna och diakonerna
Vad för slags hem och hemkänsla vill präster och diakoner som
arbetar i Svenska kyrkans utlandsförsamlingar skapa? Vad betyder
deras arbete, och för vem? Det här är vårt tredje perspektiv i detta
kapitel. Flera av de hemteman som var vanliga på hemsidorna
återkom också i prästernas och diakonernas utsagor. I enkätsvaren
var det tre teman som framträdde särskilt tydligt. Det första temat
hade att göra med att församlingen utgjorde ett hem genom att
fungera som en fristad. Att vara en plats som erbjuder trygghet,
tillhörighet, förståelse, avskildhet och frid och där man också kan
hämta styrka och växa beskrevs som en viktig roll. En präst
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formulerade det så här: Att framförallt finnas där som ett hem när
människor känner sig vilsna och tilltufsade av livet. Ett annat
närliggande tema handlade om församlingen som ett andligt hem, en
plats för andlighet och utövande av religion och tro på Gud.
Hemlandet – församlingen som en plats för svenska värden, det
svenska språket och svensk kultur – var ett tredje tema. En präst
beskrev denna roll på följande sätt: Vara förmedlare och värnare om
svensk kultur.
I intervjuerna med de präster och diakoner som vi träffade under
våra besök i olika utlandsförsamlingar återkom just betydelsen av
församlingen som en fristad, som en plats för andlighet och
utövande av religion och gudstro och som en plats för det svenska
språket och svensk kultur – men också en idé om församlingen som
en främjare av interkulturella relationer. I dessa längre och mer fritt
hållna intervjuer utvecklade också de anställda sin syn på, och
betydelsen av, dessa olika typer av hem och hemkänsla i
församlingen liksom när det gällde de värden som de olika
hemtemana omfattar.
I synnerhet var det värden och företeelser som associerar till ett
andligt hem och/eller hemmet som en fristad – och inte ett svenskt
hem eller hemlandet – som de anställda beskrev som viktiga
aspekter av församlingen och församlingsarbetet. Gudstjänstens och
det diakonala sociala arbetets betydelse framhölls, och kyrkans roll
som just kyrka beskrevs som viktig. Betoningen på detta var alltså
tydligare i intervjusamtalen, samtidigt som det framkom hur svårt
det kunde vara att prioritera det andliga och det religiösa framför
exempelvis de sociala dimensionerna. Att man fanns på orten som
just en svensk kyrka beskrevs också som avgörande för att en del av
de pensionärer som valt att övervintra på varmare breddgrader valt
att skaffa sig ”ett andra hem” (se t.ex. Breuer 2005) just här:
Å andra sidan är det ju det kyrkliga naturligtvis som för en del är det
allra viktigaste. Det har jag hört några stycken som säger att, hade
inte Svenska kyrkan funnits här och jag inte känt mig hemma då är
det inte hit jag hade åkt. Då hade det inte varit här jag hade förlagt
mina vintrar (präst, församling i Spanien).
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Ett öppet hem
Samtidigt framkom att man i flera av församlingarna utformade
gudstjänsterna på ett lite annorlunda sätt än vad man skulle ha gjort
om det varit en församling i Sverige: enklare, friare och med
betoning på de psalmer som är allra mest kända i Sverige. En
anledning var att man på så sätt ville få även dem som inte varit
regelbundna kyrkobesökare i Sverige att hänga med, känna igen sig,
och känna sig hemma. Den Svenska kyrkan på orten skulle, som
några framhöll, upplevas både som en plats för igenkännande och
som ett ”öppet hem”:
Diakon: Det är en av våra ambitioner att det ska kännas som ett öppet
hem, att alla ska känna sig välkomna här/…/.
Präst: Sen utformar jag inte gudstjänsten - jag följer ju handboken
då va som vi ska följa, men inte på samma sätt /…/ utan lite mer fritt.
Ja sen har du ju då gitarren då va och sen sjunger vi ju ofta kända
psalmer. Som folk känner igen. Gamla Fader Vår till exempel. Så det
här igenkännandet då, det är viktigt.

Flera av de präster och diakoner som vi träffade framhöll också
församlingens trygghets –, samhörighets – och tillhörighetsskapande
funktioner, inte minst för kategorin äldre svenskar. Utlandskyrkan är
ett ställe att komma hem till, om man behöver det, och en fast punkt
i tillvaron. I detta avseende hade utlandsförsamlingen en vidare och
viktigare roll för dem som befinner sig utomlands än för människor i
Sverige, hävdade vissa intervjuade. Öppenheten och tillgängligheten
beskrevs också vara större i den lokala utlandsförsamlingen än vad
den var i motsvarande församling i Sverige. I synnerhet
poängterades den känsla av trygghet som församlingen bidrog till,
både bland besökarna och bland personer som bara visste om att
kyrkan – och prästen – fanns på orten. Inte minst prästen i Ayia
Napa betonade församlingens trygghetsskapande betydelse för de
mycket gamla och ibland ganska skröpliga svenskar som
tillbringade vintern på Cypern: ”Många upplever en trygghet i att
kyrkan finns. De vet att händer det någonting så finns vi här…”.
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Ett svenskt hem
När det gäller församlingen som ett svenskt hem var det flera av de
präster vi träffade som framhöll det svenska språket som en viktig
del av församlingens verksamhet och några även svenska seder och
svensk kultur. Flera underströk församlingens språk- och
kulturbärande funktion, bland annat för att stötta svenska migranters
strävanden att föra vidare svenska traditioner och kunskap i svenska
språket till sina barn. Så här svarade en präst verksam i en
församling i USA på en fråga om vilken roll han trodde att kyrkan
har för svenskar:
Ja, dels det religiösa naturligtvis, ja också en social och en kulturell
funktion. Vi är bärare av svensk tradition…

En kategori som språket och det svenska nämndes som särskilt
viktigt för, av de präster och diakoner vi träffade, var de pensionärer
som flyttat till, eller övervintrade, på – den sydeuropeiska – orten
ifråga och som hade bristande eller inga kunskaper i det lokala
språket och ibland inte heller kunde göra sig förstådda på engelska.
För dessa personer fyllde församlingen en språk- och kulturbärande
funktion genom att erbjuda möjligheten att bli förstådd, och få hjälp,
på sitt hemspråk samt om att få känna sig lite hemma. Så här
formulerade sig en präst på Kanarieöarna om ortens äldre svenskar:
Många talar kanske inte spanska fastän de är här under en lång tid.
Och kanske inte heller så god engelska och dessutom så är inte
engelskan alltid gångbar heller. Och då är det också en trygghet att
veta att här finns Svenska kyrkan och man kommer hit med sina
bekymmer. Man kommer hit om man har blivit av med sin plånbok.
Och vi tar ofta dem med oss och åker bort till polisstationen och sätter
oss där och hjälper dem med allt /…/ Det tror jag betyder mycket.
Alltså särskilt för dem som är här under längre tid. Att få lite svenskt
kaffe och få känna sig lite svensk. Vi har ju den här sloganen då att:
som hemma fast utomlands. Och jag tror att det är så som många
upplever det. Och få lite svensk kultur, lite svenskt.
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Vikten av att vara hemmastadd på orten
Men inte bara tillgången till det svenska språket framträdde som
viktigt i arbetet i församlingen. Även att behärska det lokala språket
kunde vara betydelsefullt, exempelvis i samarbetet med lokala
kyrkor och präster och för att kunna fylla församlingens officiella
uppdrag att bedriva diakoni - ”möta människor i utsatta
livssituationer”.29 Det var viktigt att vara hemma och hemmastadd
på orten. Även om flertalet anställda motiverade sina bristande
kunskaper i majoritetsspråket med att ”min målgrupp är ju
svenskar”, träffade vi också några som uttryckte detta just som en
brist.
Det andliga hemmet
Bland de präster och diakoner vi träffade var det också flera som
förmedlade en kritisk eller kluven inställning till företeelser och
attribut i församlingen som saknade tydlig kyrklig anknytning.
Kritiken och kluvenheten gällde bland annat företeelser som i första
hand anspelar på Sverige och svenskhet. Det man sa sig ville skapa
och förmedla i församlingen och genom sin närvaro på orten i första
hand, eller enbart, var visserligen trygghet och tillhörighet och/eller
ett sammanhang men där det andliga, religiösa och existentiella
tydligt stod i centrum. Det gällde både i den känsla som mötte
besökaren i församlingslokalen och i församlingsarbetets handlingar
och aktiviteter. Det var med andra ord värden och företeelser som
associerar till hemmet som en fristad och/eller ett andligt hem som
man gav uttryck för att vilja prioritera. Det var inte alltid lätt att
förverkliga. En präst i en församling i Spanien beskrev hur ett
förändringsarbete som handlade om att ”montera ner” det
hemlandsorienterade och inte så kyrkliga till förmån för aktiviteter
med en mer andlig och religiös inriktning faktiskt lett till ett minskat
antal besökare.
Några av de anställda framförde – mer eller mindre explicit –
argument för varför en församling också borde kunna ägna sig åt
aktiviteter utan självklar koppling till det formella uppdraget som en
församling i Svenska kyrkan, även om de som anställda hade en
29

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=642500 nedladdad 110114.
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kritisk inställning till eller kände sig kluvna inför den typen av
verksamhet. Det kunde helt enkelt handla om ett behov av att få in
pengar och värva deltagare till den verksamhet man verkligen såg
som viktig, som att fira gudstjänst varje söndag och kunna ha en
mamma-barn-grupp. Eller som en av de intervjuade prästerna mer
försiktigt uttryckte sig: ”Man måste tänka kring vad vill vi göra och
på vilket sätt kan vi nå dit?” Det var en situation som han också sa
sig befara inom kort skulle komma att gälla även i Svenska kyrkans
församlingar i Sverige. Vad han syftade på var den successiva
minskning av antalet medlemmar i Svenska kyrkan som ägt rum
under de senare decennierna – en minskning som också inneburit
färre personer som betalar kyrkoavgift.
Att det inte alltid är så lätt att avgöra vilka aktiviteter och attribut det
är som stämmer överens med uppdraget som kyrka och vilka som
inte gör det, utan kan handla om ständigt pågående överväganden,
framkom i en annan intervju. Prästen ifråga formulerade sig så här:
Så vi får ju inte hamna i att vi har aktiviteter som inte stämmer med
vad vi ska vara som kyrka. Men mycket handlar det ju också om på
vilket sätt märks det att det är en kyrka här? Caféet, vad har vi för
konstverk uppe, kan det stämma överens med kyrkan? På vilket sätt,
om vi har en konstnär som har vernissage här uppe, så kan det vara
bra eller kan det vara ett problem beroende på hur konstverken ser ut
och hur det uppfattas av den som kommer upp. Både den som tänker
att ”det här är ju svenskt men det är väl inte speciellt kyrkligt” och en
kyrktant som har varit här jättelänge och tycker att det är jätteviktigt.
Så det blir hela tiden de här frågorna kring…

Hem och hemkänsla enligt några pensionärer
Vad är det som gör att de pensionärer som arbetar som frivilligt
aktiva eller som regelbundet besöker en svensk utlandsförsamling
”känner sig som hemma” i kyrkan eller församlingen? För den
känslan visade sig vara vanlig bland de intervjuade pensionärerna.
Vad kan en svensk utlandsförsamling betyda för en person som
lämnat arbetslivet bakom sig och är bosatt eller tillbringar delar av
året utomlands? Vårt fjärde perspektiv tar sin utgångspunkt i de
intervjuer med ett antal pensionärer som vi genomförde vid våra
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platsbesök i församlingar på Kanarieöarna, spanska sydkusten,
Cypern, New York, Paris och i Thailand.
Hemmet – en plats för (okonstlat) umgänge, möten och
trygghet
När det gäller församlingens och kyrkans betydelse för de
intervjuade pensionärerna var det gemenskapen och kyrkorummets
betydelse som framför allt lyftes fram. På ett sätt som
överensstämmer med hur de symboliska och psykologiska
innebörderna av ”hem” ofta är starkt knutna till fysiska platser
(Gustafson 2009 s. 70), föreföll hemkänslan i stor utsträckning
handla om kyrkolokalen som en fysisk plats som erbjuder
gemenskap och en känsla av tillhörighet. Som några av de
intervjuade sa:
Sedan är det så att kyrkan har ju blivit hemmet här. Det är
mötesplatsen.
Det här är mitt andra hem. (Hur har det blivit det tror du?)
Sammanhållningen och atmosfären.

Flera förmedlade också att utlandsförsamlingen skiljer sig från en
församling i Sverige genom att erbjuda bättre förutsättningar för
okonstlad och otvungen social gemenskap. Ortens svenska kyrka
beskrevs som mindre ”stel” än kyrkan är i Sverige, där den är
”mindre inbjudande”. En person sa sig:
aldrig ha upplevt en sådan gemenskap tidigare, med gudstjänstliv och
det runtomkring…här känner jag mig aldrig ensam.

Men kyrkan framträdde inte bara som en plats dit man går för att
man ingår i en given gemenskap där, utan också som en träffpunkt
och mötesplats där man får nya kontakter:
Man kan omöjligen vara där utan lära känna människor.

Kyrkolokalen är också en plats där man känner sig trygg hävdade
några, på ett sätt som överensstämmer med den vanligt
förekommande idén om ”hemmet som en fristad” (Blunt & Dowling
2006 s. 119):
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Ja, det är en väldig trygghet. Men för mig är det en trygghet att bara
komma hit så här i kyrkorummet…
Jo jag tycker att det är liksom att man har ett andra hem här och man det är så trevliga personer att tala med och det är ju tryggt.

Ett andligt hem
Kyrkolokalen beskrevs också som en andlig mötesplats, där ”man
får hjälpt med själen”. Eller, som en kvinna sa:
Det viktiga är det här att jag får, att jag har en känsla av att jag tillhör
någonting annat också när jag kommer hit genom kyrksalen. Och jag
är med och ger nattvard själv till andra människor och jo, jag känner
starkt här.

I intervjuerna med pensionärerna framträdde också delade meningar
om huruvida det viktigaste med utlandsförsamlingen var att erbjuda
en social gemenskap ”i största allmänhet” eller att vara en andlig
gemenskap. Så här formulerade sig de som betonade den andliga
dimensionen:
Även om kyrkan kan vara en social gemenskap, men först och främst
tycker jag att den ska vara en andlig gemenskap.
För mig är det viktiga att det är en kyrka och inte en klubb.

Flertalet betonade emellertid att det ”sociala och det andliga inte går
att särskilja”.
Ett svenskt hem?
Ett centralt hemtema i intervjuerna med pensionärerna hade att göra
med svenskhetens betydelse. Det svenska var både en självklarhet
och ett ”måste”. Enligt några av de intervjuade pensionärerna var
det att utlandskyrkan var just en svensk kyrka som var det viktiga –
och det som gjorde att man kände sig hemma. Så här formulerade de
sig:
Jag har föredragit Svenska kyrkan framför andra kyrkor alltid. Jag vet
inte varför, jag tycker man känner sig hemma här.
Det viktigaste är ju att det är Svenska kyrkan man tillhör. Det är det
som är. Att den finns här.
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Men, å andra sidan, var det ingen av de intervjuade pensionärerna
som framhöll församlingen som betydelsefull just för att det
utgjorde ett slags svenskt hem där de kan delta i firande av svenska
traditioner, prata svenska och dricka svenskt kaffe och äta
kanelbullar. En anledning till det kan förstås vara att för dessa
personer var inte denna aspekt av församlingslivet speciellt viktig.
Troligare är dock att svenskheten i församlingen är något självklart,
som man tar för given, och något som man därmed inte tänkte på att
lyfta fram under intervjun. Inte minst att kyrkan och församlingen är
en plats och gemenskap där kommunikationen människor emellan
sker på det svenska språket (eller på ett annat närliggande språk som
norska) måste antas vara en grundförutsättning för att migranter från
Sverige överhuvudtaget ska se en anledning att söka sig just till
utlandskyrkan. Detsamma kan, åtminstone för en del besökare, antas
gälla andra uttryck för församlingen som just ett svenskt
sammanhang. Eller som några frivilligt aktiva i en församling (som
intervjuades i grupp) uttryckte det:
Informant 3: Ja det är det är klart att det skulle se konstigt ut om man
hade det spanskt här va. Då skulle det vara väldigt konstigt.
Informant 2: Ja det tror jag.
Informant 3: Om vi säger då att man inte hade svenska servetter och
sånt va. Och att man hade då typiskt spanska kakor. Det är ingen som
tycker om va för det är fruktansvärt sött och eländigt. Om man skulle
servera det mera spanskt. Då tror jag att folk skulle reagera till och
tänka ”Vad är det här för någonting? Kan vi inte ha kanelbullar
istället?” För det är det att man förknippar det med det.
Informant 1: Det är liksom lite som hemma.

Det är också viktigt att komma ihåg att flertalet av de pensionärer vi
intervjuade sedan en tid tillbaka var regelbundna besökare – och
frivilligt aktiva – i svenska utlandsförsamlingar. Personer som för
första gången besöker en svensk kyrka i utlandet skulle antagligen
motivera och beskriva sin eventuella hemkänsla i kyrkolokalen och
församlingen på andra sätt. En man berättade till exempel om hur
just det svenska hade varit det som lockat honom och hans fru att
besöka svenska utlandskyrkor då de turistat på olika semesterorter.
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Idag däremot, när de bodde hela vintrarna på ett och samma ställe,
var det den gemenskap församlingen erbjöd som var det viktiga:
Det spelar ingen roll om det har varit på Kanarieöarna, Mallorca eller
var de har en kyrka. Så har man alltid fått den där bullen. Förut var
det ofta att man skulle få en tidning också. Ja alla de 40 åren som vi
har rest i alla fall så har vi letat upp den där kyrkan och fått vårat. Sen
så här så… Ja det är ju en samlingspunkt just…

En svensk kyrka– eller ett (etniskt) svenskt hem utomlands?
I avsnitten ovan har vi belyst förekomsten av ett antal hemteman i
den svenska utlandskyrkans verksamhet. Vi har visat hur ”hem” som
fenomen inte bara återfinns i utlandskyrkans slogan ”som hemma
fast utomlands”, utan även på församlingarnas hemsidor och i
församlingarnas konkreta verksamheter och lokaler. Det senare
genom att begreppet hem uttryckligen används i skriftliga
formuleringar och genom attribut och aktiviteter som många
svenskar kan antas associera med hemmet som en plats där
människor – familjer – bor och/eller till hemlandet. Men också, på
några hemsidor genom att församlingen beskrivs som ett “andligt
hem”. Vi har också visat hur anställda och frivilligt aktiva inom den
svenska utlandskyrkan använder sig av hembegreppet och
hemmetaforer då de, i en enkät och i kvalitativa intervjuer, beskriver
den egna församlingens roll, funktion och betydelse. Även här
förekommer det anspelningar på hem genom att den egna
församlingen beskrivs som värnare och förmedlare och hemlandets
– svenska – kultur. Hembegreppet och hemmetaforer förekommer i
enkäten och i intervjuerna emellertid oftare på ett sätt som associerar
till ett kyrkligt/andligt hem, ”hemmet som en fristad” där människor
kan koppla av och känna trygghet och/eller till hemmet som en
(fysisk) plats för (okonstlat) umgänge och möten.
Hur kan man då förstå att hemtematiken är så framträdande i den
svenska utlandskyrkans verksamhet: i dess slogan, på
församlingarnas hemsidor, i attribut och aktiviteter i Svenska kyrkan
utomlands och även när anställda ska beskriva den egna
församlingens roll och funktion? Och hur kan det komma sig att
utlandsförsamlingarna, både i praktiken och då de presenteras på
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hemsidorna i så stor utsträckning tycks ta sin utgångspunkt i
erfarenheter, minnen och idéer om hemlandet? (jfr Blunt & Dowling
2006 s. 198). Det vill säga varför är de inriktade på att utgöra ett
etniskt hem och på att vidmakthålla migranternas etniska – svenska
– kulturella identitet? Det rör sig ju om en religiös, kyrklig,
verksamhet vars officiella uppdrag, i likhet med alla församlingar
som tillhör Svenska kyrkan, är att ”fira gudstjänst, bedriva
undervisning samt utöva diakoni och mission” – och inte att bevara
det svenska språket och svensk kultur, eller erbjuda svenskar
utomlands hemkänsla.
För det första är det värt att notera att genom attribut och aktiviteter
som anspelar på hem och hemland är inte Svenska kyrkans
församlingar i utlandet ovanliga. Tvärtom. I tidigare forskning om
migration och religion återfinns en rad exempel på hur
invandrarkyrkor och andra mötesplatser för människor i diaspora
fungerar som effektiva kulturbevarande institutioner som bland
annat hjälper människor att bevara sitt modersmål (se t.ex. Beattie &
Ley 2003; Hagan & Ebaugh 2003; Aagedal 2007; se också Sjödin
2011). Migranternas behov av samhörighet och av att ansluta sig till
en etnisk gemenskap har emellertid till stor del förklarats som ett
uttryck för problem som sammanhänger med migrationen (se t.ex.
Hagan & Ebaugh 2003), samt som ett sätt att möta rasism,
utanförskap och diskriminering i det nya landet (se t.ex. Alinia
2008). Den förklaringen framstår dock onekligen som svår att
överföra till dagens svenska utlandskyrka och de över lag
förhållandevis välbeställda svenska turister, utbytesstudenter, andrahemägare och migranter som söker sig till Svenska kyrkor
utomlands.30
Inte heller förefaller ambitionerna att skapa ett (etniskt) svensk hem
i de svenska utlandsförsamlingarna att minska allteftersom åren går,
genom integrations- eller assimilationsprocesser eller genom
uppkomsten av en andra generation på det sätt som noterats när det
gäller många andra etniska migrantkyrkor (Beattie & Ley 2003 s.
15). Till skillnad från hur exempelvis många etniska religiösa
30

Se dock, som kontrast, beskrivningen av en annan typ av svenska migranter i
Kapitel 4.
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församlingar i USA med tiden har tenderat att övergå till att hålla
gudstjänster på engelska, eller att dö ut (Ebaugh & Chafetz 2000),
framstår de äldsta utlandsförsamlingarna i Svenska kyrkan som
minst lika inriktade på en svenskspråkig gemenskap som de yngre.
Ett uppenbart skäl till detta är att församlingarna inte, till skillnad
från många andra etniska kyrkor, etablerats som ett svar på behoven
hos en stor, initial grupp migranter som invandrat och bosatt sig i
landet och i området i fråga, vid ungefär samma tidpunkt, av mer
eller mindre samma anledning, och som därefter successivt
integrerats i det nya landet. Istället vänder sig nykomlingar
kontinuerligt till svenska församlingar i utlandet och - eftersom de
äldsta församlingar etablerades som sjömanskyrkor - så har alltid
varit fallet. Det finns emellertid ytterligare tolkningar av detta
fenomen, liksom av svenskhetens och hemmetaforens roll i den
svenska utlandskyrkan överhuvudtaget. En är kanske att Svenska
kyrkans ställning (fram till år 2000) som statskyrka, innebar en
särskilt stark koppling mellan nation och kyrka. En annan,
förmodligen viktigare förklaring har att göra med hur dagens
svenskar allmänt sett förhåller sig till kyrklighet och religiositet.
Dagens Sverige är enligt vissa studier, såsom the World Values
Survey, ett av världens mest sekulariserade (Inglehart et. al. 2004).
Bara en av tio svenskar anser att religionen är en viktig del av deras
dagliga liv och kontakten med kyrkan är för många begränsad till
dop, konfirmationer, bröllop och begravningar. Under de senaste
decennierna har antalet medlemmar i Svenska kyrkan successivt
minskat. Det är dessutom sannolikt så att de flesta svenskar har en
mer ambivalent inställning till Svenska kyrkan som religiös
institution än till hemmet som fenomen och till så kallade typiskt
svenska företeelser som kanelbullar och midsommarfirande.
Inbjudandet till hemkänsla i form av kanelbullar, svenskt kaffe,
svenskspråkig gemenskap och svenska dagstidningar ligger därmed
nära till hands att förstå som en strategi från Svenska kyrkan och
utlandsförsamlingarnas sida att framstå som attraktiva för den stora
grupp migranter som är ointresserade av eller har blandade känslor
inför kyrka och religion, men nostalgiskt upplever svenskhet och
hemkänsla som något positivt när de träffar på det utomlands (jfr
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Aagedal 2007 s. 64).31 Förekomsten av attribut och aktiviteter på
hemsidorna och i församlingarna som för många svenskar kan antas
associera till hemmet i bemärkelsen en plats där människor – en
familj – bor och/eller till hemlandet kan med andra ord förstås som
ett pragmatiskt sätt att helt enkelt hålla en verksamhet vid liv vars
egentliga (religiösa) roll och budskap inte skulle attrahera speciellt
många besökare.
Kanske skulle man också kunna säga att skapandet av och lockandet
med hemkänsla inom den svenska utlandskyrkan inte ligger helt
utanför församlingarnas officiella uppdrag. Ett intressant mönster i
den kvalitativa studien är nämligen de upprepade beskrivningarna av
svenskar som inte varit aktiva kristna i Sverige, men som efter en
period av deltagande i församlingens hemrelaterade aktiviteter - som
att dricka en kopp svenskt kaffe och äta en kanelbulle i caféet, börja
delta regelbundet i gudstjänster, och så småningom även tar
nattvarden. Att denna stegvisa process – som också noterats bland
besökare av norska sjömanskyrkor utomlands (Aagedal 2007) – inte
är ovanlig bekräftas bland annat i en redovisning av en utredning av
den svenska utlandskyrkans verksamhet (Svenska kyrkans
utredningar 2001:1; se även Kapitel 7). Inbjudandet till en
församling med hemlandshemkänsla och svenskspråkig gemenskap
kan således förstås som en för besökaren inte nödvändigtvis
uppenbar del av utlandsförsamlingarnas officiella uppdrag. Det vill
säga, som ett framgångsrikt sätt att bedriva mission bland
sekulariserade svenskar utomlands (jfr Svenska kyrkans utredningar
2001:1). Att ett sådant missionärsarbete underlättas av att
församlingen har en egen lokal som rymmer hemkänsloskapande
attribut och företeelser har vi funnit stöd för i våra resultat. En av de
församlingar vi besökte, den i Phuket, saknade en egen
församlingslokal. Denna förhållandevis nystartade församling
förkroppsligades i en ambulerande präst och diakon som ägnade en
stor del av sin arbetstid åt att röra sig bland människor, på stranden
och på restauranger, och informera om att de, och församlingen,
fanns. Varannan vecka höll de gudstjänst i sitt eget hem. Sättet att
organisera församlingen var enligt prästen troligtvis ”både ett utfall
31

