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Abstract 
This thesis investigates the ways in which the Mission Covenant Church of Sweden could influence 

the Swedish Foreign Aid Policy for NGOs, with particular focus on financial support for their 

missionary activities. Furthermore, it investigates how the church’s involvement in the emerging 

Foreign Aid Policy work, and its relationship with the government agency NIB/SIDA during the years 

1964-1980, influenced the church’s own policy-making. Using Mahoney, Streeck and Thelen’s 

concept of gradual change and Bourdieu’s theory of habitus this thesis investigates the influence the 

relationship had on 1) the Aid policy 2) MCCS: s evangelical mission. The results of this thesis 

indicate that the government agency’s original demand for a Foreign Aid work neutral from religious 

or political influence changed into a policy embracing missionary organisations.  

The results also indicate a change in the priority of the Mission Covenant Church of Sweden’s mission 

methods with the church prioritising social work over evangelisation. This study aims in general to 

deepen the knowledge of the NGOs involved in the Swedish Foreign Aid in order to further the 

understanding of their influence on the Foreign Aid Policy as well as their methods to remain un-

influenced in return.  
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1. Inledning 

När den första svenska kommittén för internationellt tekniskt bistånd skapades 1952, hade 

svenska missionsorganisationer indirekt arbetat med bistånd under mer än ett halvt sekel.1 

Missionsverksamheten var ett holistiskt arbete där kyrkobyggande och evangelisation gick 

hand i hand med en social verksamhet centrerad kring drift av skolor och sjukhus. Successivt 

införlivades det sociala arbetet i det svenska biståndet via civilsamhällets organisationer 

(CSO).2 Inom ramen för samarbetet med staten var organisationerna främst biståndsutförare. 

Dessutom underlättade de för biståndsmyndigheten att förankra och legitimera ett 

internationellt biståndsarbete finansierat med skattemedel. Från att under de första åren ha 

tilldelats blygsamma bidrag från den statliga biståndsbudgeten, ökade beloppen till 

organisationerna undan för undan. Störst del gavs åt missionsorganisationer, som i början av 

1970-talet tilldelades ca 70 procent av bidragen till civilsamhällets organisationer.3 Bland 

missionsorganisationerna fanns Svenska Missionsförbundet (SMF), uppsatsens studieobjekt.  

       Förutsättningen för samarbetet mellan det statliga biståndsprogrammet och det civila 

samhällets organisationer, var ett religiöst och politiskt obundet bistånd. Det föranledde en 

intern diskussion i missionsorganisationerna – skulle man tvingas göra avkall på 

evangelisation för att få biståndsanslag? 4 Även inom riksdagen debatterades frågan – kunde 

missionsverksamheten med sina religiösa konnotationer, användas för biståndsverksamhet? 5 

       I och med 1968 års biståndsproposition var frågan löst, troligen på grund av två orsaker. 

Först och främst innebar statens växande biståndsbudget ett behov av tillförlitliga 

samarbetspartners – gärna med lång erfarenhet av utlandsverksamhet. 

                                                        
1 Med tekniskt bistånd menas överförande av kunskap såsom experter, teknik etc. 
2 Organisationerna som verkat inom det civila samhället har under åren haft olika funktion och namn. För 

att samordna diskussionen om dem använder jag paraplybenämningen civilsamhällesorganisationer eller 
civila samhällets organisationer, förkortat CSO. I Riksdagstrycket 2009, proposition nr 10:55 s. 1, 
definieras civilsamhället som en ”arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där 
människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen”. 

3 Olav Stokke, Sveriges utvecklingsbistånd och biståndspolitik (Uppsala: Nordafrikanska institutet, 1978), s. 180; 
Bertil, Odén, ”Samverkan mellan Sida och svenska ramorganisationer – utveckling och förändringar: 
Bakgrundsstudie för Statskontoret”, Stockholm 2012, s. 6,  
[www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2013/201302_Bilaga_HB-konsult.pdf, hämtad 14/4 2016]; Ernst 
Michanek, Role of Swedish Non-Governmental Organizations in International Development Co-operation 
(Stockholm: SIDA, 1977) s. 29.  

4 Ragnar Widman, ”Frikyrkomötet 1964: Missionerna en lämplig kanal för den statliga u-landshjälpen”, 
Svensk veckotidning, Nr 12, 20/3, 1964, s. 13.  

5 Per-Åke Nilsson, Svenskt bistånd till den tredje världen. Dess uppkomst under 1950-talet. En studie av 
SIDA:s och NIB:s föregångare: Centralkommittén för svenskt tekniskt bistånd till mindre utvecklade 
områden [1968] (Hammerdal: Hammerdal förlag och reportage, 2004) s. 56-60.  
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Missionsorganisationerna utgjorde ett av få alternativ. Att dessa menade sig kunna separera 

sina verksamheter och tillgodose statens krav på politisk och religiös neutralitet, utan att för 

den skull förlora visionen att sprida guds ord, ses som den andra orsaken.6 

Biståndspropositionen blev därmed startskottet för biståndsverksamhet via 

missionsorganisationer, en aktivitet som undan för undan ökade i storlek. 

 

Två decennier efter 1968 års biståndsproposition, undersökte både Svenska 

Missionsförbundet, och en samordnande organisation för svenska missionsorganisationer, 

Svenska Missionsrådet (SMR), relationen mellan biståndsarbete och mission. De 

verksamhetsformer som tidigare uppgetts som enkla att åtskilja, beskrevs nu som förvillande 

lika. Gradvis hade en retorisk förändring skett. Missionens arbete, beskrevs allt oftare i termer 

av biståndsverksamhet. I takt med ett ökande antal ansökningar om statliga biståndsmedel, 

alla anpassade till biståndsmyndigheten SIDA:s riktlinjer, upprepades därmed åtskillnaden så 

till den grad att missionsorganisationerna själva blev fundersamma – hade de förlorat sin 

unika vision att sprida guds ord? 7  

 

De unika bevekelsegrunder till att bedriva bistånd, som de civila organisationer involverade i 

statlig biståndspolitik bär på, samt möjligheten att hålla dem intakta, är av största vikt att 

studera om man vill förstå biståndsarbetets karaktär. I Sverige saknas i stor utsträckning 

forskning om relationen CSO och statlig biståndspolitik. Exempelvis råder brist på kunskap 

som klargör omständigheterna kring missionens långvariga delaktighet i det svenska 

biståndet. I sin forskning om det norska biståndet kritiserar den norske historikern och 

statsvetaren Terje Tvedt denna tendens att behandla stat och civilsamhälle som en homogen 

grupp med likartade intentioner för sin biståndsverksamhet. Istället betonar han den pluralism 

av visioner som legat till grund för organisationernas engagemang. Det de alla haft 

gemensamt, trots skilda verksamhetsidéer, är att de åberopat samma övergripande paradigm. 

Med paradigm menas de trender som vid olika tidpunkter legat till grund för den statliga 

biståndspolitiken. I utbyte mot att biståndsmyndigheten delegerade utförandet till 

                                                        
6 Kerstin Moregård, Relationerna mellan den statliga u-hjälpen och missionen1962–1970. Seminariet i 

statskunskap ht -71 (Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala), opublicerad (kopia från arkivet 
statsvetenskapen i Uppsala) s. 23, 64, 70; Ragnar Widman, ”Frikyrkomötet 1964: Missionerna en lämplig 
kanal”, s 13. 

7Anders Stenström & Lars Wessbo, ”Biståndsutredningen: En utredning av Svenska Missionsförbundets 
biståndsarbete”, Handlingar rörande kyrkostyrelsen, Kyrkoledningen och kyrkosekretariatet 1949-2012, 
Vol. F3:12, Svenska Missionskyrkans huvudarkiv, RA; Berglund, Dags att reflektera (Svenska 
Missionsrådet: Uppsala, 1990).  
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civilsamhället, underlättade biståndsbidragen organisationernas arbete med att sprida sina 

egna unika visioner i mottagarländerna. Samtidigt fanns en baksida med relationen, också för 

CSO. Parallellt med strävan att främja den egna verksamheten med hjälp av biståndbidrag, 

samt försöken att influera vad som räknades som bistånd, påverkade samröret med staten 

CSO till att prioritera sitt arbete i enlighet med rådande trender inom biståndsparadigmet.8  

       Detsamma kan tänkas varit gällande i en svensk kontext. I nuläget saknas det dessvärre 

perspektiv både på hur aktörerna engagerade i biståndsverksamheten kunde påverka arbetets 

utformning, samt hur de själva påverkades av relationen med biståndsmyndigheten. Både i 

forskningsstudier såväl som i policydokument, däribland den första biståndspropositionen 

(1962:100), benämns kyrkornas missionsfält endast som det tekniska biståndets ursprung, 

utan referens till vare sig dess påverkansroll eller den effekt biståndsarbetet fick på dess 

ursprungliga evangeliska vision.9 Även biståndsmyndigheten Sida brister i tydlighet vad 

gäller sin historia. Så sent som 9 juli 2015 uppdaterades hemsidan från att beskriva kyrkans 

missionsfält enbart som biståndets vagga, till en där myndigheten förutom en fortsatt 

beskrivning av missionärerna som de första biståndsaktörerna, förtydligar att 

missionsverksamheten hade ett delat syfte med sin verksamhet, genom att skilja på visionen 

att sprida guds ord från skol- och sjukvårdsverksamheten.10 Dock erbjuds inte heller här 

någon förklaring till varför aktörerna ville arbeta tillsammans och hur relationen dem emellan 

kom att te sig. Kvarstod syftet för missionsorganisationerna att predika guds ord och kunde de 

inverka till att biståndsmyndigheten godkände statligt finansierad mission, eller uppgick 

missionsarbetet helt i en statlig biståndsverksamhet utan religiösa förtecken? 

1.1 Syfte och avgränsning  
 

Denna uppsats syftar till att, med SMF som fallstudie, undersöka hur civilsamhället kunde 

influera riktlinjerna för det biståndsarbete de bedrev tillsammans med biståndsmyndigheten 

under åren 1964-80. Syftet är också att studera vilka förutsättningar som låg till grund för att 

                                                        
8 Terje Tvedt, Angels of Mercy or Development Diplomats?: NGOs & Foreign Aid (Oxford: James Currey, 

1998), s. 139-140, 214; Terje Tvedt, Utviklingshjelp, utenrikspolitikk og makt: den norske modellen 
(Oslo: Gyldendal, 2003), s. 283, 303–309. 

9 Riksdagstrycket 1962, proposition nr 100 s. 4; Odén, ”Samverkan mellan Sida och svenska ramorganisationer”, 
(2012), s. 3; Bertil Odén, Biståndets idéhistoria. Från Marshallhjälp till millenniemål (Lund: Studentlitteratur, 
2006), s. 52.  

10 Sida.se: ”Svensk biståndshistoria, ” http://www.sida.se/Svenska/sa-arbetar-vi/Detta-ar-svenskt-
bistand/Svensk-bistandshistoria/, hämtad 2015-08-22. 
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förbundet, trots biståndsriktlinjernas styrning, kunde hålla sin kärnverksamhet oförändrad och 

därmed fortsätta att missionera.   

 

För att kunna studera detta har jag som studieobjekt valt Svenska Missionsförbundets 

missionsverksamhet i dåvarande Kongo-Brazzaville (idag Republiken Kongo) under perioden 

1964-1980. Genom studium av relationen missionsorganisation – biståndsmyndighet, när jag 

förhoppningen att kunna utvidga ansatsen till studium av generella påverkans- och 

förändringsprinciper för organisationer inblandade i biståndsmyndighetens arbete. 

Utgångspunkten är att pluralismen av utförare av statligt finansierat bistånd visar att det fanns 

lika många orsaker till engagemang som utförare. Förbundets vision att vilja missionera var 

därför en drivkraft bland andra. Syftet operationaliseras genom de frågeställningar som 

kommer presenteras längre fram i kapitlet.  

1.2 Vad är mission? 
 

Förbundet identifierade sig alltså som missionerande, men mission är inget entydigt begrepp. 

Den definition jag kommer använda, grundar sig i den svenska prästen och missionsforskaren 

Bengt Sundklers, precisering. Han förklarar mission genom att referera till den kristna 

världsbilden utifrån två punkter: a) jordens skapelse, och b) Jesu återkomst. Däremellan finns 

bara en uppgift som verkligen räknas och det är att missionera (översätta evangeliet i ord och i 

liv) för att så många som möjligt ska tro. Problemet är hur mycket som bör vara ren predikan 

(ord) och hur mycket som bör vara socialt arbete (liv). Enligt Sundkler ger resonemanget en 

ständig villighet till omprövning av missionsmetoder.11  

 Mission ses sålunda som något holistiskt och oundvikligt för kristna, men där metoderna 

kan skilja sig åt. Denna ständiga omprövning av missionsmetoder kom att sätta sin prägel på 

internationellt kyrkosamarbete och på de olika svenska kyrkornas verksamhet – däribland 

Svenska Missionsförbundets. Metodvalen influerades både av en inomkyrklig diskussion och 

av omvärldshändelser, där olika trossamfund kom att placera sig längs med en skala där de 

antingen prioriterade socialt arbete eller predikan av ordet.  

       Ofta pekas 1910 års internationella missionskonferens i Edinburgh ut som ett avgörande 

möte för inriktning på 1900-talets missionsverksamhet. Medverkande var främst olika 

västerländska kyrkosamfund, däribland SMF. Under sammankomsten bildades ett 

                                                        
11 Bengt Sundkler, Missionens värld. Missionskunskap och missionshistoria (Stockholm: Norstedts, 1963) s. 20. 
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internationellt missionsråd (IMR) samt ett internationellt samarbete mellan kyrkor, som 

senare kom att få namnet Kyrkornas Världsråd (KV). Svenska Missionsförbundet gick med i 

båda och grundade 1912 den svenska motsvarigheten till IMR, Svenska Missionsrådet 

(SMR). IMR kom att appellera till kyrkor som satte predikan framför socialt arbete. KV var 

däremot en organisation där medlemmarna satte socialt arbete i främsta rummet. De båda 

organisationerna fogades samman 1961.12  

       Det första stora kyrkomötet efter samgåendet hölls 1968 i Uppsala. Mötet i Uppsala 

pekade ut KV:s framtida riktning. Riktningen präglades starkt av vänsterpolitiska idéer där 

socialt arbete och rättvisefrågor prioriterades framför evangelisation.13 Denna prioritering 

skulle kunna ses som en sekularisering av kyrkans uppdrag. Fokus flyttade väntan på Jesu 

ankomst till en tro på att man genom att skapa rättvisa strukturer kunde upprätta guds rike på 

jorden.14 Svenska Missionsförbundet var med under Kyrkomötet i Uppsala 1968 – ett möte 

som påverkade förbundet och kanske underlättade den förändrade arbetsroll som förbundets 

missionärer genomgick.  

 

Uppsatsens studieobjekt, Svenska Missionsförbundet, karakteriseras av att under vald 

tidsperiod (1964-1980) ha befunnit sig på mitten av skalan socialt arbete och predikan av 

ordet, och förbundets förhållande till mission kan därför kännetecknas som ett förbund som 

ständigt omprövade sina missionsmetoder, något som vidare kommer analyseras i uppsatsen. 

Dessförinnan, och för att underlätta förståelsen, följer en historisk överblick som börjar med 

att beskriva förbundet och dess syn på mission. Avsnittet fortsätter sedan med en genomgång 

av biståndspolitikens barndom och framväxt. 

1.3 Svenska Missionsförbundet och svensk biståndspolitik – 
historisk kontext 

1.3.1 Svenska Missionsförbundet, historik 
 

Svenska Missionsförbundet (SMF) grundades 1878. Redan från start var förbundets 

medlemmar politiskt orienterade, ofta med anknytning till de liberala, och hade ett 

                                                        
12 Birgitta Larsson, ”Historien bakom Svenska missionsrådet” i Svenska missionsrådets, 100 år av 

ekumenik och solidaritet 1912–2012 (Stockholm: Svenska missionsrådet, 2012), s. 9, 21, 31–32.  
13 Tormod Engelsviken, ”Misjonstenkningen i det 20 århundre”, i Jan-Martin Berentsen, Tormod 

Engelsviken & Knud Jørgensen (red.), Missiologi i dag (Oslo: Universitetsforlaget, 1994), s. 149.   
14 Engelsviken, ”Misjonstenkningen i det 20 århundre”, s. 146; Johan Sundeen, 68-kyrkan. Svensk kristen 

vänsters möten med marxismen 1965-1989, (Stockholm: Bladh by Blad, 2017), s.67-73. 
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engagemang för rösträtt och religionsfrihet.15 Ett exempel på en stark aktör som verkade både 

inom organisationen och ute i samhället var missionspastorn Einar Rimmerfors. Han kom att 

sitta i riksdagen för folkpartiet (liberalerna), i Nämnden för internationellt bistånds (NIB) 

styrelse, i SIDA:s styrelse, i överstyrelsen för Röda korset och var representant i FN:s 

generalförsamling.16 Förbundet växte snabbt och var 1930 uppe i över 90 000 medlemmar. 

Dock avstannade tillväxten under 30-talet, då ett nytt samfund, Pingströrelsen, drog till sig de 

medlemmar som menade att SMF blivit för sekulärt. Framöver stod endast 

ungdomsförbundet, Svenska Missionsförbundet Ungdomsförbund (SMU), för tillväxten, och 

det under 70-talet. År 2000 var det totala medlemsantalet runt 60 000 medlemmar.17 

1.3.2 Svenska Missionsförbundets mission  
 

Förutom att höra till folkrörelserna identifierade sig SMF starkt med sitt missionerande 

uppdrag. Förbundet kom att bygga upp missionsverksamhet i Ryssland, Kongo, Kina, 

Xinjiang, Indien Costa Rica och Ecuador. Missionen i Frankrikes och Belgiens kolonier 

Kongo räknas som förbundets största.18 Det är missionen i det som kallades Franska Kongo 

som utgör uppsatsens fokus.19  

     I Kongokolonin, dit SMF kom 1881, grundade förbundet missionsstationer där de med 

kyrkan i centrum byggde skolor, sjukvårdsinrättningar och bostäder för personalen. De första 

årens arbete med att omvända kongoleser beskrivs som svåra och nästan omöjliga, men 

situationen förändrades 1921 och 1947. Då skedde vad man menade var väckelser (en kort 

period när större grupper människor omvänder sig eller fördjupar sin tro). Dessa väckelser 

innebar större församlingar och förändrade prioriteringar bland missionärens arbetsuppgifter. 

Från att främst ha predikat blev praktiska och administrativa uppgifter allt viktigare.20 SMF:s 

verksamhet i kolonin kan liknas vid biståndsverksamhet. Tillstånden till att driva skolor och 

                                                        
15 Hans Andreasson, Liv och rörelse. Svenska Missionskyrkans historia och identitet (Stockholm: Verbum, 

2007), s. 68; Sven Lundqvist, Tron och gärningarna. Svenska Missionsförbundets bakgrund och utveckling till 
omkring 1970 (Uppsala: Svenska institutet för missionsforskning, 2003), s. 169.  

16 https://sv.wikipedia.org, sökord ”Einar Rimmerfors”, hämtad 2016-03-24; Moregård, Relationerna 
mellan den statliga u-hjälpen och missionen, s. 16. 

17 Andreasson, Liv och rörelse. s. 141, 144, 147–148, 222. 
18 Equmeniakyrkan, ”Historik”, http://equmeniakyrkan.se/missionskyrkans-historia/, hämtad 2016-03-19. 
19 Landet har sedan sin självständighet bytt namn flera gånger. Dagens namn är Republiken Kongo. För att 

underlätta förståelsen kommer jag att använda namnen Kongo eller Kongo-Brazzaville, vilket är de namn 
källmaterialet använder. 

20 Nicklasson, Missionen och kyrkan i Kongo, s. 29–30.  
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sjukhus utformades under de franska kolonialmyndigheterna och från 1943 utbetalades bidrag 

till skolverksamheten, medan sjukvården drevs med missionsmedel.21  

 

Avkolonialisering och missionens förändrade roll  

 

Som framgått tidigare byggde SMF upp omfattande verksamheter i båda Kongokolonierna. 

Trots det började antalet utskickade missionärer avstanna vid tidpunkten för bildandet av 

Kongo-Brazzaville 1960 och Kongo-Kinshasa 1961.22 En förklaring är att Kongostaternas 

självständighet inte bara innebar autonoma stater utan också krav på självständiga kyrkor. I 

och med de självständiga kyrkorna förändrades missionärernas roll ännu en gång.23 Istället för 

missionärer med pastorsutbildning efterfrågades missionsarbetare med praktiska yrken eller 

yrkesutbildningar inom exempelvis hälsovård, sjukvård, skola och administration. Den nya 

staten förstatligade först skolverksamheten, men visade sig inte ha tillräckligt med resurser för 

att driva den. Därför behövdes SMF:s lärare vara kvar. Likaså tilläts SMF:s sjukvårdsarbete 

att kvarstå.24 Trots det sjönk antalet missionärer inom Svenska Missionsförbundet från 250 

personer 1960 till 160 personer 1965.25 

      Om nu antal missionärer utsända för att predika sjönk sågs samtidigt en annan utveckling. 

Ett projekt kallat ”frivilligarbetare”, lanserat 1962 av SMU, växte under 70-talet. Tanken var 

att låta ungdomar prova på att arbeta utomlands. De arbetade i SMF:s projekt och deras 

tjänster kom från och med 70-talet att bekostas av SIDA:s biståndsstöd till volontärer.26  

 

Exemplet med SMU:s ”frivilligarbetare”, avlönade av SIDA, tydliggör denna uppsats syfte, 

nämligen att förstå samverkan mellan mission och stat. För att ge undersökningen en gedigen 

kontext räcker det dock inte med en överblick av Svenska Missionsförbundet och dess 

verksamhet i utlandet. Därför följer nedan en biståndspolitisk översikt.   

  

                                                        
21 Nicklasson, s. 26–28. 
22 Ibid, s. 18–19. 
23 Andreasson, s. 186; Nicklasson, s. 37, 42, 49-50. 
24 Ibid, s. 158, 182-183, 218-219; Ibid, s. 82.  
25 Andreasson, s. 186.  
26 Andreasson, 219, 223, 245, 263; SIDA, Hjälp till u-hjälp: SIDAs bidrag till enskilda organisationer för 
utvecklingssamarbete i u-länder, för katastrofhjälp i u-länder, för information om u-länder. (Stockholm: SIDA, 
1973), s. 10–15.  
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1.3.3 Biståndspolitik 
 

År 1949 startade FN det tekniska biståndsprogrammet EPTA (Expanded Programme for 

Technical Assistance), som idag är UNDP (United Nations Development Programme).27 Det 

tekniska biståndsprogrammets kärna var yrkeskunskap och fokus på hjälp till självhjälp. 

Metoderna var att finansiera och skicka tekniska experter till fattiga länder, finansiera 

stipendiater från Tredje världen samt att finansiera träning av chefspersonal. FN uppmanade 

medlemsländerna att starta egna nationella kommittéer för att förenkla överföring av bidrag 

till det multilaterala tekniska biståndsprogrammet.28  

     Målet med biståndsprogrammet var att den fattiga världen skulle komma ikapp övriga 

länder, och det var just kring termer av att komma ikapp som 1950- och 60-talens 

biståndsteorier kretsade.29 Tanken var att tillväxt skedde genom statlig styrning av ekonomin. 

Denna inställning förändrades när de fattiga länderna inte blev rikare. Under 1970-talet byttes 

strategi. Istället för att låta staten styra premierades att ge marknaden spelrum. En efter en 

lämnade OECD-länderna (de länder som ger bistånd) Keynes-systemet och dess fokus på 

statliga satsningar.30 Istället förespråkades neo-liberala ekonomiska teorier, som sa att hindret 

för kapitalismens (och därmed välståndets) framväxt var tilltron till statens interventioner i 

ekonomin. En omsvängning skedde således i biståndspolitiken och biståndsmottagarna 

ombads anpassa sig till marknaden genom så kallade strukturella anpassningsprogram.31 

 

Centralkommittén för tekniskt bistånd till mindre utvecklade områden: Åren 1952–1962  

 

År 1952, utifrån FN:s uppmaning, skapade den svenska regeringen i samråd med svenskt 

näringsliv och över 40 civilsamhällesorganisationer Centralkommittén för tekniskt bistånd till 

mindre utvecklade områden (CK). Istället för att följa FN:s uppmaning att använda 

kommittén till multilateralt arbete kom den att sjösätta de första svenska bilaterala projekten: 

ett i Etiopien och ett i Pakistan.32 I och med att de tidigare kolonialländerna blivit 

                                                        
27 UNDP skapades 1965 efter en sammanslagning av EPTA och UN Special Fund och innehar rollen att 

finansiera och samordna FN:s fackorgans biståndsverksamhet. 
28 Gilbert Rist, The History of Development, from Western Origins to Global Faith (London: Zed Books, 

1998), s. 88–89. 
29 Rist, The History of Development, s. 72–73.  
30 Colin Leys, The Rise & Fall of Development Theory (Nairobi: East African Educational Publishers, 

1996), s. 21. 
31 Leys, The Rise & Fall of Development Theory, s. 17. 
32 Per-Axel Hildeman, Upplysningsvis Svenska institutet 1945–1995 (Stockholm: Svenska institutet, 1995), s. 16; 

Nilsson, Svenskt bistånd till den tredje världen, s. 4. 
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självständiga öppnades nya marknader för länder som inte haft några kolonier.33 Därför blev 

CK:s roll mångfacetterad. Förutom att grunda de första biståndsprojekten hade kommittén till 

uppgift att marknadsföra Sverige som biståndsnation utomlands samt att skapa opinion för 

bistånd i ett Sverige som beskrevs som isolerat från omvärlden. I opinionsbildningsarbetet 

föreföll det naturligt att använda CSO. Således tog man hjälp av medlemsorganisationerna för 

att driva biståndsinsamlingen Sverige hjälper (1955).34 

      Att missionen hade ett starkt oberoende gentemot CK uppenbarades när SMF blev 

tillfrågat om att hjälpa till med insamlingen. Förbundet menade att de redan hade fullt upp 

med egna insamlingar, däremot erbjöd de sig att sätta in en annons i sin tidning Svensk 

Veckotidning.35 Tre år senare, efter en utredning om kommitténs arbete, även den med namnet 

Sverige Hjälper, verkar istället CK vilja visa oberoende gentemot missionen. Kommittén 

ansåg att deras projekt uppnått liknande resultat som missionens verksamhet men att de 

arbetat utefter annorlunda metoder. De metoder man åberopade som annorlunda, utan att ge 

belägg för en eventuell skillnad, var det tekniska biståndets yrkesutbildning och hjälp till 

självhjälp.36  

 

Nämnden för internationellt bistånd (NIB) och Swedish International Development Agency 

(SIDA): Åren 1962–1980  

 

Trots att utredningens utlåtande om biståndsprojekten varit positiva avvecklades CK sista 

december 1961. Orsaken till avvecklingen var det ökande antalet ansökningar, som innebar en 

administration som CK inte var byggd för. Den första biståndspropositionen, 1962:100, 

presenterades och med dess höjda ambitionsnivå för biståndsarbetet bildades myndigheten 

Nämnden för internationellt bistånd (NIB).37 Även NIB:s uppbyggnad var knuten till 

civilsamhället. NIB hade representanter från organisationerna i styrelsen och i 

remissgrupperna som diskuterade verksamhetens utformning. Men precis som CK var NIB 

inte konstruerat för en ökande administrativ börda. Därför gick även NIB i graven och 1965 

                                                        
33 Rist, s. 89.  
34 Sverige hjälper: ett handlingsprogram. Utredning angående Sveriges fortsatta bilaterala tekniska bistånd till 

mindre utvecklade områden, utg. av Centralkommittén för svenskt tekniskt bistånd till mindre utvecklade 
områden (Stockholm: Rabén & Sjögren (distr.), 1959), s. 18–19; Sixten Heppling, Världsnöden och vi: de 
underutvecklade länderna och det tekniska biståndet (Stockholm: Kooperativa förbundet, 1953), s. 119–120; 
Nilsson, s. 25.  

35 Gösta Nicklasson, ”Sverige hjälper”, Svensk Veckotidning nr 4, 28/1 1955, s. 3; Osignerad, ”Sverige Hjälper”, 
Svensk Veckotidning nr 10, 11/3 1955, s. 5.  

36 Sverige hjälper, s.18. 
37 Ibid, s.18; Odén, Biståndets idéhistoria, (2006), s. 68. 
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omorganiserades myndigheten till att bli Swedish International Development Authority 

(SIDA), en myndighet med större administrativ kapacitet.38 Å ena sidan skulle man kunna 

säga att kopplingen mellan CSO och myndighet försvagades, eftersom SIDA hade färre 

externa representanter i styrelsen än CK och NIB.39 Å andra sidan ökade anslagen till dem, 

vilket gjorde att samverkan mellan myndighet och organisationerna förstärktes på andra sätt.40 

     I den biståndsproposition som antogs 1968 bestämdes att biståndsbudgeten successivt 

skulle ökas till 1 procent av statsbudgeten: ett mål som uppnåddes 1975.41 Tanken att använda 

sig av CSO ansågs redan 1962 som ett effektivt och billigt sätt att få ut mycket verksamhet för 

pengarna, därför kom höjt anslag till biståndsbudgeten att innebära mer medel till dem.42 1976 

gick 2 procent av biståndsbudgeten till frivilligorganisationer och 1985/86 hade detta stigit till 

8 procent. Räknar man med bistånd för kortare insatser, bland annat katastrofinsatser, rörde 

det sig om 14 procent.43 De CSO som fick den största andelen pengar till sin verksamhet var 

missionsorganisationerna. Från början av 60-talet till mitten av 70-talet utgjorde pengarna till 

missionsorganisationerna ca 70 procent av biståndet via civilsamhällesorganisationer.44  

      Med ett ökande bidrag till CSO infann sig återigen ett behov av en ny administration. 

Denna gång eftersträvades en administration där organisationerna inte längre sökte bidrag för 

individuella projekt. Målet var att satsa på långsiktig finansiering av biståndsverksamheten. 

Organisationsförändringen utmynnade i början av 80-talet i samarbetsavtal (ramavtal). Det 

innebar att organisationer som sökte bidrag gjorde det via en ramorganisation. 

Ramorganisationen fungerade som en mellanhand mellan civilsamhällets organisationer och 

SIDA, där SIDA utbetalade ett belopp till ramorganisationen, som i sin tur ansvarade för 

distributionen till sina medlemsorganisationer.45 För Svenska Missionsförbundet kom 

Svenska Missionsrådet (SMR) att utgöra ramorganisation.46 

 

 

 

 
                                                        
38 Odén (2006), s. 68. (1995 sker ännu en omorganisation och Sida som vi har idag bildas).  
39 Michanek, Role of Swedish Non-Governmental Organizations s. 5. 
40 Odén (2006), s.70; Odén (2012), s. 5. 
41 Ibid, s.70; Ibid, s. 5.  
42 Aspekter på utvecklingsbiståndet. Promemorior överlämnade till beredningen för internationella 
biståndsfrågor, SOU 1962:12 s. 168; Odén (2006). s.70; Odén (2012). s. 5.  
43 Odén (2012), s. 5–6. 
44 Stokke, s. 180; Odén (2012), s. 6; Michanek, s. 29. 
45 Odén (2012), s. 8.  
46 Missionsstyrelsens protokoll, 6/6 1980, § 395, Protokoll, huvudserie, Vol. A1a 192, Svenska Missionskyrkans 
huvudarkiv, RA, s.149. 
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Biståndets inriktning 

 

1950-talets bistånd satsade på yrkesutbildning och familjeplanering. Decenniet efter var 

politiken inriktad på utbildning, infrastruktur, projekt på landsbygden, samt påbörjandet av ett 

urval av vilka länder myndigheten skulle bedriva biståndsverksamhet i. Under 1970-talet 

fortsatte koncentrationen av antalet länder. Samtidigt utvecklades landsbygdsprojekten till 

landsbygdsutvecklingsprogram. Till skillnad från landsbygdsprojekten arbetade 

landsbygdsutvecklingsprogrammen med att införliva mottagarna av biståndet i planering och 

genomföring. Missnöjet med biståndets uteblivna resultat växte och 1970-talets 

solidaritetsrörelser framförde krav på opinionsbildning i u-länderna som biståndsmål. Även 

befrielserörelser fick bistånd. Under 1980-talet skedde inga större förändringar utan arbetet 

fortsatte inom områden såsom finansiering av, och tekniskt bistånd till, infrastruktur- och 

industriprojekt, landsbygdsutvecklingsprojekt, utbildning, hälsovård och vattenförsörjning. 

Liksom svenskt bistånd i stort följde internationella strömmar, kom biståndet via CSO att 

följa riktlinjerna för svenskt bistånd, något vi kommer att gå närmare in på i 

undersökningsdelen.47 

1.4 Tidigare forskning 
 

Som påpekats i inledningen saknas i forskning om svensk biståndspolitik under åren 1964-

1980 perspektiv på civilsamhällesorganisationernas roll i allmänhet och svenska 

missionsorganisationers roll i synnerhet. Denna uppsats hoppas kunna fylla tomrummet 

genom att med exempel i SMF, studera hur civilsamhället kunde influera riktlinjerna för det 

biståndsarbete de bedrev tillsammans med biståndsmyndigheten under åren 1964-80. Syftet är 

också att studera vilka förutsättningar som låg till grund för att förbundet, trots 

biståndsriktlinjernas styrning, kunde hålla sin kärnverksamhet oförändrad och därmed 

fortsätta att missionera.   

       Detta sker i dialog med nedanstående forskningsöversikt. I svensk biståndspolitisk 

forskning, såsom Bertil Odéns Biståndets idéhistoria och Björn Hettnes Thinking About 

Development, Development Matters, ges föga plats åt bistånd via dessa organisationer och än 

mindre bistånd via missionsorganisationer.48 Inte heller Olav Stokke, som 1978 skrev studien 

                                                        
47 Odén (2006), s. 71, 86, 99, 176; Odén (2012).  
48 Ibid (2006); Björn Hettne, Thinking about Development. Development matters (London: Zed Books, 

2009). 
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Sveriges utvecklingsbistånd och biståndspolitik, ägnar något större utrymme åt samverkan 

mellan mission och bistånd; endast 10 sidor av ca 300 ägnas bistånd via 

civilsamhällesorganisationer.49 Den forskning som finns är två studier utförda på 1960- och 

70-talen.50 Dessa behandlas i sista delen av forskningskapitlet.  

      För att angripa frågan behövs en bredare ansats. Därför tar forskningsöversikten sin början 

i internationell forskning som har som utgångspunkt att aktörerna inom biståndskomplexet 

bundits samman av universella värderingar och att samspelet dem emellan kan liknas vid ett 

korporativt samspel mellan organisationer och stat. Därför berörs även forskning kring den 

korporativa staten. Därpå följer missionsforskning rörande förhållandet missionssyn – 

biståndsverksamhet, samt huruvida missionsorganisationerna inbegripna i biståndsverksamhet 

påverkats av den senare. Avsnittet fortsätter sedan med ovan nämnda studier från 1960- och 

70-talen, där den första hanterar den första statliga biståndskommitténs framväxt, och den 

andra, som är en relativt okänd och opublicerad studie, behandlar missionsorganisationernas 

påverkansmöjlighet på biståndsmyndigheterna Nämnden för internationellt bistånd (NIB) och 

Swedish International Development Agency (SIDA). 

1.4.1 Universella värderingar – den retoriska skickligheten 
 

Det övergripandet temat inom internationell forskning som ser till relationen mellan 

universella värderingar och biståndspolitik är hur tron på universella eller humanitära synsätt 

gett olika aktörer legitimitet att agera på den utrikespolitiska scenen.51 Såväl 

missionsverksamhet som biståndsverksamhet har gemensamt att de universella värderingar de 

åberopar, ger deras utlandsarbete existensberättigande. 

       Detta behandlas i idéhistorikern Gilbert Rists bok The History of Development from 

Western Origins to Global Faith. I en historisk framställning diskuteras hur väst har kunnat 

kontrollera resten av världen genom idén om universella normer. Rist skriver att de 

utvecklade kulturerna kom att kalla processen av utveckling för civilisation och utnämnde sig 

som idealkulturen, för andra att eftersträva.52  

       Kärnpunkten i den norske historikern och statsvetaren Terje Tvedts studie 

Utviklingshjelp, utenrikspolitikk og makt: den norske modellen, är just hur ett visst perspektiv, 

universella värderingar, blivit kittet mellan olika civilsamhällesorganisationer i det som är 
                                                        
49 Stokke, s. 179–186. 
50 Nilsson; Moregård.  
51 Rist; Se även Michael Barnett, The Empire of Humanity. A History of Humanitarianism (Ithaca, New York: 

Cornell University Press, 2011). 
52 Rist. 
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Norges biståndspolitik. Genom att åberopa dessa idéer kom organisationerna samt norsk 

utrikes- och biståndspolitik, att förenas – likt ett korporativt samspel (här kallat för 

sørpolitikk).53 I studien Angels of Mercy or Development Diplomats? NGOs & Foreign Aid, 

fördjupar Tvedt granskningen av CSO:s roll som utförare av den norska biståndspolitiken.54 

Tvedt, som i sin undersökning, fokuserar missionsorganisationer, poängterar att 

organisationerna, trots att de och andra biståndsverksamma organisationer använder sig av 

samma språkbruk – en biståndsjargong – är alla bärare av olika visioner som förklarar 

biståndsengagemanget. Att de norska civilsamhällesorganisationerna, precis som de svenska, 

därmed flugit under forskningsradarn, anses vara resultatet av det gemensamma språkbruket. 

Det är kring denna retoriska skicklighet som Tvedts förklaringsmodell bygger; en studie som 

utgår från två perspektiv: 1) Relationens förutsättning och dess karaktär 2) Relationens 

påverkan på missionsorganisationerna.55 

       För det första framkommer, att förutsättningen för en relation mellan 

missionsorganisationerna och staten precis som i Sverige utgjordes av en 

neutralitetsparagraf. Paragrafen stadgade att all biståndsverksamhet måste vara religiöst och 

politiskt obunden. Utifrån en retorisk skicklighet kom missionsorganisationerna att anamma 

den biståndspolitiska jargonen om religiös obundenhet. Skickligheten innebar att 

missionsorganisationerna gentemot staten underströk en del av sin verksamhet och gentemot 

den egna organisationen en annan. Konsekvenserna av denna särhållandets diskurs blev att de 

utvecklade separata praktiker. Uppdelningen mellan evangelisation och socialt arbete ökade, 

samtidigt som missionsverksamheten succesivt kom att likna den norska statens 

biståndsverksamhet. Så småningom formaliserades åtskillnaden mellan socialt och andligt 

arbete och Bistandsnemda skapades – en samarbetsorganisation till NORAD (Norges 

motsvarigheter till Svenska Missionsrådet respektive den svenska biståndsmyndigheten).56 

Bistandsnemda, i sin funktion som paraplyorganisation för de norska 

missionsorganisationerna och som en mellanhand mellan dem och NORAD, fick som uppgift 

att samordna och formulera biståndsansökningarna utifrån NORADs riktlinjer. Att ha 

Bistandsnemda som buffert mellan myndighet och organisationerna, menar Tvedt medförde 

en större frihet för missionsorganisationerna att praktisera det mer kristet betonade arbetet på 

                                                        
53 Terje Tvedt, Utviklingshjelp, utenrikspolitikk og makt: den norske modellen (Oslo: Gyldendal, 2003), s. 283, 

303–309.  
54 Tvedt, Angels of Mercy or Development Diplomats? (1998).   
55 Tvedt (1998), s. 132, 140, 214, 217.    
56 1995 bytte myndigheten namn till Sida, men i enkelhetens namn använder jag den beteckning som 

användes under min undersökningsperiod.  
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fältet, samtidigt som de retoriskt hade paraplyorganisationen som gick i bräschen för dem 

inför NORAD.57  

      I det stora hela har Tvedts analytiska ramverk stor bäring för min uppsats. Till studiens 

nackdel hör dock att Tvedt bortser från att det inte bara råder en pluralism av CSO:s, utan 

också av missionsorganisationer, vilket jag tidigare diskuterat i delkapitlet om vad mission är. 