På detta sätt förklarar Aagedal (2007) den norska sjömanskyrkans användning
av nationalsymboler i marknadsföringen av sin verksamhet.
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av försök att jobba resurseffektivt, men också att det är ett värde i
sig att kyrkan är mobil att den nära där våra medmänniskor är”.
Avsaknaden av församlingslokal framstod emellertid som en
avgörande anledning till varför denna församling skiljde sig från de
övriga genom att ”nästan uteslutande” (prästens egna ord) locka
personer som regelbundet besökt Svenska kyrkan i Sverige till
gudstjänsterna. De anställda talade inte heller om församlingen i
termer av hem och hemkänsla.
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KAPITEL 4
Sårbara migranter: Utslagna, alkoholiserade och
sjuka i globaliseringens tid
Vi kan se till att han får ett par riktiga skor och slänga de gamla. Ett
nytt hotell, för han har ju blivit portad kanske, från andra hotell. Han
får inte bo på något ställe längre, för att han har burit sig så illa åt. Det
kanske, det ordnar guiden till exempel, eller resebyrån, att han får
mat, att han får…de betalar de här bitarna för honom som det kostar.
Och så kan de också köra ut honom till…få honom till flyget eller om
vi gör det då. Men under tiden det här sker så är det inte bara ett fall,
utan det är också en människa som, ja, har det som han har det då.
När du tittar i bagaget så ser du att det ligger en nyckel där till någon
lägenhet, men du vet inte så mycket mer. Och när du frågar: ”Blev det
en lyckad semester, var, blev det, som du tänkte, det här?”. ”Jag hade
nog tänkt mig att spela golf kanske”…

Inledning
Att vara ett öppet hem, en plats för tillhörighet och svenskhet, det är,
som har framgått av Kapitel 3, en viktig ambition för Svenska
kyrkans utlandsförsamlingar och en ambition som också i stor
utsträckning tycks förverkligas. Men alla resande svenskar deltar
inte i detta ”hem” och hemskapandet och gemenskap är ju inte den
enda roll som församlingarna har. Direkta sociala insatser är en
annan sida av verksamheten och den gäller inte sällan vissa typer av
svenskar som kan sägas befinna sig i utkanten av eller helt utanför
församlingen som plats och hem.
Syftet med det här kapitlet är att belysa några aspekter av svensk
migration idag som kanske inte är det vi i första hand associerar med
svenskarnas resande över gränserna, och inte heller förknippar med
svenskhet i den globala geografin. Det handlar om svenskar bortom
barnfamiljsturisterna, tågluffarna, affärsmännen och bortom de
många välanpassade pensionärerna i tredje åldern. Det är fråga om
sjuka och funktionsnedsatta, eller missbrukande och utblottade
svenskar som rör sig över gränserna i en tid av globaliserad
migration. Svenska pensionärer är flitiga resenärer. Men i det här
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kapitlet tar vi, bland annat, upp andra pensionärsprofiler än de
förväntade. De som avses är förtidspensionärerna men också de
väldigt sköra, ofta mycket gamla människor, som utgör ett slags
fjärde åldern-resenärer. Vi belyser också inledningsvis andra sårbara
grupper och situationer. Det är fråga om svenskar i missbruk, i kris
och sammanbrott, vid vägs ände. Svenska kyrkans församlingar runt
om i världen möter inte sällan dessa grupper och de situationer som
kan uppstå i anslutning till deras vistelser i främmande land.
Kapitlet bygger på de kvalitativa längre intervjuer som genomförts
med präster och assistenter i 12 församlingar, men också på
intervjuer med två generalkonsuler. Här finns också några inslag
från intervjuer med pensionärer. Kapitlets fokus är på utsatta
svenskar i akuta krissituationer, för vilka församlingen och kyrkans
insatser ofta kan bli ett slags sista utväg.
Många av oss förknippar utsatthet i form av sjukdom eller fattigdom
med begränsat handlingsutrymme – och med inskränkt
rörelseutrymme. Man saknar kroppsliga eller psykiska resurser att
resa, eller så har man inte råd. Det är de friska och mer välbeställda
som reser. Samtidigt vet vi från annan migrationsforskning, för att
inte tala om rubriker i media varje dag, att vår tid präglas av
processer där allt större grupper av utblottade eller förföljda
människor rör sig över gränserna. Globaliseringen har kommit att
innebära att olika grupper migrerar – både resursstarka och
resurssvaga. Det gäller även för äldre migranter (Warnes et. al.
2004; Torres 2012). De mönster vi fångat upp genom våra intervjuer
belyser detta på ett alldeles speciellt sätt. De grupper av svenskar vi
benämner som sårbara befinner sig trots allt långt ifrån de fattiga
ländernas migranter. Samtidigt befinner sig en del av dem långt
ifrån de resursstarka och välbeställda svenskar som rör sig ute i
världen. Ytterligare några klappar igenom eller tappar alla resurser
genom själva migrationen. Globaliseringen möjliggör sårbara
gruppers resande, genom billighetsflyg och bankomater där den
skrala förtidspensionen kan hämtas ut var som helst i världen,
genom billigt boende i Thailand etcetera. Många reser också med
det svenska välfärdssamhället som stöd i ryggen – exempelvis de
sjukskrivna, de arbetslösa och de förtidspensionerade. Att resa har
kommit att uppfattas som en rättighet. Att leva billigare i varma
länder än i Sverige har också blivit ett inslag i den moderna
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nordeuropeiska konsumentens identitet, också när det gäller dem
som Bauman (2008) kallar dysfunktionella konsumenter.
Alkohol, sammanbrott och migration
Är alkohol ett migrationstema? Ja, det vet vi. Det visar också
tidigare forskning32 och det framkommer även i analysen från
församlingsstudien. I berättelserna från de intervjuade prästerna och
diakonerna, och faktiskt också från några av pensionärerna,
förekommer alkoholen som tema, och svenskarnas förhållningssätt
till alkohol i utlandet. Det är ett konstaterande och ibland en
beskrivning av ett problem. Berättelserna gäller svenskar som är
bofasta/säsongsboende men också de som är tillfälliga besökare.
Varför reser så många svenskar söderöver på vintern? En präst i en
församling i Spanien svarade med ett slags humoristisk uppgivenhet:
”De kommer för värmen, och så för alkoholen…så är det…det
märker man ju redan på planet…det gäller pensionärerna också”.
Den billiga alkoholen i vissa länder har sålunda i sig en
attraktionskraft. Detta tema är framför allt framträdande i
intervjuerna från församlingar som är belägna på typiska turistorter.
Ändå verkar de flesta svenskar som reser som turister klara en eller
ett par veckor av intensiv konsumtion:
…det är helt sanslöst. Mest förunderligt är det att de klarar sig så bra
här nere, att de inte slår ihjäl sig, utan kommer hem sedan efter sin
vecka här…ja det är ju det normala (präst i församling i Spanien).

För de svenskar som flyttar söderut permanent eller som
säsongsboende ser temat alkohol något annorlunda ut. Här handlar
det rent allmänt om att mer långsiktigt hantera andra alkoholvanor
än de svenska, eller åtminstone det som varit typiskt för svenska
alkoholvanor. ”Vinet är ju en del av kulturen”, menar flera av de
intervjuade församlingsrepresentanterna. Ett glas vin till lunchen
som ger livskvalitet, är ett exempel. Det är svårt att dra en lämplig
gräns. Det visar sig också att församlingarna på vissa ställen
32

Forskning om migration och alkohol är omfattande och belyser många olika
sidor av fenomenet. Men just de aspekter som här behandlas förefaller ha
utforskats i mindre utsträckning.
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anpassat sig till denna ”sydländska” kultur. Kyrkkaffet har ersatts av
en samling kring ett glas vin efter högmässan, och så vidare.
Samtidigt, understyrker några intervjuade, leder alkoholkulturen på
platsen till att vissa svenskar får problem med alkoholen efter ett
tag, det vill säga den förändrade livsstilen ökar risken för missbruk.
Precis som hemma kan missbruket döljas länge:
Alltså, det döljs ju här precis som hemma, men det är ju vin från
lunch till middag, och är det flera dagar i rad, så, vad händer till slut
efter…när åren går? (präst i Spanien).
Det är ett av problemen som finns här som är ett väldigt dolt problem.
Det är ju att många dricker mycket mer än vad man gör i Sverige.
Och ligger på en gräns, tycker jag, till att dricka alldeles för mycket.
Det är att det är lättillgängligt och att det är billigt så att det finns ju
med…det finns problem men att det sopas under mattan (präst i
Spanien)

Detta gör att man i vissa församlingar helt avstår från alkohol, till
och med i nattvardsvinet. Men i övrigt är det inte alltid så mycket
församlingen kan göra i den typen av situation. Ett tema i
intervjuerna med präster och diakoner är att man måste vara
försiktig:
Ja, lite grann får man ju också vara varsam, och inte klampa in i
människors liv och så. Vi kan erbjuda, vi kan berätta var det finns
hjälp att få om man har alkoholproblem. Vi kan hänvisa, vi kan prata
om AA, vi kan höra…behöver du komma hem, är det något…man
kan försöka se, hur klarar sig den här människan [ja], vad har han
eller hon för nätverk och så vidare.

Att ge råd och stöd, bidra med information och slussa vidare till
andra aktörer – det är ett vanligt sätt att bedriva direkta diakonala
insatser i församlingarna och det gäller även här.
Påfrestningar i flera led
Lokala avdelningar av Anonyma Alkoholister finns i anslutning till
ett antal av församlingarna, ibland lånar de även lokal av
utlandskyrkan. Om den billiga alkoholen är ett kollektivt, ofta dolt
problem, så är det ändå oftast med enskilda individer i
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alkoholrelaterade situationer som församlingarna på ett eller annat
sätt kommer i kontakt. Främst gäller det församlingar på orter där
det finns många svenska turister. De är undantagen, de udda, de
ensamma, drogade, de psykiskt sjuka, där alkoholen finns med i
bilden. Vissa element som ofta finns med i berättelserna om alkohol
är förknippade med rörelsen - resandets och migrationens dynamik
och påfrestningar. Det behövs ju viss styrka för att komma iväg på
en resa; men det behövs också styrka för att vistas borta, liksom för
att ta sig tillbaka hem. Beträffande vissa personer är en anledning
till att kyrkan får vetskap om dem att de åkt iväg från Sverige trots
att de kanske inte borde ha gjort det. De är inte tillräckligt starka
eller deras problem går mycket dåligt ihop med utlandsvistelser
etcetera. Ett gemensamt drag i berättelserna om dem är att de sällan
själva söker kontakt. Det är någon annan som ringer, exempelvis
anhöriga eller arbetsgivaren. Så här berättade en präst:
Det kan vara en arbetsgivare som säger att han skulle ha varit tillbaka
här nu och vi vet ju att han är periodare. Anar att han inte mår bra
därnere. Kan ni försöka få tag i honom? Det är så som det kan vara
med de här som har problem med alkohol…
Intervjuaren: Det är mycket manliga inslag?
Prästen: Ja, det är ju nästan alltid män.

Ett annat mönster gäller individer som har lämnat Sverige i ett
sammanhang där någon/några i viss bemärkelse velat bli av med
dem. Med hjälp exempelvis av förtidspension eller med
arbetslöshetsersättning, så åker vissa iväg, efter att ha gjort sig
omöjliga hemma. Man lämnar skulder och misslyckanden i Sverige.
Enstaka individer kan också vara efterlysta av polisen. Häri ligger ju
en av resandets speciella möjligheter − att kunna försvinna ifrån allt.
Uppbrottets karaktär får samtidigt betydelse för hela resan.
Alkoholen finns ofta med i bilden:
Här finns till exempel förtidspensionärer från Sverige som kan leva
bättre på sin magra pension här. Det är till allra största delen fråga om
män ca 40 50 55… Många av dem flyttar in hos någon thailändska
som tar hand om pensionen och ser till att de får husrum mat och –
sprit. En och annan bor på hotell. Året runt… (f.d. generalkonsul i
Phuket).
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Ett annat, ganska vanligt moment i de intervjuades berättelser gäller
sammanbrott på platsen, det vill säga sköra individer som tappar
fotfästet i den nya miljön. Men detta är också grupper som inte
nödvändigtvis vill ha någon kontakt med församlingen och där det
kan vara anhöriga som slår larm:
…Just gruppen som super ner sig totalt är inte så benägen att själv ta
kontakt (Intervjuare: nej) med mig. De är kanske inte benägna att ta
kontakt med någon…utan det vanliga sceneriet då, är att, det kan vara
en tjugoårig son som ringer från Sverige och som säger, jag vet inte
vad jag ska göra med pappa. Han bara super och jag har inte råd att
åka dit och ska försöka ta honom hem. Kan du prata med pappa?

De beskrivna mönstren förekommer inte bara i situationer av
alkoholmissbruk. De finns också när det gäller sjuka, inte minst de
psykiskt sjuka. Stora miljöförändringar kan utgöra en särskild
påfrestning för psykiskt sårbara individer (Bhugra & Jones 2001).
Problem som man har i Sverige kan man som regel inte åka ifrån.
Och ändå är det just detta som man försöker göra, i en längtan efter
frihet och eufori, där resandet underlättas av billiga biljetter och den
möjlighet till anonymitet som finns i modernt resande:
Många av dem är utskrivna från institutioner, du kan ana det på en
gång att det är den kategorin människor. Som på ett förunderligt sätt
har en styrka att ordna med biljett och har ett pass och allting och
kommer igenom så, och sedan så brister det….det behöver inte vara
alkohol, det kan vara psykiska sjukdomar. De struntar i tabletterna:
”Nu mår jag så bra så”(präst i församling i Spanien).

Sammanbrott slutar ofta med hemskickning av individen. Det är inte
kyrkans ansvar, men ibland hjälper kyrkans anställda till i dessa
situationer med olika praktiska uppgifter, där målet är att till varje
pris få hem individen:
Särskilt det här med hemskickning då… Vi kan hjälpa till praktiskt
med den biten, åka till flygplatsen, se till att de är hela och rena så att
de får åka hem så att de inte blir stannade, eller så att de håller sig
nyktra. Att vi är med och nästan låser in dem kvällen innan och att de
inte kan dricka. Och sedan se till att de kommer upp på morgonen och
kommer iväg till flygplatsen om de skall hem.
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Ytterligare ett moment gäller just detta att kunna ta sig hem. De
flesta som reser är starka nog att ta sig hem. Det krävs också styrka
för att bestämma sig för att bli kvar i utlandet under längre eller
kortare tid. Kan man inte ta sig hem så måste man kunna få hjälp.
Där kan kyrkan ibland komma in i olika situationer. Men, som en
intervjuad präst uttryckte det:
De allra mest utslagna, precis som de allra mest välbeställda, dom ser
vi nästan aldrig i kyrkan…just gruppen som super ner sig totalt är inte
så benägen att själv ta kontakt med mig. De är kanske inte benägna att
ta kontakt med någon.

Som en motpol till detta finns det också ett tema som har att göra
med att bli kvar på platsen på grund av sårbarhet eller att man är
utslagen. ”Sådana här individer blir kvar…de tar sig aldrig hem
igen”, menade en präst på tal om svårt nedgångna individer som
hans församling ibland kom i kontakt med. ”Hem” har många
innebörder. En del av migranterna har inget hem. Planen är bara att
klara livhanken någonstans. Flera präster berättade om svenskar som
fanns på platsen helt enkelt därför att det var billigare och lättare att
hantera ett missbruk i det aktuella landet än i Sverige, särskilt om
det är fråga om ett land med varmt klimat. Längst ned på något slags
skala av marginalisering finns uteliggarna – de som exempelvis
väljer Spanien, för där är det varmare, spriten billigare. Och här kan
man också hitta svenskar som i globaliseringens tid blivit tiggare i
andra länder. Så här berättade en präst:
Den tredje gruppen, jag ska bara nämna det också, det är ju svenska
uteliggare. Som kommer, som ofta har då ett missbruksproblem och
som istället för att ha det missbruksproblemet och vara i Sverige, man
kanske har någon form av pension och då tycker man att jamen det är
väl bättre att vara här…här kan man hitta någonstans att sova på
natten, det är varmare klimat, man har lite lättare faktiskt att få, att
kunna tigga pengar. Man hamnar tyvärr alltför ofta i grupper med
kriminella inslag här nere.

Många av dem som återfinns
förtidspensionärer, menade flera av
assistenterna. De lever billigare
Bankomaterna där pensionen kan tas

i de här grupperna är
de intervjuade prästerna och
på platsen än i Sverige.
ut och resandet med hjälp av
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Internet och billighetsflyg ger helt andra möjligheter idag än för
några decennier sedan till ett slags anonym tillvaro långt borta från
Sverige och i skuggan av det lokala livet också. Här återfinns också
individer som reser med hjälp av arbetslöshetsersättning eller
sjukpenning ”fast de egentligen inte får det”. Oftast har de inte
kontakt med kyrkan, men ibland blir kyrkan och dess representanter
”en sista utväg”.
Sjukdom, skröplighet och kroppsligt förfall
Dels så kan det ju vara lunginflammation eller hjärtproblem eller såna
där saker som man åker in på sjukhus för i Sverige också, men
mycket är ju det här att de snubblar, halkar, cyklar omkull, bryter sig
och slår upp jack och slår ut tänder, bryter armar och ben och sånt är
det väldigt mycket.

Ovanstående är en beskrivning från församlingen på Cypern och
som gäller framför allt de äldre svenskar som hamnar på sjukhus
och som diakonen besöker. Olyckor inträffar, liksom akuta
sjukdomstillbud. Dessa kan naturligtvis drabba alla åldersgrupper,
men ett genomgående mönster i intervjuerna är att sjukdom och
akuta tillbud i hög grad är förknippade med äldre svenskar. Man kan
bli sjuk på den främmande platsen, men i väldigt hög grad handlar
det också om att man redan är sjuk när man reser iväg från Sverige.
Med sjuka och kroppsligt svaga förefaller kyrkan oftare komma i
kontakt än med de tidigare beskrivna utsatta grupperna. Svenska
kyrkans egen statistik vittnar om att sjukhusbesök är en vanlig
diakonal insats i många utlandsförsamlingar, och resultaten från vår
enkät visar på samma mönster. De intervjuades berättelser handlar
om ”misslyckade” pensionärer i viss bemärkelse, som på intet sätt
motsvarar bilden av kraftfulla friska pensionärer i tredje åldern.
”Migration och åldrande” får sin speciella gestaltning. Det visar sig
att på flera av de platser där församlingarna ligger vistas ofta många
gamla och skröpliga svenskar, både som turister, ”snow birds” och
som året runt-boende. Drygt 37 procent av de intervjuade prästerna
och assistenterna i enkätstudien uppgav att deras församlingar ofta
kom i kontakt med sjuka eller omsorgsbehövande äldre personer. Ett
centralt tema för många i de här grupperna är problemet med att
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kunna sätta punkt i tid för sitt säsongsresande, eller, för dem som är
vanliga turister, att inse att man inte orkar längre. ”Det här är sista
året vi kommer”, är en utsaga som förekommer bland de allra äldsta
säsongsboende besökarna i kyrkan, berättade flera av de intervjuade
församlingsrepresentanterna men också pensionärerna:
Någon säger: ”Nää, nu börjar jag få så mycket krämpor att nu
kommer jag inte fler gånger”. Då kanske vi får ett telefonsamtal året
efter som säger, som ringer: ”ooh, hur har ni det nu, ooh, har ni
basaren och då kan jag inte hjälpa till i år”. Så blir det den kontakten
då, man avslutar året innan, och sedan ringer man året efter och
säger…

Men det gäller inte alla. Resandet upplevs som så viktigt att det bara
är döden som kan sätta punkt för det, eller väldigt svår sjukdom.
Denna beskrivning ger några av de intervjuade pensionärerna i
studien. Det gäller till exempel ett pensionärspar som i många år
bott i ett av de varma länderna mer än hälften av året:
Intervjuaren: Vad ska till, som ni ser det då, för att ni inte ska komma
ner mer?
Informanten: Det är när en blir väldigt sjuk… Ja, jag säger att om en
blir väldigt sjuk så måste vi stanna hemma till den har blivit frisk eller
har dött och dör den så ska den andra åka ner här under alla
omständigheter.

Men alla sätter inte gränser. Istället tänjer man på dem. Man åker
iväg, fast man kanske inte borde ha gjort det. Det är möjligen ett
speciellt inslag i moderna resande: ”Så länge jag orkar vill jag åka
med mina metastaser…jag vill ha litet värme, sol och njuta”, så
menade en intervjuad präst att vissa personer resonerar.
I några av intervjuerna med präster och diakoner finns också temat
demens och resande. Det kunde bland annat handla om situationer
där den ena parten i ett par hade en demenssjukdom och där
semestervistelsen blev mycket krävande för den friska parten, och
situationen ohållbar på den främmande platsen:
Men så länge de har, om det är ett par och den ena är dement, det är
ganska vanligt, så tar den andre, som kanske är klar, och redig och
orkar, hand om den. Men det blir ju inte mycket semester för det är ju
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också en ny plats och lite förvirring och så då. Men den modellen
finns. Men sedan finns det de som blir alldeles dåliga här, då åker de
in och ut på sjukhuset.

Den främmande miljön kan bli en särskild påfrestning. Även när det
gäller dessa grupper inträffar sammanbrott på den främmande
platsen, berättade några av de intervjuade:
Det kan vara så att maken ringer att hon har legat i sitt kiss i tre dagar
och han fixar inte det för att han är lika gammal också.
Intervjuaren: Hur har de tagit sig hit då?
Informanten: De har tagit ett flygplan, barnen har hjälpt dem ner…

Ibland kunde det vara ännu mer dramatiskt:
Förra veckan fick jag ett telefonsamtal från en researrangör som sa
”vi måste ha hjälp”. Det är en man och hustru som kom ner en dag då.
Och efter två dagar så var frun försvunnen. Hon hade Alzheimers
alltså. Hon hade gått upp på natten, hon var försvunnen sen ett och ett
halvt dygn.

Än värre blir det om båda parter är sjuka eller utsatta på annat sätt:
”Hon drack och han var väldigt, väldigt sjuk”.
Som sjuk och sårbar kan det också vara svårt att ta sig hem till
Sverige. Här liknar rörelsemönstret det som beskrevs för
alkoholmissbrukare och psykiskt sjuka:
Han som inte kunde ta sig hem som vi var hos… Han hade en sambo
som drack lite alkohol och så. Men han var så sjuk så han kunde bara
ligga på en bäddsoffa. Han kunde liksom inte gå på toa ens. Och han
kunde inte flyga för att han behövde syrgas och flygbolaget tog inte
emot honom och han var inte försäkrad. Han var ju otroligt dålig. Han
var ju döende när vi var där.