I en studie över missionernas missionsmetoder och inställning till biståndsverksamhet, bör 

nämligen missionsorganisationernas syn på balansen mellan biståndsarbete och kristen 

verksamhet beröras. Dessutom tenderar hans analys av hur missionsorganisationernas arbete 

kom att likna statens biståndsaktiviteter att bli något ensidig och missionsorganisationernas 

påverkan på staten kommer i skymundan. 

      Då inte heller Bo Rothstein, statsvetare och expert på svensk korporativism, har studerat 

det korporativa samspelet mellan svenska CSO:s och statlig biståndspolitik, finns det ingen 

svensk forskning motsvarande Terje Tvedts – dvs. som diskuterar om universella värderingar 

fungerat som det sammanbindande kittet mellan missionsorganisationer och biståndspolitik.58 

I förlängningen innebär det att civilsamhällets organisationer som enskilda biståndsaktörer 

och deras relation till staten inte är utforskad i tillräckligt stor utsträckning. Därmed har man 

inte blottlagt vilka visioner som påverkade den framväxande biståndspolitiken.  

       Däremot har, med ovan nämnda forskare Bo Rothstein i spetsen, självklart den 

korporativa statsmodellen avhandlats. För min uppsats räkning handlar det om att försöka 

förstå utmaningen för Svenska Missionsförbundet att trots samröre med statsapparaten bevara 

sitt ideologiska oberoende. Den forskning som ligger nära till hands är Li Bennich-Björkmans 

Statsstödda samhällskritiker och Johan R. Norbergs Idrottens väg till folkhemmet. Relevant 

för mig är deras metod att granska beslutsresultat, vilket görs för att upptäcka påverkansgrad. 

Den aktör vars intressen blivit representerade utgör således den som haft störst möjlighet till 

påverkan. Detsamma gäller organisationens utsatthet för påverkan från staten. Den aktör som 

har kvar sin autonomi (möjlighet till självstyre), har lyckats bevara sitt oberoende.59  

 

Intressant för denna uppsats är att i likhet med Bennich-Björkman, Norberg och Tvedt, 

undersöka vilka premisser som legat till grund för en aktörs möjlighet att bevara sitt 

ideologiska oberoende gentemot staten inom ramen för samarbetet dem emellan. Till skillnad 
                                                        
57 Tvedt (1998), s.140, 145-146, 217-219.    
58 Bo Rothstein & Jonas Bergström, Korporatismens fall och den svenska modellens kris (Stockholm:   

Studieförbundet Näringsliv och samhälle, 1999), s. 150–153; Tvedt, (2003), s. 283.  
59 Li Bennich-Björkman, Statsstödda samhällskritiker: författarautonomi och statsstyrning i Sverige, 

(Stockholm, Tiden, 1991). s. 21-25; Johan R. Norberg, Idrottens väg till folkhemmet: studier i statlig 
idrottspolitik 1913-1970 (Stockholm: SISU Idrottsböcker, 2004), s. 29-30, 236. 



 
 
 

18 

från ovan nämnda forskare, är min målsättning att gå ett steg längre och studera hur 

organisationer gjort för att sätta sin prägel på samarbetet.  

1.4.2 Missionssyn, missionsmetod och relation till statligt bistånd 
 

Missionsorganisationernas mångfald hör ihop med deras prioritering av missionsmetoder. Att 

det finns en pluralism av missionsorganisationerna inom det biståndspolitiska komplexet, 

visar en enkätstudie från 1990, utförd av Curt Dahlgren och Pétur Pétursson, verksamma vid 

Lunds teologiska fakultet. I enkäten framkommer att missionsorganisationerna kunde placeras 

in på en skala mellan prioritering av evangelisation och prioritering av socialt arbete och 

rättvisefrågor. Den ände av skalan som prioriterade evangelisation företräddes främst av 

pingstförsamlingarnas missionssyn. Den motsatta änden representerades av Svenska kyrkans. 

SMF uppgavs ligga mellan de båda ytterligheterna.60 För denna uppsats vidkommande ger 

studien en utgångspunkt för förståelsen av i synnerhet missionsförbundets missionssyn och 

relation till biståndsverksamheten, och missionsorganisationernas pluralism och 

missionsmetodernas flexibilitet i allmänhet  

      Dahlgren och Péturssons resultat får stöd i Gustaf Björcks avhandling från 2014 om 

missionssyn och som baseras på intervjuer med missionärer tillhörande Svenska kyrkan.61 

Dessa menade att deras missionärsroll och prioriteringar av arbetsuppgifter snarare påverkats 

av samhällsklimatet i de missionsländer de varit verksamma i än av pengar från svensk 

biståndsmyndighet. Som exempel ges att apartheidregimen i Sydafrika gjort dem mer 

inriktade på social rättvisa. Björck nöjer sig med analysen att missionssynens förskjutning 

mot rättvisefrågor, snarare än att bero på biståndsbidrag, berodde på omvärldshändelser.62 

       Omvärldshändelsernas betydelse för missionsmetoderna accentuerades i och med 1980 

års påbud från Kyrkornas Världsråd om att det var dags att låta de självständiga kyrkorna bli 

helt självständiga. Föreskriften föranledde SMF att börja reflektera kring sin verksamhet. 

Efter 30 år av biståndsmottagande och vid en tidpunkt när biståndsbidragen till SMF ökat från 

11 procent av inkomsterna för missionsarbete 1979/80, till 44 procent 1989/90, utförde 

Svenska Missionsförbundet likväl som Svenska Missionsrådet egna biståndsstudier (1990 

respektive 1988). SMF:s studie, utfördes i syfte att klargöra biståndsverksamhetens relation 

                                                        
60 Petúr Pétursson, ”Missionsmål och missionsideologier”, i Curt Dahlgrens, Mission och U-landsfrågor 
(Uppsala: Svenska kyrkans forskningsråd, 1991), s. 92-93.  
61 Gustaf Björck, Förändring av missionssynen?: perspektiv på Svenska kyrkans mission 1945-2000 speglad av 

ledning och missionärer. Diss. Uppsala (Uppsala: Uppsala universitet, 2014). 
62 Björck, Förändring av missionssynen?, s. 76, 111, 114-115. 
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till helheten i missionsarbetet. Trots att det rör sig om en opublicerad studie, gjord av 

medlemmar från förbundet, är den av intresse då den behandlar min tidsperiod och ger en 

referensram för relationen SMF-biståndsverksamhet. Studien diskuterar, fastän med bristande 

stringens och analys, hur missionssyn påverkar relationen till biståndsverksamhet, men också 

hur relationen har influerat missionsorganisationernas arbete.63 

       Å ena sidan låter författarna Anders Stenström och Lars Wessbo förstå att de SIDA-

medel förbundet använt inte påverkat organisationen. Biståndsverksamheterna finansierade av 

SIDA sägs vara sprungna ur missionsorganisationens egen vision. Å andra sidan påpekas att 

förbundet saknar en tydligt definierad verksamhetsidé för sin missionsverksamhet, samt att 

viss påverkan ändå skett.64 Sambandet mellan biståndspåverkan och verksamhetsidé (vision) 

är en tankefigur jag kommer tillbaka till senare i uppsatsen. Möjligen har avsaknaden av en 

verksamhetsidé underbyggt den påverkan som de facto skett. Det gäller bland annat i Kongo, 

där en uppdelning mellan de lokala kyrkornas verksamhet och SMF-ledd verksamhet ägt rum. 

Att den lokala kyrkan inte har tagit över de projekt som kommit att finansieras av 

biståndspengar, förklaras inte i termer av att SMF:s verksamhet kommit på villovägar, utan 

förklaras med den lokala kyrkans fattigdom och därigenom dess oförmåga att bedriva 

biståndsverksamhet.65  

 

Hur förkoloniala strukturer och koloniala maktinstitutioner varit med att forma 

missionsmetoderna utreds av Simon Olsson avhandlingen Att bygga ett samhälle vid tidens 

slut. Svenska Missionsförbundets mission i Kongo 1881 till 1920-talet. Tidsperspektivet 

skiljer sig från mitt, men Olsson tillför en historisk dimension på komplexiteten i att bedriva 

verksamhet i utlandet. Avhandlingens bidrag är analysen att det verkar vara i brytpunkten 

mellan en kristen idealvärld och en samhällelig verklighet som missionsmetoder utvecklas. 

Här representeras idealvärlden av den kristna kyrkan med frälsta individer som bygger ett 

                                                        
63 Stenström & Wessbo, ”Biståndsutredningen: En utredning av Svenska Missionsförbundets 

biståndsarbete”, Handlingar rörande kyrkostyrelsen, Kyrkoledningen och kyrkosekretariatet 1949-2012, 
Vol. F3:12, Svenska Missionskyrkans huvudarkiv, RA, s. 19; Rolf Berglund, Dags att reflektera 
(Svenska Missionsrådet: Uppsala, 1990).  

64 Stenström & Wessbo, ”Biståndsutredningen: En utredning av Svenska Missionsförbundets 
biståndsarbete”, Handlingar rörande kyrkostyrelsen, Kyrkoledningen och kyrkosekretariatet 1949-2012, 
Vol. F3:12, Svenska Missionskyrkans huvudarkiv, RA, 1, 142; Svenska Missionsförbundet, Årsberättelse 
och Matrikel (Svenska Missionsförbundets förlag, 1965); Bristen på verksamhetsidé bekräftas i den 
konstitution förbundet antar 1964 och som är förbundets enda konstitution under undersökningsperioden. 

65 Stenström & Wessbo, ”Biståndsutredningen: En utredning av Svenska Missionsförbundets 
biståndsarbete”, Handlingar rörande kyrkostyrelsen, Kyrkoledningen och kyrkosekretariatet 1949-2012, 
Vol. F3:12, Svenska Missionskyrkans huvudarkiv, RA. s. 93-94.  
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kristet samhälle. Verkligheten är det kongolesiska samhället med koloniala förtecken.66 Det 

innebär att Olsson och jag, utifrån olika teorier, studerar samma fenomen, men på grund av 

det skilda tidsperspektivet utifrån olika parametrar. I min uppsats innefattar den kristna 

idealvärlden, förutom en kyrka med medlemmar i full färd att bygga ett civiliserat samhälle, 

också en kyrka som driver rättvisefrågor. Verklighetsparametern, innebär ett kongolesiskt 

samhälle och en svensk biståndskontext. 

       Med governmentalitetsteori som analytisk angreppsätt, pekar Olsson på att 

missionsorganisationerna ansåg att ett civiliserat samhälles informella och formella 

institutioner var avgörande för en fungerande mission. De informella institutionerna, såsom 

kärnfamiljer, och de formella institutionerna, som skolor och arbetsmarknad, behövdes för att 

den nyfrälste skulle kunna leva sitt nya kristna liv. Dock kom missionärerna snart till insikt 

om att de institutioner de byggde, snarare än att efterlikna västerländska samhällen, blivit 

resultatet av en kompromiss mellan idealbilden och verkligheten.67  

       På samma sätt som Tvedt och Rist ser universella värderingar som förklaringsmekanism 

till västerländska organisationers arbete i utlandet, menar Olsson att den tidiga missionen bar 

spår av det samhälle utifrån vilket den var utsänd. Förhärskande i missionärernas tanke var att 

alla människor var skapade av samma gud, att alla hade chans att lära känna honom, men att 

vissa sågs som yngre bröder, som de lärda och äldre bröderna fått i uppdrag att utbilda. De 

äldre skulle därför visa på inte bara personlig, utan även samhällelig utveckling.68 Liknande 

perspektiv på kunskapsöverföring, fast utifrån perspektivet att biståndsanslutna organisationer 

skapar och utför välfärdsprojekt i mottagarländerna, berörs framöver.  

1.4.3 Svensk biståndspolitik 1950- och 1960-tal 
 

Avslutningsvis behandlas två studier rörande svensk biståndspolitik under 1950-1960-talen. 

De har båda mer än trettio år på nacken. Den ena är Per-Åke Nilssons licentiatavhandling om 

bildandet av den första statliga organisationen för bistånd: Centralkommittén för tekniskt 

bistånd till mindre utvecklade områden (CK). Denna lades fram redan 1968 – publicerades 

2004 – och är intressant då de första åren av biståndspolitikens formerande behandlas. Den 

andra studien är en opublicerad licentiatavhandling från statsvetenskapliga institutionen i 

Uppsala, skriven 1971 av Kerstin Moregård. Den är relevant i och med att den hanterar och 

                                                        
66 Simon Olsson, Att bygga ett samhälle vid tidens slut: Svenska Missionsförbundets mission i Kongo 1881 

till 1920-talet (Göteborg: Göteborgs universitet, 2016), s. 1-3.  
67 Olsson, Att bygga ett samhälle vid tidens slut, s. 197, 204-205, 210-211.  
68 Olsson, s. 209.  
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diskuterar missionsorganisationers påverkan på biståndspolitikens utformning. Då studierna 

av förklarliga skäl endast berör 1950- och 60-talen faller de till viss del utanför mitt 

studieobjekts tidsram. De används främst som grund för en diskussion av grundläggande 

principer för relationen mellan missionsorganisationer och biståndspolitik, men också som 

diskussionsunderlag där forskningsperioden överlappar min. I viss mån kan de också sägas 

utgöra starten på en kumulativ forskningsansats, då jag tar vid där Moregård slutar.  

       Per-Åke Nilssons avhandling utgår från 1950-talet, som är decenniet då CK formas. 

Studien avslutas 1962, när biståndsmyndigheten Nämnden för Internationellt Bistånd (NIB) 

skapas. Nilsson snuddar, utan att utveckla, vid ett för min uppsats vidkommande intressant 

samband mellan å ena sidan socialdemokraterna och FN, och dåvarande folkpartiet och CK. 

Nilsson skriver att i valmöjligheten mellan att satsa mer pengar på CK, en kommitté med 

förankring i svenska, folkrörelser, eller på FN:s multilaterala projekt, valde regeringen (S) att 

satsa pengar på FN. Orsaken till att valet föll på multilaterala insatser är enligt Nilsson 

regeringspartiets tilltro till FN-systemets bistånd.69 Dock kom det efterhand fler motioner som 

yrkade på större satsningar på CK än på FN:s program. Nilsson kopplar denna fråga främst till 

folkpartiet, dock utan att diskutera partiets nära koppling till Svenska Missionsförbundet och i 

förbiseende av ett viktigt nätverk. Bland de motioner som skrivs under början av 60-talet och 

som är positiva till att öka beloppet till bistånd via CSO, skrivs vissa partiöverskridande. 

Bland annat märks Evert Svensson i Kungälv (S) som går emot sitt parti och skriver motioner 

för att höja budgeten till CK med (FP).70 Det kan tyckas märkligt, men det är inget som 

Nilsson avhandlar. Vet man exempelvis att Evert Svensson är medlem av missionsförbundet 

och några år senare blir ordförande i Broderskapsrörelsen (i dag Tro och Solidaritet), 

socialdemokraternas kristna grupp, blottläggs ett nätverk som förklarar motionerna.71  

      Relationerna mellan den kristna riksdagsgruppen och partimedlemmarna behandlas 

däremot i Kerstin Moregårds licentiatavhandling. Avhandlingen sträcker sig över tidsperioden 

1962–70 och har som syfte att ge en förståelse för i vilken mån 

civilsamhällesorganisationerna kunde influera utformningen av biståndspolitiken. Perioden 

präglades av biståndspolitikens utbyggnad, där NIBs omstrukturering ledde till att 

biståndsmyndigheten SIDA skapades. Specifikt gäller studien kyrkliga organisationers 

påverkan på utformningen. Moregård intresserar sig för Svenska Missionsrådet (SMR), den 

                                                        
69 Nilsson, s. 75. 
70 Ibid, s. 42–43, 51, 53–54. 
71 Johan Flanke, ”En religiös socialist mitt i livet”, Aktuellt i politikens nätupplaga, 

http://aip.nu/default.aspx?page=3&nyhetnytid=582/, hämtad 31/3 2017. Artikeln ursprungligen införd 
16/1 2015. 
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samordnande organisationen för olika kyrkors missions- och biståndsverksamhet. 

Organisationen, med SMF:s missionssekreterare Arvid Stenström som representant, kom från 

1963 att bli remissinstans för biståndsmyndigheten och sågs som en opartisk instans gentemot 

missionen. Därmed ansågs den kunna hjälpa myndigheten att få en överblick över karaktären 

på biståndsansökningarna från missionsorganisationerna.72    

       Enligt Moregård löstes frågan om organisationernas religiösa och politiska obundenhet då 

missionsorganisationerna var skickliga i att argumentera för sin sak. Efter SIDA:s bildande 

1965 nämndes inte längre kravet på religiös och politisk neutralitet.73 Visserligen nämner hon 

även hur samarbetet myndighet och missionsråd blev enklare i och med skapandet av den nya 

myndigheten, men hon pekar inte på andra orsaker än att SMR menat att attityden hos 

biståndsmyndigheten blev mer positiv till missionsorganisationernas biståndsarbete. 74 

      I likhet med Terje Tvedt, och till skillnad från övrig svensk biståndspolitisk forskning, 

visar undersökningen att missionsorganisationerna i formerandet av biståndsarbetet via 

civilsamhällesorganisationer spelade om än inte en avgörande roll, så ändå en viktig. 

Emellertid diskuteras inte vilka implikationer samarbetet med biståndspolitiken fick för 

missionsorganisationerna, vilket i ljuset av tidpunkten för studiens publicering framstår som 

självklar. 1971 hade biståndsverksamheten via missionsorganisationer inte pågått tillräckligt 

länge för att ett studium av påverkan skulle vara relevant.  

       För att fortsätta jämföra med Tvedt, lyfter även Moregård fram den retoriska 

skickligheten hos de kristna organisationerna. Moregård menar att argumenteringen tog sig 

formella och informella vägar. Den formella strategin karakteriserades å ena sidan av att 

missionsorganisationerna i riksdagen företräddes av den kristna riksdagsgruppen. Å andra 

sidan fungerade den formella strategin både genom Svenska Missionsrådets medverkande i 

remissgrupper för att diskutera olika biståndspolitiska frågor, samt genom Einar Rimmerfors, 

pastor i Missionskyrkan, som medverkade i både NIB:s och SIDA:s styrelser.75 De informella 

vägarna kännetecknas av vad som beskrivs som samtal mellan SMR:s sekreterare och 

generalsekreteraren för NIB och sedermera för SIDA. Moregårds tes är att i oenigheten kring 

vad som var ett neutralt bistånd, kom SMR i samtliga fall med de lösningsförslag som senare 

kom att användas av SIDA. Under 1964 löd argumentet att alla organisationer bar på en 

vision. Därför var ingen neutral. Neutralt bistånd innebar istället att biståndsorganisationer 

hjälpte alla grupper i mottagarlandet, oavsett tillhörighet. Rörande religionsundervisning 
                                                        
72 Moregård, s. 1-3, 49, 62.  
73 Ibid, s. 25, 64-65. 
74 Ibid, s. 38-39, 65.  
75 Ibid, s. 16, 67.  
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menades att mottagarlandet skulle bestämma. I länder där religionsundervisning var inskrivet 

i skolplanen, kunde missionsorganisationerna i sina skolor inte undvika att undervisa ämnet, 

men i skolor där ämnet inte förekom, kunde missionen inte heller yrka på att få undervisa i 

religion. I och med SIDA:s bildande släpptes, som vi sett ovan, kravet på neutralitet. Kvar 

stod att det viktigaste var att myndighetsgodkännande fanns för biståndsprojektet. 76  

 

Konkret gällde det ett förslag från SMR på hur SIDA kunde utforma av ett kontrollsystem, för 

att kontrollera biståndets neutralitet. Kontrollfunktionen skulle utformas inför varje projekt, 

där ansökande organisation blev ansvarig att tillhandahålla de handlingar som SIDA begärde 

för att utbetala biståndspengar.77 Dessa lösningar tillskriver Moregård SMR:s 

argumenteringsstyrka. Men även om hon kan belägga SMR:s förhandlingsstyrka förbigår 

Moregård ett uppenbart förhållande: SIDA, med sin snabbt ökande biståndsbudget, behövde 

tillförlitliga verksamheter genom vilka man kunde kanalisera biståndsmedlen. SMR ansågs 

vara en sådan tillförlitlig kanal. Det är svårt att bevisa vilken faktor som hade störst betydelse, 

men viktigt för föreliggande uppsats är Moregårds kartläggning av relationen och 

påverkansvägarna mellan missionsorganisationer och biståndsmyndighet. Moregårds bidrag 

visar hur staten öppnade för bidrag till missionens verksamhet, men det återstår att redovisa 

karaktären på relationen mellan missionsorganisationerna och biståndspolitiken och om 

organisationerna fortsatt kunde influera riktlinjerna och till vilken grad deras fortsatta 

drivande av biståndsprojekt gjorde att de själva ändrades.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det saknas forskning om det svenska civilsamhällets 

organisationer fortsatta roll i biståndspolitiken – ett tomrum jag hoppas kunna fylla med 

denna uppsats. 

1.5 Teori 
 

Från att ha varit blygsamma under biståndspolitikens första år kom bidragen till svenska 

missionsorganisationers verksamhet att i början av 1970-talet utgöra ca 70 procent av 

bidragen till civilsamhällets organisationer. Trots tystnad i tidigare forskning pekar den stora 

mängden biståndsmedel på att missionsorganisationerna utgjorde en stor del av den statliga 

biståndsverksamheten via CSO. Men hur såg relationen ut?  
                                                        
76 Moregård, s. 17, 22-23, 25-27. 
77 Ibid, s. 37, 66. 
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För att kunna blottlägga missionsförbundets interna retorik gällande hantering av den egna 

kärnverksamheten samt den yttre retoriken i form av ansökningarna om biståndsbidrag, utgår 

jag i likhet med Bennich-Björkman, Norberg och Olsson från ny-institutionell teori. 

Teoribygget kring institutionalism är stort och då jag söker förklara sättet genom vilket 

Missionsförbundet kunde omvandla redan existerande biståndsriktlinjer behöver jag se till 

vilka metoder som stod kyrkan till buds. Därför har jag valt att avgränsa mitt teoretiska 

ramverk till historisk institutionalism och den gren som är centrerad kring gradvis 

institutionell förändring. Teorin är utvecklad av historikern och sociologen James Mahoney, 

sociologen Wolfgang Streeck och statsvetaren Kathleen Thelen.  

       Det finns dock en aspekt jag inte kan fånga med ovan nämnda teoretiker. För att 

undersöka inte bara huruvida Svenska Missionsförbundet påverkades av samverkan med 

biståndspolitiken, utan också processen bakom (varför), behövs en kompletterande teori. 

Därför tar jag stöd av statsvetaren Daniel Bélands arbete i vilket han förenar historisk 

institutionalism med Bourdieus teori om fält, kapital och habitus.  

       SMF:s möjlighet att finansiera både social och andlig verksamhet med biståndsmedel, 

vilket utvidgade innebörden av de biståndspolitiska riktlinjerna, kommer ses som ett exempel 

på hur institutionell förändring går till. Förloppet studeras med utgångspunkt i historisk 

institutionalism, medan graden av påverkan på förbundets kärnverksamhet studeras utifrån 

Bourdieus begreppsapparat fält, kapital och habitus.  

 

Till att börja med kan vi se att namnet historisk institutionalism avslöjar att teorin ser 

institutioner (strukturer) som skapade av val tidigare aktörer gjort. Med detta fokus på mikro- 

samt makronivå framhåller teorin aktör såväl som struktur.78 Att historisk institutionalism 

används för att undersöka förändring är relativt nytt. Teoriinriktningens tidigare betoning låg 

på att studera institutioners spårbundenhet, men har med ovan nämnda forskare i spetsen 

utvidgats till att analysera institutioners gradvisa förändring.79 

     Vad är då en institution? En institution är ett regelverk, skapat av aktörer, som styr hur 

aktörer förväntas agera. Författarna skiljer mellan regelverk uppbyggda av informella och 

formella regler. Till informella regler räknas kulturella företeelser såsom koder för hur man 

                                                        
78 Daniel Béland, ”Ideas, Interests, and Institutions: Historical Institutionalism Revisited” i André Lecours 

(red.), New Institutionalism, Theory and Analysis (Toronto: University of Toronto Press, 2005), s. 29.  
79 James Mahoney & Kathleen Thelen, ”A Theory of Gradual Institutional Change” i James Mahoney & 

Kathleen Thelen (red.), Explaining Institutional Change: Ambiguity, Agency and Power (Cambridge: 
Cambridge University Press 2010), s. 6–14. 
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hälsar på varandra, medan formella regler kännetecknas av politiska föreskrifter. Gemensamt 

för informella och formella regler (institutioner) är att det reglerade beteendet är förväntat och 

att avvikande beteende straffas.80 Vid brott mot informella regler straffas aktören, exempelvis 

i form av utfrysning ur gruppen, medan brott mot formella regler ger mer formellt utmätta 

straff. Kör du bil för fort får du betala böter. Kör du bilen ännu fortare blir du av med 

körkortet. Detta tvingande drag hos institutioner gör att de formar aktörerna. 

     Nästa steg att förstå varför institutioner skapas. Det övergripande svaret hos historisk 

institutionalism är att redan existerande institutioner bygger på tidigare beslut.81 Men varför 

skapas nya institutioner och hur förändras de? Mahoney och Thelen menar att institutioner 

skapas för att hantera resursfördelning.82 Frågan om varför vissa aktörer lyckas få mer 

resurser än andra är en diskussion som återkommer när Bourdieus teori diskuteras längre 

fram. Först följer en diskussion om hur man gör för att urskilja vilka delar som bör 

undersökas, och därefter hur institutioner förändras. 

 

1.5.1 Förändring 
 

Streeck och Thelen skriver att för att studera förändring behöver man kunna skilja dem som 

skapar regeln (regelskaparna) från dem som förväntas implementera regeln 

(regelmottagarna).83 Förutom att skilja dem ifrån varandra menar författarna regeln och det 

omkringliggande samhället är viktiga kategorier att studera. Det är i glappet mellan skapare 

och mottagare samt i glappet mellan aktörer och regler som förändring uppstår. Det 

omkringliggande samhället finns med i modellen för att påvisa institutionens legitimitet. 

Handlar det om en legitim institution kommer aktörer som själva inte påverkas direkt av 

reglerna förvänta sig att de berörda aktörerna följer reglerna. Detta utvidgade 

institutionsbegrepp kallas för regim.84 En regim påminner om Bourdieus fältbegrepp, vilket är 

det begrepp som jag kommer att använda och som diskuteras tillsammans med aktörers 

påverkan i slutet av teorikapitlet.  

      Som exempel på vilka kategorier som kommer figurera i denna uppsats har vi den svenska 

                                                        
80 Wolfgang Streeck & Kathleen Thelen, ”Introduction: Institutional Change in Advanced Political 

Economies” i Wolfgang Streeck & Kathleen Thelen (red.), Beyond Continuity. Institutional Change in 
Advanced Political Economies (New York: Oxford University Press, 2005), s. 9–10.  

81 Béland, ”Ideas, Interests, and Institutions”, s. 29. 
82 Mahoney & Thelen, ”A Theory of Gradual Institutional Change”, s. 9. 
83 I verkligheten är det svårt att dra en strikt linje mellan dem båda, då grupperna stundtals utgörs av 

samma aktörer.  
84 Streeck & Thelen (red.), ”Introduction: Institutional Change”, s. 12–14.  
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bilaterala biståndspolitiken som utförs av Svenska Missionsförbundet som en av många 

civilsamhällesorganisationer. Till stor del utgörs regelutformarna av politiker och 

regelmottagare av Missionsförbundet. En ömsesidig samverkan mellan dem båda 

(feedbackprocessen) gör dock att även Missionsförbundet formar reglerna.  

     Genom att särskilja vilka kategorier som behövs studeras inom en institution blir alltså en 

hel ”apparat” synlig med struktur och aktör. Denna apparat används för att analysera 

förändringsprocessen.  

 

Det finns alltså olika aktörer inom en institution. Dessa aktörer har alla sin roll i institutionell 

omdaning. Uppsatsens studieobjekt handlar om en politisk institution, biståndspolitiken. 

Förenklat kan man säga att politik blir till genom att regelskapare formar en regel. Det är lika 

omöjligt för dem att tänka ut alla kontexter regeln ska gälla för, som det är att förhindra alla 

tolkningar av regeln som regelmottagare kan tänkas göra. Förändring sker av den enkla 

anledningen att ingen kan förutse allt.85 

       Författarna Mahoney och Thelen har funnit fyra olika exempel på institutionell 

omvandling. Exemplen har alla det gemensamt att de bestäms av den politiska kontexten och 

institutionens form. Med politisk kontext menas huruvida det finns starka vetospelare, det vill 

säga regelskapare med starka positioner som kan försvara regeln. Institutionens form handlar 

om vilka tolkningsmöjligheter som reglerna tillåter. Ju mer specifika reglerna är, desto mer 

begränsas tolkningsutrymmet.86 Att aktörer antingen vill tolka reglerna till sin egen fördel, ge 

dem ny innebörd, eller följa dem, hör ihop med tanken om institutioner som regleringar av 

resursfördelning. Omdaning av institutioner hänger således ihop med tävlan om resurser.87 

Innan jag ger mig i kast med att diskutera tävlan om resurser följer en längre genomgång av 

det exemplet på förändring uppsatsen kommer grundas på. 

 

Det förändringsmönster uppsatsens undersökning bygger på, är omvandling (conversion).88 

Omvandling sker i politiska kontexter där regelutformarna utgörs av starka vetospelare men 

där institutionens regler erbjuder stora tolkningsmöjligheter. Aktörerna utnyttjar reglernas 

otydlighet till att använda institutionen för att fylla de egna syftena. Som resultat infinner sig 

en mångfald av tolkningar. På sikt leder det till förändrad innebörd av vad institutionens 
                                                        
85 Streeck & Thelen, s. 14–16.  
86 Mahoney & Thelen, s. 18–22.  
87 Ibid, s. 22–27. 
88 Trots ”omvandling” är den översättning som semantiskt ligger närmast till hands vid översättning av 

”conversion”, anser jag att i vissa av förklaringsmodellerna passar ”utvidgning” bättre för att förstå 
förändringsprocessen.  
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regler står för. Denna skillnad mellan regelutformning och regelimplementering kommer till 

stånd på olika sätt och nedan presenteras tre av dem med tillhörande exempel.89  

     För det första spelar kognitiva begränsningar i regelutformarnas föreställning en roll. Även 

om regelutformare avser att skapa så utförliga regler som möjligt kan de inte förutse alla 

eventualiteter. Ett utrymme skapas mellan regel och dess applicering. Utrymmet gör att regeln 

förändras.90 Exemplet i denna uppsats är biståndsverksamheten via 

civilsamhällesorganisationer. Trots olika biståndstrender sedan biståndsmyndighetens 

grundande, där riktlinjerna för samarbetet beroende på biståndstrend exempelvis gått från 

fokus på undervisning till fokus på kvinnofrågor, finns ramen kvar.  

      För det andra är institutioner ofta resultatet av kompromisser. Kompromisser vid 

regelskapande ökar reglernas otydlighet. Olika parter som ingått i kompromissen har inträtt i 

samarbetet utifrån olika utgångspunkter och de synvinklarna påverkar hur tydligt regeln kan 

utformas. När en sådan institution reproduceras omformas den eftersom många olika, och 

kanske i viss mån motsatta, visioner knyts till en och samma vision.91 Det slopade kravet på 

politiskt och religiöst obunden biståndsverksamheten är ett exempel. Det banade väg för ett 

samarbete mellan missionsorganisationer och biståndsmyndighet. I det samarbetet har 

parterna tvingats att samordna sina verksamheter för att försäkra sig om stöd från 

skattebetalare och kyrkomedlemmar.  

     Aktörer är strategiska. Som sista variabel ser vi hur institutioner används av aktörer för 

aktörernas egna intressen (en utvidgning som leder till omvandling). Om det finns utrymme 

för att tolka reglerna till egen fördel kommer aktörerna att göra det. Och en utvidgning av 

institutionerna sker. Framöver kommer jag tala om conversion i termer av utvidgning. 92 Som 

exempel ses civilsamhällesorganisationerna i rollen som biståndsutförare. De kan alla försöka 

tolka reglerna till sin organisations fördel.  

 

De ovan nämnda mönstren visar hur aktörers agerande för förändring är beroende av den 

politiska kontexten och institutionens utformning. I uppsatsens undersökning kommer 

förändring via conversion att följas. Men för att kunna förklara hur en institution påverkar en 

aktör behöver jag komplettera med en teori som blottlägger maktspelet mellan regelutformare 

och regelmottagare. Därför följer nedan ett försök att samordna institutionell utvidgning via 

conversion med Bourdieus teorier om fält, kapital och habitus.  
                                                        
89 Streeck & Thelen, s. 26.  
90 Ibid, s. 26.  
91 Ibid, s. 26–27.  
92 Ibid, s. 27.  
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1.5.2 Fält, kapital och habitus 
 

Eftersom ovan teoriapparat inte räcker för att förklara varför SMF började uppfatta 

biståndsbidragen och begreppet som så självklart att använda istället för att hålla fast vid sin 

holistiska missionsverksamhet, har jag valt att lyfta in Bourdieus begreppsapparat. Stenström 

och Wessbos studie bekräftar vad tidsperiodens enda missionskonstitution, utfärdad 1964 

visar, nämligen att det saknades en specifik riktlinje för Svenska Missionsförbundets 

missionsvision och missionsmetod.93 Då jag därför inte har möjlighet att jämföra olika 

riktlinjer under perioden, behöver undersökningen, till skillnad från studiet av påverkan på 

biståndsmyndighetens biståndsriktlinje, röra påverkan på aktören SMF:s habitus för att 

därigenom kunna studera eventuell förändring. För att kunna undersöka hur aktörer påverkas 

stödjer jag mig på Daniel Bélands arbete ”Ideas, Interests, and Institutions: Historical 

Institutionalism Revisited”, där han förenar delar av Bourdieus teorier med historisk 

institutionalism. Det gäller Bourdieus teori om fält, habitus och kapital.94  

 

Till att börja med behöver vi jämföra Bourdieus fält med tidigare diskuterat regimbegrepp. Ett 

fält är ett område gemensamt för ett antal aktörer som sysslar med samma fråga, exempelvis 

bistånds- eller missionsfrågor. Varje fält karakteriseras av aktörers tävlan om att få dominera 

fältet. För att kunna tävla behöver aktörerna lära sig fältets regler (vilka i uppsatsen 

representeras av institutioner) och använda sina tillgångar. Som tillgångar räknas fyra typer av 

kapital: socialt (nätverk), kulturellt (språk och kulturkännedom), symboliskt (erkännande) och 

politiskt (politisk legitimitet i form av symboliskt kapital). Olika aktörer har olika mycket 

kapital och därigenom olika förutsättningar för att tävla, det vill säga olika mycket makt.95 

Detta stämmer väl överens med Thelens och Mahoneys teori om resursfördelning som orsak 

till att aktörer skapar institutioner.  

     För att kunna tävla på fältet behöver alltså aktörerna kapital, men de behöver också förstå 

reglerna (följa institutionen) och införliva dem i sitt eget beteende. Förenklat kan man säga att 

habitus är resultatet av aktörers inlärning av ett fälts regler. Det sker främst genom att 

praktisera reglerna. Genom att på detta sätt inkorporera reglerna inom ett visst fält förändras 

aktörers habitus. Eftersom aktörer ingår i olika fält samtidigt, överför de kapital från andra fält 

för att öka sin makt. Till exempel kan nätverk från ett fält användas för att få makt inom ett 
                                                        
93 Svenska Missionsförbundet, Årsberättelse och Matrikel (Svenska Missionsförbundets förlag, 1965), s. 

115-116.  
94 Béland, s. 29–45.  
95 Ibid, s. 38–39. 
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annat fält.96 I denna uppsats handlar detta bland annat om hur SMF:s kontakter från 

missionsfältet hjälper förbundet i kontakten med SIDA. Habitus bidrar därför till att förklara 

hur aktörer påverkas av de institutioner de medverkar i. 

 

I uppsatsen används habitusbegreppet i samspel med Tvedts forskning om biståndsaktörers 

retoriska skicklighet för att förklara konsekvenserna av Svenska Missionsförbundets retoriska 

resa från att menat sig ha drivit missionsprojekt till att de drev biståndsprojekt.  

1.6 Frågeställningar  
 

Det är med hjälp av mina teoretiska utgångspunkter conversion och fält, kapital och habitus 

som jag fokuserar SMF:s värderingar och retoriska skicklighet. Denna uppsats syftar således 

till att, med SMF som fallstudie, undersöka hur civilsamhället kunde influera riktlinjerna för 

det biståndsarbete de bedrev tillsammans med biståndsmyndigheten under åren 1964-80. 

Syftet är också att studera vilka förutsättningar som låg till grund för att förbundet, trots 

biståndsriktlinjernas styrning, kunde hålla sin kärnverksamhet oförändrad och därmed 

fortsätta att missionera. Syftet operationaliseras genom följande frågeställningar: 

 

1. Vilka var SIDA:s riktlinjer för biståndsarbete via CSO under perioden 1964-1980 och 

på vilka sätt påverkade myndighetens samarbete med missionsorganisationerna 

riktlinjernas utformning och innebörd? 

2. Hur gick SMF till väga för att kunna påverka inriktningen på biståndets riktlinjer och 

behålla sin legitimitet att styra den lokala kyrkans verksamhet?  

3. Hur påverkades SMF:s prioritering av missionsmetod av förbundets strävan att närma 

sig biståndsmyndighetens riktlinjer?	

1.7 Undersökning, källmaterial och disposition  
 

Vilket är då det bästa tillvägagångssättet och, i förlängningen, vilket källmaterial bör 

användas för att på bästa sätt studera vad som hände när missionsförbundet lärde sig nya 

institutionella regler för att fortsätta bedriva en verksamhet som från början byggde på 

missionens regler?  

                                                        
96 Béland, s. 40, 42.  
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För att studera riktlinjer och utvidgning av desamma behövs det enligt Streeck och Thelen att 

man till att börja med kan urskilja aktörerna som studeras. Som visats i teorikapitlet är 

föreliggande uppsats variabler att studera uppdelade i riktlinjer för bistånd via CSO och 

SMF:s missionssyn som institution och SMF och biståndsmyndigheten som aktörer. Utifrån 

Bourdieus fältbegrepp tydliggörs hur det handlar om två aktörer som möts på ett fält och hur 

relationen styrs av riktlinjerna. För biståndsmyndigheten var det en ny verksamhet som tog 

form medan det för missionsförbundet var en process som handlade om att införliva den 

gamla verksamheten i biståndsinstitutionen. Införlivningen skedde genom att lära sig den nya 

institutionens regler samt att använda dem. En inlärning och en tillämpning som kom att 

innebära förändring av de egna riktlinjerna samt av förbundet.  

       För att undersöka SMF:s initiala habitus på missionsfältet, samt se till hur 

biståndsmyndighetens skapande av ett biståndsfält som överlappade missionsfältet påverkade 

förbundet, behöver källmaterialet spegla förbundets tidiga men också fortgående 

biståndsprojekt. Dessutom behöver det framgå i källmaterialet vilken SMF:s målbild var för 

projektet och vilka metoder förbundet använde för verksamheten. Därav följer att 

undersökningen avgränsas till SMF:s verksamhet i dåvarande Kongo-Brazzaville. Det är dit 

som de första biståndsbidragen till förbundet gick. Dessutom är det där som förbundets under 

undersökningsperiodens ditintills största biståndsprojekt, ett hälsovårdsprojekt, lanserades.97  

 

1.7.1 Källmaterial och disposition  
 

Med stöd i ovan diskussion utkristalliseras tre kategorier att studera:  

 

1) SMF:s initiala habitus och biståndsmyndighetens inträde på det som förbundet tidigare 

endast varit ett missionsfält 

2) SIDA:s riktlinjer för biståndsverksamhet via CSO samt utvidgning av desamma 

genom conversion 

3) Påverkan på SMF:s habitus  

                                                        
97 I en del av källmaterialet från SMF och SIDA:s remissinstanser förekommer ett språkbruk som visar på ett 

kolonialt förhållningssätt gentemot invånarna i Kongo. Detta är väl värt att notera och förtjänar djupare studium, 

men kommer av utrymmesskäl inte diskuteras i större utsträckning i uppsatsen.  
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Undersökningen är indelad i tre undersökningsdelar. Första delen undersöker SMF:s initiala 

habitus. För att underlätta den övergripande förståelsen hänvisas till den historiska 

överblicken av förbundet och indirekt dess tidiga habitus. Eftersom förbundet bedrivit 

missionsverksamhet menade de sig vara experter på tekniskt bistånd. Det är i ett försök att 

undersöka detta habitus, samt påverkan på detsamma, som SMF:s ursprungliga vision 

behöver belysas. Till det syftet behövs material som utgörs av intern idédebatt. Det innebär att 

källmaterialet inkluderar både kvarlevor- och berättande källor, såsom förbundets egen 

tidning som getts ut sedan 1883: Svensk Veckotidning, samt SMF:s årsbok Ansgarius. Precis 

som Svensk Veckotidning hanterar Ansgarius både kyrkliga nationella och internationella 

frågor (vilket inom förbundet kallades för inre och yttre mission). För de år jag använder 

artiklar ur tidning och årsbok var Bertil Zachrisson (riksdagsman för (S)) chefredaktör för 

Svensk Veckotidning och redaktörer för Ansgarius var Arvid Stenström (yttre missionens 

sekreterare) och Gösta Hedberg (missionsföreståndare).  