Bland de gamla och sjuka finns det också sådana svenskar som
egentligen borde vara hemma men är kvar på platsen, och kanske
nästan är för svaga för att ta sig hem. Flera av de intervjuade
prästerna och diakonerna berättade om uthålligheten bland de
svenska säsongsboende som befinner sig i det som brukar kallas
fjärde åldern, det vill säga är mycket gamla och har både vård- och
omsorgsbehov:
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Om det skulle vara en sådan här bedömning, av någon svensk
myndighet, så kanske de skulle ha sagt: ”att du skulle vara på ett hem
eller så”. Men de hankar sig fram, ibland är jag helt förundrad hur
människor hankar sig fram. Det är ju inte för inte som vi har två
rollatorer som vi ofta lånar ut, och en rullstol också som någon har
skänkt till oss, som vi kan låna ut till, där hon eller han har blivit
sämre än vad de trodde.

Kyrkans roll och insatser
Vilken är då kyrkans roll i förhållande till dessa migranter? Vad kan
kyrkan göra och vilka är de faktiska insatserna? Det är inte alltid
kyrkan kan göra så mycket, men de insatser som görs illustrerar
diakonibegreppet på ett mer konkret sätt än de flesta av de andra
församlingsverksamheter och insatser som vi tagit del av genom vårt
projekt. Diakonibegreppet är mångtydigt (Jeppsson Grassman 2001;
Linde 2010), men i sin smalare definition handlar diakonin om
kyrkans hjälp till fattiga och behövande. Och de grupper som här
beskrivits är ju fattiga och behövande på sina speciella vis.
Ett genomgående tema i många intervjuer handlar om
förhållningssätt och att man inte får tränga sig på: ”Ja, lite grann får
man ju också vara varsam, och inte klampa in i människors liv och
så”. Ingen ska vara tvungen att ”bekänna” sina problem. Detta har
att göra med kyrkans grundvärderingar. Men kyrkan har som regel
inte heller något formellt uppdrag i de sammanhang som
aktualiseras. Det senare visar sig kunna bli ett problem i vissa
situationer – att inte ha ett formellt mandat, såsom ambassaden och
andra aktörer har. Det gäller i hög grad i akuta situationer. Det finns
begränsningar för vad vi får göra, menade flera av de intervjuade.
En präst berättade till exempel följande episod där försäkringsregler
begränsade möjligheterna att agera:
Han var ju nästan 90 år, och bodde på ett hotell här. Ja, då hade han
ramlat en natt innan och legat på golvet på toaletten och ropat efter
hjälp och jag märkte ju med detsamma att han mådde jättedåligt
alltså. Och - men jag kan ju inte skicka efter ambulans… Nej, det
vågar jag inte göra för då kan jag få försäkringsbolagen på mig. Utan,
jag försöker lirka och så ringde jag en kontakt som jag har
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på sjukhuset och så fick den personen komma ner och föra den här
mannen till sjukhus…

Det finns också sådant som församlingen inte kan göra, det finns
inte resurser. Ett aktuellt sådant tema är hemtjänst. Inte sällan finns
det äldre säsongsboende svenskar på platsen som skulle behöva
regelbunden hjälp, men där kan kyrkan bara hjälpa till akut eller vid
något enstaka tillfälle. Som framgick av Kapitel 2 var kunskapen
hos de intervjuade församlingsrepresentanterna om äldres
möjligheter till omsorg av andra aktörer på platsen ofta också vag
eller bristfällig. Men, å andra sidan, fanns det ett motsatt mönster i
intervjuerna också – kyrkan stod för en gränslös tillgänglighet.
Jourtelefonen var påslagen jämt. Citatet ovan visar hur prästen ryckt
ut för att hjälpa en 90-åring som var aktiv i församlingslivet.
Konsulat, resebyråer, sjukhus etcetera hör av sig och vill att präst
eller diakon ska prata och stötta, i det samarbete som utvecklats på
ett flertal platser där det finns församlingar:
De ville att jag skulle prata med mannen då (till den demenssjuka
hustrun) och så jag stack ju med en gång och pratade länge… Av en
slump så träffade en av guiderna från resebyrån den här damen
barfota på ett torg här. Helt förvirrad…

Församlingens representanter kan lyssna, prata, stötta, hänvisa. Men
de kan också finnas som en sista utväg när det gäller praktisk och
annan hjälp i akuta situationer som gäller de allra mest utslagna.
”Finns det ingen annan så finns vi”, menade en präst och beskriver
ett ”jourärende”:
Då kan man alltid säga: ”Nej, vi kan inte ta det här”, kan man säga,
eller: ”Det får resebolaget ta”. Och då vet vi att det står en tjej som är
21 år och den här mannen kanske är vuxen och stor och då skall hon
försöka tvätta av honom. Se till att han får rena kläder, kanske
någonstans att bo på natten och så, då. Modellen som det har blivit,
som har vuxit fram, är att man gör kanske en liten bit var. Tvätta,
tvätta av honom och se till att han får rena kläder på sig.
Intervjuaren: Vem gör det?
Informanten: Det kan vi göra här.
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Ibland har de här individerna besökt kyrkan, haft kontakt med
församlingen innan krisen kommer. Men i många fall har de inte
det. De har inte varit delaktiga i församlingen som hem och
gemenskap. ”Jag skulle önska att vi hade mer tid och utrymme för
uppsökande arbete”, sade en präst längtansfullt under en intervju.
Församlingarnas representanter må ha formella inskränkningar i sitt
mandat, men på ett mer mänskligt, informellt plan såg en del av de
intervjuade inga sådana gränser. Men ändå finns det inskränkningar.
Församlingarna ser varken som sin uppgift eller har resurser att ge
ekonomiskt bistånd, till exempel. Några av de intervjuade
pensionärerna påpekade och beklagade detta: ”att det är vissa slags
svenskar som kommer till kyrkans lokaler men som inte får någon
hjälp.” En pensionär som varit ideellt verksam i en
storstadsförsamling i många år påpekade vidare att ”det finns många
gamla svenskar som inte längre orkar komma till kyrkan och som
församlingen aldrig har någon kontakt med.” Men det som det tycks
råda enighet om är att det är svenska utsatta individer som
församlingen ska hjälpa: Vi finns här för svenskarna, det var ett
vanligt svar från församlingens representanter när frågan om ”den
lokala utsattheten” eller ”andra nationaliteter” kom på tal. I några
fall togs det emellertid upp som moraliskt problematiskt, till
exempel av en präst i en av församlingarna i Spanien. Han hävdade
att förväntningar på att ”vi ska hjälpa någon bara för att han är
svensk” ibland kändes påfrestande, när det fanns andra individer
runt omkring som var i samma situation. En assistent i en församling
formulerade dilemmat såhär:
Alltså jag kan tycka att det vore väldigt problematiskt att gå ner på
gatan och söka upp de svenska uteliggarna och ge dem mat och kläder
och så ligger någon bredvid som inte skulle få. Alltså det skulle vara
väldigt svårt…varför skulle man hjälpa bara den svenska om det
fanns andra som sitter precis bredvid?

Men som regel beskrevs diakonins uppdrag avse svenskar, eller
möjligen andra nordbor. För många av de intervjuade framstod detta
som ett relativt enkelt ställningstagande trots allt.
Sammanfattningsvis har det här kapitlet belyst några aspekter av
svensk migration som kanske inte är det vi i första hand associerar
med svenskarnas resande över gränserna, och inte heller förknippar
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med svenskhet i den globala geografin. Det är fråga om sjuka och
funktionsnedsatta, eller missbrukande och utblottade svenskar som
reser och rör sig över gränserna i en tid av globaliserad migration.
Svenska pensionärer är flitiga resenärer, ofta friska och aktiva. Men
i det här kapitlet har vi tagit upp förtidspensionärerna men också de
väldigt sköra, ofta mycket gamla människor som utgör ett slags
fjärde åldern-resenärer. Gemensamt för dem är att de är svenskar
och att de på olika sätt behöver kyrkans stöd och insatser, inte sällan
i akuta situationer och som ”en sista utväg”. Här har de svenska
utlandsförsamlingarna en viktig roll och axlar ett påtagligt ansvar.
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KAPITEL 5
Bakom den ungdomliga fasaden: Utlandskyrkans
äldre besökare och frivilligt aktiva
Ska du ut och resa? Eller kanske flytta utomlands för att studera eller
arbeta? Varmt välkommen att besöka någon av Svenska kyrkans alla
församlingar utomlands! Svenska kyrkan finns på 45 platser runt om i
världen. Där kan du träffa nya vänner, uppleva gemenskap eller få
stöd i svåra stunder. Hundratusentals ungdomar, turister och sjöfolk
besöker församlingarna i utlandet varje år.33

Inledning
Citatet ovan är ett exempel på hur utlandskyrkan presenteras på
Svenska kyrkans hemsida på Internet. Utmärkande är att äldre
besökare inte omnämns eller tilltalas och att utlandsförsamlingen
inte lyfts fram som en mötesplats för dem som väljer att flytta eller
tillbringa en del av året utomlands efter att ha lämnat arbetslivet för
ett liv som pensionär. ”Studera”, ”arbeta”, ”ungdomar” är däremot
begrepp som förekommer flitigt i dessa texter, ackompanjerade av
fotografier av uppenbart unga människor.
Fotografier av unga människor – och frånvaron av begrepp som
”äldre”, ”pensionär” eller ”senior” – karaktäriserar även flera av de
specifika utlandsförsamlingarnas egna hemsidor. En av de
utomeuropeiska församlingarna inleder exempelvis presentationen
av sin verksamhet på följande sätt: ”Här finner du, förutom ett rikt
gudstjänstliv, mötesplatser för föräldrar och barn, studenter, unga
vuxna och andra”. Den illustrerade informationsskriften Som hemma
fast utomlands – om Svenska kyrkan i utlandet, utgiven av Svenska
kyrkan, domineras helt av fotografier av människor som uppenbart
har många år kvar till dess att de blir ålderspensionärer. 34 Många av
församlingarna ger också intryck av att i första hand vara inriktade
33

Välkommen till utlandskyrkan
(http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=693978, nedladdad 111022).
34
Som hemma fast utomlands – om Svenska kyrkan i utlandet
(www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=578247, nedladdad 111212).
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på barn, ungdomar och yngre vuxna genom att på hemsidorna, i
enkäten och de kvalitativa intervjuerna ange att man anordnar
särskilda aktiviteter för personer i dessa åldersgrupper. Det kan
handla
om
barnoch
föräldraträffar,
au-pair-grupper,
ungdomsgrupper, öppen förskola, söndagsskola, baby-café,
”Kyrkis” för 3-5-åringar, 11-13-årsgrupper, musikverkstad för barn,
familjegudstjänster och familjedagar.35 På några församlingars
hemsidor framkommer förvisso att man anordnar aktiviteter riktade
till personer i högre åldrar – såsom ”Café 55+”, men dessa utgör
undantag i floran av aktiviteter tydligt riktade till barn, ungdomar
och (barn)familjer.
Det finns således ett tydligt ålderstema i utlandskyrkans verksamhet
som handlar om att vissa livsfaser och ålderskategorier dominerar i
den bild man visar upp utåt medan andra – pensionärstiden,
ålderdomen och äldre personer – intar en undanskymd position.
Mönstret ligger i linje med hur samtliga intervjuade (diakoner och
diakonassistenter) i Svenska kyrkan uppgav att just barn- och
ungdomsverksamhet var viktiga uppgifter för deras församling, det
framkommer i en fallstudie av sociala verksamheter och insatser i
regi av samtliga trossamfund i en större svensk kommun (Jeppsson
Grassman 2001).
Verkligheten i många utlandsförsamlingar är emellertid en annan än
den som visas upp på hemsidorna och den som man kan få intryck
av genom att ta del av församlingarnas och de anställdas information
om de aktiviteter som församlingarna erbjuder, det visar vår studie.
Även om det finns utlandsförsamlingar, som exempelvis den i
Sydney i Australien, som domineras av just ungdomar, uppges
personer 65 år och äldre utgöra minst 50 procent av besökarna i över
hälften av församlingarna. Bland de frivilligt aktiva var totalt sett
cirka 40 procent 65 år eller äldre. I flera församlingar i södra Europa
visade sig ålderspensionärerna utgöra den absoluta huvuddelen både
av besökarna och av dem som arbetar ideellt. Respondenten från
församlingen i Ayia Napa på Cypern uppgav exempelvis att 90
procent av besökarna och de frivilligt aktiva var 65+. Motsvarande
mönster förekommer kanske inte oväntat i församlingarna i Spanien.
35

Familjeaktiviteterna riktar sig uttryckligen till barnfamiljer.
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Men även i församlingarna i Köpenhamn, Los Angeles/San
Fransisco, Antwerpen och Lausanne är personer 65 år och äldre
enligt enkätsvaren i majoritet som besökare och/eller som frivilligt
aktiva. Ålderspensionärerna framträder således som oumbärliga för
utlandskyrkans verksamhet, både genom att som besökare legitimera
och utgöra ett skäl för dess existens, och genom att med sina
obetalda
arbetsinsatser
bidra
till
utlandsförsamlingarnas
verksamheter och överlevnad. Som berörts i tidigare kapitel,
förefaller utlandsförsamlingen i sin tur kunna ha en särskild
betydelse för äldre svenskar i området som samlingspunkt och
mötesplats, men också som en trygghet och en garant – som en plats
dit man vet att man kan vända sig till ”om det händer något”.
I kapitlets följande avsnitt avser vi att låta de svenska
utlandsförsamlingarnas äldre besökare och frivilligt aktiva stå i
rampljuset genom att fokusera på vilka de är och vad de betyder för
församlingarna. Frågor som kommer att behandlas med
utgångspunkt i enkätsvar och kvalitativa intervjuer med pensionärer,
präster och diakoner är: Vilka är de äldre svenskar som deltar i
utlandsförsamlingarnas verksamheter? Hur kommer det sig att de
befinner sig utomlands och hur väl integrerade är de i landet ifråga?
Vilken roll spelar de äldre svenskarna i svenska kyrkans
utlandsförsamlingar? Vad gör de?
Vi kommer också att diskutera och försöka förstå utlandskyrkans
motsägelsefulla
förhållningssätt
till
äldre,
pensionerade
utlandssvenskar. Det vill säga, vi tar upp det sätt på vilket denna
ålderskategori som i praktiken tycks ”bära upp” många av
församlingarnas verksamheter – och som också själva ”bärs upp” av
församlingarna – bildligt talat döljs bakom en ungdomlig fasad.
Denna består, som nämnts, av exempelvis fotografier på ungdomar
och av beskrivningar av utlandskyrkan som en verksamhet som
riktar sig till yngre personer som befinner sig utomlands, antingen
som turister, eller för att studera eller arbeta. Handlar det om
ålderism – är en fråga som vi ställer och avser då ”stereotypa
föreställningar eller diskriminering som utgår från en människas
ålder” (Andersson 2002 s. 104, kursivering i original). Skillnaden
mellan begreppet ålderism och det i Sverige mer kända och
vanligare ordet åldersdiskriminering är att ålderism inte bara
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omfattar diskriminerande handlingar utan också attityder och
fördomar. I jämförelse med de närliggande ”rasism” och ”sexism” är
ålderism ett relativt okänt begrepp. Dess historia är också relativt
kort. Begreppet sägs ha myntats av den amerikanske psykiatern och
gerontologen Butler som 1969 i en artikel använde begreppet
ageism för att beskriva fördomsfulla attityder till äldre. Först år 1997
översattes
begreppet
från
engelska
till
svenska
av
socialgerontologen Andersson (1997). Ålderism kan gälla både
medvetna attityder och diskriminerande handlingar och mer
outtalade, oreflekterade förhållningssätt.
Vilka är de äldre svenskarna?
Vilka är de äldre svenskar som deltar i utlandsförsamlingarnas
verksamheter? Klart är att det inte rör sig om någon enhetlig
kategori. Inte minst när det gäller religiositet och tidigare
anknytning till Svenska kyrkan visade sig variationen vara påtaglig.
Under platsbesöken i utlandsförsamlingar mötte vi ett brett spektrum
av äldre människor, alltifrån pensionärer som sa sig ha varit troende
under hela sitt liv och som även i Sverige varit flitiga
kyrkobesökare, till dem som tydligt förmedlade att de var och
förblivit ateister. På Kanarieöarna träffade vi exempelvis ett par i
den sistnämnda kategorin som, trots att de valt att formellt lämna
Svenska kyrkan, berättade att de besökte den aktuella
utlandsförsamlingen ”i princip varenda dag”. Intresset för
utlandsförsamlingens tydligt religiösa inslag i form av gudstjänst,
morgonbön etcetera tycktes emellertid också kunna förändras under
tiden som migrant. Vi återkommer till detta i Kapitel 7 där Svenska
utlandskyrkans religiösa och andliga betydelse står i fokus.
Heterogeniteten bland de äldre utlandssvenskarna framträder också
genom en klar skiljelinje mellan olika församlingar som har att göra
med huruvida den ”typiska” äldre svenska besökaren är en person
som emigrerat till eller börjat tillbringa stora delar av året i landet
eller på orten ifråga på äldre dagar – eller om det är en person som
lämnat Sverige i yngre ålder och varit bosatt i det aktuella landet
sedan dess och i många år.
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Pensionärsmigranterna
Inte oväntat visar enkätsvaren och intervjuerna att den ”typiska”
pensionären i sydeuropeiska församlingar – i Spanien, i södra
Frankrike och på Cypern – är en person som först på äldre dagar
börjat tillbringa hela eller stora delar av året i landet ifråga. Men
även på mer oväntade platser, som i Paris, träffade vi på personer
som på hel- eller deltid valt att lämna Sverige i samband med
pensioneringen. En del av dessa pensionärsmigranter har köpt en
bostad utomlands, som kanske hyrs ut under de delar av året som
man eventuellt inte själv använder den. Andra hyr en bostad i andra
hand på platsen. Ett tredje alternativ, som visade sig vara vanligt på
Cypern, är att under längre perioder hyra en liten hotellägenhet.
Eftersom högsäsongen på Cypern infaller under somrarna är
priserna för hotellägenheter relativt låga under övriga månader.
Pensionärsmigranterna kan i sin tur indelas i olika ”subkategorier”:
personer som återkommande turistar på orten ifråga, de som
tillbringar hela eller större delen av vintern där samt de som har sitt
permanenta boende utomlands. I flera församlingar i södra Europa
visade sig den äldre besökaren eller frivilligt aktiva ofta vara en
person som återkommande turistade på den aktuella orten eller hade
börjat tillbringa flera vintermånader i sträck där varje år i samband
med pensioneringen. Exempelvis angav anställda i församlingar i
södra Spanien och på Kanarieöarna att församlingens typiska
besökare är ”70+, återkommer en el. flera ggr/år”, ”vinterboende,
60+” och ”vinterboende 58-75 år”. I någon församling dominerade
emellertid ”de bosatta 60+”, enligt enkätsvaren. Bland dem i den
sistnämnda kategorin som vi träffade under våra platsbesök i
sydeuropeiska församlingar fanns också de som gått från en
subkategori till en annan. I en process som startat i 50-årsåldern eller
senare i livet hade de successivt börjat tillbringa alltmer tid på den
aktuella platsen, eller i det aktuella landet, för att idag ha sitt
permanenta boende där och på sin höjd ha en sommarstuga eller
motsvarande i Sverige. Andra hade under en period i samband med
pensioneringen prövat att hyra bostad på olika platser, ibland i olika
världsdelar, innan man slutligen fastnat för den plats där man idag
tillbringade en stor del av året. De pensionärsmigranter som
intervjuats är i stor utsträckning vana resenärer som börjat sitt
resande långt tidigare i livet, för att på äldre dagar börja tillbringa
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längre perioder utomlands. Eller, som ett par pensionärsmigranter
som numera bor halva året på Teneriffa formulerade det: ”Vi
började egentligen på 60-talet att resa i Europa, Mallorca och såna
här [ställen/platser]”. Under de olika platsbesöken i de svenska
utlandsförsamlingarna träffade vi också personer som på äldre dagar
bosatt sig i Spanien, men som tidigare under långa perioder varit
bosatta och arbetat i andra länder – och världsdelar.
En vanlig bild av de äldre personer som på hel- eller deltid lämnar
kylan i norra Europa för värmen i södern är att de är typiska ”tredjeåldrare” (Laslett 1996) – det vill säga friska och välbeställda
ålderspensionärer. Det växande internationella forskningsfält som är
inriktat på pensionärsmigration – eller retirement migration (RMI) –
bekräftar i stor utsträckning bilden av en, ur ett vidare jämförande
migrationsperspektiv, påtagligt priviligierad kategori av migranter
(se t.ex. Rodrigués, Fernández-Mayoralas & Rojo, 1998; O´Reilly
2000; Gustafson 2001; 2008). I vår studie framträdde de pensionärer
som besökte svenska kyrkor i södra Europa emellertid snarare som
en ganska brokig skara, i alla fall ur ett svenskt perspektiv. I en
församling i Spanien sade man sig ha ”pensionärer från alla sociala
grupper”, i en annan församling uppger man ”60+ gift/sambo,
socialgrupp 2-3” som en vanligt förekommande grupp. En del
församlingar i Sydeuropa domineras emellertid av mer välbeställda
pensionärsmigranter. Eller, som anställda i dessa församlingar
formulerade sig i enkäten: ”äldre välmående pensionärer från 60-85
år”. ”De som flyttat in efter pensionen, och som ofta har det gott
ställt”.
Även när det gäller hälsa framstår de pensionärsmigranter som
utlandsförsamlingarna kommer i kontakt med som en blandad
grupp. Som framkommit i föregående kapitel rör det sig långt ifrån
alltid om speciellt friska och vitala personer. En del är sjuka och
skröpliga redan då de lämnar Sverige – andra blir det under
utlandsvistelsen. Men det finns också församlingar där majoriteten
av pensionärsmigranterna tycks uppfylla bilden av den
(stereo)typiska tredje-åldraren, både när det gäller ekonomi och
hälsotillstånd. Så här beskrev prästen i en av de sydeuropeiska
församlingar vi besökte ortens ”typiska” (svenska) pensionär:
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Intervjuaren: Är det välbärgade personer?
Informanten: Många är det, men inte alla…inte alla, men många.
Många har planerat sitt liv och i ett tidigt skede bestämt sig för att
kunna flytta när man blir litet äldre…så har man sett till att ordna med
ett boende, man har köpt och så har man hyrt ut, till exempel
lägenheten eller huset [i Sverige]för att kunna ha den. En del
finansierar sitt boende här nere genom att hyra ut på sommaren…så är
det också.
Intervjuaren: De som bor här…är det mest friska äldre?
Informanten: Ja
Intervjuaren: Det är alltså aktiva pensionärer verkligen?
Informanten: Ja, det är det. Man ägnar sig åt boule och åt golf och åt
luncher, föredrag och åt att vandra i bergen. Och åt slalom på vintern.

De pensionärsmigranter som medverkar i Svenska utlandskyrkans
församlingsverksamheter – och då företrädelsevis församlingar i
Sydeuropa – framträder således som en relativt brokig skara när det
gäller faktorer som religiositet, ekonomi, hälsa, boende och hur stor
del av året man tillbringar utomlands. Mot den bakgrunden är det
intressant att notera att de flesta pensionärsmigranter i ett specifikt
hänseende liknar varandra: I linje med resultat från tidigare studier
om nordeuropeiska pensionärers migration tycks de i liten
utsträckning vara integrerade i det omgivande samhället. Av de
intervjuade pensionärsmigranter som besöker eller är frivilligt aktiva
i sydeuropeiska församlingar var det för det första ingen som talade
det lokala språket – med undantag för enstaka ord och fraser – och
enligt de anställda gällde detta för huvuddelen av de äldre besökarna
och frivilligt aktiva. Många verkade ha ett rikt socialt liv, men de
man umgicks med var i huvudsak andra svenskar och andra
skandinaver. Umgänge med lokalbefolkningen, som sträcker sig
utöver ytliga kontakter med trädgårdsmästare, affärsbiträden
etcetera föreföll att vara sällsynt. Och detta gäller även äldre
svenskar som har köpt en bostad på orten ifråga och vid det här laget
bott där mer eller mindre permanent under många år. Eller, som
prästen i en sydeuropeisk församling som präglas av
pensionärsmigranter med en sådan profil sa:
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Men det jag upplever här, som är det stora problemet för många, det
är språket.
Intervjuaren: Kan de inte språket efter alla år här nere?
Informanten: Det är väldigt många som är väldigt dåliga i språket här,
så kan jag säga då/…/mig tyckts det som att svenskar i utlandet
fungerar som utlänningar i Sverige – de gaddar ihop sig i kluster och
umgås med varandra och pratar svenska.

I likhet med andra anställda i sydeuropeiska församlingar kunde
denna präst se både fördelar och nackdelar med att svenskarna håller
ihop och håller sig för sig själva, snarare än att blanda sig med
lokalbefolkningen. Man bryr sig om varandra – på gott och ont:
Och…det är som det är både för- och nackdelar med det där jag säger
att man gaddar ihop sig i små enklaver…det finns ju en fördel i det,
och det är att du faktiskt har ett ganska bra socialt nätverk även om du
nu är bland svenskar. Men det är många som vet om och bryr sig om
och man har bra koll på vad folk gör och var de finns och vilka de är,
och så där…

När den citerade prästen beskriver hur pensionärsmigranterna
”gaddar ihop sig i kluster” och pratar svenska lyfter han, på ett sätt
som onekligen har en poäng, fenomenet till ett mer generellt
migrantbeteende genom att likna det vid hur ”utlänningar fungerar i
Sverige”. Breuer (2005 s. 329) har istället förklarat fenomenet som
kopplat till pensionärsmigranternas specifika situation och motiv för
att migrera. Breuer föreslår att för dessa migranter, vars
utlandsvistelser främst är nöjes- och konsumtionsinriktade, kommer
frågan om social integration i andra hand, eller är för en del helt
irrelevant. Flertalet av de pensionärsmigranter som vi träffade
beskrev emellertid inte sina bristande språkkunskaper och sitt
svenska umgänge som kopplat till ett ointresse för befolkningen i
det land man flyttat till och det språk som talas där. Istället
hänvisade de till sin (höga) ålder som en belastning då de försökt
lära sig det nya språket och till att det var svårt att etablera några
nära relationer med personer i lokalbefolkningen utan att kunna tala
deras språk flytande. De flesta hade gått språkkurser eller beskrev
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hur de med hjälp av lexikon på egen hand försökte att utöka sitt
ordförråd. Så här formulerade sig en av dem:
Man är lite trögare när man är i den här åldern. Vi gick och läste
spanska hos en privat lärare tre och en halv termin, tills man var…det
går inte längre alltså. Det tar stopp. Men vi har lärt oss nästan mer tror
jag sedan vi började… Man går och handlar, går på restaurang och
man slår upp i böcker man hittar eller ja, vad betyder det och det.
Man lär sig lite, man klarar sig. Det enda vi inte klarar så bra, det är
lite svårt när man är hos läkare. Det tycker jag. När man ska beskriva
och sådär…

Varför beslutar man sig då för att på hel-eller deltid flytta utomlands
på äldre dagar? De motiv för att migrera som var vanligast i
intervjuerna med pensionärsmigranter ligger i linje med resultat från
den forskning om pensionärsmigration där pensionärer själva
kommer till tals (se t.ex. Blaakilde 2007; Gustafson 2008) genom att
företrädelsevis handla om klimatet och hälsoskäl. De pensionärer vi
intervjuade vid våra besök i församlingar i södra Europa menade att
sjukdomar och krämpor mildrades i det varmare klimatet och att
man också återhämtade sig lättare efter exempelvis ett lårbensbrott.
Att slippa snö och halka minskade också risken att råka ut för det
sistnämnda framhöll några. Under intervjuerna återkom också en idé
om att utlandsvistelserna bidrog till att förlänga livet. Så här
resonerade exempelvis en av dem:
Alltså jag är rädd för att om jag skulle flytta hem så skulle jag
förmodligen hem och bryta av lårbenshalsen första vintern hemma va.
Och sen är det utförsbacke… Men det händer inte här nere va. Utan
sköter man sin hälsa här nere – lever sunt och äter bra – så kan man
förlänga sitt liv rätt så många år…de säger minst 10 år och det tror jag
också.

Enlig Blaakilde (2007), som studerat danska pensionärsmigranter på
Costa del Sol, kan ett beslut att flytta utomlands på äldre dagar ses
som ett slags ”äldrerevolt” då det utgör ett brott mot normer för hur
en äldre person bör leva sitt dagliga liv – hur kontakten med barn
och barn-barn ska upprätthållas etcetera. Genom att lyfta fram
flyttens hälsomässiga vinster ”mildrar” och legitimerar
pensionärsmigranterna denna ”revolt”. När de påpekar hur de både
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blir friskare och lever längre på sydligare breddgrader riktar de
uppmärksamheten mot migrationens moraliskt fördelaktiga
konsekvenser. Implicit i deras uttalanden ligger att flytten medför att
de, ännu bättre än vad de hade gjort om de stannat kvar i hemlandet,
lever upp till normer som stipulerar att man som äldre bör ta ansvar
för sin hälsa och därmed också bidra till att minska de växande
kostnaderna för äldreomsorg och hälsovård.
De motiv för att migrera på äldre dagar som de intervjuade
pensionärerna i Svenska kyrkans utlandsförsamlingar beskrev
handlade emellertid inte bara om hälsa och klimat. Ett par beskrev
valet som kopplat till att man såg en möjlighet till en välbehövlig
omstart i livet i samband med pensioneringen. En kvinna berättade
att hon efter att ha förlorat sin livskamrat upplevde att det nya livet
som ensamstående var lättare att hantera i en ny omgivning som
inte, såsom Sverige, var så starkt förknippat med att leva i en
parrelation. Den pensionärsmigrant som vi träffade i Paris sa sig ha
flyttat dit i samband med att hon gick i pension: ”För att jag ville
byta liv, jag tyckte det var tråkigt i Sverige helt enkelt”. Ett viktigt
motiv rörde sålunda möjligheten till ett rikare socialt liv: ”Det är
mycket varmare här. På alla sätt” och om att ”folk är vänligare mot
äldre människor här än vad de är i Sverige”. Andra påpekade att det
var lättare att få svenska vänner på platsen, än vad det var i Sverige.
”Jag har mina allra bästa vänner här nu”, berättade till exempel en
pensionär.
Ytterligare ett skäl med viss koppling till hälsa – men ännu mer till
vetskapen att man hade kort tid kvar av sitt liv – var att man, efter
att ha fått besked om att man hade en sjukdom som innebar att man
bara hade ett fåtal år kvar att leva, ville ta tillvara den tid som man
hade kvar av livet på bästa möjliga sätt. Så här berättade en man
som tillsammans med sin fru numera tillbringade vintrarna på
Kanarieöarna, men som nybliven pensionär hyrt en bostad i
Australien:
Så de tog bort den övre vänstra lungloben på mig, det hade ju blivit
cancer i den alltså då. Så den tog de bort och då fick jag en väldigt
dålig överlevnadsprognos. Och då sa vi oss det att nu gäller det att ta
ut allt. Jag opererades på midsommarafton och i oktober så stack vi
iväg till Australien igen.
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Pensionärer som migrerat i yngre åldrar
I flera församlingar är den typiska äldre svenska besökaren eller
frivilligt aktiva emellertid inte en pensionärsmigrant. Istället är det
en person som lämnat Sverige för länge sedan och bott i landet
ifråga sedan hon eller han var ung vuxen och arbetat och kanske
även bildat familj där. Hit hör, enligt enkätsvaren, församlingar
belägna i större europeiska och nordiska städer som Paris, Hamburg,
Köpenhamn och Oslo, liksom församlingar i USA och Australien.
Men även i Spanien kommer församlingarna i kontakt med äldre
svenskar som tillhör denna kategori, även om majoriteten är
pensionärsmigranter.
I såväl Oslo som Köpenhamn är det särskilt änkorna till norska
respektive danska män som lyfts fram i enkätsvaren:
En flitig grupp i kyrkan är de som är i pensionsåldern och däröver,
inte så få änkor vars norska makar avlidit (präst, Oslo).

I enkätsvaren framkommer också att de flesta i kategorin
pensionärer som migrerat i yngre åldrar, och som man möter i de
australiensiska och nordamerikanska församlingarna, har det gott
ställt. Så här beskrivs de äldre besökarna i en församling i USA:
En stor grupp medelålders/äldre - de som kom på 60-talet och blev
kvar. Många är relativt etablerade och välbärgade, gifta eller
änkor/änklingar, många har familjer, med mera (präst, Los Angeles).

I andra församlingar tycks variationen vara större när det gäller de
svenska pensionärernas privatekonomiska situation. Så här beskriver
exempelvis diakonen i en församling i Spanien de äldre svenskar på
orten som bott där sedan de var unga och yrkesarbetade under lång
tid:
De som levt och arbetat här länge och sedan pensionerat sig har
väldigt olika ekonomisk situation. De som fortfarande är gifta klarar
sig bättre (diakon, Mallorca).

Den tydligaste skiljelinjen mellan pensionärsmigranterna och de
äldre svenskar som migrerat som yngre rör graden av integration i
det nya landet. I de fall den senare kategorin beskrivs mer utförligt
framkommer nämligen att det rör sig om personer som, till skillnad
från många pensionärsmigranter, är väl integrerade i det nya
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hemlandet. Så här beskriver exempelvis prästen i Sydney,
Australien, de cirka 20 procent av församlingens besökare som är 65
år och äldre:
De är oftast fast boende med familjer, väl rotade i det australiensiska
samhället/…/Många kom hit för att arbeta för svenska företag för 3040 år sedan. De har anpassat sig väl och de flesta lever gott.

Dessa personer söker sig av förklarliga skäl inte, såsom en del
pensionärsmigranter, till utlandsförsamlingen för service i form av
hjälp och stöd i praktiska frågor eller om de exempelvis blivit
bestulna. Istället handlar deras motiv om sådant som att de ”vill
möta andra svenskar och hålla svenska traditioner vid liv” (präst
Toronto, Kanada).
Pensionärernas ideella arbete
Pensionärerna är inte bara flitiga besökare i utlandskyrkan och
församlingarnas verksamheter. De utför också mycket oavlönat
arbete. Som framkommit i Kapitel 2, var en vanlig utsaga bland de
intervjuade prästerna att ”utan de frivilliga skulle vi inte klara oss”.
De vittnade nästan allesammans om hur oumbärliga församlingens
frivilligarbetare var för verksamheten som ofta sker under knappa
ekonomiska förhållanden. En betydande andel av dessa personer är,
som nämnts, över 65 år.
Vad är det då för typ av arbetsinsatser pensionärerna står för i de
svenska utlandsförsamlingarna? Vad gör de?
I intervjuerna med anställda och äldre frivilligt aktiva framkom att
pensionärernas insatser kunde handla om att sitta med i kyrkorådet,
vara kyrkvärd, tillverka kläder och pynt för försäljning vid
församlingens basar eller att medverka i kyrkokören. Det kunde
också handla om att samtala med andra kyrkobesökare i behov av
stöd, laga mat (t.ex. vid jul, eller till församlingens ”vårlunch”),
liksom att ansvara för underhållet av församlingens datorer, och att
delta i renoveringen av församlingslokalen/kyrkan och/eller att hålla
i församlingens caféverksamhet under vissa dagar, med mera. De
frivillig aktiva pensionärer som vi intervjuade bidrog allihop på flera
olika sätt till församlingens verksamhet – och inkomster. Så här
berättade exempelvis pensionärsmigranterna och makarna Tor och
Helga, 83 respektive 88 år, om sina frivilliginsatser i en
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utlandsförsamling i södra Europa. Det är fråga om insatser som
startat med att Helga börjat sjunga i församlingens kör, men som
under åren utökats till att paret idag, bland annat, ”tagit över
gudstjänsterna helt och hållet, utom predikan”:
Tor: /…/ där ska då denna lokal som är en bridgelokal, den ska
då möbleras om till en kyrkolokal varje söndag. Från november till
april. Och så ska vi lägga duk på och hänga upp vår tavla och, ja,
ställa ordning till en kyrkosal och det blir faktiskt riktigt fint.
Intervjuaren: Och det gör ni? Där är ni några frivilliga?
Helga: Det är bara vi två. Jag läser texterna och Tor och jag tar upp
kollekten om vi är många. Men så många är vi nästan aldrig. Men det
är vi ju naturligtvis på jular och så. Men vi…och den där har jag
sytt... Inte altarduken utan vad heter det som hänger…
Tor: …som hänger på predikstolen.
Helga: Den har jag sytt och har jag sytt tre stycken såna här som ska
vara uppe på prästen (skratt) Ja jag vet inte namnen på dem, men
sådana har jag sytt med och de har de här nu/…/Och sen så gör vi ju jag är ju handarbetsidiot.

Flera av de frivilligt aktiva beskrev liknande ”frivilligkarriärer” som
inneburit att de under åren successivt avancerat från enklare,
avgränsade, sysslor till att idag ha ansvar för en viss del av
församlingens verksamhet. En 75-årig ”snow bird” i Spanien
berättade exempelvis att: ”jag började i disken men jag avancerade
så småningom till att vara husmorsassistent”.
Vad som sköts av anställd, avlönad personal och vad som utförs som
ideellt arbete kan variera över tid i en och samma församling. En av
de frivilligt aktiva sa till exempel att hon tidigare periodvis varit
avlönad för insatser som hon idag gör ideellt: ”Ibland har jag varit
anställd men jag tror nog att nu är det nog slut på anställningen. För
att kyrkan har ju dåligt med ekonomi”.
Vilka arbetsinsatser de frivilligt aktiva står för, och vilka som utförs
av anställd avlönad personal, skiljer sig också åt mellan de olika
församlingarna. Exempelvis har en del av församlingarna anställd,
avlönad kantor och köks- och cafépersonal – medan dessa
arbetsuppgifter i andra församlingar med färre anställda utförs av
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diakon/assistent, präst och frivilligt aktiva. Så här berättade en
diakon om hur de allehanda arbetsuppgifter som församlingsarbetet
omfattar fördelas mellan församlingens två anställda och frivilligt
aktiva:
Informanten: Sen är det servering naturligtvis. Fika och vi har ganska
mycket luncher efter gudstjänsterna har vi oftast det på terminerna.
Varje fredag så har vi någonting som heter marknadslunch och då är
det ett frivilligt par som kommer här och lagar svensk husmanskost.
Och varje tisdagskväll har vi också mat och program.
Intervjuaren: Men ni har ingen anställd personal för det då utan det är
frivilliga?
Informanten: Ja det är frivilliga och vi själva [diakonen och
församlingens präst]. Man får göra väldigt mycket.
Intervjuaren: Och ni har ingen kantor heller eller?
Informanten: Vi har kantor som inte är anställd men hon är
pensionerad och kommer bara ner oktober till april och så är hon
hemma vid julen. Men det löser sig för det kommer alltid folk som
kan spela. Just nu har vi tre söndagar en som är en jätteduktig
organist. Och på midsommar kommer alltid en kvinna som är
jätteduktig på att spela och sjunga.
Intervjuaren: Jaha, så det sköts genom frivilliga krafter.
Informanten: Ja. Och det är väldigt bra, jättebra. En kör har vi tillgång
till. Det finns en nordisk klubb som har en kör. Och den har de valt att
ha här och träna en gång i veckan och mot att de sjunger då på vissa
av våra gudstjänster och så. Så vi har ingen egen kör men vi delar kör
då med så det går jättebra. Det är många äldre i den kören. Alla är
pensionärer i princip.

Vår studie visar också att i församlingar med få anställda kan
frivilligt aktiva göra det möjligt för församlingen att samtidigt
bedriva olika typer av verksamheter, på olika platser, på ett sätt som
annars vore omöjligt. Diakonen i en församling där hon och prästen
var de enda anställda berättade hur de två vid behov kunde åka ut på
hem- eller sjukbesök. Under tiden höll någon av de pensionärer som
regelbundet uträttade allehanda arbetsuppgifter för kyrkans räkning
kyrkolokalen öppen och tog emot fikagäster och andra besökare.
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Informanten: Men sen så har vi de som kommer varannan vecka och
är så kallade dagvärd. Och de hjälper oss när vi har öppet så att vi kan
sticka till sjukhuset eller hem till någon.
Intervjuaren: Ja just det. Så att ni kan åka iväg bägge två också.
Informanten: Ja precis. För då har vi öppet varje dag.

I intervjuerna framkom också att frivilligt aktiva även spelar en
värdefull roll i församlingar med flera anställda genom att rycka in
som en slags vikarier då den ordinarie personalen av någon
anledning behöver vara ledig. Så här berättade en kvinna som är
frivilligt aktiv i en församling i södra Europa:
De förra då [anställda kökspersonalen], de hade ju tre barn så var de
lite sjuka. Och då ringde de ju och frågade: ”Kan du ställa upp så jag
får vara hemma med barnen?” då /…/. Och så, vi var liksom några
stycken som gjorde det. Och det gjorde man ju gärna, åkte hit.

Avslutningsvis synliggjorde intervjuerna att, och hur, pensionerade
utlandssvenskar bidrar till utlandskyrkans verksamhet med
erfarenheter och specialistkunskaper som de har med sig i bagaget,
exempelvis från sitt tidigare yrkesliv. Ett belysande exempel kan
hämtas ur intervjun med Marita, född i början av 1940-talet som
lämnat Sverige för ett tillfälligt arbete som au-pair i USA då hon var
i 20-årsåldern och sedan stannade kvar där. I sitt ideella arbete i den
svenska utlandsförsamlingen använder sig Marita av kunskaper
inom juridik och administration som hon förvärvat under sitt
yrkesliv i det nya hemlandet:
Just nu håller jag på att tillsammans med en advokat som jobbar pro
bono för kyrkan, skriva om stadgarna. Eftersom vi måste ändra
stadgarna sedan kyrkan blev självständig, fri från staten.

Tiden i USA hade också bidragit med kunskaper när det gäller
marknadsföring som Marita menade att de anställda, relativt
nyinflyttade svenskar som arbetar i församlingen saknar:
/…/det glömde jag säga, jag gör PR. För det kan ju ingen här.
Svenskar kan inte PR. De kan inte marknadsföra sig. Och det är ett
stort fel och det behöver vi. Och jag har sagt att jag gör det gärna. För
att det är viktigt att få in folk. Och hur ska man få in dem? ”Jo de kan
besöka hemsidan”. Vem går in på kyrkans hemsida? Men får du ett
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mail och öppnar din post så ”Åh” Det är Lucia i kyrkan, julbasar eller
Carola ska sjunga i Svenska kyrkan. Ja då kommer ju alla.

I intervjuerna framkom också hur pensionärerna många gånger står
för kontinuiteten i församlingen. Medan präster och assistenter bara
stannade på platsen i några år, så var vissa av de aktiva
pensionärerna bofasta eller hade varit säsongsboende på platsen i
många år. En 75-årig kvinna som varit frivilligt aktiv i en församling
på Kanarieöarna under snart ett decennium – och som uppskattade
att hon arbetade för församlingen i genomsnitt 6-7 timmar i veckan,
under de 5-8 månader per år hon tillbringade på orten ifråga –
formulerade sig så här:
Det kan jag säga att jag kan ju den här verksamheten. Jag har jobbat
som kyrkvärd och det gör jag fortfarande. Kyrkvärd, kyrkorådet och
så är det då kyrkokören. Och sen hoppar jag in och bakar kakor för
det är min specialitet.

En annan av de frivilligt aktiva pensionärer vi intervjuade berättade
att: ”jag har varit kyrkvärd i sjutton år här”.
Varför en ungdomlig fasad på en verksamhet som i stor
utsträckning bärs upp av äldre utlandssvenskar?
I avsnitten ovan har sökarljuset riktats mot de svenska
utlandsförsamlingarnas många äldre besökare och frivilligt aktiva
och deras betydelse för församlingarna. Vi har visat att de äldre
svenskar som besöker och arbetar ideellt i svenska kyrkor utomlands
är en heterogen skara när det gäller sådant som: ekonomi, hälsa,
religiositet, hur lång tid man tillbringat i landet ifråga och hur stor
del av året man tillbringar där, grad av integration i det nya landet
samt motiv för att helt eller periodvis lämna Sverige. Vi har också
belyst den viktiga roll äldre personer spelar i utlandskyrkans
verksamhet samt presenterat en rad exempel på konkreta insatser
som frivilligt aktiva pensionärer utför i svenska utlandsförsamlingar.
I detta avslutande kapitelavsnitt är det utlandskyrkans
motsägelsefulla förhållningssätt till dessa äldre, pensionerade
utlandssvenskar som står i fokus. Varför döljs dessa personer som i
praktiken tycks ”bära upp” många av församlingarna bildligt talat
bakom en ungdomlig fasad bestående av fotografier på ungdomar
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och av beskrivningar av utlandskyrkan som en verksamhet som
riktar sig till yngre personer som befinner sig utomlands, antingen
som turister, eller för att studera eller arbeta? Hur kan diskrepansen
mellan fokuseringen på unga i information och aktiviteter och
andelen äldre människor i församlingarnas verksamheter förstås och
förklaras?
De äldre kommer ändå
En förklaring till att äldre personer är förhållandevis osynliga i
utlandskyrkans och utlandsförsamlingarnas ”ansikte utåt” är att
pensionärerna redan är i majoritet i församlingens aktiviteter. Man
har helt enkelt redan så många äldre besökare och deltagare att det
inte finns något behov av att visa att verksamheten riktar sig till
äldre eller att locka med speciella äldreaktiviteter. De äldre kommer
ju ändå. Eller som en av de intervjuade prästerna formulerade det:
”saken är den att vi säger inte att det här är för äldre, men det blir
äldre [ändå]”. Det fanns också de som menade att det var viktigt att
de anställda var på sin vakt så att den höga andelen äldre besökare
inte medförde att församlingen kom att utvecklas till en slags
renodlad äldreverksamhet där yngre vuxna, barn och ungdomar inte
kände att de passade in eller kände sig välkomna. Så här sa en präst i
en församling i Spanien:
Om jag tänker vad jag skulle vilja utveckla när det gäller
gudstjänsterna och vår verksamhet så är det familjer och de som är i
min ålder, 40. Så att det inte bara är en församling för äldre/…/Vi har
söndagsskola i princip varje söndag när vi firar gudstjänst även om
det inte är många barn som är där. Men det är ett sätt att vänja
församlingen kring att tänka barn och också ett sätt att sprida det så
att barnfamiljerna faktiskt kan komma utan att behöva fundera på
”kan vi komma dit med barnen eller inte?”. Och också tänka på
aupairer som finns här, de som är här och läser, alltså 20+, 18+ också.
/…/ Därför att man måste ha en vision att söndagsgudstjänsten också
kan vara viktig för andra långt innan man ser det. /…/ Om vi kan
tänka oss att det finns ett gäng ungdomar också, om vi kan tänka oss
att det finns några barnfamiljer, då måste vi föreställa oss det innan vi
har kommit dit.
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I enlighet med uttalanden som det ovan kan poängen med aktiviteter
som särskilt riktar sig till barn, ungdomar och yngre vuxna, samt att
i olika sammanhang presentera utlandsförsamlingarna som
verksamheter som riktar sig till just dessa ålderskategorier, således
vara att det finns ett behov av att visa att det här är en verksamhet
för dem – och inte bara ett ställe för pensionärer. Och varför ordna
särskilda äldreaktiviteter när pensionärerna redan är i majoritet?
Bland de pensionär vi intervjuade fanns det emellertid de som
uttryckte viss saknad efter aktiviteter som var speciellt anpassade till
just de behov som människor som befinner sig i livsloppets senare
del kan ha. Så här svarade en kvinna som arbetade ideellt i en
sydeuropeisk församling med en hög andel äldre besökare på frågan
Är det någon typ av verksamhet som du tycker församlingen borde
satsa mer på?:
Informanten: Jag har väl funderat på om jag hade haft ork och inte
hade varit så bunden så skulle jag haft lite mer, kanske någon grupp
för gamla/…/
Intervjuaren: Vad tänker du att det skulle innehålla?
Informanten: Ja bland annat det här med avklädandet. När man går
ifrån funktion till funktion på något sätt. Allting blir långsammare och
sådär och framförallt att man inte är… Om man har varit professor
hela livet så behöver man inte vara det när man är pensionär va. Utan
man kan vara en i mängden. Och att man behöver inte kämpa för att
vara en stor människa utan man kan vara en…gå in liksom i en
lugn…
Intervjuaren: Så du tänker dig någon form av samtalsgrupper?
Informanten: Ja. Livets frågor och så/…/. Och det är inte farligt att
dö/…/ Och lika så, väldigt många går omkring och är rädda för
sjukdomar och så där. Kanske ta in någon expert av något slag. Det
kan man hitta här/…/många går omkring och är rädda för saker som
de inte behöver vara rädda för.