      Denna inledande undersökningsdel utgörs av två nedslag under 1960-talet. Det första 

utspelar sig innan SMF:s verksamhet till fullo nyttjades av biståndsmyndigheten och det andra 

handlar om en tid när SMF:s verksamhet började inkorporeras i den biståndspolitiska 

institutionen. Undersökningen börjar således 1964, där jag utifrån artiklar från Svensk 

Veckotidning följer diskussionen om vad förbundet ansåg mission var i relation till tekniskt 

bistånd. 1964 var ett år när ämnet för det frikyrkomöte som hölls för olika svenska frikyrkor 

var missionens eventuella samverkan med det statliga biståndet. Det var också året innan 

SIDA formades, vilket Moregård pekar på var året innan frågan om missionernas samverkan 

med statligt bistånd kom att få en lösning.98 Undersökningsdelen fortsätter med nedslag år 

1967 och 1968. Efter att ha gått igenom Svenska Missionsförbundets årsbok Ansgarius 

(1930–1983) visar sig 1967 vara det sista året när texter som är tveksamma till bistånd 

publiceras. De kritiska texterna, som utgörs av två artiklar, förebådar stämningen vid 

kyrkomötet i Uppsala 1968, där kyrkorna uppmanades att fokusera på hjälparbete. Åtta 

specialnummer från kyrkomötet utgivna av Svensk Veckotidning gås igenom för att se hur 

SMF uppfattade mötet.  

  

I andra undersökningsdelen påbörjas studiet av SIDA:s allmänna riktlinjer för bistånd via 

CSO, samt hur de förändrades genom conversion. Kapitlet innehåller en genomgång av 

                                                        
98 Moregård, s. 25. 
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myndighetens riktlinjer utifrån broschyren Hjälp till U-hjälp. Broschyren som getts ut i olika 

utgåvor: 1971, 1973, 1975 och 1980 är en kvarleva som visar att SIDA utformade regler för 

biståndsrelationen. Det är utifrån dessa broschyrer som SMF har format sina ansökningar. 

Kapitlet går tematiskt igenom vad som krävdes från CSO för att de skulle tilldelas 

biståndsbidrag för sina projekt.  

 

Tredje undersökningsdelen är till omfånget den största. Syftet med kapitlet är att undersöka 

relationen mellan SMF och biståndsmyndigheten, samt konsekvenser av samröret. Den 

teoretiska utgångspunkten är för det första att relationen hade sitt ursprung i förbundets försök 

att tillgodogöra sig resurser från biståndsfältet i form av kapital (socialt, kulturellt, symboliskt 

och politiskt), samt dess inlärning av biståndsmyndighetens riktlinjer. Min hypotes är att 

inlärningen av riktlinjerna innebar en förändring av förbundets habitus.  

       Undersökningsdelen hanterar också förbundets användande av SIDA:s riktlinjer för den 

egna verksamheten och därigenom förbundets gradvisa utvidgning av riktlinjernas betydelse 

(conversion). Att jag studerar vilken påverkan SMF hade på riktlinjerna kan ses som en 

fallstudie över hur en vision hos en CSO kunde få utrymme inom biståndsutförandet. För att 

med säkerhet kunna dra generella slutsatser om utvidgningen av biståndsriktlinjerna hade 

uppsatsen behövt fokusera även andra organisationer inblandade i biståndsverksamheten. I 

avsikt att studera den gradvisa förändringen, samt dess inverkan på SMF:s oberoende, behövs 

tid. Därför sträcker sig sista undersökningsdelen till 1980. Det var året när det ditintills största 

biståndsprojekt förbundet ansökt om, beviljades. Undersökningens slutår hänger också ihop 

med biståndsmyndighetens administrativa omorganisation. Efter 1980 var det Svenska 

Missionsrådet och inte SIDA som hanterade SMF:s ansökningar.  

       Rent specifikt bygger kapitlet på ansökningshandlingarna för, samt diskussionerna om, 

hälsovårdsprojektet i Kongo-Brazzaville. Det är för att kunna ge en så fördjupad bild som 

möjligt som jag valt detta centrala exempel, men liknande processer förekommer i andra 

projekt jag gått igenom, exempelvis i muséet Luozi och bokhandeln och tryckeriet LECO i 

Kongo-Kinshasa. Min förhoppning var att helt kunna använda mig av SMF:s huvudarkiv, 

men då volymerna SIDA-projekt 26-28, som behandlade ansökningar kopplade till 

hälsovårdsprojektet inte innehöll fullständig korrespondens mellan SMF och SIDA, fick jag 

vända mig till SIDA:s centralarkiv och de fyra volymer som innehöll SMF:s 

ansökningshandlingar från 1972-1984. Källmaterialet är därför främst hämtat från SIDA:s 

centralarkiv och till viss del från SMF:s huvudarkiv. Ca 2 500 sidor med 

ansökningshandlingar har gåtts igenom för att sålla ut det material som gällde 
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hälsovårdsprojektet. Det är genom att studera projektet som en fördjupad förståelse av 

möjligheten för SMF att bruka SIDA:s riktlinjer framkommer; vilka kapital förfogade 

aktörerna över, vilken var SMF:s vision och hur kan förbundets regelinlärning beskrivas?99 

Beroende på omständigheterna runt projektansökningarna förekommer olika mycket 

kommunikation mellan aktörerna. Det innebär att inget projekt följer exakt samma procedur, 

men för alla gäller att remissinstanser tillfrågas, såsom SMR, SIDA:s interna avdelningar och 

svensk beskickning i projektlandet. I vissa fall behövde SMF komplettera med uppgifter 

innan SIDA godkände deras ansökan.  

      Ansökningshandlingarna från förbundet antas vara av tendentiös karaktär. En rimlig 

utgångspunkt är att evangelisationstanken utelämnades till förmån för en biståndsjargong. 

Därför behöver ansökningsmaterialet kompletteras med SMF:s interna diskussioner om 

hälsovårdsprojektet. Detta görs utifrån reserapporter samt diskussionsprotokoll. 

Reserapporterna avser besök i Kongo i syfte att undersöka de lokala behoven. Detta material 

tar hela verksamheten i beaktande, vilket gör att materialet till skillnad från 

ansökningshandlingarna rymmer både evangelisation och socialt arbete. 

       Diskussionsprotokollen utgörs av justerade protokoll från Internationella utskottet (IU), 

där jag valt ut de tillfällen där förbundsmedlemmar diskuterar hälsovårdsprojektet. Utskottet 

fanns under åren 1973–83, var sammansatt av representanter från både huvudorganisationen 

och dess ungdomsförbund och fungerade som ett forum där medlemmarna diskuterade 

internationella frågor. Tanken var att utskottet skulle förbereda missionsstyrelsen (SMF:s 

beslutande organ) inför beslut rörande internationella frågor, vilket förklarar protokollens 

karaktär. De innehåller diskussioner om grundsynen gällande mission och om internationellt 

hjälparbete, även om här inte återfinns några beslut.  

 
 
 

                                                        
99 I Bilaga 2 visas en förteckning över förbundets biståndsprojekt under åren 1962-1990. Syftet med 

förteckningen är att visualisera 1980 års hälsovårdsprojekts roll som öppnandet av dammluckan för 
mångfalden av projekt. Syftet är också att föra en dialog med Stenström & Wessbros, samt Berglunds 
undersökningar från 1989-1990 som uttryckte att mängden biståndsprojekt gjort att det var svårt att 
urskilja vad som var mission och vad som var bistånd.  
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2. Mission är bistånd 

Som påpekats i inledningen befann sig SMF:s mission i en omvälvande period under 1960-

talet. Det gällde såväl på missionsfältet som på hemmafronten. Detta kapitel utgår från den 

förändrade missionärsrollen och studerar vilken missionssyn påverkan från de självständiga 

kyrkorna och den svenska biståndsmyndigheten genererade och vad denna missionssyn kom 

att innebära. Kapitlet börjar med en genomgång av hur de självständiga kyrkorna bidrog till 

att förändra missionärsrollen och fortsätter sedan med att ställa den förändrade missionsrollen 

i relation till den nyetablerade biståndsmyndigheten.  

 

Till att börja med har vi den förändrade missionärsrollen på fältet. I Kongo, uppsatsens 

fokusområde, kom avkolonialiseringen i förlängningen att skapa självständiga kyrkor. Den 

lokala kyrkan som tidigare utgjort en del av SMF, blev därigenom delvis en egen kyrka. 

Därför blev det problematiskt för SMF att evangelisera, eftersom det då skedde på en annan 

kyrkas område. De självständiga kyrkorna medförde därför ett minskat behov av svenska 

predikanter. Istället ökade efterfrågan på missionärer med en bredare yrkesprofil. 

       De självständiga kyrkorna resulterade alltså i ett läge som orsakade en identitetskris hos 

de missionärer som i sin yrkesroll som pastorer fått ägna mer tid åt predikan och inte bara 

hjälparbete. Med tanke på att stöd från hela förbundet kan ses som en av nycklarna till att 

missionens fortsatta verksamhet möjliggjordes, ligger det nära till hands att utgå ifrån att 

många av diskussionerna om mission och bistånd som skrevs i Svensk veckotidning under 

1964 skrevs utifrån vikten av att bibehålla flertalet medlemmars intresse i en verksamhet som 

hade förändrats.  

       Övertalningsförsöken skedde bland annat genom att direkt påtala omöjligheten i att 

undkomma den förändrade missionärsrollen. Därutöver förekom motiverande artiklar, där 

förslag gavs på nya arbetsformer. Som en röd tråd genom alla artiklar märks tanken att 

hjälparbete var lika naturligt som att predika ordet. Det är svårt att veta i vilken grad denna 

missionssyn, med sin positiva värdering av socialt arbete, hade påverkats av fait accompli.  

 

De två följande delkapitlen spänner över NIB:s och sedermera SIDA:s inträde på det fält som 

för SMF och andra missioner historiskt hade haft karaktären av ett missionsfält. Detta inträde 

är relevant för föreliggande studie eftersom vi tidigare i det teoretiska kapitlet sett att en 

relation mellan olika aktörer på ett och samma fält inte sällan handlar om tävlan om autonomi 
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över fältet. Det som studeras är alltså förstadiet till en förändrad maktbalans samt en 

eventuellt fortsatt förändring av SMF:s prioritet i sin missionssyn. 

 

För att kunna studera maktbalansen stödjer jag mig på Bélands tolkning av Bourdieu och 

granskar vilka resurser de olika aktörerna förfogade över. Jag utgår från att 

biståndsmyndigheten hade tillgång till resurser i form av kapital och svensk politisk 

legitimitet. Detta var resurser som missionsförbundet behövde. Samtidigt var myndigheten i 

behov av SMF:s resurser, som bestod av lokala nätverk, redan fungerande verksamhet och 

kunskap om utlandsverksamhet. För att göra det möjligt att studera denna relation utförs 

undersökningen genom att se på SMF:s relation till den nya aktören på fältet utifrån de 

diskussioner som kom att grunda 1) SMF:s nya missionssyn 2) SMF:s syn på relationen 

mellan deras traditionella verksamhet och biståndsverksamheten. Det sker genom att två 

händelser gås igenom. Den första utspelar sig under det frikyrkomöte som hålls år 1964 där 

diskussionstemat var missionens relation till det statliga biståndet. Den andra händelse som 

studeras är ett offentligt replikskifte i tidningen mellan chefredaktören på Svensk 

Veckotidning Bertil Zachrisson och missionspastorn och styrelseledamoten i NIB, Einar 

Rimmerfors. Replikskiftet handlade om vilken roll SMF förväntades ta i skapandet av 

biståndspolitiken.100  

2.1 Självständiga kyrkor och den förändrade missionsrollen  
 

Det är mot bakgrund av det nya missionsläget samt instabiliteten i den forna Kongo-kolonin 

som följande sammanställning från missionsstyrelsens (SMF:s beslutande organ) 

sammanträde tog form. Styrelsen diskuterade en rapport av Arvid Stenström, dåvarande 

sekreterare för yttre missionen och som vi sett i Moregårds forskning, SMR:s representant 

gentemot biståndsmyndigheten. I rapporten poängterades hur kyrkornas självständighet hade 

inneburit en ny arbetsfördelning mellan missionen (alltså den utländska närvaron i Kongo-

kolonin) och kyrkan (den faktiska organisationen på plats i utlandet). I en sammanfattning av 

rapporten sades att:  

 
När det gäller samspelet mellan mission och kyrka så har missionssituationen förändrats så, att det 

tekniska biståndet har kommit att spela en allt större roll […]. Men man måste förstå, att följden av 

                                                        
100 Denna del av studien baseras på en fullständig genomgång av Svensk Veckotidning för året 1964. 
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att kyrkan blivit självständig, är att en hel del av det arbete, som förr gjordes av missionen, då den 

gjorde allt, nu utförs av kyrkorna själva. Nu är missionsarbetet bara en del av kyrkans totala 

insats.101 

 

Den slutsats som Stenström drog av att missionsorganisationerna inte längre utgjorde hela 

verksamheten utan endast en del av den lokala kyrkans arbete, var att missionärerna behövde 

hitta en annan roll. Rollen han föreslog var en yrkesanknuten sådan, med ökad närvaro av 

svenska missionärer på sjukhus och skolor. Stenström påpekade också, kanske som ett sätt att 

övertyga förbundet om den nya arbetsfördelningen, att tidigare missionärer menat ”att 

missionen aldrig kan lyckas, om den inte vinner afrikanerna och evangelisera genom dem”. 102 

Stenström ansåg att SMF kommit till just den tidpunkten och att det därför var naturligt att 

släppa rollen som pastorer till afrikanerna.103 Att på det sättet försöka legitimera sin fortsatta 

närvaro i landet märks i fler artiklar, vilket visas nedan. 

 

Missionens områden liknades vid oaser av trygghet i de orostider som Kongo-Brazzaville 

genomlevde under 60-talet. Därför menades att svenska missionärer behövde vara kvar på 

plats eftersom kongoleserna, trots utbildning och trots självständiga kyrkor, ansågs vara i 

behov av rådgivning. Kontentan utifrån artiklarna är att de forna kolonierna behövde den 

utländska närvaron för att uppnå stabilitet.104 Återigen uppmanades missionärerna att förstå 

att missionsrollen var förändrad och med den också ansvaret. Ett konkret exempel på hur 

missionärerna kunde ta ett nytt ansvar gavs i en artikel skriven från missionsfältet.  

      Texten, författad av en missionär på plats i Kongo, Josef Öhrneman, centrerades kring ett 

koncept med praktiskt arbete introducerat av amerikanska missionärer. Missionären skrev att 

den amerikanska församlingen hade ”sänt ut en flock av troende unga män utan särskild 

specialutbildning […]. De bär namnet Pax-män, är alltså i fredens värv och representerar en 

form av kristlig u-landshjälp”. 105 Enligt Öhrneman hade SMF:s ungdomsförbund tagit intryck 

av Pax-männen inför lanseringen av sitt koncept ”korttidstjänster”. Dessa ”korttidstjänster” 

kom att, som vi såg i den historiska bakgrunden, utvecklas till volontärtjänster finansierade 
                                                        
101 Osignerad, ”Från missionsstyrelsens sammanträde: Missionsläget i Kongo kräver skärpt insats. Indien får 
egen kyrka”, Svensk Veckotidning nr 43, 23/10 1964, s. 6.  
102 Ibid.  
103 Ibid.  
104 Göran Hydén, ”De kristna församlingarna i Kongo, stabiliseringsfaktor att räkna med”, Svensk Veckotidning 
nr 42, 16/10 1964, s. 6; ”SMF-pastor i FN-tjänst”, Svensk Veckotidning, nr 3, 17/1 1964, s. 12-13; Jaspard 
Kimpolo, ”Kongo/Brazzaville 1964 och framtidens Kongo”, Svensk Veckotidning, nr 4, 24/1 1964, s. 6; 
Osignerad, ”De unga kyrkorna växer i ansvar och mognad, och Ekonomiskt kaos i Kongo-Leo. Nya missionärer 
behövs, Svensk Veckotidning, nr 25, 19/6, 1964, s. 16. 
105 Josef Öhrneman, ”U-landshjälp kräver nytt missionsansvar”, Svensk Veckotidning nr 23, 5/6 1964, s. 12.  
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med SIDA-pengar. Korttidstjänsterna hade en praktisk inriktning och tillät personer inom 

olika professioner att ge sin tid till missionen. 106  

 

Som kan utläsas ovan verkar Missionsförbundet inte haft några större problem med att 

hantera den första förändringen. Dessutom verkar inte heller förändringen ha orsakat minskad 

legitimitet på missionsfältet. Även om rollen förändrades hittade förbundet andra vägar för sin 

missionsverksamhet.  

2.2 Biståndsmyndigheten och den förändrade missionsrollen  
 

Om självständiga länder och kyrkor inte nämnvärt förändrade maktbalansen på fältet utan 

snarare tvingat missionsverksamheten att förändras, visar fortsättningen av kapitlet ett nytt 

skeende. Förändringen på hemmafronten tog sig nämligen en annan karaktär när statens 

biståndspolitik kom att utmana missionsverksamhetens ensamrätt på utlandsverksamhet.  

2.2.1 Frikyrkomötet 1964 och relationen mellan statligt bistånd och 
missionsverksamhet 
 
Källmaterialet visar att biståndsmyndigheten både skapade problem och möjligheter för SMF. 

Förbundet ställdes inför en situation där biståndsmyndigheten på samma gång var konkurrent 

om legitimiteten på det utländska fältet och potentiell finansiär till SMF:s utökade 

missionsverksamhet. Men innan det kunde bli tal om finansiering kom diskussionen inom 

förbundet, såväl som samtal med biståndsmyndigheten, att präglas av frågan huruvida 

missionsverksamhet inbegrep tekniskt bistånd.  

       I sin forskning visar Kerstin Moregård att det var först i och med 1965 års bildande av 

SIDA som motsättningarna mellan missionsorganisationerna och biståndsmyndigheten löstes. 

Motsättningarna löstes efter grundliga diskussioner.107 Detta speglas i 1964 års frikyrkomöte, 

där stor tid ägnades åt frågan om relationen mellan missions- och biståndsverksamhet. Vad 

Moregårds forskning däremot inte visar är hur SMF och övriga missionsorganisationer ställde 

sig till att ta emot statligt bidrag. Den frågan kommer jag beröra nedan.  

 

                                                        
106 Josef Öhrneman, ”U-landshjälp kräver nytt missionsansvar”, Svensk Veckotidning nr 23, 5/6 1964, s. 12; 
Andreasson, s. 223.  
107 Moregård, s. 25. 
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Som diskussionen i Svensk Veckotidning visar gällde således frågan om samarbete inte bara 

vilken strategi missionsorganisationerna skulle använda för att få sig tilldelat statligt bidrag, 

utan också vilka fördelar och nackdelar organisationerna skulle få vid ett förstärkt samarbete.  