Handlar det om ålderism?
En annan förklaring – eller delförklaring – till äldre personers
relativa osynlighet i utlandskyrkans och utlandsförsamlingarnas
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”ansikte utåt” är att det i viss utsträckning faktiskt handlar om
ålderism, det vill säga om negativa attityder till äldre och åldrande
(Andersson 2002) alternativt om en mer positiv inställning till barn,
ungdomar och yngre vuxna än till pensionärer. Trots att det senare
visserligen inte behöver betyda en negativ inställning till äldre,
innebär det en gradering av vad som är värdefullt (Andersson 2002).
Med detta menar vi inte att de som skapar utlandskyrkans och de
olika utlandsförsamlingarnas hemsidor och de som producerar
informationsmaterial själva nödvändigtvis har en mer positiv
inställning till yngre än äldre människor, även om det inte är
omöjligt att det i vissa fall kan vara så att man föredrar yngre
besökare framför äldre. Men det kan också vara så att man utgår
från att fotografier och texter som återspeglar verklighetens
äldredominerade verksamhet inte lockar till sig lika många besökare
som de med en mer ungdomlig framtoning. Man anpassar med
andra ord informationen om, och ”lanseringen” av, utlandskyrkan
och de svenska utlandsförsamlingarna på webben och i andra
sammanhang till de (ålderistiska) attityder och föreställningar om
människor i olika åldrar som man tror att andra har. Det är i vilket
fall som helst intressant att notera att utlandskyrkans ungdomliga
framtoning på webben och i annat informationsmaterial ligger helt
och hållet i linje med hur det brukar se ut i
marknadsföringssammanhang. Vid en studie av reklamen i populära
vecko-och månadsmagasin i USA och Sverige (Wiles, Wiles &
Tjernlund 1996) framkom exempelvis att majoriteten av personerna
i reklamen såg ut att vara mellan 16 och 30 år, medan personer 66 år
och äldre knappast förekom alls. Och reklam är inte det enda
sammanhang där äldre personer är underrepresenterade i förhållande
till den andel av befolkningen de utgör. Detsamma gäller media
generellt, något som enligt Andersson (2002) kan ses som en form
av diskriminering, eller ålderism.
Avslutningsvis kan det vara värt att framhålla att det inte bara är
yngre människor som hyser negativa attityder mot äldre eller är mer
positivt inställda till barn och unga än till gamla. Det inom
socialgerontologin välkända fenomenet att även de som själva
uppnått en förhållandevis hög ålder och är pensionärer kan ha en
sådan inställning framkom också i intervjuerna. En 75-årig kvinna vi
träffade i en svensk utlandsförsamling förklarade till exempel varför
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hon gärna umgicks med yngre människor på följande sätt: ”Jag
tycker ofta att de som är jämnåriga med mig bara är gamlingar. Det
har liksom ingen go i sig” (skratt).
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KAPITEL 6
Migration, död och sorg. Utlandsförsamlingarnas
möte med livets sista tid
Med turismen kommer döden.
De är väldigt gamla många…de är 85-90 år…förra veckan dog en
gammal man han var 88 år.

Det här är utsagor från två präster i utlandsförsamlingar – den första
i en storstadsförsamling och den andra på en ort som präglas av
säsongsboende pensionärer. Med ökad migration följer oundvikligen
också fler dödsfall. På vilket sätt kommer utlandsförsamlingarna i
kontakt med döende och död? Vilken betydelse har de när det gäller
att bidra med stöd och omsorg under livets sista tid – till döende och
till efterlevande? Det är de frågor som diskuteras i detta kapitel.
Dödens lokala och transnationella geografi
Det har skett betydande förändringar i Sverige beträffande den plats
där människor dör. Under det senaste decenniet har vård och omsorg
i livets sista tid i stor utsträckning ”flyttat ut” från sjukhusen − till
vanlig hemmiljö eller till särskilt boende för äldre. Processen är en
konsekvens både av ÄDEL-reformen 199236 och av den utbyggda
hemsjukvården för svårt sjuka och döende (Socialstyrelsen 2000).
Man kan säga att dödens geografi har förändrats och att döendet
blivit mer lokalt förankrat, i närmiljön. Det här betyder att
människor idag i hög grad får sluta sina liv på äldreboenden, eller i
sin vanliga hemmiljö, och i sina hemförsamlingar i Sverige. Det
gäller särskilt för äldre människor. Civilsamhället har fått en mer
central roll för stöd och omsorg i livets sista tid och det finns
förväntningar på att Svenska kyrkan och övriga församlingar,
liksom familjen, ska ha en aktiv roll i detta sista skede av livet
(Jeppsson Grassman & Whitaker 2009).
36

Reformen innebar att kommunen fick ett samlat ansvar för långvarig service,
vård och omsorg för äldre och funktionshindrade och genom detta ta över en del
ansvar som tidigare legat på landstingen.
115

Den här utvecklingen är inte unik för Sverige. Parallellt med denna
utveckling har emellertid döden blivit mer transnationell i takt med
ökad migration, det vill säga den inträffar i sammanhang som
överskrider nationsgränser samtidigt som dödsfallet får innebörder
både i den avlidnes hemland och i vistelselandet (Gustafson 2007;
Faist 2010). Dödens geografi karaktäriseras sålunda av
kontrasterade mönster och av spänningsfält mellan det lokala och
det globala. Varje år dör ett antal hundra svenskar i utlandet.37 Det
är fråga om olika slags dödsituationer. För vissa inträffar döden i ett
sammanhang av lokal tillhörighet, i det nya landet. Det finns äldre
svenskar som utvandrat unga och som dör i sitt förvärvade hemland.
Den gamla svenska damen som dör en stillsam död på det tyska
ålderdomshemmet i kretsen av sina anhöriga, efter ett långt liv som
gift i Tyskland, gör det i ett sammanhang av ny tillhörighet. Men
den av droger och alkohol svårt nedgångne förtidspensionären som
dör i hjärtinfarkt i Thailand där han bosatt sig, och som begravs helt
anonymt genom sin thailändska hyresvärdinnas försorg, får ett annat
slags dödssammanhang.38 Äldre svenska säsongsboende, som bor
halva året i Spanien och dör där, finns i ett transnationellt
sammanhang med dubbla förtecken. Dödsfall som vi får kännedom
om i massmedia kan gälla en ung svensk soldat som ingått i de
fredsbevarande styrkorna i främmande världsdel och som dödats på
sin post. Det kan också vara fråga om svenskar som dött till följd av
våld och kriminalitet. Vi får också höra talas om dykolyckor,
bilolyckor, skidolyckor – traumatiska händelser som kanske blir
extra påfrestande för de anhöriga eftersom de sker i främmande land
(jfr Chapple, Swift & Ziebland 2011). Flertalet dödsfall i utlandet
får vi dock aldrig höra talas om, de får ingen massmedial
uppmärksamhet. Många svenskar som avlider utomlands har inte
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Några exakta uppgifter har inte gått att erhålla, inte ens när det gäller dödsfall
som berör svenskar som är folkbokförda i Sverige. I en artikel i Svenska
Dagbladet den 11.7 2011 hävdas att antalet folkbokförda svenskar som dött i
utlandet år 2011 var 604, vilket skulle utgöra en fördubbling på tio år. Var
siffrorna hämtats framgår inte av artikeln. SOS International, vars statistik vi via
e-mail fått möjlighet att ta del av, visar att de dödsfall som gäller svenskar i
utlandet och som SOS International handlagt uppgick till 244, år 2011. Detta
representerade en ökning med 34 dödsfall i förhållande till år 2010. Men siffrorna
berör enbart personer som via försäkring var knutna till organisationens insatser.
38
Exemplen hämtade från intervjuer inom projektet.
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heller, mer än tillfälligt, någon anknytning till platsen där de dör.
Det gäller de människor som är turister, och som på genomresa
vistas någonstans och som dör på främmande ort. Alla som avlider i
utlandet dör inte en ögonblicklig, oväntad död. Vissa kommer att dö
på sjukhus, inte sällan av sjukdomar som de ”haft med sig” från
Sverige. Ju fler svenskar som reser och vistas i andra länder desto
fler svenskar kommer att dö i utlandet. Av speciell betydelse är
härvidlag att antalet äldre som reser ut och vistas i andra länder har
ökat markant. De utgör en riskgrupp liksom de redan sjuka som
mycket väl kan finnas bland de säsongsboende pensionärerna visar
Hovland
(2004)
som
intervjuat
representanter
för
försäkringsbolagens alarmcenter Europe Assistance angående
dödsmönster bland norrmän som vistas utomlands. Bland dem som
fick ersättning genom reseförsäkring var 45 procent sjuka redan vid
utresan (ibid.).
Den postuma migrationen
Dödsfall i transnationella sammanhang ger också upphov till
migration efter döden. Castles (2002) pekar på hur modern
transport- och förvaringsteknologi möjliggör postum migration, det
vill säga migration efter döden – förflyttning av kista eller urna över
landsgränser. Denna aspekt av vår tids migration, som är förknippad
med en mängd ställningstaganden för de efterlevande, är inte särskilt
utforskad (jfr dock Lukkarinen Kvist 2007). Traditionella
begravningsrutiner sätts i viss bemärkelse ur spel. Dödsfall innebär
alltid en kris för de efterlevande. Denna får speciella förtecken för
anhöriga om dödsfallet inträffar i en transnationell kontext, vare sig
de finns med på platsen för dödsfallet eller befinner sig långt borta i
Sverige. Efter ett dödsfall följer också alltid praktiska, ekonomiska
och juridiska frågor som måste lösas. Dessa processer efter
dödsfallet ställs på sin spets om dödsfallet inträffar i utlandet. När
svenska turister och andra personer som tillfälligt vistas i ett land,
liksom sådana som är långtidsturister eller säsongsboende dör, sätts
en komplex process igång som involverar aktörer på platsen såsom
resebyråföreträdare, sjukvårdspersonal och polis i vissa fall,
beroende på omständigheterna. Ambassaden informeras, som i sin
tur informerar Utrikesdepartementet (UD) i Stockholm. Har den
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avlidne en försäkring tas ärendet över av försäkringsbolagens
alarmcenter Europe Assistance som ordnar transport av kista till
hemlandet med hjälp av lokal begravningsentreprenör. Om den
avlidna personen inte hade försäkring får de anhöriga stå för
kostnaderna och ambassaden står för de praktiska arrangemangen.
Det kan bli fråga om stora kostnader, särskilt om kremering inte kan
ske på platsen, något som vissa länder inte tillåter.39 Det händer
också att om den avlidna inte har några anhöriga och inte heller
försäkring så genomförs en enkel värdig lokal begravning.40
Processen efter ett dödsfall i utlandet har mer utförligt beskrivits av
Hovland (2004) när det gäller norrmän. Rutinerna är dock i
huvudsak desamma för de två länderna.41 När det gäller svenskar
som är permanent bosatta i andra länder så kommer hans/hennes
lokala sammanhang att i högre grad avgöra vilka ritualer och rutiner
som tillämpas. Svenska utlandskyrkan har ingen formell roll i den
beskrivna processen. ”Vi är mjukvaran”, menade en av de
intervjuade prästerna, när han beskrev det stöd som han eller någon
annan av församlingens representanter bidrog med i situationen.
”Vår roll är mest ceremoniell”, menade en annan präst. Men
församlingen, främst prästerna, kommer i alla fall och på olika sätt i
kontakt med svenskars död i utlandet.
Frågan om migration, transnationalitet och livets sista tid innefattar
också frågor som var vill jag tillbringa min sista tid i livet? och var
jag vill dö? Från resultaten av vårt projekt kan man dra slutsatsen att
dessa frågor liksom frågan om var gravsättningen ska ske är aktuella
både för församlingsrepresentanterna och för de pensionärer vi
intervjuat. Vilken roll har utlandsförsamlingarna i övrigt vid
svenskars döende, död och när det gäller de efterlevandes situation?
Vilka frågor möter församlingens företrädare? Vad är det för slags
omsorg de kan bidra med? Det återkommer vi till.

39

Till exempel Grekland och Cypern.
Regeringskansliets hemsida 2011-02-21.
41
Den slutsatsen kan man dra från bland annat information på Regeringskansliets
hemsida 2011-02-21.
40
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Ett nytt fokus på död och omsorg under livets sista tid
I Sverige liksom i västvärlden i övrigt har forskning som rör livets
sista tid ökat påtagligt under senare år, och kan ses som ett av flera
uttryck för ett slags ”revival of death” − ett nyuppståndet intresse för
frågor som rör döende och död, vården av döende och religionens
roll i dessa sammanhang (Walter 1994; Whitaker 2004). I samma
anda har intresset för frågan om ”spiritual care” påtagligt ökat under
de senaste decennierna. Detta begrepp inkluderar såväl begreppet
själavård i det svenska språket som omsorg och stöd av existentiellt
slag i vid bemärkelse. Kyrkan har av tradition en central roll inom
själavården (Bergstrand & Lidbeck 1997; 1998). Allt oftare har
också belysts hur människor kan ha speciellt stora behov av stöd i
existentiella frågor under vissa av livets skeden. Det gäller inte
minst för människor i livet slutskede och för deras efterlevande
(Kellehear 2000; Howarth 2007). Under senare tids omfattande
forskning inom området har man påtalat döende människors
existentiella behov och vikten av lyhördhet när det gäller att möta
dessa. Här har också religionens betydelse framhållits när det gäller
att skapa en känsla av tillhörighet och meningsfullhet, tillit, hopp
och tro, liksom för att öka allmän livskvalitet under livets slutskede
(Daaleman & Vande Creek 2000; Rumbold 2002). Andra har
kritiskt understrukit att alla som lever med livshotande sjukdomar
inte vill söka stöd just i religionen eller genom kristen själavård
(McGrath 2003). Det behövs också stödmöjligheter med mer allmän
existentiell inriktning. Det är också viktigt att beakta att idag måste
existentiella stödbehov ofta förstås utifrån en multikulturell kontext
(Reimer Kirkham et. al. 2004).
I Sverige har kyrkan på senare år blivit mer synlig i diskussionen om
vård och omsorg i livets slutskede. Den har tillskrivits en viktig roll
både av externa aktörer och inom den egna organisationen. Det
gäller inte minst beträffande stödet till de efterlevande. Det är ett
område inom vilket kyrkan gärna påtalat sin expertis (Jeppsson
Grassman 2001). Genom sitt arbete med de här frågorna har
Svenska kyrkan blivit synligare för allmänheten. Det gäller särskilt
den roll som den fått i samband med de stora katastrofer som
drabbat Sverige under senare år: Estonia 1994, Göteborgsbranden
1998, och Tsunamikatastrofen 2004. Denna synlighet får en särskild
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innebörd och betydelse för kyrkan i Sverige i vår tid, mot bakgrund
av det faktum att den numera förlorat en del av sin tidigare
självklara traditionella auktoritet. Hur väl utvecklat är det kyrkliga
stödet till människor som befinner sig i den sista fasen av sitt liv?
Och hur ser stödet till de efterlevande ut? En studie av alla Svenska
kyrkans församlingar i två svenska kommuner visade att stöd från
församlingarna till döende församlingsbor var överraskande
ovanligt, medan stöd till de efterlevande var något som så gott som
alla församlingarna erbjöd (Jeppsson Grassman & Whitaker 2007;
2009).
I den forskning om döende och död och om vård och omsorg i livets
sista tid som expanderat mycket påtagligt under senare år finns
också vissa mångkulturella perspektiv belysta om än i mer
begränsad utsträckning. Äldre migranters situation och behov, med
fokus mot livets sista skeden, har belysts i Sverige, men har då rört
invandrare till Sverige (DeMarinis 1998; Fioretos 2002; Lukkarinen
Kvist 2007), och det gäller också mer specifikt existentiella frågor
(von Malmborg & Silfving 2007). De utvandrade eller
säsongsboende svenska pensionärernas situation när det gäller
frågor som berör livets sista tid har inte tidigare utforskats i Sverige.
Samma sak gäller forskning om svenskars döende och död i utlandet
mer generellt – det finns så gott som ingen tidigare forskning.
Församlingarnas kontakt med dödsfall i utlandet
På vilket sätt kommer utlandsförsamlingarna i kontakt med döden?
Detta var en fråga som vi uppehöll oss vid i projektets olika
delstudier. Enkätsvaren i delstudie 3 ger en mångfacetterad bild –
församlingens representanter ställdes inför olika typer av situationer
i samband med svenskars död. En präst uttryckte det så här: ”Det
kan vara fastboende svenskar som avlider här, eller någon tidigare
långtidsboende som avlider i Sverige, eller någon som akut dör på
semesterresan…allt möjligt”. Ur svaren från de präster och
assistenter som intervjuades i delstudie 1 gick att utläsa en hel del
likartade teman – alla hade till exempel någon gång varit med om ett
oväntat dödsfall, ”en turist som fick hjärtinfarkt”, ”en bilolycka”,
etcetera. Men samtidigt varierade typen av dödsfall och profilen på
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de
människor
som
avled,
något
som
illustrerade
dödssammanhangets komplexitet. Hur det gestaltade sig hade i stor
utsträckning att göra med församlingens karaktär, läge och vilka
kategorier svenskar som vistades/bodde i området. I områden där det
finns många bofasta äldre svenskar kunde en typ av avlidna vara
någon som blivit kvar för länge. Svenskar som utvandrat tidigt eller
sent och som av olika anledningar inte flyttat tillbaka till Sverige i
tid: ”Det finns en del som blir kvar här, egentligen, som blivit för
dåliga för att flytta”. Det kunde också vara så att ”de inte har något
kvar i Sverige”. I andra fall var det fråga om säsongsboende och
långtidsturister som egentligen var för sjuka och svaga, men ändå
längtade tillbaka till sin ort vid Medelhavet – ”sjukturister” – som
ändå kommer tillbaka: ”Ja, senast nu - här har vi förra veckan så dog
en gammal man, han var 88 år, kom nu på måndagen och avled. Vi
fick ju inte gå in till honom för han hade någon infektion”.
Om vissa präster oftast kom i kontakt med sjuka eller mycket gamla
pensionärers död så var situationen den motsatta på andra orter, till
exempel i Phuket:
Nej den död jag kommer i kontakt med är den oväntade döden i form
av en hjärtinfarkt som till exempel råkade hända då de var ute i
vattnet. Och där får en mer dramatisk följd, att man dör ute i vattnet.
Hade det hänt uppe på hotellrummet kanske man hade hunnit göra
något. Jag får kontakt med dödsfall på grund av trafikolyckor. Och
jag har haft kontakt med dödsfall där människor more or less har supit
sig till döds.

Det är, med några sällsynta undantag, fråga om svenskar som dött
och inte om några andra nationaliteter. Flera av prästerna kunde
göra en uppskattning av hur många svenskar inom det egna
upptagningsområdet som dör varje år: ”Jag skulle tro att det rör sig
om en 10-12 per år”, menade exempelvis prästen i Los Cristianos.
Andra hade uppgifter på hur många dödsfall som förekommer bland
svenskar i hela det land där församlingen ligger: ”Det finns en
uppgift om att det dör en svensk i veckan i Thailand”. Det var något
som prästen i Phuket i Thailand inte helt kunde bekräfta, men antalet
”ligger någonstans där”.
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Begravningar, andra ritualer och roller
Kontakten med döden är inte det kontinuerliga inslag i arbetet för
utlandsprästerna som det är i motsvarande arbete för en präst i en
svensk församling, där kontakten med döden sker genom
begravningarna. Såsom konstaterats tidigare, sker ju begravning av
svenskar som dör utomlands oftast i Sverige, efter hemtransport av
kropp eller aska: ”De flesta som dör här åker ju så fort som möjligt
hem till Sverige, alltså kistan hem då eller urnan”, menade en präst.
Flertalet av de intervjuade prästerna hade under sin tjänstgöringstid
på orten genomfört ett fåtal begravningsakter: ”en fyra, fem stycken,
under min tid här”, var ett inte ovanligt svar. Bilden bekräftas av
resultaten från den Internet-baserade enkäten: det var bara sex av de
32 präster som besvarat enkäten som uppgav att de regelbundet
utförde begravningar. Det vanligaste svaret var ”ja, ibland”, eller
”ja, men mycket sällan”. När det gällde förekomsten av
minnestunder efter någon avliden var mönstret i huvudsak
detsamma, trots att denna möjlighet att hedra den döde lyftes fram
som en viktig ceremoni i de kvalitativa intervjuerna i delstudie 1.
Vad var det för svenskar som begravdes på platsen och med den
svenska prästen som officiant? Svaren varierar. Så här beskrev
prästen i en storstadsförsamling sina erfarenheter:
Det har varit…jag vet inte hur man beskriver dödsfallen…men två
har varit sjuka, haft cancer och dött och har varit i sextioårsåldern…
och det har varit två barn och det har varit en som dog av ålder. En
gammal man som bott här länge.

Flera menade att det var fråga om ”dem som blivit kvar för länge”,
eller ”som bott så länge utomlands att de har haft hela sitt vuxenliv
här”. En intervjuad uttryckte det som att ”det finns ingen mottagare i
Sverige, de har inget kvar där”.
Under vissa förhållanden sker begravningen på platsen eftersom det
är för dyrt att ta hem kvarlevorna: på Cypern är inte kremering
tillåten. Har man inte försäkring blir det väldigt dyrt att ta hem
kvarlevorna, som då måste transporteras i dubbla kistor, enligt
gällande regler. Det kan leda till att det blir begravning på platsen,
berättade prästen i Ayia Napa. En begravning i utlandet kan också
vara uttryck för den avlidnes bestämda sista vilja:
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Ja, en del har ju önskemål om att begravas här… Ja, därför att man är
så bitter på landet som man har lämnat. Det är inte många, men de
finns och vi har mött dem.

Avskedsceremonier
Men om begravningar inte hörde till prästernas vardag i
utlandsförsamlingen beskrev de istället andra mer informella riter
och roller i samband med dödsfall, vilka framstod som speglingar av
den transnationella situationen inom dödens område. Det handlade
om avskedsceremonier inför kroppens avresa, om transnationella
dödsbud och om församlingens roll som ”sambandsenhet” under
krisen och som trygg punkt för de efterlevande. ”Man behöver
kyrkans tjänster när någon dör… man vill kanske att vi läser en bön
över den döde”, menade en präst i en storstad och det är en utsaga
som förekommer i andra intervjuer också. ”Minnesstund vid den
döde och avfärdsbön före transporten”, var ett vanligt tema. Det
handlar om att i globaliseringens tid vara den som hemförlovar den
döde inför den postuma resan hem. Avskedsritualer där prästerna
medverkar möjliggörs och utformas i stor utsträckning beroende på
den kulturella kontexten och situationens krav. På vissa ställen finns
kanske inte traditioner för stillhet och värdighet runt stoftet eller
utrymme för de efterlevandes avsked. Prästen kan få rollen av att
vara väktare av värdighet i den situationen (jfr Whitaker 2004). Så
här beskrev en präst sin insats vid avskedet:
När det är dödsfall och de ringer till mig då…och då gäller det att
först komma överens med den sörjande, med den närmaste, ska vi ta
farväl på sjukhuset? /…/. Men det måste ske ganska snabbt. Och sen
går jag alltid in först därför att det är ju inte riktigt som i Sverige när
någon avlider. Alltså de ligger där och det kan vara…hur som helst.
Utan då går jag in och fixar till det lite först då va. För ganska
omgående kommer polisen och sen kommer begravningsbyrån och så
kommer den här bilen som man fors... - forslar de avlidna till
Larnaca. Och det där är en process som sker ganska snabbt alltså.

Vid plötsliga dödsfall kan andakt och avskedsceremoni äga rum
direkt på dödsplatsen, var det än är, innan bortforsling av kroppen
snabbt inleds för fortsatt transport:
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Då, ofta, då blir vi nästan alltid kallade till platsen där det har hänt
eller till de närmaste anhöriga som finns där då, om de finns. För att
vara med, både i själva situationen, vara med och trösta och finnas
där, men också då för att ha en sådan här…andakt alltså…kan man
säga…på platsen… Är det på sjukhuset så brukar de ju, innan de gör i
ordning dem för att paketera, så brukar man ha andakt då. Och den
kan vara väldigt varierande, det kan vara i en familj där man är van
och sjunga psalmer och kan allt utantill. Det kan vara någon som bara
inte… men de vill ha det ändå. De vill att en präst kommer (präst,
Kanarieöarna).

Prästens avskedsceremoni kan också vara ett sätt att göra döden
mindre anonym, menade prästen i Phuket. Han berättade om
”människor litet utanför systemet, kriminella svenskar eller
missbrukare”, som avlidit där och vilka, innan han själv fanns på
plats:
ganska anonymt hade bränts och askan…ja kanske var det inte ens så
att de anhöriga visste var askan tog vägen. Och det är flera som sagt
att det nog kommer att hända igen och då känns det bra att det finns
en kristen präst där som kan ha en kristen begravning.

Som mellanhand
Församlingen och dess medarbetare hade också andra roller än den
religiösa i samband med dödsfall, visade svaren. I Kapitel 2
beskrevs hur församlingen rent allmänt ofta fick rollen av
informationscentral för svenskar på platsen. Vid dödsfall tycktes
denna roll ställas på sin spets och för chockade anhöriga kunde
denna hjälpande funktion bli avgörande:
Om man inte kan språket…och man har blivit hitflugen av SOS
Alarm på några timmar, så står man i en vilt främmande miljö och då
kommer någon och pratar svenska helt plötsligt och ser väldigt trygg
ut.

Församlingen blir ett nav och en trygg punkt för de anhöriga i
krissituationen, där församlingens representanter utgör en av flera
olika aktörer, såsom framgått tidigare i detta kapitel. ”Vi har
krisplaner och upparbetade kontakter”, menade en präst och
kontakterna kunde avse ambassad, försäkringsbolag, resebyrå,
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etcetera. Ofta sköter resebyrån det praktiska och ambassaden det
formella. Prästen eller andra medarbetare tröstar och tar hand om de
anhöriga, men hjälper också till med information om vart de ska
vända sig, ”det är ju så mycket papper också”. Prästen kan få agera
tolk och vara en viktig mellanhand i krissituationen:
Ja, då brukar de ringa på en jourtelefon. Det är väl det vanligaste.
Som jag har då hela tiden. Så på så sätt tas kontakt… Antingen då
eller när man kommer till sjukhuset så tas kontakten för att vi är
svenskar och för att det är kyrkan. Och då är det ju alla de här
frågorna både kring praktiskt vad som kommer hända och kanske
hjälp med svenska-spanska, alltså språket, och också kunna se lite
långsiktigt: vad finns det för tankar? Också begravning och sådana
saker. Vill man ha det i Sverige eller ska det vara här? Här i Spanien
går det ganska fort från dödsfall till det att man behöver kremeras om
det är det som…

Att gå med eller att förmedla dödsbud är en uppgift som oftast
tycktes ligga på prästen och det är en uppgift som nästan alla präster
hade erfarenhet av. Det kan vara fråga om dödsbud på platsen, men
också dödsbud per telefon till anhöriga i Sverige, där prästen får
rollen av att vara den transnationella länken mellan den avlidna
personen och hans/hennes efterlevande:
Och då ringer de sen, då ringer researrangörerna till mig då va.
Guiderna, det är ju unga tjejer, de är inte alls – men det vet de, det
här är vår uppgift. Då ringer de till mig och jag går med dödsbud då,
till änkan i det här fallet. Men jag ska säga, om i det här fallet bara –
det är ju ett typexempel då, så talade jag med änkan bra länge sen då
får man ta nästa steg. Ska vi ringa anhöriga i Sverige och det ville ju
hon då va. Så då ringde jag dottern. Det är ju inte bra att förmedla
sånt per telefon som du vet men okej, vi kom överens om det. Jag
ringer dottern och då satt hon i taxi för att åka hit ner. Hon visste att
pappa var dålig, så hon fick dödsbudet innan hon gick på planet.

Stöd och omsorg under livets sista tid
Församlingarnas representanter kom inte bara in i bilden vid själva
dödsfallet. Ibland hade de också kontakt med personer under den
allra sista tiden, det vill säga med svenskar som var döende eller
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väldigt sjuka. Det visade sig dock inte vara någon vanlig uppgift. Av
totalt 62 som svarat på enkäten var det bara 2 som sade att de ofta i
sitt arbete i utlandsförsamlingen hade kontakt med människor som
befann sig i livets slutskede. Bland de 32 prästerna var det 19 som
”ibland” hade kontakt och 10 ”sällan”. Precis som i Sverige rörde
oftast församlingens insatser den redan döde och sällan den döende.
Något fler uppgav dock att de hade personlig erfarenhet från tidigare
församlingsarbete av kontakt med människor i livets slutskede. En
relativt vanlig insats, inte minst för diakonerna i
utlandsförsamlingarna, är dock att gå på sjukhusbesök. Ibland kunde
det handla om att besöka döende. Under intervjuerna kom frågan
upp om vad kontakten med döende innebar: Vad var det för typ av
situationer? Och vilken typ av insatser? Ett par präster beskrev sin
roll snarast som avlastare för familjen i en påfrestande palliativ
situation:
Men på olika sätt för att jag blir då den lokala prästen som har kontakt
kanske med den närmaste familjen och där blir det mer faktisk insats
för att stödja hemmet och kunna låta den här närmast anhöriga också
få komma ut och vara ute en stund och inte behöva vara hemma hela
tiden för att ha kontroll, kolla hur den sjuke mår (präst, Spanien).

Det visade sig att insatsen också kunde vara att göra besök hos svårt
sjuka. Ibland kunde detta innebära att man också var med i
dödsögonblicket:
Och det kan även vara så att först när, alltså är det någon som ligger
på sjukhus och blir så dålig så att den dör så har oftast diakonen mött
de här människorna under den tiden som de är på sjukhuset. Och
ibland så har jag varit med. Jag har varit med ett par gånger när det
skulle stängas av till exempel så att… (präst, Kanarieöarna).

En annan präst berättade om en situation där han fanns med och höll
nattvard innan respiratorn skulle stängas av:
Så vi firade nattvard runt den här döende och det var fantastiskt fint
faktiskt. Fantastiskt fint var det men så märkligt att ha folk
runtomkring sig överallt där och så stod vi åtta stycken hopträngda
runt den här döende och firade mässa och jag utdelade en välsignelse
över honom och det var jättefint men en väldigt speciell situation. Sen
fick vi gå ut. Och sen så var jag med de anhöriga här lite längre
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förstås. Och sen så stängde de av. Så fick de gå in och se igen och då
var jag också med. Så att det är ett av de tillfällena som jag tänker på.

Hur vanligt var det med existentiellt stöd i livets slutskede? Det
existentiella stödet tänker vi oss nog i form av samtal. Men kanske
kan det också vara fråga om att helt enkelt tala till en mycket sjuk
person, som är för svag eller oförmögen att svara. Resultat från den
tidigare nämnda studien av Svenska kyrkans stöd i Sverige under
livets sista tid visade att den typen av existentiellt stöd ibland
erbjöds från församlingarnas sida. Prästernas religiöst inriktade
”förstahandsspråk” visade sig där ha en central betydelse (Jeppsson
Grassman & Whitaker 2007; 2009). Men det svenska språket kan i
sig ha en viktig existentiellt stödjande betydelse för en döende
svensk i utlandet, det visar resultaten från delstudie 1. Ett exempel
är hämtat från församlingen i en storstad där det existentiella stödet
just handlade om att tala svenska och om minnet av detta språk:
Men jag var på ett hospice för ett tag sedan. Och den kvinnan, där var
det ju hennes dotter som aldrig hade varit här i kyrkan, hon var ”ren
tyska” kan man säga men mamman var svenska. Och då ringde
dottern och sa att hon ville att – kanske inte av religiösa skäl – att
prästen skulle komma. Det sa hon inte. Utan mer att mamman skulle
få höra svenska innan hon dog… Då var både diakonen och jag där
och satt och pratade svenska en timme, fast hon var okontaktbar.

Enstaka präster intervjuade i delstudie 1 beskrev situationer där de
inom ramen för sitt arbete i utlandsförsamlingen haft samtal med
döende kring existentiella frågor. Men förutom samtal kunde det
också handla om att ”bara sitta där” eller om att be en bön:
Ja, det har förekommit här, i viss mån faktiskt, vid ett par
tillfällen…och då har jag varit där och…pratat…fast inte…mer än en
eller två gånger kanske. [Vad har samtalen handlat om?] Ja, det är det
här, vad som ska hända sedan…men det har också varit att bara sitta
där och …en gång bad vi en bön tillsammans (präst, Frankrike).

I enkätstudien fick de få präster och assistenter som sade sig ha
kontakt med döende svenskar svara på en fråga som gällde vad
deras insatser bestod av. Det vanligaste svaret var ”socialt
umgänge”, men också ”enskilda samtal om existentiella eller
religiösa frågor”. Lika vanligt var det dock att man uppgav ”hålla
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andakt, eller ge nattvard”. Det sistnämnda svaret var inte riktigt lika
vanligt i den nämnda svenska studien (Jeppsson Grassman &
Whitaker 2007; 2009). Mindre vanligt var att man gav praktisk hjälp
eller att man hade samtal om ”begravning, kvarlåtenskap eller kring
kontakt med Sverige”. Men det var faktiskt det sistnämnda temat
som lyftes fram som centralt i de kvalitativa intervjuerna, när det
gällde den existentiella tematiken kring åldrande och livets sista tid.
Församlingens kontakter med efterlevande visade sig vara något
vanligare än vad som gällde för kontakt med svårt sjuka och döende.
Av de 32 präster som svarade på enkäten var det 28 som uppgav att
de ofta (11) eller ibland (17) hade sådana kontakter. Detta mönster
ligger i linje med resultaten från den nämnda studien av kyrkans
insatser i Sverige under livets sista tid (Jeppsson Grassman &
Whitaker 2007; 2009). Bland prästerna var det 22 som uppgav att
deras församling erbjöd individuellt stöd. Gruppstöd – i form av
”sorgegrupper” är en vanlig stödform för efterlevande i Svenska
kyrkans församlingar i Sverige (ibid). Denna stödform visade sig
vara ovanlig i utlandsförsamlingarna. Skälen till detta var flera, men
det vanligaste var ”att det inte gick att få ihop en tillräckligt stor
grupp”, eller att grupperna var för flyktiga, det vill säga, de som
kunde ha behövt det här stödet stannade inte tillräckligt länge på
platsen. Några undantag fanns dock. En diakon i en församling med
många äldre säsongsboende hade prövat att ordna en sorgegrupp,
som till sin sammansättning formades av den speciella gruppen av
efterlevande:
Jag kan ju berätta om att i vinter så har vi för första gången startat en
sorgegrupp. Det var flera här som kom ner ensamma för första
gången efter många år. Förut har åkt med sina fruar eller med sina
män hit ner och så för första gången kom de ner här ensamma ner för
att mannen eller hustrun hade dött hemma i Sverige eller i Norge. Och
det är jättetufft att komma hit ner och gå på gatorna och gå längs
stranden och där har man gått med sin fru och sin man. De kom hit
och pratade jättemycket om det och då kom vi på att vi kanske skulle
starta en sorgegrupp. Så det gjorde vi och det var ganska många som
anmälde sig… Vi sågs under, jag tror det var sex veckor. Jag körde
ungefär samma som jag brukar göra i Sverige med det där.
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Vad händer när jag dör?
Uppbrott och migration aktualiserar frågor om existensen, om livet
och döden, det har kanske allra bäst gestaltats i skönlitteraturen. För
de svenskar som bor och åldras i utlandet blir kanske de existentiella
funderingarna särskilt centrala, till och med påträngande ibland.
Dessa funderingar behöver inte vara utlösta av sjukdom, utan kan ha
att göra med migrationens villkor som får en speciell utformning
under livets senare skeden. Dessa frågor diskuteras också vidare i
Kapitel 7. Ett centralt tema i intervjuerna med prästerna var just ett
slags existentiellt inriktade samtal med äldre svenskar som ett flertal
av dem hade ibland eller hade haft och som var betingade av
migrationens existentiella och praktiska konsekvenser. Några
intervjuade menade att samtalen handlade om allmängiltiga
existentiella frågor:
Alltså det är inte någon skillnad på frågorna som dyker upp när
människor blir äldre än de som finns hemma. Det handlar liksom om
livet och åldrande och döden och ensamheten. Och ibland handlar det
om val (präst, Spanien).

Men det val det var fråga om var ju ofta om man borde flytta hem
och i så fall när. Detta exemplifierar att det ofta handlade om frågor
och funderingar som hänger ihop med migrantens oklara status
inför döden och som främst just de utomlands bofasta äldre
svenskarna hade. Vad händer när jag dör om jag är kvar här? En
präst verksam i en församling där det finns många utflyttade
svenskar menade att ”här får jag alltid frågan ´vad är det som gäller
när jag dör?´ Den frågan är mer akut här”. Detta berodde på, menade
han, att det inte var helt klart vilken status svenskarna hade i
förhållande till lokala bestämmelser, å ena sidan, och, å andra sidan,
i förhållande till Svenska kyrkan i Sverige:
För det är inte helt klart vad som gäller som svensk medlem i kyrkan.
Liksom ”när jag dör” eller ”om jag dör”, som man ofta säger, så
”kommer jag att bli begravd?” ”Kommer det att kosta pengar?”
”Finns det någon präst, finns det någon kyrka, kan jag bli gravsatt i
Sverige, kostar det i så fall pengar, eller är jag medlem i kyrkan
egentligen?”. Och det visar sig att när man börjar undersöka det här
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med medlemskap i kyrkan så är det många som överhuvudtaget inte
finns med.

Det är många frågor som rör den sista resan och som ibland tycktes
leda vidare in på religiösa spörsmål:
Javisst. Så är det. Det är ju ganska vanligt alltså…de här djupa
frågorna, man undrar: hur är det? Hur fungerar det? Finns det någon
skillnad? Det är också en stående fråga. Finns det någon skillnad på
vår tro och den katolska tron?…oron är litet större här egentligen. Det
är den (präst i storstadsförsamling).

Funderingarna kring framtiden och döden hade också att göra med
temat att göra rätt för sig. Det kommer igen i flera av
prästintervjuerna: hur ordnar man hanteringen av sin död så att den
inte skapar onödiga problem för efterlevande? En präst beskrev
följande:
Och sedan finns det också de som är kärnfriska som kommer hit och
vill göra rätt för sig också inför döden och tänker efter: ”Hur vill jag
ha det och vad händer, vem meddelar mina barn, var kan jag lägga det
här pappret, kan man ta kista eller kremering, vad är det som jag skall
planera för, och jag vill ju inte belasta barnen och hur skall jag göra
det lättast för dem.

Pensionärernas funderingar kring framtiden och livets slut
De pensionärer som vi intervjuade för delstudie 1 vistades alla mer
långvarigt i det land där församlingen är belägen. Det betydde att
allas funderingar kring framtiden och kring livets slut speglade
dödens transnationella karaktär.42 Samtidigt var det i stor
utsträckning samma teman som kom igen här som de som
identifierats i prästintervjuerna. Nästan alla intervjuade pensionärer
visade sig ha någon erfarenhet av dödsfall bland svenskar på platsen
där de vistades. En frivillig, aktiv i en utlandsförsamling i USA,
42

Av de intervjuade var 7 permanent utflyttade juridiskt sett. Övriga var
säsongsboende enligt varierande arrangemang, där möjligheten till flexibla
lösningar är störst för dem som är säsongsboende inom EU. I ett par fall föreföll
pensionärerna i praktiken vara helårsboende i det aktuella landet, utan att formellt
ha motsvarande juridiska status.
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menade att storstaden medför ensamhet och anonymitet också för
äldre svenskar ”som blivit kvar” där efter ett långt liv i USA:
…Och de sitter hemma och de vill inte klaga. Vi har ju haft fall där de
har legat döda. Och inte haft någon kontakt. Så om man ringer och
om de inte ringer tillbaka så ska man bege sig dit.

På de orter där många äldre svenskar är säsongsboende får döden en
speciell gestaltning. På Cypern, i Ayia Napa, dit många mycket
gamla pensionärer kommer för ett billigt vinterboende, där ”dör det
svenskar hela tiden”, menade ett par som var frivilligt aktiva i
kyrkan:
Informant 1: Varje år är det väl någon som dör, tyvärr… Det är det.
Och de dör här.
Intervjuaren: Har ni varit med om att goda vänner har dött här?
Informant 2: Ja…det är alltså de vi har träffat här alltså, ja. Ja. Hela
tiden, hela tiden, händer det.

Ett typiskt mönster är att många svenska pensionärer återkommer
vinter efter vinter till sin sydeuropeiska ort, trots tilltagande sjukdom
och skröplighet, menade några av de intervjuade. Men så en vinter
kommer han eller hon inte tillbaka igen. Då har personen dött i
Sverige. Detta uppfattades som en sorg och saknad av de
intervjuade, eftersom det i många fall handlade om vänskap som
uppstått på platsen. Eller också trotsar man sin situation och
kommer i alla fall, och dör på platsen. Detta uppfattades inte som
någon bra situation. ”Det gäller att hinna hem innan man dör”,
påpekade en frivillig på Kanarieöarna. ”Annars blir det så krångligt
för barnen”. Att undvika att göra det krångligt för barnen, inte minst
rent praktiskt, det var något som flera av de intervjuade tyckte var
angeläget. På ett eller annat sätt hade flertalet pensionärer kommit
att reflektera över hur de ville ha det när det gällde livets sista tid.
Funderingarna låg i linje med det som framkommit i
prästintervjuerna. Frågan innefattar ”var vill jag tillbringa min sista
tid och var vill jag dö?, liksom ”var vill jag ha min grav?”. Ur
pensionärsintervjuerna gick det att urskilja huvudsakligen tre olika
mönster. Det första mönstret gällde dem som menade att de inte
tänkte så mycket på var de skulle tillbringa sina sista år. Det var
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personer som inte riktigt tänkt sig in i att de kunde bli sjuka och
svaga. Men om de tänkte efter så såg de ändå framför sig att dö och
gravsättas i Sverige. Bland säsongsboende var detta det vanliga
mönstret: man ansåg att när man blev tillräckligt vård- och
omsorgskrävande då slutade man att resa iväg på vintrarna. Därmed
fanns ju inte heller risken att döden skulle inträffa utomlands.
Istället blev man hemma där ”det fanns en trygghet” i
äldreomsorgen, och där barnen fanns. Det andra mönstret gällde de
intervjuade som tenderade att skilja på dödplats och
begravningsplats. Döden såg de framför sig som att den nog kunde
inträffa i boendelandet. Men gravsättningen måste få bli i Sverige.
Så resonerade främst utflyttade, till exempel en frivillig som bott i
över 40 år i en utländsk storstad och som nog räknade med att även
dö där. Men begravd ville hon absolut bli i Sverige:
Intervjuaren: Skulle du kunna tänka dig att bli begravd här?
Informanten: Nej.
Intervjuaren: Det vill du inte nej. Du ska hem.
Informanten: Ja.
Intervjuaren: Varför det?
Informanten: Det är rötterna.

Tankarna på barnen och på att göra rätt i förhållande till dem, är ett
tema som kommer igen också i pensionärsintervjuerna. Även om
man kunde tänka sig att dö på orten utomlands borde gravsättningen
bli i Sverige. För ”barnens skull” ville man göra det så enkelt som
möjligt men också ge dem en möjlighet till att närvara vid en riktig
begravning:
Ett pensionerat par som är utflyttade från Sverige och bosatta i
Spanien hade först bestämt sig för att avsluta sina liv och begravas i
Spanien. Men nu hade de ändrat sig: ”Vi skulle nog vilja att man åker
hem med urnan. Och att alla barn och barnbarn och alla, att man hade
en minnesstund hemma. Det är rätt vanligt också”.

För en annan frivillig i den här kategorin var gravplatsen mer
mångtydig: Hon som just planerade att juridiskt flytta ut till Spanien
hade tittat på äldreboenden på sin ort där, tillsammans med sin man.
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De har pratat en hel del om att de kunde komma att behöva hjälp
och de tänkte sig också sina sista dagar i sin spanska stad. Men det
som händer efter döden, det kunde bli en annan sak:
Informanten: Jag har ju då familj i Sverige och i USA, har bott i
Danmark de sista 26 åren. Var ska min kropp ligga? Så tänker jag att
det får barnen bestämma men det är ju också lite tungt. Så jag räknar
med att jag stannar där jag dör.
Intervjuaren: Och det kan vara här?
Informanten: Det kan vara här. Och så kremeras man ju här, det gör
de ju spanjorerna. Snabbt tror jag om man inte håller fast i kroppen.
Och sen, ja, är man i den lådan. Och jag brukar säga att jag vill ha två
lådor, en till Sverige och en till USA. Så får de hitta på vad de vill
med det. För att jag tror att när man är död så är man död, och så
kommer man upp till himmelen förstås, det gör vi allihop.

Några av de intervjuade var helt inställda på att både dö och
begravas på den ort dit de flyttat. Det var det tredje mönstret. En
pensionerad kvinna, till exempel, var utflyttad till Spanien och hade
för länge sedan bestämt sig för att hon ville leva och dö i Spanien:
”Ja, det har jag bestämt för länge sen. Jag har ju ingenting i Sverige,
vad ska jag tillbaka om?”
Att uppbrott och migration aktualiserar frågor om existensen, om
livet och döden, det framgår med all tydlighet av prästintervjuerna
och pensionärsintervjuerna. Under intervjuerna med pensionärerna
frågade vi också om den här typen av frågor – de som rör livets sista
tid och gravplats – var något som de tagit upp med
församlingsprästen och samtalat om? Det var det ingen som hade
gjort, men, tillade några, det skulle de i och för sig ha kunnat göra.
Men hur vanligt var det då med samtal kring den här typen av
existentiella frågor mellan församlingens företrädare och äldre
svenskar på platsen? Och vilket slags stöd fick de äldre i dessa
existentiellt inriktade situationer? Resultaten ger inte något riktigt
klart svar på den frågan. I den Internet-baserade enkäten ställdes ett
par frågor om församlingens stöd till sjuka eller omsorgsbehövande
äldre svenskar. De gäller sålunda en specifik och begränsad grupp
av svenskar. Svaren visar 80 procent av samtliga respondenter
uppgav att sådant stöd erbjöds just dessa grupper. Vidare framkom
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att stödinsatserna snarare var av existentiell karaktär än av praktiskt
slag.
Sammanfattningsvis har vi i det här kapitlet visat att, i takt med den
ökande migrationen av svenskar, har också död och döende i
utlandet blivit ett vanligare förekommande inslag i
migrationssammanhang. Utlandskyrkan möter död och sorg i
situationer som delvis är annorlunda än motsvarande i Sverige och
som ställer andra krav på insatser. I utlandet har församlingens
representanter inte begravningar som en traditionell och ofta
förekommande kontaktyta med döden på det sätt som de har i
Sverige. Här handlar det mera om akuta krisinsatser och om
avskedsceremonier som kringgärdas av lokala regler, med prästen
som mellanhand, tolk och tröstare i kaotiska situationer. Det svenska
språket får en central innebörd och betydelse, det visar de resultat
som redovisats i det här kapitlet. De insatser som församlingarna i
utlandet bidrar med i samband med dödsfall är troligtvis ganska
okända för allmänheten, i Sverige, men kanske också i de lokala
sammanhang där församlingarna finns. Det förefaller som att
utlandsförsamlingarna fyller en viktig funktion inom området
döende, död och som stöd till efterlevande i krissituationer i det
främmande landet. Uppbrott och migration aktualiserar frågor om
existens, liv och död, det visade också resultaten från intervjuerna
både med präster och pensionärer.
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KAPITEL 7
En kristen resa? Migration, existens och
utlandsförsamlingens religiösa betydelse
Men för mina färder fanns det intet mål på jordklotet… Jag sökte
någonting som jag tvingades att söka, men målet fanns inom
resenären själv och kunde inte finnas annorstädes: jag sökte skydd
mot mitt medvetande. Det var mitt medvetande som höll mig i
rörelse, som jagade mig och tvingade mig till nya uppbrott.

Citatet ovan är hämtat från Vilhelm Mobergs klassiska roman från
1963, Din stund på jorden, och den gestaltar den åldrande svenska
emigrantens existentiella resa. En fråga för vår studie är om
migrantskapet på ett särskilt sätt väcker existentiella, kanske
religiösa, spörsmål och hur individen, svensken, i så fall förhåller
sig till dessa. I Kapitel 6 diskuterades denna fråga i förhållande till
livets sista tid. I det här kapitlet diskuteras frågan mer i allmänhet.
De kapitel som hittills presenterats har i hög grad fokuserat på
församlingens roll för social tillhörighet, hemlikhet och kulturell
identitet, liksom för sociala insatser av olika slag när det gäller
människor i utsatta situationer. Men vilken är församlingens
religiösa betydelse och när det gäller frågor som rör existensen? I
Kapitel 2 framgick att kyrkans uppdrag ”att fira gudstjänst” bara
undantagsvis lyftes fram som ”församlingens viktigaste roll och
funktion” av respondenterna i den Internet-baserade enkäten.
Samtidigt betonades församlingens roll för religiositet och som rum
för själavård, kristen existentiell omsorg, av flertalet av de
intervjuade prästerna i delstudie 1. En genomgång av alla de data
som insamlats inom projektet ger en mångtydig och ganska
motsägelsefull bild av församlingarnas självbild när det gäller den
religiösa rollen och det existentiella, själavårdande uppdraget. Några
intervjuade argumenterade för att det helt enkelt var fel att betrakta
kyrkans uppdrag som bara, eller främst, religiöst. ”Livet” är så
oändligt mycket mer: ”Men man tänker att i kyrkan där sysslar man
bara med kyrkliga frågor. Men vi sysslar inte bara med kyrkliga
frågor. Vi sysslar med livet självt”, menade en präst i en storstad.
Det sociala och det religiösa går inte särskilja menade flera
intervjuade präster. Allt speglar kyrkans religiösa uppdrag. En annan
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präst svarade så här på intervjuarens fråga om det fanns en risk att
det blev för mycket socialt och att de existentiella och de religiösa
frågorna kom i bakgrunden:
Jag tycker inte att det är så utan…jag tror alltså att det här med det
sociala…och kontakten med svenskar och…kontakten med Gud
…det handlar i grund och botten om det existentiella alltihop. Man
uttrycker det på olika sätt. Och ensamheten…att vara utlänning i
främmande land…på något sätt så söker man något, också i de här
kontakterna…i kontakterna med andra svenskar, i aktiviteterna… Och
där finns kyrkan som en del. Så upplever jag det. Och det kan vara
svårt att uppleva att det är gudstjänsterna som är det enda som handlar
om det existentiella. Min tanke är att allt det vi gör har den
inriktningen.