Diskussionen rörde sig över fyra områden. För det första behandlades missionens och det 

tekniska biståndets natur. Utgångspunkten var att missionen alltid bedrivit det som kommit att 

kallas tekniskt bistånd. Däremot påpekades en tendens där det hjälparbete som tidigare legat 

inom kyrkornas ram hade börjat tas över av staten och resten av samhället.108  

     På det följde den andra punkten: om hjälparbete började utföras av andra aktörer, borde då 

inte missionsverksamheten samarbeta med dessa? I diskussionen fastslogs att samarbete med 

statligt tekniskt bistånd skulle vara önskvärt förutsatt det inte kringskar möjligheten till 

evangelisation.109  

       För det tredje gav kravet på ett religiöst och politiskt obundet bistånd orsak till en oro 

inför att behöva ge upp evangelisation vid eventuellt nyttjande av biståndspengar. Dock 

verkade inte Missionsförbundet tycka att det var deras verksamhet som utgjorde problemet. 

Snarare lyftes vad förbundet menade var statens oförmåga att förstå vad man gjorde. Som 

jämförelse hänvisades till att den norska och danska staten använde missionen som kanal för 

bistånd, medan den svenska hade hängt upp sig på kravet att biståndet skulle vara politiskt 

och religiöst obundet.110  

       Den fjärde och sista punkten handlade om ett klargörande av missionsverksamhetens 

motiv. SMF:s brist på uttalad missionssyn är något som Anders Stenström och Lars Wessbro 

påpekat i sin missionsstudie från 1990 och det verkar varit tongivande för organisationerna 

tillhörande SMR. I sitt inledningsanförande framförde Arvid Stenström att för att staten skulle 

kunna förstå vad missionsorganisationerna gjorde behövde förbunden först klargöra syftet och 

motiven för sig själva. Enligt Arvid Stenström försvårades ett förtydligande av att olika 

trosinriktningar tolkade missionsverksamhet på olika sätt. ”’Det ser ut som om’ vissa 

missioner skulle betrakta den sociala nöden, de materiella behoven som självständiga motiv 

för hjälpinsatser. Andra betraktar nöden som symptom på ett andlig ont, som skall botas 

genom andlig hjälp.” 111 För att kunna överbrygga denna skillnad föreslog Stenström att båda 

sidor tänkte om: 

 
                                                        
108 Ragnar Widman, ”Frikyrkomötet 1964: Missionerna en lämplig kanal för den statliga u-landshjälpen”, Svensk 
Veckotidning, nr 12, 20/3, 1964, s. 13. 
109 Ibid. 
110 Ibid. 
111 Arvid Stenström, ”Frikyrkorna och U-länderna, Skillnaderna i missionssyn ger olika biståndsutslag”, Svensk 
Veckotidning, nr 11, 13/03 1964, s. 12, 19. 
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Missionens sjukvård, undervisning, predikan är blott skilda sätt att säga samma sak, tillämpningen 

av kärlekens religion. Gud frälser hela människan, både kroppen och själen […] Tekniskt bistånd 

blir inte något vid sidan av missionens egentliga ärende utan en sida av det.112  

 

Stenströms tolkning följer således Bengt Sundklers resonemang kring missionsmyntets två 

sidor som redovisades i inledningskapitlet. Ofrånkomligen var missionsverksamhet både det 

predikade ordet och handlingarna. Med en sådan logik följde att missionsverksamhet till sin 

natur var tekniskt bistånd. Däremot betydde inte tankegången att tekniskt bistånd innefattade 

missionsverksamhet. I alla fall inte om missionsverksamhet per definition omfattade att 

omvända icke-troende kristna till kristendom.  

      Stenström var av den åsikten att även teknisk biståndsverksamhet omfattade ett 

överförande av andra idéer. Det är i den andan han byggde sin argumentering om sätt att lösa 

motsättningarna mellan statligt bistånd och missionsverksamhet. Denna argumentering 

stämmer överens med Moregårds tes att det var frågan om religiös neutralitet som stod i 

vägen för ett samarbete.113 Enligt Stenström var frågan om missionsverksamhetens neutralitet 

en felställd fråga, eftersom mottagarländerna inte efterfrågade neutralt bistånd. I de fall 

mottagarländernas regering ville ha kristendomsundervisning hade missionen det och i de fall 

där religionsundervisning inte var tillåten strök missionen den från kursutbudet. Tanken att 

det skulle finnas någon som var neutral ansåg han vara omöjlig: ”inte ens ateisten kan vara 

religiöst neutral”.114 Även här följer resonemanget Moregårds, som menar att lösningen för att 

mer biståndspengar skulle kunna kanaliseras via missionsorganisationerna, var att låta 

mottagarländerna bestämma vilket slags hjälp de ville ha.115 

       Einar Rimmerfors, riksdagsman för folkpartiet, missionsförbundare och ledamot i NIB:s 

styrelse, höll ett föredrag i den seminariegrupp som diskuterade relationen mellan 

missionsverksamhet och bistånd och lyfte frågan om bistånd utan religiös anknytning och 

påpekade att det handlade om en feltolkning från NIBs sida. Enligt honom verkade det som 

om NIBs första generalsekreterare Arne Björnberg likaväl som statsrådet (tillika Sveriges 

första biståndsminister) Ulla Lindström sett hjälparbete inom missionsorganisationerna 

enkom som försök att religiöst påverka mottagarländerna.116 Kontentan av Rimmerfors linje 

                                                        
112 Arvid Stenström, ”Frikyrkorna och U-länderna, Skillnaderna i missionssyn ger olika biståndsutslag”, Svensk 
Veckotidning, nr 11, 13/03 1964, s. 12. 
113 Moregård, s. 25. 
114 Arvid Stenström, ”Frikyrkorna och U-länderna, Skillnaderna i missionssyn ger olika biståndsutslag”, Svensk 
Veckotidning, nr 11, 13/03 1964, s. 19.  
115 Moregård, s. 24. 
116 Ragnar Widman, ”Frikyrkomöte 1964, Missionerna en lämplig kanal för den statliga u-landshjälpen”, Svensk 
Veckotidning, nr 12, 20/03, s. 13.   
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kan tolkas som att han inte såg SMF:s hjälparbete som sammankopplat med den kristna 

verksamheten, vilket i viss mån stod i motsättning till vad Stenström tidigare påpekat. Denna 

oklarhet vad gäller missionsverksamheten och missionssynen kommer att följa som ett tema 

genom källmaterialet.  
 

2.2.2 SMF:s roll i formandet av biståndspolitiken   
 

Att förbundet inte helt verkade ha formulerat sin missionssyn kan antingen tänkas ha stjälpt 

eller ha hjälpt inför ett samarbete med biståndsmyndigheten. Detta samarbete ses från SMF:s 

perspektiv i ljuset av en maktkamp, vilken studeras närmare nedan. 

       Inför formandet av olika kanaler för bistånd använde NIB sig av arbetsgrupper. Tidigare 

såg vi hur en av missionärerna, Josef Öhrneman, refererade till SMU och de korttidstjänster 

som senare kom att finansieras av SIDA. 1964 var dessa arbetsinsatser ännu inte understödda 

av biståndspengar. Däremot förberedde NIB riktlinjerna för det som senare kom att bli 

volontärbidrag. Chefredaktören för Svensk Veckotidning, Bertil Zachrisson, upprördes över att 

det i arbetsgruppen inte fanns någon representant från missionsorganisationerna. Som en följd 

av sitt missnöje publicerade han ett antal NIB-kritiska artiklar, alla med adress Einar 

Rimmerfors. Zachrisson verkade vilja påvisa att ett motstånd mot missionsverksamheten 

förekom från biståndsmyndighetens sida och skrev att: 

 

det är enormt förvånande och mycket illa varslande att inte NIB i någon av grupperna funnit 

anledning att placera personer som skulle kunna tillföra arbetet den rika erfarenhet som de kristna 

ungdomsorganisationerna och missionens folkbildningsarbete förfogar över. I sin tidigare 

uppläggning uppträdde ofta NIB demonstrativt överlägset mot missionen, trots att den har 

mångårig dokumenterad erfarenhet av u-landstjänst i alla delar av världen. Men att som nu, när 

man direkt avser att till NIB kanalisera in ungdomsorganisationernas erfarenhet av frivilligtjänst 

och folkbildningsorganisationernas u-landsplaner, avbörda sig missionsarbetets rika fond av 

kunskap, det är direkt utmanande.117 

 

Vidare uttryckte Zachrisson att Rimmerfors roll som styrelseledamot i alla lägen borde varit 

att företräda missionens agenda. När nu missionsorganisationerna inte bjöds in till samtal, 

undrade Zachrisson om Rimmerfors verkligen gjort sitt arbete. Rimmerfors, som till skillnad 

från Zachrisson inte ansåg det rimligt att missionen alltid skulle vara företrädd, nämnde att 

andra organisationer inte klagade när de inte var representerade. Dessutom menade 
                                                        
117 Bertil Zachrisson, ”Nya NIB börjar dåligt”, Svensk Veckotidning, nr 37, 11/09 1964, s. 2.  
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Rimmerfors att frågor av liknande karaktär hur som helst landade på 

missionsorganisationernas och SMF:s bord. Detta för att de passerade via 

missionssekreteraren för SMR, Arvid Stenström, som också var SMF:s sekreterare för den 

yttre missionen.118  

       Mot bakgrund av Einar Rimmerfors position som riksdagsman och styrelseledamot i NIB 

är det inte svårt att förstå att han ställde sig betydligt mindre kritisk till NIBs inställning till 

missionsverksamhet. Rimmerfors menade sig uppleva ett bra samarbete med en ny 

generalsekreterare, som beskrevs som administrativt skickligt och med en öppen attityd mot 

kyrkans verksamhet. Därför borde man ”på kristet håll uppskatta hans inte bara välvilliga utan 

sakliga positiva inställning till missionens gärning”.119 Att Rimmerfors beskrev 

generalsekreterarens inställning till missionen som positiv fångades upp av Zachrisson, som 

replikerade att han höll med om att den nya NIB-ledningen verkade ha ett annat 

förhållningssätt till missionen och att det just därför var förvånande att missionen inte var med 

i arbetsgruppen.120 Rimmerfors, som efter Zachrissons inlägg fått frågor kring sin inställning 

till NIB av kollegor i myndigheten, svarade att han tyckte att han blivit felaktigt citerad. Till 

svar underströk att det var Zachrisson som genom sitt citat förvridit budskapet: 

 
Det är dessutom ett faktum, att även generalsekreterare Björnberg, med sin anknytning till ett 

missionsförbundarehem [sic!], ofta uttalade förståelse för missionen, och aktivt medverkade till de 

anslag som under hans tid gavs till missionens yrkesskolor. Nu, när NIB-krisen är över, hoppas vi 

kunna gå vidare.121 

 

Relevant för att studera kampen om legitimitet på det som tidigare bara varit ett missionsfält 

men som nu började ta formen av ett biståndsfält, är att se vem som hade makt att legitimera 

den andra aktören. Utifrån citaten kan avläsas att en maktförändring började äga rum. 

Eftersom det verkar ha varit viktigt för Zachrisson att missionsverksamheten var 

representerad, och i och med att Rimmerfors helst inte tog ställning mot NIB, ses tecken på att 

en ny ledande aktör på fältet växte fram.  
                                                        
118 Bertil Zachrisson, ”Nya NIB börjar dåligt”, Svensk Veckotidning, nr 37, 11/09 1964, s. 2; Einar Rimmerfors, 
”Har nya NIB börjat dåligt. Komplettering från kristet håll önskvärd”, Svensk Veckotidning, nr 39, 25/9 1964, s. 
8; Moregård, s. 15-17.  
119 Einar Rimmerfors, ”Har nya NIB börjat dåligt. Komplettering från kristet håll önskvärd”, Svensk 
Veckotidning, nr 39, 25/9 1964, s. 8; NIB-krisen beskrivs i följande text, Ulf Rundin, Valet av mottagarländer 
för svenskt bistånd åren 1950-1990, Magisterseminariet 2002, (Historiska institutionen: Stockholm), s. 13, 
[http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/valet-av-mottagarlander-for-svenskt-bistand-aren-1950-1990-2002/, 
hämtad 17/12 2017], som en kris där NIB:s organisation och val av generalsekreterare kritiserades. Den nye 
generalsekreteraren som omnämns i citatet antas vara Ernst Michanek som efterträdde Arne Björnberg.   
120 Bertil Zachrisson, ”Nya NIB”, Svensk Veckotidning, nr 39, 25/9 1964, nr 39, s. 2. 
121 Einar Rimmerfors, ”NIB och missionen” Svensk Veckotidning, nr 43, 23/10 1964, s. 8.  
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       Möjligtvis kan också tänkas att Rimmerfors inte såg en skillnad mellan det tekniska 

biståndet utfört av staten och SMF:s missionsverksamhet. Det skulle i så fall antingen 

inneburit att han, som påpekats ovan, företrädde en något annorlunda missionssyn än 

Stenström. Rimmerfors missionssyn påminner om den universalism inom biståndsparadigmet 

som Terje Tvedt lyfter i sin forskning, där synen på bistånd är att det är sådant som mission 

såväl som stat gör.122 En annan möjlig tolkning är att Rimmerfors missionssyn låg närmare 

svenska kyrkans prioritering av socialt arbete, medan Zachrissons missionssyn passade in på 

det Péturssons studie visat var den typiska missionssynen för missionsförbundare – en balans 

mellan socialt arbete och evangelisation.123  

2.3 Kristet socialt arbete, ett fulländat bistånd  
 

Om vi följer idén att missionsverksamhet innefattade tekniskt bistånd, framkommer ännu en 

diskussion. Vem var bäst lämpad att utföra verksamheten? Missionssekreterare Arvid 

Stenström menade vid Frikyrkomötet 1964, att missionsorganisationerna alltid tog sitt ansvar 

för omvärlden och så skulle fortsätta, eftersom tekniskt bistånd i missionens hand var en 

verksamhet mer pålitligt än tekniskt bistånd utfört av staten. Vidare framförde Stenström att:  

 

Kolonialmakterna nyttjade länderna för egna syften, ekonomiska, strategiska och andra, bröt ned 

de traditionella politiska och ekonomiska och sociala organisationerna, utan att ge fullgod 

ersättning. Det var i den situationen som missionen trädde in och betalade andras utgifter, 

kolonialmakternas utgifter. Missionen har under decennier betalt dessa, och håller nu på att betala 

de unga självständiga staternas utgifter. Missionen har betalat för kolonialmaktens misstag, och nu 

för de unga staterna. […]. Missionen kommer att fortsätta att betala därför att den känner 

förpliktelsen mot mänskligheten i stort och vill att dessa unga stater skall stabiliseras och bli 

värdiga sitt namn som fria nationer. De kommer att göra det för att genom en inre uppbyggnad 

göra slut på sociala och ekonomiska och andra orättvisor, vilka eljest kommer att förvandla de 

unga staterna till oroshärdar, som hotar världsfreden. 124  

       

Liknande retorik förekom senare under året vid den årliga annandagsinsamlingen till yttre 

missionens verksamhet. Inför annandagsinsamlingen 1964 publicerades en annons i Svensk 

                                                        
122 Tvedt (2003), s. 283, 303–309.  
123 Pétursson, s. 92-93.  
124 Arvid Stenström, ”Frikyrkorna och U-länderna, Skillnaderna i missionssyn ger olika biståndsutslag”, Svensk 
Veckotidning, nr 11, 13/03 1964, s. 19. 
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Veckotidning. Budskapet i annonsen var att SMF:s utvecklingsbistånd var ett bistånd som stod 

över allt annat bistånd. Rubriken löd: ”Varför kronans värde växer i missionen.”  

      Argumenten för att Missionsförbundet bedrev ett lönsamt biståndsarbete grundades bland 

annat på erfarenhet. SMF menade att det var på grund av missionens långa erfarenhet – mer 

än 80 år av ”biståndsverksamhet” – som de visste hur bidragsgivarnas pengar skulle förvaltas 

på bästa sätt. Dessutom ansågs förbundet i och med sitt kristna budskap bedriva ett mer 

fulländat bistånd än andra aktörer:  

 

Det som ger missionen dess specifika karaktär av u-landsinsats är den kristna grundsynen på 

människan. Denna grundsyn innesluter också omtanken om människans själ. Missionen förlänar 

härigenom u-landsarbetet ytterligare en dimension vid sidan av den humanitära och sociala, en 

dimension som har med personlig tro och upplevelse att göra men därför inte är mindre reell och 

genomgripande. Den som i sin kristna tro omfattar en sådan övertygelse förstår varför kronans 

värde växer i missionen.125 

 

Vid en första anblick tycks det som om SMF upphöjde sin egen verksamhet och såg den som 

förmer än det bistånd som staten gav. Samtidigt visar annonsen att ett nytt språkbruk inom 

förbundet började ta form. Istället för att benämna all sin verksamhet utomlands för mission, 

började de delar som liknade det tekniska biståndet att kallas för bistånd. Det nya språkbruket 

menar jag ger en bild av ett förbund som kände ett behov av att åberopa sin legitimitet på 

utlandsfältet och därför i annonsen påpekade att den yttre missionen tillsammans med staten 

var ansvarig i ”det svenska u-landsarbetet”. 126 

       Den verksamhet som för Rimmerfors bestod i två olika delar: predikan av ordet och 

utförandet av ordet, beskrevs i annonsen utifrån Stenströms synsätt, där predikan och social 

handling utgjorde två oskiljaktiga processer. Missionens expertkunskap vilade alltså på mer 

än lång erfarenhet och biståndskunnande. Deras specifika vision av ”[k]risten förkunnelse, 

fostran och undervisning” ansågs vara det som kunde förbättra individens liv och samhället i 

stort.127 Även om verksamheten kallades för bistånd, användes inte ordet i annonsen i första 

hand för att förbundet ansåg att de utförde bistånd och inte mission, utan för att de menade att 

mission till sin natur var tekniskt bistånd. Förändring av diskursen medförde dock en 

förändring av praktiken från att se social hjälpverksamhet som en handling parallell med det 

                                                        
125 Annons, ”Varför kronans värde växer i missionen”, Svensk Veckotidning, nr 49, 4/12 1964, s. 7. 
126 Ibid. 
127 Ibid. 
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evangeliska uppdraget, till en där förbundet började inrikta sig på att utföra ett så bra 

biståndsarbete som möjligt.  