Allt församlingen gör har en existentiell, religiös klangbotten,
tycktes de mena. Men hur ser man egentligen det? En övergripande
fråga som ändå kvarstår här mot slutet av denna bok är: Hur ska
man förstå utlandsförsamlingarna som sammanhang för
trosutövning och existentiellt sökande? Och vilka existentiella och
religiösa frågor och behov har svenskarna i förskingringen? Detta är
några av de frågor som kommer att diskuteras i kapitlet. Svenska
kyrkans utlandsförsamlingar verkar i och är omgivna av religiösa
miljöer som ofta har en annan inriktning än den lutherska
trosuppfattningen som de själva tillhör. Hur man möter detta och på
vilket sätt, om alls, man ser ”avtryck” av den omgivande religiösa
miljön i kyrkans verksamhet och hos deltagarna – det är också
intressanta frågor.
Omsorg om själar i förskingringen
Vad är livets mål och mening? Har jag gjort rätt – och har jag gjort
rätt för mig? Finns det en Gud? Det här är exempel på frågor av
existentiellt slag, som har med vårt inre liv och dess välfärd att göra.
Kunskapssökande kring existentiella frågor tycks ha fått ny
aktualitet i vår tid. Drygt en tredjedel av svenskarna tänker ofta på
meningen med livet och det finns forskning som visar på en ökande
trend, inte bara i Sverige utan i västvärlden generellt (World Values
Surveys 2005 – 2008). En anledning till detta anses ha att göra med
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de värdeförändringar som västvärlden genomgår. Tillvaron framstår
som alltmer komplex och samtidigt splittrad för många människor
(Ekedahl & Wiedel 2004; Wikström 2004). Kanske accentueras
detta slags upplevelser vid uppbrott och migration. Att existentiellt
välbefinnande är en central aspekt av människors välfärd är en
argumentation som också förts fram inom välfärdsforskningen där
det hävdats att välfärdsbegreppet i senmoderna samhällen måste ges
mer mångfacetterade innebörder än vad man traditionellt gjort
(Pettersson 1992; Jeppsson Grassman 2001; Yeung 2004). Det har
pågått en debatt kring och försök till att definiera vad existentiella
behov är för något, och existerande definitioner varierar (Whitaker
& Anbäcken 2012). En skiljelinje har gällt den mellan behov som
kopplats till religiös tro och livsåskådning, å ena sidan, och
existentiella frågor/behov och omsorg som sträcker sig bortom
religionen och därmed får en vidare innebörd, å andra sidan
(Vachon, Fillion & Achille 2009; se också Whitaker & Anbäcken
2012). Människor, som befinner sig i olika utsatta situationer vilka
ger upphov till existentiella frågor har inte nödvändigtvis alltid
behov av religionen och det kan finnas anledning att göra skillnad
på innebörden i allmänt existentiella och religiösa behov.
Betydelsen av existentiell omsorg, inte minst i olika krissituationer,
har allt oftare påtalats under senare år, oftast med betoning på
samtalets omsorgsgivande betydelse. (Se också Kapitel 6).
Svenska kyrkan har av tradition tillskrivits en central roll när det
gäller själavård, som är att betrakta som den kristet motiverade
existentiella omsorgen (Bergstrand & Lidbeck 1997; 1998;
DeMarinis 2004; Ekedahl & Wiedel 2004; Wikström 2004).
Själavård beskrivs vara ”kyrkans omsorg om den enskildes
välbefinnande i olika existentiella sammanhang”.43 Om forskningen
allmänt sett ökat beträffande frågor om existentiella behov under
senare år, så tycks inte detta vara fallet när det gäller forskning om
existentiella behov och omsorg i samband med migration. Men den
frågan diskuterades i det här projektet, med de präster som
intervjuades i delstudie 1:

43

Se t.ex. Bergstrand & Lidbeck 1997; 1998.
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Ökar behoven av att få dryfta existentiella spörsmål efter uppbrott
och i samband med migration? Ja, hävdade flera av de intervjuade
prästerna, man förändras genom uppbrottet:
Jaa…alltså, jag tror att man också söker, man har ju, man är ju tagen
ur ett sammanhang därhemma där man är ganska så fast och bestämd
i sin roll, så bryter du den rollen och då blir du en annan människa,
själv också…på något sätt. Du förändrar dig lite i din inställning, i din
öppenhet…det händer någonting med dig. Det gör att du blir öppen
också för det som kyrkan står för… (präst, Kanarieöarna).
Ja, att ha brutit upp. Alltså det finns en rotlöshet som jag upplever är
ganska stor. Hos många (präst, Frankrike).

Existentiella frågor väcks också i samband med kriser av olika slag
som inträffar utomlands. Detta tema har också behandlats i Kapitel 4
och 6. Det kan handla om sorg, sjukdom, och utanförskap. En präst i
Thailand berättade:
För en del, alltså i några konkreta fall, så har det varit så mörkt att
man varit beredd att ta livet av sig. Och det har varit väldigt värdefullt
att få ett mänskligt möte, ett samtal och någon som kanske kan hjälpa
en att se saker ur ett annat perspektiv och så… Det som det handlar
om oftast är att dels få dem att inse att det finns någon sorts värde i att
överleva.

Ett par av prästerna tyckte sig se ett mönster där de existentiella
frågorna ”kommer ikapp en” på ett särskilt sätt när man börjar bli
riktigt gammal och bor utomlands och tankar kring döden kanske
aktualiseras (se också Kapitel 6). Dessa handlar om vad man gjort
med sitt liv och hur man ska förstå det uppbrott man gjort från
hemlandet, bland annat:
Ja, vad tänker jag där? Beroende på vad som gjorde att man faktiskt
lämnade Sverige så kommer det ikapp tror jag som äldre. Och om
man flydde då är det svårt att på något sätt försonas med livet och
kanske dö här utan att ta i de bitarna. Och då finns det förstås, då kan
det finnas ganska mycket av sorg och svårigheter och så som man
tvingas ta tag i (präst, Spanien).
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Församlingens roll när det gäller samtalsstöd kring
existentiella frågor
Det finns sålunda mönster i intervjuerna som pekar mot att
existentiella frågor och behov förekommer bland de svenskar i
förskingringen som församlingarna kommer i kontakt med. Enligt
svaren på den Internet-baserade enkäten, liksom i de personliga
intervjuerna, erbjuder också de flesta församlingar samtalsstöd, där
tanken är att man ska kunna ta upp existentiella och religiösa frågor.
På hemsidorna informerades om dessa möjligheter mer eller mindre
utförligt och oftast utan starkt fokus just på trosfrågor. En
församling i Spanien uttryckte sin information på följande vis:
Någon att tala med när livet inte blir som man tänkt sig…när svåra
frågor och motgångar dyker upp. Det kan handla om tro och om
relationer som går sönder, om likgiltighet, hopplöshet.

Ungefär hälften av de intervjuade prästerna och assistenterna i
enkäten i delstudie 3 hade personlig erfarenhet av att ge stöd i form
av samtal om existentiella och religiösa frågor till sjuka eller
omsorgsbehövande svenskar.44 Bland de intervjuade prästerna och
assistenterna i delstudie 1 var det flera som betonade sin egen långa
erfarenhet, från Sverige, av att erbjuda existentiell omsorg genom
enskilda samtal. De menade att det förekom då och då att de hade
sådana samtal i sin nuvarande församling. Ändå var det ganska
sällsynt, såsom framkommit i Kapitel 2, att det var de existentiella
frågorna och problemen som respondenterna spontant tog upp som
de vanligast förekommande frågorna eller problemen som de mötte i
församlingsarbetet. Vanligare var de rent praktiska frågorna.
De intervjuade pensionärerna tillfrågades om sin syn på
utlandsförsamlingens roll när det gällde existentiell omsorg och som
samtalspartner i religiösa frågor, rent allmänt. Några menade att här
hade församlingen i en viktig roll ”om man skulle behöva andlig
vägledning…” (frivillig, Paris). ”Här kan man få hjälp med själen
om man behöver det” (frivillig, Kanarieöarna). Men när det gällde
frågan om att personligen söka stöd genom själavårdande samtal var
44

Dessvärre ställdes ingen fråga i enkäten som berörde frågan om samtal om
existentiella och religiösa frågor avseende hela gruppen svenskar.
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meningarna delade bland de intervjuade pensionärerna, av vilka
flertalet på ett eller annat sätt var aktiva i kyrkan. Några hävdade att
de mycket väl skulle kunna tänka sig att söka stöd genom enskilda
samtal. En av dem var en kvinna aktiv i en av församlingarna i
Spanien:
Informanten: Jodå, det är ju själen. Och demonerna som kommer om
natten och knackar på dörren. Du vet sån här, ju man har ju… Det
ständigt rör sig saker och ting och jag kan må jättedåligt. Och det kan
faktiskt kyrkan hjälpa mig med, jag tycker det.
Intervjuaren: Och har du någonsin använt dig av den möjligheten
hittills?
Informanten: Ja det har jag. Både med förra kyrkoherden och den här.
Det är jättejättejätte stöd när man bor här och lever ensam.

Det handlade i hög grad om förtroende för den enskilda prästen:
Ja, jag skulle kunna prata med honom…jag har mycket gott
förtroende för honom. Mer förtroende för honom än någon av de
andra… (frivillig, Spanien).

Men, å andra sidan, var det några av de övriga pensionärerna som
bestämt hävdade att de inte skulle kunna tänka sig att söka enskilda
samtal om existentiella frågor med prästen i utlandsförsamlingen där
de var aktiva: ”Nej, jag ber själv”, svarade en intervjuad pensionär.
Några menade att de inte ville vända sig till församlingens präst om
de hade problem, för att de i någon bemärkelse inte skulle vara
tillräckligt anonyma. Så föreföll det rimligt att tolka vissa utsagor:
alla kände varandra, det blev för personligt. Det fanns också en risk,
menade någon, ”att det skulle komma ut att man hade problem”.45
Så existentiella och religiösa eventuella behov fick tillgodoses på
andra sätt, till exempel genom gudstjänstdeltagande. Det vänliga,
varma mottagandet som kyrkan erbjuder fungerar som en sorts
själavård, menade en intervjuad präst eftersinnande, på tal om
existentiell omsorg.
45

Det här illustrerar ett intressant mönster som blir tydligt när man jämför utsagor
från olika församlingar: vissa församlingar tycks erbjuda frihet och anonymitet
medan man i andra tycks lida av stark social kontroll som i ett litet slutet
samhälle.
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Kanske är det så att senare års uppmärksamhet kring existentiella
behov har byggt på en alltför stor tilltro till samtalets betydelse.
Annorlunda uttryckt, vill man förstå hur människor uttrycker
existentiella och kanske religiösa behov räcker inte samtalet, ordet,
som förståelseram. Det finns andra uttrycksformer och strategier.
Deltagande i gudstjänstlivet kan vara ett sätt, en strategi. Det faktum
att många svenskar börjar delta i gudstjänster i utlandsförsamlingen,
när de aldrig varit kyrkligt aktiva i Sverige, kan ses som en tänkbar
illustration till det här fenomenet. Motsvarande mönster har
iakttagits i andra länders utlandskyrkor (se t.ex. Aagedal 2007).
Det religiösa uppdraget är det viktigaste
Av tidigare kapitel har framgått att församlingarna erbjuder ett antal
olika slags aktiviteter och insatser av vilka vissa inte på något
påtagligt sätt tycks förknippade med kristens trosutövning medan
andra tydligare hänför sig till det som vi kanske spontant uppfattar
som kyrkans uppdrag. Allt vi gör har anknytning, direkt eller
indirekt, till vårt kristna uppdrag, menade, som redan påtalats, några
av de intervjuade prästerna. Men det är inte alldeles självklart för en
betraktare utifrån vad detta i så fall innebär. Vissa inslag i
församlingarnas verksamhet framstår dock på ett direkt och
självklart sätt som förenade med kyrkans religiösa uppdrag.
Gudstjänsten är navet i vår verksamhet – det var andemeningen i
några prästers utsagor. Det är genom gudstjänsten som den kristna
tron förmedlas och gestaltas. På utlandsförsamlingarnas hemsidor
har informationen om gudstjänster en given plats, ofta får man
tillgång till den genom ett klick på en vänsterlänk, där tiderna för
gudstjänsterna finns angivna. Vid stora högtider, exempelvis advent,
får påannonseringen en mer central plats på hemsidan. Men i övrigt
görs faktiskt inte någon särskild ”reklam” för gudstjänstlivet. Det är
knappast fråga om en utåtriktad missionerande hållning härvidlag.
Istället är information om gudstjänsten ofta ganska diskret insmugen
i annan information, som till exempel: här kan du delta i gudstjänst,
dricka svenskt kaffe, och läsa tidningar… På vissa hemsidor gör
man en särskild poäng av att gudstjänsten är på svenska. Flera av de
intervjuade prästerna och diakonerna poängterar också detta: ”Att
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skapa möjlighet för människor att fira gudstjänst och tala om sin tro
på sitt modersmål”.
Alla församlingar erbjuder gudstjänster och, i takt med att
utlandskyrkan byggts ut, har det totala antalet gudstjänstsbesök ökat
(se vidare Kapitel 1). Av svaren på en fråga i den Internet-baserade
enkäten framgår att församlingarna, enligt egna skattningar, når de
bosatta eller säsongsboende svenskarna som finns i området i
ganska varierande utsträckning. Men här framgår inte hur stor andel
av dessa som faktiskt deltar i gudstjänsterna. I de kvalitativa
intervjuerna, både med kyrkans representanter och med de aktiva
pensionärerna, finns en mångfald av utsagor av följande typ: Vi
fyller kyrkan varje söndag till gudstjänst… det är knökfullt….
”Svenskarna kommer i stora skaror till våra gudstjänster”, berättade
en diakon, som såg detta som uttryck för att deltagarna hade en
gudstro. De deltagande observationer som genomfördes inom ramen
för den kvalitativa studien gav också stöd för det här mönstret: det är
ju oftast fråga om ganska små kyrkorum, men i många fall var de
välfyllda under gudstjänsterna. Pekar detta mot att svenskarna blir
mer religiösa i utlandet och/eller att deras intresse för andliga
spörsmål ökar vid uppbrott och migration? Tidigare forskning har
visat på sådana mönster för andra grupper av migranter (Sjödin
2011). Så här beskrev en präst på Kanarieöarna på fenomenet:
För dem som är troende är det naturligtvis för tron. De firar ju sin
gudstjänst och det kommer ju väldigt mycket folk alltså…men så
kommer folk som går i kyrkan här och som kanske inte går i
Sverige…det gör det i alla utländska församlingar.

Men å andra sidan hävdade en frivilligt aktiv pensionär som
intervjuades på en ort med många säsongsboende, att visst inte alla
gick i kyrkan: ”Många av våra bekanta här sätter aldrig sin fot i
kyrkan…de avskyr det”. En annan intervjuade hävdade bestämt att
det var ”en minoritet av svenskarna här som går i kyrkan…absolut”.
Tidigare kapitel har visat på församlingarnas betydelse för
gemenskap, hemlikhet och när det gäller en hel del praktiska
insatser. Kyrkorummets andliga betydelse i sig har också lyfts fram.
Men det är främst gudstjänstdeltagandet som måste ses som en
indikator på ”det religiösa” i församlingen. Församlingen viktigaste
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roll, menade en frivillig pensionär, måste vara: ”att fira gudstjänst
utomlands i en svensk kyrka”:
Det tror jag många uppskattar. Vi har ju väldigt många som kommer.
Tänk dig själv på Gotland i kyrkan sitter det tre själar. Men här är det
103 på en söndag. Och det är mellan 50-150, det är lite olika. Men det
är alltid mycket folk.

Hon var övertygad om att detta främst hade religiösa skäl. Kan de
finnas andra skäl? Hur ska man förstå detta ökade
gudstjänstdeltagande från ett folk som räknas bland de mest
sekulariserade i världen? Några förhållanden som påtalades i ett
flertal av intervjuerna hade att göra med det man uppfattade som
utmärkande för utlandsförsamlingen och för gudstjänsterna där.
Dessa kännetecken tycktes få betydelse för migranternas personliga
närmande till kristen tro och till religionsutövning.
Kyrkan är mer attraktiv här än hemma
Ett inslag i de intervjuade pensionärernas återkommande retorik om
utlandsförsamlingen var dess fördelar jämfört med Svenska kyrkans
församlingar hemma i Sverige. Det ansågs vara ett skäl till varför
människor söker sig till utlandskyrkan. Den var mer välkomnande
menade både kyrkans representanter och de intervjuade
pensionärerna – den var kravlös, det var högt i tak. Vägen till
gudstjänstlivet gick, enligt flera utsagor, paradoxalt nog via det
faktum att ingen hade några religiösa förväntningar på de svenska
besökare som kom:
Man behöver inte gå på någon gudstjänst utan här kommer man hit
och känner sig välkommen…så sen sprider sig det som ringar på
vattnet (frivillig, Kanarieöarna).

Ingen ”behöver” delta i gudstjänsten, men ändå hamnar många där i
alla fall. Motsatsen skulle då vara en församling i Sverige som
beskrevs mer opersonlig, stel, och underförstått, med tydligare
religiösa krav på besökarna, vilka utgör ett slags barriär för
opretentiöst deltagande. Samtidigt är man mindre delaktig när man
går i en gudstjänst i Sverige, menade några intervjuade pensionärer i
en församling på Spaniens fastland: ”Så det är liksom mera
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tillgängligt här på något sätt här. Det kristna budskapet eller vad
man ska säga…så är det inte alltid i Sverige”.
Central i den här retoriken är den mänskliga, välkomnande prästen,
som, enligt pensionärerna, inte är vanlig i Sverige. I utlandskyrkan
är det annorlunda:
Och sen tar han fram gitarren och sjunger. Nej men han är ju
mänsklig. Alltså jag tror att det har en jättestor betydelse. Ja han är ju
en människa...( frivillig, Kanarieöarna).

Den välkomnande atmosfären och den ”mänskliga” prästen bidrar
till att man också vågar sig in på gudstjänsten, kanske efter ett tag,
trots att man saknar vana vid gudstjänstdeltagande hemifrån. På
motsvarande sätt kan föreställningen om att utlandskyrkan är lik en
församling hemma var något som hindrar svenskar från att besöka
gudstjänsten menade till exempel en frivillig i Spanien:
…de har inte sett hur lättsamt det är här. De tänker på Svenska kyrkan
hemma att då är det så och så. Och jag tror att det är det som gör att
de inte kommer. Det har den känslan…

Olikhetstemat är centralt i dessa jämförelser. Utlandsförsamlingen är
olik en typisk församling i Sverige och olikheten uppfattas som en
viktig förklaring till att många söker sig till kyrkan.
Motsvarande typ av utsagor förekom bland de intervjuade prästerna,
låt vara ofta på ett mer implicit sätt. Det fanns en underton av kritik
mot ”kyrkan hemma” och dess organisation. Den handlade också
om den roll man som präst där ”fastnar i” och de negativa
konsekvenser som detta har för tillgänglighet och kontakt med
församlingsbor. Kyrkan i Sverige tenderar att bara fungera som
”servicekyrka”, menade några av de intervjuade prästerna. Här i
utlandskyrkan var det annorlunda. Här blev gemenskapen starkare
och deltagarna var som regel mer aktiva och hjälpsamma, det var en
ofta förekommande åsikt.
En viktig aspekt av utlandsförsamlingens attraktivitet var också att
gudstjänsten var på svenska. Härvidlag är ju naturligtvis
utlandsförsamlingen lik församlingarna i Sverige. Men det som här
särskilde var, menade flera av de intervjuade, att det svenska språket
inte var någon självklarhet på orten. I den bemärkelsen var
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gudstjänsten så att säga olik den omgivande miljön på platsen och
dess religiösa sammanhang. Därför blev det särskilt viktigt att
betoningen låg på det svenska språket och traditionen i gudstjänsten:
Hemma i Sverige tycker jag inte om att säga Svenska kyrkan. För en
del missuppfattar och tror att det är bara för svenskar. Men här så fick
det en helt annan betydelse, och det måste heta Svenska kyrkan för
det är bara vi som kan vara svensk kyrka här. Och vi går inte ut och
missionerar för att alla katoliker ska komma hit. Det är inte vårt
uppdrag. Utan vårt uppdrag är att vända oss till de svenskar som finns
här. Och det är bara vi som kan göra det (präst, Frankrike).

Genom det svenska språket förmedlas Guds ord. Språket blir inte
bara ett redskap för det svenska – hemlikhet, gemenskap, etcetera
som behandlats i tidigare kapitel. En tolkning av de intervjuades
utsagor är att religiositeten får sin klangbotten i det svenska språkets
både särskiljande och tillhörighetsskapande funktioner: Vi,
tillsammans inför Gud, i ett samhälle som är olikt oss. Därför
föreföll det också så viktigt att det var den kända liturgin och de
välbekanta psalmerna som var inramningen. Man kan fråga sig hur
öppna utlandsförsamlingarna är mot det omgivande samhällets
trosuppfattningar och religiöst/kulturella traditioner. Ser man
överhuvudtaget något ”avtryck” av dessa i församlingens
gudstjänstliv och har det i så fall någon betydelse? Dessa spörsmål
utforskades endast i begränsad utsträckning i projektets delstudier.
Med denna reservation tagen i beaktande, var ändå det övergripande
intrycket att öppenheten på ett djupare plan var begränsad. Vissa
ekumeniska ambitioner och verksamheter förekom dock på sina håll
och i den Internet-baserade enkätstudien svarade två tredjedelar av
prästerna att de ofta samarbetade med andra församlingar, i många
fall med den norska sjömanskyrkan. Det kunde inte minst vara fråga
om hyra/eller uthyrning av kyrkolokaler. Landets eller ortens sociala
traditioner hade anammats på vissa håll, till exempel genom utbyte
av kyrkkaffe mot vin. Men gudstjänstlivet påverkades inte – snarare
verkade ”det svenska” förstärkas och det var liksom det som var
meningen, som en intervjuad uttryckte det.
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Vilka är gudstjänstbesökarna?
Inom ramen för den här studien har vi inte haft möjlighet att med
bredare ansats utforska motiven till gudstjänstdeltagande i
utlandskyrkan, gudstro eller frågan om vilka som varit aktiva i
gudstjänstlivet hemma i Sverige. De deltagande observationer i de
studerade församlingarna som vi genomförde visade att på många
ställen var det främst äldre människor som deltog. Men i till
exempel storstadsförsamlingarna var det större spridning i ålder. En
annan iakttagelse var att så gott som alla som besökte gudstjänsten
också deltog i nattvarden, det vill säga i gudstjänstens allra innersta
kärnfunktion. Vana nattvardsgäster? Ja, säkert en del, men inte alla.
En präst fick frågan: Tror du att de pensionärer som deltar här har
varit aktiva i kyrkan hemma? Hennes svar blev följande:
Det är nog både och. Jag brukar ofta fråga, jag tycker det är
intressant, ja, det är jätteintressant. Det som förvånar mig, det är att
det är så många som inte har varit aktiva hemma, det, det…
Egentligen skulle det vara intressant att leva här nere med ett block i
handen och en mikrofon och få det här svart på vitt, för det blir så
mycket tyckande och jag upplever att det är många som inte har varit
med i kyrkan innan…

Bland de pensionärer som intervjuades för delstudie 1 var de flesta
aktiva på ett eller annat sätt i församlingen som frivilliga, eller som
regelbundna besökare. Detta hade också med urvalsprincipen att
göra (se Kapitel 1). Men det fanns också undantag. I Phuket, i
Thailand, exempelvis var ingen av de intervjuade pensionärerna
aktiv i kyrkan – några kände inte ens till att det fanns en svensk
kyrka på platsen. En annan deltog inte eftersom hon var djupt kritisk
till det hon, mot bakgrund av sin egen frireligiösa övertygelse, ansåg
vara Svenska kyrkans bristande bibeltrogenhet. I något fall föreföll
det frivilliga engagemanget finnas men inte vara förknippat med
religiositet – deltagandet i gudstjänsten hade egentligen mest en
social innebörd. Några intervjuade pensionärer beskrev emellertid
sig själva som kristet troende sedan lång tid tillbaka – uppvuxna i
kristna hem, etcetera. Ett gift par, säsongsboende på Cypern,
poängterade att de var aktiva i hemförsamlingen i Sverige också,
som kyrkvärdar. Bland övriga fanns det emellertid några som
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berättade om en ”latent tro” sedan tidigare som fått ett slags bränsle
genom deltagande i utlandsförsamlingen och ”aktiverats”:
Intervjuaren: Hade du en religiös tro innan du kom?
Informanten: Ja, det har jag haft alltid. Även om mamma och pappa
inte var det så var jag väldigt intresserad…
Intervjuaren: Så på det sättet kan man säga att du hade någon slags
latent tro som har fått uttryck nu när du kom hit?
Informanten: När jag kom hit, ja.