2.4 1967 och 1968 
 

Frågan som måste ställas är om det verkligen inte fanns andra åsikter inom förbundet. Var alla 

positivt inställda till ett samarbete med den statliga biståndsverksamheten? En genomgång av 

SMF:s årsbok Ansgarius visar att två artiklar från 1967 utgjorde de sista exemplen på att 

evangelisation hävdades framför social verksamhet. Att just 1967 var det sista året kan 

möjligen förklaras med kyrkomötet i Uppsala 1968. Kyrkomötet genomsyrades av politiska 

frågor såsom fred och rättvisa och SMF som deltog i mötet verkar ha påverkats, eftersom den 

skeptiska tonen i årsboken efter 1967 var som bortblåst och mission och bistånd sågs som två 

sidor av samma mynt.128  

       De två artiklarna från 1967, ”Närmissionen lär av fjärrmissionen” och ”Varför söka 

omvända folk?”, skrevs av ordföranden i missionsstyrelsen Ansgar Eeg Olofsson och 

missionär Lydia Svärd. Texterna rörde sig runt samma tema: om förbundet utförde alltför 

mycket verksamhet som liknade biståndsverksamhet, riskerades det kristna budskapet att 

urvattnas. Med ett urvattnat budskap skulle missionen förvandlas till en av många andra 

humanitära organisationer som arbetade för en bättre värld. Eeg Olofsson som inte alls 

verkade se predikan och hjälparbete som oskiljaktiga delar av missionsverksamheten, undrade 

vilken roll en kristen organisation då hade att spela.129  

       Lydia Svärd å sin sida attackerade den positiva uppmärksamheten missionsverksamheten 

fått från staten och varnade för vilka konsekvenser berömmet kunde få. Enligt Svärd hade 

missionärer alltid fått stå ut med att andra tyckt att de varit underliga figurer. Därför 

bedömdes risken vara att förbundsmedlemmarna skulle börja tycka att det var alltför trivsamt 

att inte längre vara missförstådda och i sin iver att lyssna till statens positiva ord om 

missionens yttre verksamhet glömma bort missionens inre kärna. Svärd skrev: 

 

grundläggande i såväl Gamla som Nya Testamentet är budet om att älska Gud över allting och att 

älska sin nästa som sig själv. Kärleken kräver att vi delar med oss av vad vi har […] Sjukvård, 

hälsovård, matutdelning, skolarbete, familjeplanering i det överbefolkade Asien, brunnsborrning 

                                                        
128 Olle Engström, ”Uppsala möte 1968, Kyrkornas Världsråds fjärde generalförsamling”, Ansgarius. Svenska 
Missionsförbundets årsbok, årgång 63 (Stockholm: SMF, 1968), s. 57-58. 
129 Ansgar Eeg-Olofsson, ”Närmissionen lär av fjärrmissionen”, Ansgarius. Svenska Missionsförbundets årsbok, 
årgång 62 (Stockholm: SMF, 1967), s. 27-28. 
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etc. är naturliga företeelser i linje med principen att dela med sig och att behandla andra 

människor, såsom man själv önskar bli behandlad. Men detta räcker inte. Det bästa vi fått är 

evangeliet, det glada budskapet om frälsningen i Jesus Kristus. Hur skulle vi kunna behålla det 

bästa för oss själva och dela med oss av det näst bästa bara? 130 

 

Året efter, 1968, hölls således kyrkokonferensen i Uppsala. Under mötet samarbetade Svensk 

Veckotidning med samfundstidningarna Vår kyrka (Svenska kyrkan) och Svenska sändebudet 

(Metodistkyrkan) och tillsammans publicerade de åtta nummer.131 Redaktörerna för de åtta 

specialnumren var fyllda med förhoppningar inför mötet. Diskussionsunderlagen Kyrkornas 

Världsråds kansli i Genève skickat ut inför mötet, genomsyrades av löften om arbete för stora 

strukturella förändringar.132 Ledarskribenterna hoppades därför på radikala beslut som kunde 

påverka medlemskyrkorna att arbeta främjande för familjeplanering och övernationella 

strukturer (framför internationella), men också att Kyrkornas Världsråd skulle ansluta sig till 

uppmaningen att FN:s medlemsstater skulle betala 1 procent av BNP i bistånd.133 I de sista 

numren märks dock en viss besvikelse över att Kyrkornas Världsråds styrelse, vid mötets slut, 

inte hade vågat gå lika långt som de på förhand utskickade texterna gett uttryck för. Trots 

besvikelsen gladdes skribenterna åt mötets uppmaning till medlemskyrkorna att axla rollen att 

tjäna världen och kämpa för att den skulle bli mer rättvis. Rättviseaspekten hade även Olof 

Palme, som varit en av talarna, propagerat för.134 Om Kyrkornas Världsråd inte levt upp till 

förväntningarna, hyllades ”ungdomen” som hjältarna; de hade tydligt tagit ställning för 

radikala metoder.135 Att ungdomen lyftes fram stämmer med det vi redan i den historiska 

bakgrunden, i samband med SMU:s ökande medlemsantal.136 

2.5 Sammanfattande diskussion 
 

Kapitlet fångar den begynnande omdaningen av det holistiska missionsarbetet bestående av 

predikan och hjälparbete. Förändringen, som inledningsvis innebar en förskjutning av 

prioritering mot hjälparbete, kom fortsättningsvis att innebära försök att retoriskt skilja 

                                                        
130 Lydia Svärd, ”Varför söka omvända folk?”, Ansgarius, Svenska Missionsförbundets årsbok, årgång 62 
(Missionsförbundets förlag, 1967) s. 60. 
131 Framsida, ”Uppsala 68”, Svensk veckotidning, nr 25, 21/06 1968.  
132 Ledare, ”Föredragningslistan”, Svensk veckotidning (Uppsala 68), nr 3, 5/7 1968. 
133 Ledare, ”Handlingslinjer”, Svensk veckotidning (Uppsala 68), nr 7, 19/07 1968.  
134 Ledare, ”Guds fattiga”, Svensk veckotidning (Uppsala 68), nr 4, 9/07 1968.  
135 Ledare, ”Satsningen” Svensk veckotidning (Uppsala 68), nr 5, 12/07 1968; Ledare, ” Mot en ny djärvhet”, 
Svensk veckotidning (Uppsala 68), nr 8, 26/07 1968.  
136 Andreasson, s. 222. 
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verksamheterna åt, där SMF stod för det finansiella understödet till olika verksamheter och 

undan för undan släppte ansvaret för det andliga arbetet till den lokala kyrkan.  

     Omgrupperingen av missionsmetoderna förklaras med de efter 1961 självständiga 

kyrkornas önskemål om att själva få sköta evangelisationen. Att helt avveckla sin 

utlandsverksamhet tycks ha varit otänkbart för SMF. För att istället motivera fortsatt 

verksamhet i Kongo, prioriterades det sociala arbetet i förbundets utlandsverksamhet. Ser vi 

på den lokala kyrkan EEC:s arbete som en del av SMF:s övergripande vision av att bedriva 

mission, fortsatte verksamheten att vara holistisk, men med förändringen att 

lokalbefolkningen skötte predikan av ordet medan det svenska förbundet stod för finansiering 

av det biståndsliknande arbetet.  

 

Historisk institutionalism tillsammans med Bourdieus begrepp fält, kapital och habitus ger 

följande analys av händelseförloppet. SMF satte likhetstecken mellan det sociala arbete de 

utfört och det biståndsarbete myndigheten planerade bedriva via CSO:s. Därför kunde 

förbundet överföra sitt habitus som experter på socialt arbete på missionsfältet, till 

biståndsfältet. SMF förmodas inledningsvis ha haft ett habitus av att vara regelutformare på 

missionsfältet, vilket sannolikt inneburit vilja till att fungera som regelgörare på biståndsfältet 

(allt för att skydda sin expertroll). Emellertid hade biståndsmyndigheten NIB och sedermera 

SIDA kapital i form av budget och i form av att vara statliga representanter; kapital som 

övertrumfade SMF:s erfarenhet och gjorde myndigheten till regelgörare på det 

biståndspolitiska fältet.  

      För att behålla rollen av regelgörare på missionsfälten tvingades SMF att bli regelutförare 

på biståndsfälten och det var precis detta som tvingade dem till att agera strategiskt gentemot 

SIDA. Huruvida de lyckades överlag är en empirisk fråga. På vissa platser, såsom kommer 

visas i min undersökning, gjorde de det, men på andra platser inte. Förbundet ändrade sitt 

språkbruk, som ett av stegen i processen att närma sig biståndsmyndigheten. Bland annat 

byttes den tidigare retoriken om ett holistiskt missionsarbete ut mot termen kristet tekniskt 

bistånd. Därutöver argumenterade förbundet för möjligheten att dela upp 

missionsverksamheten i evangelisation och i socialt arbete – tvärtemot den tidigare holistiska 

approachen. Detta för att kunna benämna sig som religiöst neutrala. Som visas framöver i 

undersökningen handlade den förändrade retoriken snarare om ett sätt för förbundet att få ta 

del av biståndsfinansiering. Att det biståndskritiska perspektivet som noterats 1967 i de två 

biståndskritiska artiklarna publicerade i Ansgarius, inte förekom senare, menar jag antingen 

berodde på att förbundets tyngdpunkt framöver utgjordes av socialt arbete, eller på att 
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medlemmar som prioriterade predikan av ordet framför socialt arbete, såg att genom 

finansiering och drift av socialt arbete frigjordes resurser till andliga bestyr. Mission sågs som 

bistånd, medan bistånd inte sågs som mission. Förbundet verkar å ena sidan sett sin 

verksamhet som en bättre variant av bistånd och å andra sidan som en verksamhet helt 

frånkopplad från den religiösa verksamheten. 
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3. Hjälp till U-hjälp – biståndsarbetets riktlinjer 

3.1 Inledning och vidare disposition 
 

Om förra kapitlet behandlade SMF:s missionssyn i förhållande till den gryende 

biståndspolitiska verksamheten, samt initieringen av relationen dem emellan, kommer 

fortsättningsvis relationens karaktär granskas. Följande undersökningsdels syfte är därför att 

visa på riktlinjerna för samverkan mellan SMF och SIDA. 

 

Att studera relationen innebär att med stöd i teorikapitlet utforska hur regelutföraren SMF, 

genom att följa regelgöraren SIDA:s riktlinjer för biståndsverksamhet, å ena sidan hjälpte 

myndigheten att utföra statligt bilateralt biståndsarbete, men å andra sidan använde 

riktlinjerna för egna syften (missionsverksamhet). Det är när en aktör lär in ett 

handlingsmönster och införlivar det i sitt handlande (i detta fall karakteriseras mönstret av 

riktlinjerna för att söka biståndsbidrag till sin verksamhet) som habitus skapas eller förändras. 

Då uppsatsens huvudfokus är SMF, ligger min prioritet på att undersöka hur relationen med 

SIDA kom att påverka förbundets missionssyn. Utifrån teorin betyder det att undersökningen 

i viss mån syftar till att följa SMF:s habitus.  

     Undersökningsperioden är 1970-talet. Under decenniet menar jag myndigheten förändrade 

maktbalansen på det som tidigare varit SMF:s expertområde (missionsfältet), med hjälp av sin 

politiska legitimitet och ett kapital i form av en ökande biståndsbudget. Utifrån min teoretiska 

ram betraktas alltså SIDA som en aktör som antog rollen som regelutformare. Eftersom det 

var biståndsmyndigheten som var regelutformare, drevs missionsorganisationen till att 

införliva dess riktlinjer för bistånd via civilsamhällesorganisationer i sina ansökningar. 

Således kommer missionsförbundets inlärning av myndighetens riktlinjer i blickfånget och 

inte SIDA:s inhämtning av civilsamhällets erfarenhet och kunskap från fältet. Det innebär att 

biståndsmyndighetens påverkan av samarbetet med utföraraktörerna inte berörs i lika stor 

mån som biståndspolitikens påverkan på förbundet.  

     Med utgångspunkt i mina teoretiska antaganden kan man anta att relationen mellan de 

olika aktörerna genomgick en gradvis förändring. En successiv förändring, där 

regelmottagaren steg för steg införlivar nya praktiker till redan utnämnda regler, benämns i 

teorikapitlet som conversion. I förändringsmodellen conversion fungerar regelgöraren (här 

staten, representerat av SIDA) som en stark VETO-spelare vad gäller biståndsreglerna. Det 
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betyder att riktlinjerna för svenskt bistånd var svåra för en regelmottagare att förändra genom 

direkt konfrontation. Istället använde regelmottagarna alternativa metoder såsom att 

strategiskt utnyttja reglerna till sin egen fördel. I längden innebar det att aktören med små steg 

utvidgade innebörden i biståndspolitiken. Dessutom innebar det att aktören själv förändrades. 

Kapitlet efter detta studerar därför den gradvisa förändringen genom att försöka synliggöra 

hur SMF nyttjade reglerna i syfte att främja en verksamhet som hade ett vidare syfte än 

enkom statlig biståndsverksamhet. Utgångspunkten för undersökningen är alltså att 

biståndsmyndigheten ses som regelgörare. Detta trots att många av de verksamhetstyper som 

SIDA inledningsvis gynnade, handlade om projekt missionen bedrev långt före myndighetens 

tillkomst. Därför skulle egentligen missionsorganisationerna kunna ses som regelgörare i 

samma utsträckning som SIDA. Att det ändå är myndigheten som betraktas som regelgörare 

förklaras med att det inte främst är verksamhetstyper som undersöks utan de riktlinjer 

myndigheten dragit upp för ansökningsprocessen.  

 

För att klargöra vilka reglerna var som SMF och de andra aktörerna behövde förhålla sig till, 

utgörs undersökningskapitlet av en genomgång av broschyrerna Hjälp till U-hjälp publicerade 

1971, 1973, 1975 och 1980. Efter granskningen av Hjälp till U-hjälp tar nästa kapitel vid med 

studier av ett utvalt biståndsprojekt i Kongo under tidsperioden 1970-1980. Projektet, som 

innehåller två mindre delprojekt, undersöks i kronologisk ordning utifrån riktlinjerna för 

SMF:s ansökningsprocess. I anslutning till dokument direkt kopplade till 

ansökningsprocessen inkluderas även handlingar som diskuterar SMF:s missionssyn. 

Dokumenten utgörs av reserapporter från förbundet, underlag för diskussioner samt protokoll 

från diskussioner i Internationella utskottet. Detta tillägg av material underlättar förståelsen av 

SMF:s retorik gentemot SIDA. Med tanke på att SMF under 1970-talet både verkat se på sin 

verksamhet som en av många delar i en biståndsapparat och som ett led i sin mission och 

därmed som ett projekt för att sprida sin religion vidare till andra, behövs dokument som visar 

SMF:s syn på sin verksamhet inför SIDA såväl som inför det egna förbundet.     

3.2 Hjälp till U-hjälp 
  

1971 publicerades Hjälp till U-hjälp vilket blev den första formaliserade mallen med riktlinjer 

för de organisationer som sökte bidrag hos SIDA för sin verksamhet i u-länder. Den troligaste 

förklaringen till formaliseringen är att ju större SIDA:s biståndsbudget blev, desto större blev 
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kraven på att myndigheten skulle underlätta den administrativa uppgiften att hantera 

biståndsansökningar.  

       Gemensamt i alla årgångar av Hjälp till U-hjälp är att utgångspunkten för allt bistånd via 

CSO var den svenska biståndspolicyn. Broschyrerna följde det som Bertil Odén visat var de 

allmänna riktlinjerna för svenskt bistånd under aktuellt tidsperiod, nämligen ”ekonomisk 

tillväxt och social utveckling och utjämning i mottagarlandet”.137 Dessa riktlinjer följde som 

en röd tråd under åren. Däremot tillkom nya förslag på vilken typ av verksamhet aktörerna 

kunde få bidrag för. Därav uppstod ett behov av att trycka nya häften. Generellt kan sägas att 

riktlinjerna 1971 var mindre formaliserade än 1980 års regler.  

3.2.1 Verksamhetsområden 
 

I broschyrerna hade SIDA specificerat ett antal verksamhetsområden för biståndsarbete via 

CSO. Efter rubriken verksamhetsområden kom specifika budgetposter för vilka 

organisationerna kunde ansöka om bidrag. Vad gällde verksamhetsområdena beskrev SIDA 

hur de fram till 1971 främst hade stöttat verksamhet inom utbildning och hälsovård. De 

önskade fortsatt ge bidrag till samma områden och såg gärna projekt inriktade på ”yrkes, 

lärar- och kvinnoutbildning och den förebyggande hälsovården”. Förutom utbildning och 

hälsovård var det landsbygdsutveckling med livsmedelsförsörjning och familjeplanering som 

utgjorde de utvalda verksamhetsområdena 1971.138 Dessa verksamhetsområden fanns kvar 

framöver. De tillägg som skedde var: 1973, ”vatten- och avloppsförsörjning”: 1975, ”industri” 

och 1980, ”skogsvård”, ”hantverk” och projekt ”inom ramen för kulturellt samarbete”.139 

       Vad var det då rent konkret organisationerna kunde söka bidrag för? 1971 handlade det 

om ”utrustning”, ”byggenskap”, ”startbidrag”, ”i princip inte driftskostnader” men i särskilda 

fall” administrationskostnader”. Därutöver tillkom möjligheten att söka för 

”volontärverksamhet”.140 Orsaken till tveksamheten till att finansiera 

administrationskostnader var tanken att biståndsprojekten skulle vara organisationernas egna. 

Biståndsbidragen sågs således vara just ett bidrag och inte ett sätt att finansiera hela 

                                                        
137 Hjälp till u-hjälp: SIDAs bidrag till enskilda organisationer för utvecklingssamarbete i u-länder, för 
katastrofhjälp i u-länder, för information om u-länder. (Stockholm: SIDA, 1971), s. 4; Hjälp till u-hjälp, (1973), 
s. 3; Hjälp till u-hjälp: SIDAs bidrag till enskilda organisationer för utvecklingssamarbete i u-länder, för 
katastrofhjälp i u-länder, för information om u-länder. (Stockholm: SIDA, 1975), s. 2; Hjälp till u-hjälp: SIDAs 
bidrag till enskilda organisationer för utvecklingssamarbete i u-länder, för katastrofhjälp i u-länder, för 
information om u-länder. (Stockholm: SIDA, 1980), s. 5; Odén (2006), s. 91.  
138 Hjälp till u-hjälp (1971), s. 4. 
139 Ibid; Hjälp till u-hjälp, (1973), s. 4; Hjälp till u-hjälp (1975), s. 3; Hjälp till u-hjälp (1980), s. 7-8.  
140 Ibid (1971), s. 4-5.  
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verksamheten. Två år senare kvarstod SIDA:s tveksamhet att stötta driftskostnader. Ändå 

hade myndigheten tagit ett steg mot att stå som finansiär till drift av verksamhet i och med att 

volontärverksamheten hade fått en framflyttad prioritet bland posterna. Bidragen till 

volontärerna räknades som driftkostnad eftersom SIDA bland annat betalade volontärens lön 

under volontärperioden.141 

       Nytt för 1973 var möjligheten att söka bidrag för planering av projekt.142 I 1975 års 

broschyr utökades listan till att gälla utbildning för organisationerna i u-landskunskap, samt 

bidrag till organisationernas för att de i Sverige skulle kunna informera om u-ländernas 

situation samt biståndsverksamhet i allmänhet.143 1980 tillkom ”frakt av insamlade medel” till 

övriga poster.144   

3.2.2 Länderinriktning och samplanering  
 

Under 1970-talet fortsatte SIDA processen att koncentrera biståndsverksamheten till ett utvalt 

antal länder.145 Trots denna koncentration verkade det inte ha funnits en konsensus kring 

urvalsprincipen för länder i publikationerna. Till att börja med var policyn inte helt 

vedertagen i broschyren från 1971. Visserligen hade SIDA under rubriken ”geografiska 

områden” preferensen att de ”helst” såg att svensk verksamhet redan fanns i landet. Om så 

inte var fallet önskades att sökande organisation funnits på plats under längre tid.146 Däremot 

uppkom 1973 två nya rubriker som visade på ett mer formaliserat arbete. Rubrikerna lydde 

”länderinriktning” och ”samplanering”. Trots de nya rubrikerna förändrades inte innehållet 

under rubriken länderinriktning från rubriken ”geografiska områden” från 1971. Förändringen 

kom istället i och med 1975 års version, men till att myndigheten uttryckte att de ”kan i 

princip stödja enskilda organisationers insatser i samtliga u-länder” så länge som SIDA kunde 

utvärdera hur bidragen använts.147 

       Samplanering var den andra nya rubriken i 1973 års broschyr. Samplanering innebar att 

organisationernas biståndsverksamhet förväntades införlivas i mottagarlandets egna planer på 

ekonomisk tillväxt. För att få bidrag krävdes att organisationerna kunde visa att 

mottagarlandets myndigheter godkände organisationens insats.148 1975 efterfrågades även en 

                                                        
141 Hjälp till u-hjälp (1973), s. 4, 11.  
142 Ibid (1973), s. 4. 
143 Ibid (1975), s. 3-4. 
144 Ibid (1980), s. 8-9.  
145 Odén (2006), s. 69, 73. 
146 Hjälp till u-hjälp (1971), s. 4.    
147 Ibid (1973), s. 4; Ibid (1975), s. 2.  
148 Ibid (1973), s. 3.  
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plan för mottagarlandets övertagande av projektet och precis som tidigare nämndes att det 

ålåg biståndsutförarna att visa att mottagarlandet godkänt insatsen. Samtidigt uttalades att det 

var SIDA som avgjorde om en myndighet varit tillräckligt positiv till en insats för att bidrag 

skulle kunna betalas ut.149  

3.2.3 Ansökans innehåll  
 

Nedan presenteras vilken formalia SIDA bad ansökande organisationer att presentera. En 

genomgång av dessa formalia tjänar till att förklara de olika delarna i SMF:s ansökningar.    

 

I samtliga publikationer ombads organisationerna att presentera ansökande svensk 

organisation, samt eventuell samarbetspartner i mottagarlandet. 1971 räckte det om 

organisationen gav en överblick av landet, projektets verksamhet, en beskrivning av 

verksamhetens ”förutsättningar och behov” och en budget.150 1973 hade dessa riktlinjer 

stramats upp. Nu nämndes ”sektorer” med vilket menas verksamhetsområden, exempelvis 

utbildningssektorn. Därmed behövde ansökande aktörer beskriva behoven inom sektorn. 