En annan frivillig beskrev på liknande sätt hur känslan av det
gudomliga var något hon alltid haft med sig men gudstjänstlivet i
utlandskyrkan blev som en bekräftelse på denna:
Ja den har alltid funnits. Men alltså jag tycker, man behöver inte en
kyrka för att tro på Gud. Utan det kan man göra i sitt eget lilla hem
eller i skolan eller var man än är. Men det är skönt att komma till
kyrkan också för det är stor gemenskap här.

Flera av de frivilliga pensionärerna beskrev emellertid att de faktiskt
inte alls hade varit aktiva i kyrkan i Sverige, eller haft någon kristen
övertygelse. Den hade utvecklats successivt i kontakten med
utlandsförsamlingen:
Jag har ju väldigt…mina föräldrar uppfostrade mig…inte att vara
religiös eller gå i kyrkan, de tyckte inte om präster över huvud taget.
Framför allt inte min mamma som var lärare. Och…men det var en
helt annan sak när jag kom hit. Då fick man ju en känsla för det
religiösa och över huvud taget vad kyrkan är till för och sådär. Det
känns väldigt stimulerande. Innan var jag ju inte alls intresserad.

Vägen till nattvarden
Vilka är stegen till nattvarden, det vill säga vad är det för process
som man går igenom – från att inte ha deltagit i gudstjänstliv i
Sverige fram till brödet och vinet vid altarringen i
utlandsförsamlingens kyrksal? Det här blev en central fråga i flera
av prästintervjuerna i delstudie 1. Flera av svaren i intervjuerna
sammanfattas väl genom följande svar:
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De, de…oftast har de talat om att när de kommer hit så känner man en
värme, en mänsklig värme, det finns andra människor att tala med.
Många hänvisar till biblioteket, att det var början, vägen in där och
sedan är det ofta att någon människa här som har tagit med dem in,
lite längre in i kyrkan då (präst, Spanien).

Det är sålunda via det kravlösa och egentligen icke-religiösa som
vägen går – biblioteket, kaffe och kanelbulle i caféet (se också
Kapitel 3). Med andra ord: från kanelbulle till oblat. Men sedan är
det någon som hjälper till på traven, vägen till gudstjänsten går via
kontakten och gemenskapen med andra svenskar vilka kanske gått
samma väg tidigare. Flera präster och även några bland
pensionärerna nämnde frivilligarbetet som ett viktigt steg: man
erbjuder sig att hjälpa till med basaren och på den vägen börjar det.
Miljöns betydelse för denna process betonades också av de
intervjuade. Inte bara församlingen är olik. Den inbjuder i en viss
bemärkelse också individen till att vara en annan än hemma, att
vara olik. Migranten själv kan pröva nya identiteter, i en miljö utan
anknytning till det förflutna kanske. Uppryckt ur invanda
sammanhang, ”med den gamla existensen kvarlämnad hemma”
kommer en mottaglighet för kyrkans budskap, menade några
intervjuade:
Jaa…alltså, jag tror att man också söker, man har ju, man är ju tagen
ur ett sammanhang därhemma där man är ganska så fast och bestämd
i sin roll, så bryter du den rollen och då blir du en annan människa,
själv också…på något sätt. Du förändrar dig lite i din inställning, i din
öppenhet…alltså, det händer någonting med dig. Det gör att du blir
öppen också för det som kyrkan står för (präst i församling på
Kanarieöarna).

Å andra sidan kunde migrantens konfrontation med det nya och med
den annorlunda kulturen också bli ett incitament till existentiell
reflektion och sökande efter egna ”religiösa rötter”:
Här tror jag att det är så att man möter inslag i den katolska
traditionen som man både uppskattar och som man kan känna sig lite
främmande inför. Och när man gör det, om vi tar då stilla veckan här
nere, så har man processionen varje kväll fram till kanske tre på
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natten, hela natten, när man går med de här helgonbilderna nere på
gatorna och vilken turist som helst kan inte undvika att det här
pågår… Men att ställas inför det som ett religiöst beteende, och då
kanske det inte har någon betydelse för oss eller så har det det…och
jag tror att egentligen har det. Man börjar tänka att såhär gör vi ju inte
i Sverige och vad är det i Sverige som är viktigt för mig? Och hur var
det när jag växte upp? Och då blir det en koppling bakåt…i våra
tankar går vi tillbaka mer till vår barndom. Hur det har varit, hur mitt
liv har varit, vi summerar och på så sätt så tror jag att det man hade,
det man har med sig blir mer aktuellt (präst, Spanien).

Flera av de intervjuade prästerna och assistenterna som var
verksamma på orter där det finns många äldre svenska
säsongsboende påpekade också att det nyvaknade intresset för
existentiella frågor och religiöst engagemang i vissa fall kunde
tolkas som ett slags ”guldkant på tillvaron sent i livet”– det vill säga
äntligen hade man fått tid för själen, efter ett långt, strävsamt liv där
ekonomi och familj kommit i första rummet:
Jag tror att många av de här människorna som är här nu, de har
arbetat hårt i sitt liv, mycket, mycket hårt. Både män och kvinnor,
men i hög grad männen. Och det, vi pratar ju ofta om: ”hur orkade
man”, säger man. Hur orkade man, ungarna da, da, da hela tiden, och
nu plötsligt öppnar det sig en ny port till något helt annat som har
varit oåtkomligt innan…

Så blir migranten till sist en nattvardsgäst. En intervjuad pensionär
berättade hur hon först ”tränade” på detta i en helt anonym – och
kanske ännu mer kravlös – miljö, i en ekumenisk så kallad
turistkyrka. En pensionär, som var aktiv som kyrkvärd tillsammans
med sin man i en församling på Spaniens fastland menade att
deltagandet i nattvarden blev tecknet på det fullvärdiga
medlemskapet:
Åke och Gunvor är ett par i 75års-åldern som är juridiskt utflyttade
till Spanien. Åke ”började gå i nattvarden nästan på en gång” efter att
de började delta i kyrkans aktiviteter, trots att han ”aldrig, aldrig”
gjort det i Sverige. Det föll sig väldigt naturligt, menade han.
Annorlunda var det för hustrun, Gunvor. Hon hade vuxit upp i en
miljö som var mycket fientligt inställd till Svenska kyrkan och hon
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var varken döpt eller konfirmerad. Ändå hade hon under hela sitt liv
haft en dragning till kyrkan och kämpat med en personlig tro.
Eftersom hon inte var döpt kunde hon inte, som Åke, gå i nattvarden.
Detta aktualiserade en känsla av utanförskap som hon alltid haft,
menade hon. Det blev prästen i utlandsförsamlingen som döpte henne
och därefter blev det naturligt för henne också att delta i nattvarden:
”Första gången jag gick i nattvarden så, ja jag var väl gråtfärdig.
Kände mig så… Ja, nu var jag som de andra i kyrkan”.

Att denna stegvisa process – som också observerats bland
gudstjänstbesökare i Norska sjömanskyrkan i utlandet (Aagedal
2007) – tycks vara ett ganska vanligt fenomen bekräftas också av en
utredning som gjorts av Svenska kyrkan själv (Svenska kyrkans
utredningar 2001:1). Man kan sålunda fundera på om detta är ett
typiskt beteende, som i det här fallet gäller ganska otypiska
migranter, sett ur ett vidare perspektiv.
Sammanfattning: Vilken är församlingens religiösa betydelse?
Denna fråga har diskuterats i detta kapitel. Som vi sett, lyftes
kyrkans centrala uppdrag ”att fira gudstjänst” bara fram
undantagsvis som ”församlingens viktigaste roll och funktion” av
respondenterna i den Internet-baserade enkäten. Samtidigt betonades
församlingens roll för religiositet och som rum för själavård, kristen
existentiell omsorg, av flertalet av de intervjuade prästerna. Våra
resultat ger en mångtydig och ganska motsägelsefull bild av
församlingarna när det gäller den religiösa rollen och det
existentiella, själavårdande uppdraget. Allt församlingen gör speglar
kyrkans religiösa uppdrag, menade vissa intervjuade. Men samtidigt
betonades att det finns en risk för att det sociala tar över och att de
religiösa frågorna kommer i bakgrunden. Uppbrott och migration
kan accentuera existentiella och religiösa frågor, något som också
bekräftades i det här kapitlet. Ändå var det oftast inte de existentiellt
inriktade insatserna som var de vanligaste av kyrkans insatser, utan
snarare de praktiska. Men gudstjänsterna var välbesökta på många
ställen. Den öppna, ”kravlösa” kyrkan, som var betydligt mer
tillgänglig än församlingskyrkor i Sverige, och där utlandskyrkan
framstod i positivare dager vid en jämförelse, var ett tema som ofta
förekom i informanternas utsagor, både bland personal och bland
pensionärer. Vägen till nattvarden tycktes gå via denna kravlöshet, i

152

en stegvis process, men där också migrantskapet blev ett incitament
till existentiell reflektion.
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KAPITEL 8
Utlandskyrkan i en tid av globalisering och
äldremigration:
Sammanfattning och slutdiskussion
Syftet med den här rapporten har varit att utforska och diskutera
Svenska kyrkan i utlandet, dess avsikter, verksamheter, inriktning
och roller, i en tid av tilltagande globalisering. Fokus har varit på
församlingarna som finns spridda över hela världen. En slutsats från
rapportens olika kapitel är att dessa församlingar har ett antal olika
betydelser och deras verksamheter varierande innebörder. I det här
kapitlet går vi ett steg vidare, sammanfattar de olika iakttagelserna,
och diskuterar det som är den övergripande frågan: Vad är en
utlandsförsamling och hur kan man förstå den? Till grund för
rapportens kapitel ligger resultat från ett projekt med tre delstudier.
Etniska minoritetskyrkor
De svenska utlandsförsamlingarna finns utspridda i olika delar av
världen. Det framgick särskilt av vår beskrivning i Kapitel 2. De
skiljer sig åt i storlek och till sin karaktär, liksom i viss utsträckning
när det gäller typen av besökare. Ändå har de stora likheter och
många gemensamma drag varav några tydligt skiljer dem från
församlingar som är belägna inom Sveriges gränser. Det svenska
språket står i centrum på ett speciellt sätt, det är svenskarna som är
målgrupperna, och för dem fungerar kyrkan som en tillflyktsort och
som en hemvist i ett främmande land på ett sätt som inte en svensk
kyrka i Sverige gör. Utlandsförsamlingarna skulle kunna beskrivas
som etniska minoritetskyrkor och de är belägna i länder där språket,
den religiösa geografin och det omgivande samhället runt
församlingarna i varierande utsträckning skiljer sig från de
förhållanden som råder i Sverige. Församlingarna erbjuder
tillhörighet och gemensamhetsskapande aktiviteter för svenskar som
tillfälligt eller permanent vistas på orten ifråga men utför också olika
slags insatser som har med diakoni och omsorg att göra. På ett sätt
som ligger i linje med resultat från forskning om andra etniska
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minoritetskyrkor (Ebaugh & Chafetz 2000) framträder svenska
utlandsförsamlingar i projektets delstudier dessutom som något av
allmänna “informationscentra” på orten, ett slags “konsulat i
kyrkans regi” där det handlar om att hjälpa svenskar med allehanda
problem och fungera som förmedlare mellan svenskar och lokala
myndigheter. I en utlandsförsamling måste en kyrkoherde eller
assistent vara beredd på att ”göra allt möjligt”, som en av de
intervjuade uttryckte det. I delstudierna framkom också att arbetet i
en utlandsförsamling kräver en mer mångfacetterad kompetens hos
de anställda än arbetet i en församling i Sverige, både när det gäller
personliga resurser och förmåga till anpassning i förhållande till
situationens specifika krav. Anmärkningsvärt är emellertid att
språkkunskaper inte nämndes i de enkätsvar där respondenterna
reflekterade kring behovet av allsidighet i kompetensen samt att få
av de anställda som vi träffade under våra platsbesök behärskade
språket i det land där församlingen låg. Förkunskaper i detta språk
tycktes inte heller ha varit ett krav för att få uppdraget.
Pensionärerna och ålderstemat
En avsikt med projektet har varit att utforska utlandsförsamlingarnas
betydelse för äldre svenskar i utlandet. I en tid av alltmer ökande
äldremigration antogs dessa spela en alldeles särskild roll för äldre
svenskar. Detta antagande har vi också fått bekräftat. Resultaten
visar att pensionärer som flyttat till det aktuella landet permanent
eller på säsongsbasis utgör en betydande andel av de svenskar som
församlingarna kommer i kontakt med. De deltar i aktiviteter och i
gudstjänsterna, de är föremål för olika omsorgsinsatser och, inte
minst viktigt, de är aktiva som frivilliga. Ändå är denna grupp
ganska osynlig i församlingarnas presentationer av sig själva. Det
finns en motsägelse i kyrkans attityd som vi tog upp och diskuterade
i Kapitel 5. Vi fann ett tydligt ålderstema i utlandskyrkans
verksamhet, eller kanske framför allt i dess självförståelse: Den
handlar om att vissa livsfaser och ålderskategorier dominerar i den
bild man visar upp utåt medan andra – pensionärstiden, ålderdomen
och äldre personer – intar en undanskymd position. I kapitlet fördes
en diskussion kring hur man ska tolka detta mönster och vad det är
uttryck för. En tänkbar tolkning av äldre personers relativa
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osynlighet i utlandskyrkans och utlandsförsamlingarnas ansikte utåt
som vi diskuterade var att den faktiskt kunde vara uttryck för ett
slags ålderism, det vill säga negativa attityder till äldre och åldrande,
alternativt handla om en mer positiv, angelägen, inställning till barn,
ungdomar och yngre vuxna än till de pensionärer som i praktiken
utgör huvuddelen av många av församlingarnas besökare. Kyrkan
behöver tillväxt och förnyelse och här blir de unga svenskarna
viktiga. De äldre kan man i någon mån ”ta för givna”.
Även om de sammantagna resultaten från de tre delstudierna
bekräftar vårt antagande om att utlandskyrkan ofta har en särskild
betydelse för äldre svenskar, vill vi också understryka att det under
projektets gång blivit allt tydligare att enbart äldreperspektivet
skulle ha blivit för snävt för att belysa det mångtydiga fenomen som
en utlandsförsamling utgör.
Församlingarnas stöd och omsorg i utsatta situationer
Utlandsförsamlingarna bedriver diakonalt arbete i olika former och
har en viktig roll som omsorgsgivare åt både äldre och yngre
svenskar, inte sällan i mycket utsatta situationer. Detta framkom
allra tydligast i Kapitlen 4 och 6. Detta arbete ska förstås i ljuset av
vissa sidor av senare års svensk migration, som till exempel berör
frågan om död och sorg i utlandet. Men i Kapitel 4 var fokus på
sjuka och funktionshindrade, eller missbrukande och utblottade
svenskar som reser och rör sig över gränserna i en tid av ökande
globalisering. Svenska pensionärer är flitiga resenärer i vår tid, och
ofta är de friska och aktiva. Men här tog vi istället upp
förtidspensionärerna, men också de väldigt sköra ofta mycket gamla
människor som utgör ett slags fjärde åldern-resenärer. Gemensamt
för dessa grupper är att de är svenskar och att de på olika sätt
behöver kyrkans stöd och insatser, inte sällan i akuta situationer. Här
visade sig de svenska utlandsförsamlingarna ha en viktig roll, som
stöd, som mellanhand och ibland som sista utväg i kritiska
sammanhang. Denna sida av verksamheten syntes sällan på
hemsidorna, inte heller de grupper som berördes. De kan finnas
olika förklaringar till detta.
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Resultaten visade också hur församlingarna och deras representanter
kunde få en central roll i situationer där svenskar dör i utlandet. I
takt med den ökande migrationen av svenskar har också död och
döende
blivit
ett
vanligare
förekommande
inslag
i
migrationssammanhang. Utlandskyrkan möter död och sorg i
situationer som delvis är annorlunda än motsvarande i Sverige och
som ställer andra krav på insatser. Dessa frågor analyserades i
Kapitel 6. I utlandet har inte församlingens representanter
begravningar som en traditionell och ofta förekommande kontaktyta
med döden, på det sätt som de har i Sverige. Här handlar det mera
om akuta krisinsatser och om avskedsceremonier som kringgärdas
av lokala regler, där prästen fungerar som mellanhand, tolk och
tröstare i kaotiska situationer. Det svenska språket i sig får en central
innebörd och betydelse, det visade de resultat som redovisades i det
här kapitlet. De insatser som församlingarna i utlandet bidrar med i
samband med dödsfall är troligtvis ganska okända för allmänheten, i
Sverige men kanske också i de lokala sammanhang där
församlingarna finns.
Utlandsförsamlingens religiösa betydelse
Den här rapporten har i stor utsträckning kommit att handla om
församlingens roll för social tillhörighet och kulturell identitet,
liksom för sociala insatser av olika slag när det gäller människor i
utsatta situationer. I resultaten från församlingarna var just dessa
roller och betydelser påtagligt framträdande. Men vilken är
församlingens religiösa betydelse? Detta tema diskuterades särskilt i
Kapitel 7. Kyrkans centrala uppdrag ”att fira gudstjänst” lyftes bara
fram undantagsvis som ”församlingens viktigaste roll och funktion”
av respondenterna i den Internet-baserade enkäten. Samtidigt
betonades församlingens roll för religiositet och som rum för
själavård och kristen existentiell omsorg av flertalet av de
intervjuade prästerna i delstudie 1. Våra resultat ger sålunda en
mångtydig och ganska motsägelsefull bild av församlingarnas
självbild när det gäller den religiösa rollen och det existentiella,
själavårdande uppdraget. Det sociala och det religiösa går inte
särskilja, menade flera intervjuade präster. Allt speglar kyrkans
religiösa uppdrag. Samtidigt betonade vissa att det fanns en risk för
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att det sociala tog över och att de religiösa frågorna kom i
bakgrunden. Uppbrott och migration kan accentuera existentiella
och religiösa frågor, något som också bekräftades av våra
informanters erfarenheter och synsätt. Ändå var det oftast inte de
existentiellt inriktade insatserna som var de vanligaste av kyrkans
insatser, visade det sig, utan snarare de praktiska. Men
gudstjänsterna var välbesökta på många ställen. Den öppna,
”kravlösa” kyrkan, som uppfattades som betydligt mer tillgänglig än
församlingskyrkor i Sverige, och där utlandskyrkan framstod i
positivare dager vid en jämförelse, var ett tema som ofta förekom i
informanternas utsagor, både bland personal och bland pensionärer.
Utlandsförsamlingen som hem
En central tematik i utlandsförsamlingarnas självbild visade sig vara
hemmet. Ur ett sammanfattande perspektiv framstår hemtemat som
det mest övergripande i berättelserna från församlingarna. Kapitel 3
belyste förekomsten av ett antal av hemtemats innebörder. Vi visade
hur ”hem” som fenomen inte bara återfinns i utlandskyrkans slogan
”som hemma fast utomlands”, utan även på församlingarnas
hemsidor och i församlingarnas konkreta verksamheter och lokaler.
Det är fråga om en hemtematik med olika uttrycksformer och
innebörder – ett hem för gemenskap, men också ett andligt hem,
liksom det typiska svenska hemmet. Vi visade också hur anställda
och frivilligt aktiva inom de svenska utlandsförsamlingarna använde
sig av hembegreppet i olika sammanhang. Den kristna församlingen
som hem är ett tema som i och för sig är centralt i all kristen
tradition och förkunnelse. Men hur ska man förstå att hemtematiken
inte bara är så framträdande utan också att utlandsförsamlingarna,
både i praktiken, och då de presenteras på hemsidorna, i så stor
utsträckning tycks ta sin utgångspunkt i erfarenheter, minnen och
idéer om hemlandet? Det vill säga varför är de inriktade på att
utgöra ett etniskt svenskt hem och på att vidmakthålla migranternas
etniska – svenska – kulturella identitet? Det här är frågor som
kapitlet har diskuterat och som också har framskymtat på olika sätt i
övriga kapitel. Vi kommenterade i detta sammanhang bland annat
att Svenska kyrkans församlingar i utlandet inte är ovanliga i sitt sätt
att anspela på hem och hemland. I tidigare forskning om migration,
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och om migration och religion, återfinns tvärtom en rad exempel på
hur invandrarkyrkor och andra mötesplatser för människor i
diaspora på liknande sätt fungerar som effektiva kulturbevarande
institutioner (se t.ex. Beattie & Ley 2003; Hagan & Ebaugh 2003;
Aagedal 2007; se också Sjödin 2011). Intressant är emellertid hur
migranternas behov av samhörighet och av att ansluta sig till en
etnisk gemenskap i dessa studier förklarats som relaterat till problem
som utanförskap och diskriminering i det nya landet (se t.ex. Hagan
& Ebaugh 2003; Alina 2008) – en förklaring som framstår som svår
att överföra till de svenska turister, utbytesstudenter och
säsongsboende som söker sig till svenska kyrkor utomlands.
I Kapitel 3 föreslog vi att svenskhetens och hemmetaforens roll i
den svenska utlandskyrkan istället har att göra med att många av
dagens svenskar har en mer ambivalent inställning till Svenska
kyrkan som religiös institution än till hemmet som fenomen och till
så kallade typiskt svenska företeelser som kanelbullar och
midsommarfirande. Förekomsten av attribut och aktiviteter på
hemsidorna och i församlingarna som för många svenskar kan antas
associera till hemmet och/eller till hemlandet kan med andra ord
förstås som ett pragmatiskt sätt att helt enkelt hålla en verksamhet
vid liv vars egentliga (religiösa) roll och budskap eventuellt inte
skulle attrahera speciellt många besökare – och kanske också som
ett sätt att bedriva mission bland sekulariserade svenskar utomlands
(jfr Svenska kyrkans utredningar 2001:1).
Samtidigt framstår det som något av en komplikation att detta
(åter)skapande av och inbjudande till ett svenskt hem och hemland
kan antas fungera särskilt väl när det gäller att skapa hemkänsla
bland besökarna i de fall där omgivningen – värdlandets språk, mat,
högtider etcetera – upplevs som främmande. En alternativ väg för
utlandskyrkan skulle kanske kunna vara att i högre utsträckning
arbeta med integration av svenskar i förhållande till det omgivande
samhället. En sådan inriktning skulle rimma väl med hur Svenska
kyrkan som organisation centralt uttryckligen stödjer ”det
mångkulturella och flerspråkiga samhället”.46 Vidare beskrivs
En kyrka för alla (http://m.svenskakyrkan.se/?id=925345, nedladdad
111212)
46
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Svenska kyrkan som en kyrka ”öppen för alla” där ”människor med
olika språklig, nationell och kulturell bakgrund är en självklar del av
helheten”, på ett sätt som ligger i linje med den kristna
jämlikhetstanken, citerad på Svenska kyrkans centrala hemsida. Att
det skulle fungera att kombinera en sådan inriktning med att, som
idag, skapa, och bjuda in till, hemkänsla i utlandsförsamlingarna
genom att i hög grad anspela på svenskhet är emellertid inte
självklart. Hem och hemkänsla är nämligen komplexa ideal byggda
på en längtan efter trygghet och välbefinnande som understöds av att
det finns andra och annat som upplevs som främmande och ”inte
hemma”. Eller, som Young (2002) formulerar det, ideal som
förutsätter “those constructed as Others, strangers, not home, in
order to secure this fantasy of a unified identity”. Av detta följer att
de svenska utlandsförsamlingarnas (åter)skapande av och
inbjudande till ett ”som hemma fast utomlands” genom attribut och
aktiviteter som associerar till ett svenskt hem och hemland kan antas
fungera särskilt väl just därför att värdlandets språk, mat, högtider
etcetera – upplevs som främmande av de svenska besökarna. Att
skapa och locka med hemkänsla med hjälp av traditioner och språk
som skiljer sig från dem i det land man befinner sig handlar inte
bara om att ta hjälp av det bekanta. Indirekt innebär det också att
stödja sig på en känsla av att det som finns utanför är annorlunda,
konstigt och kanske till och med lite skrämmande – ”inte som
hemma” (Al-Ali & Koser 2002 s. 7)”. Att då, såsom anställda inom
Svenska kyrkan i utlandet gav uttryck för, också vilja skapa ett (helt)
”öppet hem” i den egna utlandsförsamlingen och göra det genom
anspela på svenskhet blir därför något av en motsägelse – och att på
det sättet skapa ett andligt hem där verkligen alla känner sig hemma
framstår som oändligt svårt. Samtidigt är det viktigt att poängtera att
mönstren tycktes variera mellan församlingarna när det gällde
skapande av detta öppna hem och beträffande frågan om öppenhet
respektive slutenhet mot det omgivande samhället.
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