Projektinformationen utformades kring huvudmål, delmål, målgrupp och projektbeskrivning. 

Projektbeskrivningen gick ut på att biståndsutföraren visade hur målen skulle nås och hur 

verksamheten skulle organiseras. Till det efterfrågades en kalkyl för kostnader och 

investeringar. Avslutningsvis begärdes en utbetalningsplan.151 1975 kom ett tillägg om att 

mottagarlandets myndigheter inte bara skulle godkänna insatsen, utan också instämma i att 

det förelåg ett behov inom sektorn.152  

3.2.4 Ansökningsprocess 
 

Precis som en genomgång av formalia förklarar vilken struktur vi kommer se i SMF:s 

ansökningar, behövs en översikt över ansökningsprocessen. Det visas framöver att det är i 

själva ansökningsprocessen som förbundet kunde nyttja sitt kapital på fältet och därigenom 

ges en chans att använda biståndsriktlinjerna till sin egen fördel.  

       Ansökningsprocessen följde under åren samma mönster. Biståndsutförarna skickade sina 

ansökningar till myndigheten. Efter att ha fått in ansökningshandlingarna skedde vid 

                                                        
149 Hjälp till u-hjälp (1975), s. 2.  
150 Ibid (1971), s. 6.  
151 Ibid (1973), s. 7-10.  
152 Ibid (1975), s. 4-8.  
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oklarheter att SIDA direkt samtalade med den ansökande organisationen. Nästa steg var att 

remittera ansökan till antingen svensk beskickning eller biståndskontor i närheten av platsen 

för den planerade biståndsverksamheten. Till SMF skickades på remiss ansökningar från 

medlemsorganisationerna. Även de interna avdelningarna inom SIDA kunde komma i fråga 

för att ge utlåtanden. Avdelningarna var sorterade efter verksamhetsområden såsom 

undervisning; lantbruk; familjeplanering; hälso- och sjukvård; industri och teknik och 

information, och från 1973 en avdelning vid namn länderbyrån.153  

3.3 Sammanfattande diskussion  
 

Från 1971 till 1980 gick regelverket för biståndsverksamhet via civilsamhällesorganisationer 

mot mer detaljstyrning och större formalitet. Antal verksamhetsområden ökade, medan antal 

länder att bedriva bistånd inom uppmanades att minska. Broschyrerna följde svensk 

biståndspolicy i stort, exempelvis med kravet på att samplanera verksamheten med befintliga 

nationella biståndsplaner i landet. Därav behövde biståndsutförarna visa myndigheternas 

godkännande, samt erkännande av behov av biståndshjälp inom gällande biståndssektor. 

                                                        
153 Hjälp till u-hjälp (1973), s. 6.  
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4. När SIDA bistod SMF:s kristna mission i Kongo 

4.1 Inledning 
 

Detta kapitel har till uppgift att exemplifiera relationen mellan SMF och SIDA utifrån en 

belysande fallstudie av det överlägset största biståndsprojekt som SMF drog igång under 

undersökningsperioden. För att blottlägga relationen inleds kapitlet med kontexten inom 

vilken förbundet befann sig. Därefter studeras följande av förbundets biståndsprojekt: ett 

hälsovårdsprojekt, en bokhandel och ett apotek. Genom att studera källmaterialet möjliggörs 

att SMF:s missionssyn, dess habitus och dess eventuella möjlighet att använda 

biståndsmyndighetens regler för egna syften synliggörs. Detta för att i förlängningen kunna 

studera förändringar hos antingen aktör eller regler. 

 

Det geografiska område som berörs är SMF:s biståndsverksamhet i Kongo (idag Republiken 

Kongo). I Bilaga 2 visas hur det totala antalet projekt förbundet bedrev i alla sina 

missionsländer med SIDA-bidrag började öka under 1970-talet. Jämför vi den med Stenström 

och Wessbos uträkning att budgetåret 1979/1980 stod SIDA för 11 procent av förbundets 

missionskostnader och 1989/1990 för 44 procent, ställs vi inför faktumet att 1970-talet 

innebar början på en stor ekonomisk omställning för förbundet vilket visas i Bilaga 1.  

4.2. Hälsovårdsprojektet del 1: självständiga kyrkor – missionssyn  
 

För att förstå ansökningarna om biståndsbidrag behöver missionsverksamhetens organisation 

utomlands förklaras. Samarbetet skedde med Evangeliska kyrkan i Kongo (EEC). Som visats 

i den historiska bakgrunden var det denna organisation en produkt av den mission i 

Kongokolonierna som började 1881.154  

       Oftast fungerade missionsverksamhet på så sätt att missionärerna byggde upp ett litet 

samhälle med kyrka, skolor, sjukvårdsinrättningar och bostäder. Detta kom att kallas 

missionsstationer.155 De kyrkor som grundades byggdes upp med tanke på att de en dag skulle 

bli självständiga. Måttet på självständighet delades in i tre variabler. Den första innebar 

                                                        
154 Ansökan, Bokhandel/Apotek i Okoyo, 25/2 1977, Handlingar ordnade efter dossierplan juli 1972-1984, 
1.13.1 SMF, Vol. F1AC:1274, SIDA Centralarkivet, RA.  
155 Nicklasson, s. 26–28. 
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självstyre: de nya kyrkorna skulle så snart som möjligt styras av lokala medarbetare. Den 

andra variabeln handlade om ekonomiskt oberoende: självförsörjning. Den tredje variabeln 

innebar att det skulle vara den lokala kyrkan som bedrev evangelisation: självutbredning.156 

På pappret trädde denna själständighetsprincip i kraft i och med koloniernas självständighet. I 

samband med frigörelsen ville EEC bli självstyrande.157 Däremot innebar inte 

självständigheten att EECs verksamhet i det omkringliggande samhället blev självständigt. 

Bertil Åhman menar i en avhandling att det mönster som framträder är att SMF inte ville 

släppa sjukvårds- och utbildningsverksamheten, utan istället ställde sig frågan om inte 

Kongokyrkorna blivit ”självständiga för tidigt”.158  

4.2.1 Moratorium och SMF:s missionssyn  
 

Kyrkornas självständighetssträvan togs ett steg längre när Allafrikanska Kyrkokonferensen 

(AACC), under en konferens i Lusaka 1974 föreslog ett moratorium från utländskt stöd.159 

Moratorietanken utmynnade i ett uttalande från konferensen som omgående spreds till bland 

annat Svenska Missionsrådet och Svenska Missionsförbundet.160 De kyrkoledare som drev 

moratorietanken ansåg att makten över de afrikanska kyrkorna, trots kyrkornas 

självständighet, inte låg i afrikanernas händer. Istället var det de utländska kyrkorna som med 

sina pengar kunde driva projekt och därmed indirekt bestämde hur kyrkan skulle se på sitt 

kristna uppdrag. Därför sågs ett behov av att stoppa inte bara finansiellt stöd till kyrkans 

verksamhet, utan också närvaron av utländsk personal, två faktorer som tillsammans ansågs 

utgöra ett hinder för verklig självständighet: 

 

Den organisationsmässiga och administrativa strukturen i den afrikanska kyrkan, som man ärvt 

från utlandet, är ett hinder för afrikaniseringen, eftersom de bestämmer den afrikanska förståelsen 

                                                        
156 Sundkler, s. 22-23.  
157 Ansökan, Bokhandel/Apotek i Okoyo, 25/2 1977, Handlingar ordnade efter dossierplan juli 1972-1984, 
1.13.1 SMF, Vol. F1AC:1274, SIDA Centralarkivet, RA.  
158 Bertil Åhman, Daniel Ndoundou, Väckelseledare i den Evangeliska Kyrkan i Kongo (Uppsala: Uppsala 

universitet, 2012) s. 65; Nicklasson, s. 60. 
159 Jeremy Morris & Nicholas Sagovsky (red.), The Unity We Have and the Unity We Seek : Ecumenical 

Prospects for the Third Millennium (London & New York: T & T Clark International, 2003) s. 163. 
160 ”Utdrag ur rapport från sektion tre på AACC:s generalförsamling i Lusaka 1974”, Internationella 

utskottets protokoll 18/11 1974, § 45, Internationella utskottets protokoll 1973-1983, Vol. A3h: 2, 
Svenska Missionskyrkans huvudarkiv, RA, Bilaga 1, s. 1; AACC var en konferens med 112 
medlemskyrkor representerade, med generalsekreterare för AACC Burgess Carr och Pastor John Gatu i 
spetsen. Moratoriedokumentet, som står utan upphovspersoner, översattes till svenska vid Nordiska 
Ekumeniska Institutet och skickades sedan till SMF:s Internationella Utskott.  
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av och teologin om kyrkan, och därvid kväver möjligheterna att utveckla ett gemensamt uttryck för 

den kristna erfarenheten i den afrikanska situationen. 161 

 

Vad de afrikanska kyrkoledarna ville, var att upphäva den västliga kulturens dominans genom 

att åberopa alla kulturers jämlikhet. För att uppnå detta mål behövde de bryta med de 

nedärvda strukturerna (ett moratorium).162 Med sitt moratorium utpekade kyrkoledarna det 

problematiska med de västliga aktörernas habitus, här uttryckt i de utländska 

missionsorganisationernas praktik av att utföra sin gärning. Deras praktik sågs av dem själva 

och av andra som den förhärskande ordningen. De ansåg sig alltså har rätt att verka i ett annat 

land – en grundbult i missionssynen. De afrikanska kyrkoledarna framhöll därför sin strävan 

att bli självständiga som orealistisk. I deras moratorieuttalande uttrycktes att ett verkligt 

moratorium var en utopi. Detta för att västs kyrkor alltid verkat kunna hitta på nya projekt för 

att få fortsätta sitt utlandsengagemang: 

 

Om moratoriefrågan skulle få missionsorganisationer att bryta samman, skulle den afrikanska 

kyrkan ha utfört en tjänst genom att ha befriat Guds folk i den nordliga hemisfären från en 

förkrympt uppfattning om kyrkans mission i världen. Det är emellertid klart att de sändande 

organens verksamhet kommer att försöka ta andra former.163 

 

Att verksamheten kom att ta andra former visas tydligt i Bilaga 2 och stämmer överens med 

det som prästen och missionsforskaren Bengt Sundkler beskrivit som den ständiga 

omprövningen av missionsmetoder.164 Med en bredd som spände från rent kyrkoarbete till 

skolor och jordbruksprojekt var det inte underligt att förespråkarna för ett moratorium 

föreställde sig att samma organisationer vid ett eventuellt moratorium ändå skulle finna vägar 

att stanna kvar i de forna kolonierna. En slutsats som i SMF:s fall föreföll stämma till viss del. 

 

I det nyskapade Internationella utskottet (IU) inom SMF, vars syfte var att diskutera just 

internationella frågor som berörde förbundets missions- och biståndsverksamhet, ställdes 

frågan huruvida förbundet skulle anpassa sin verksamhet (och därmed indirekt sina 

missionsmetoder) utefter moratorietanken. I relation till självständighetsfrågan menade IU att 

initiativet till ett moratorium var en ”mognadssträvan” från de afrikanska kyrkorna som 

                                                        
161 ”Utdrag ur rapport från sektion tre på AACC:s generalförsamling i Lusaka 1974”, Internationella utskottets 
protokoll 18/11 1974, § 45, Internationella utskottets protokoll 1973-1983, Vol. A3h: 2, Svenska 
Missionskyrkans huvudarkiv, RA, Bilaga 1, s. 1.  
162 Ibid. 
163 Ibid, s. 2.  
164 Sundkler, s. 20.  
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utskottet stöttade. Trots det trodde utskottet att de praktiska behoven gjorde att moratoriet i 

praktiken inte skulle kunna förverkligas. I motsats till de afrikanska kyrkoledarnas syn på hur 

de västerländska kyrkorna skulle reagera på ett moratorium bestämde sig SMF för att kontakta 

sina samarbetskyrkor för att höra hur de ställde sig i frågan.165 Samarbetskyrkorna visade sig 

tveksamma till självstyre. Istället var de oroliga för att bli av med stödet från SMF.166  

 

För denna uppsats räkning måste följande fråga ställas: Påverkade EECs eventuella 

självständighet SMF:s relation till SIDA? Om kyrkorna var självstyrande eller inte hänger 

ihop med vad det var missionsförbundet sökte biståndsbidrag för. Om samarbetskyrkorna inte 

var självständiga framträder en bild av ett förbund som gjorde allt i sin makt för att bedriva 

den utlandsverksamhet den hade kommit att förknippa med sin organisation och sin syn på 

mission. I en reserapport från 1975, skriven av missionsföreståndare Gösta Hedberg, 

förklarade han apropå ett moratorium att SMF såg på sina systerkyrkor som självständiga och 

att den självständigheten hade trätt i kraft i och med det avtal som slöts i början av 1960-talet. 

Samtidigt påpekades att kyrkorna varken ansvarade för alla uppgifter eller var ekonomiskt 

självförsörjande. Därför föreslog Hedberg att Missionsförbundet inte skulle börja trappa ned 

på sitt stöd till kyrkorna förrän från och med 1980-talet.167 Svaret på frågan om 

självständighet måste därför innebära att samarbetskyrkorna i mångt och mycket var en 

förlängning av förbundets egen självbild och verksamhet. Om nu samarbetskyrkorna istället 

för att vara fristående organisationer, var en del av den svenska missionsverksamheten, och att 

den verksamheten krävde socialt engagemang, är det kanske inte så svårt att förstå varför 

SMF ville satsa på allt större biståndsprojekt. SMF:s biståndsverksamhet kan då till viss del 

förklaras med viljan att främja det arbete hade startat under 1880-talet, och som identifierades 

av kärnuppdraget – sprida guds ord genom ord och handling.  

 

 

                                                        
165 Internationella utskottets protokoll 28/01 1976, § 7, Internationella utskottets protokoll 1973-1983, Vol. 
A3h:2, Svenska Missionskyrkans huvudarkiv, RA, s. 2; ”SMF:s relation till systerkyrkorna”, Internationella 
utskottets protokoll 18/11 1974, § 47, Internationella utskottets protokoll 1973-1983, Vol. A3h: 2, Svenska 
Missionskyrkans huvudarkiv, RA, s. 1-3. 
166 Internationella utskottets protokoll 28/01 1976, § 3, Internationella utskottets protokoll 1973-1983, Vol. 
A3h:2, Svenska Missionskyrkans huvudarkiv, RA, s. 3.  
167 ”RAPPORT ÖVER BESÖK I SVENSKA MISSIONSFÖRBUNDETS SYSTERKYRKOR I KONGO – 
ZAIRE 1975”, Missionsstyrelsens protokoll 9/10 1975, § 423, Protokoll, huvudserie, Vol. A1a: 178, Svenska 
Missionskyrkans huvudarkiv, RA, Bilaga 38, s. 411.  
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4.3 Hälsovårdsprojektet del 2: Planering  
 

En av de tidiga kärnverksamheterna i förbundets missionsarbete var sjukvårdsarbete. 

Förbundet såg sig som den bästa utföraren på plats i Kongo och verkade vilja fortsätta bedriva 

sitt arbete. Därför ter det sig naturligt att det planeringsarbete SMF påbörjade 1976 för sitt 

dittills största biståndsprojekt i Kongo, var för just ett hälsovårdsprojekt.  

4.3.1 Kyrkans sjukvårdsarbete 
 

Tidigt i SMF:s missionsverksamhet hade förbundet sett till att vid missionsstationerna 

uppföra sjukvårdsinstitutioner, s.k. dispensärer, vid vilka svenska sjuksköterskor arbetade.168 

Förbundet verkade stolt över hur hälsovårdsarbetet sköttes och ansåg sig bedriva den bästa 

sjukvården. Jag vill mena att missionsförbundet åberopade en expertroll på missionsfältet 

genom att beskriva sig som ledande på missionsfältet gällande sjukvårdsarbetet. Exempel på 

hur förbundet arbetade för att legitimera sin auktoritet visas i en rapport, skriven av Gun 

Nilsson, en av SMF:s missionärer i Kongo och ansvarig för EECs sjukvårdskommitté.  

 

Rapporten, som senare bifogades till SMF:s biståndsansökan för planeringsbidrag till 

hälsovårdsprojektet, handlar om Kongos svåra ekonomiska situation. Trots det ekonomiskt 

prekära läget hade staten höjt lönerna för sjukvårdspersonal, höjt inköpspriser på medicin för 

sjukvården samtidigt som de hade valt att sänka patientavgifterna för medicin. Även kyrkan 

drabbades av landets tillstånd. Tydligen fanns inte alltid medicin i lager vid statens 

sjukvårdsinrättningar, vilket gjorde att patienter som undersöktes vid statens sjukvård kom till 

kyrkans dispensärer för att få ut medicin. Därför tvingades dispensärerna i sin tur till att säga 

upp inhemsk personal och höja vårdavgifterna. I vissa fall medförde detta färre patienter samt 

att de skandinaviska sjuksköterskorna arbetade mer än heltid.169 

     Förutom att kongolesisk sjukvårdspersonal hade sagts upp får vi reda på att EEC för att 

lösa personalsituationen hade bett de kongolesiska sjuksköterskorna att avstå från den 13:e 

månadslön som de enligt statligt beslut var berättigade, och att de hade gått med på en 

långsammare takt på sin löneförhöjning. Den svenska missionären, Gun Nilsson, verkade inte 

anse att hon utförde ett bra jobb och i relation till det jobb hon verkar ha velat utföra skrev 

                                                        
168 Nicklasson, s. 25. 
169 ”Rapport från kyrkans sjukvårdsarbete i Rép.Pop.du Congo 1975.”, Ansökan, Planering av ett 
hälsovårdsprojekt, 1/3 1976, Handlingar ordnade efter dossierplan juli 1972-1984, 1.13.1 SMF, Vol. 
F1AC:1274, SIDA Centralarkivet, RA, Bilaga 3, s. 1.  
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hon ”[f]ör oss som stod ansvariga i sjukvården var det smärtsamt – vi upplevde att vår 

”kärleksgärning” övergick i ”commerche” [sic!]”. 170  

 

Trots svårigheterna menade Nilsson att förbundet tillsammans med den lokala kyrkan bedrev 

ett gott arbete. Den kongolesiska statens sjukvård sågs däremot som oduglig i jämförelse med 

missionsförbundets. Dessutom poängterades hur missionsförbundets sjukvård alltsedan start 

hade hållit god nivå, medan kolonialmakten Frankrikes sjukvårdsverksamhet hade varit 

undermålig. Enligt Nilsson hade Världshälsoorganisationen (WHO), med sitt 

Centralafrikakontor placerat i Kongo, också yttrat sig om att kyrkan höll högre standard än 

andra aktörer.171  
     Nilsson menade att kyrkan hanterade den ekonomiska krisen med stor uppfinningsrikedom. 

Den hade ansökt om bidrag från både Kyrkornas världsråd och från franska staten. Enligt 

Nilsson hade dessa två aktörer velat hjälpa till enkom för att de förstått att kyrkans arbete var 

välskött. Alternativet för Svenska Missionsförbundet att avveckla den tungrodda 

verksamheten och stötta Kongos nationella sjukvård verkar inte ha varit aktuellt. Istället 

påpekades att SMF ”lovat att bistå Kongo-kyrkan i detta projekt”.172 

  

Uppenbarligen hade sjukvårdsarbetet alltid varit viktigt för kyrkan. Men av det går det inte att 

dra slutsatsen att SMF skulle ha befunnit sig i Kongo endast för att bedriva sjukvård. Orsaken 

till att missionärerna en gång åkte till Afrika var för att sprida sin religion. Indirekt kom detta 

också att innebära handlingar såsom sjukvård. Därför ligger antagandet nära att det var viljan 

att predika ordet som gjorde att arbetet fortsatte vid dispensärerna, trots den ekonomiska 

krisen. 

4.3.2 Kyrkans sjukvårdsarbete – hälsovårdsprojektet 
 

Det var just kring dispensärerna som hälsovårdsprojektet skulle komma att kretsa. Deras vikt 

för förbundet framfördes från fler håll än från sjukvårdsrapporten. I missionsföreståndare 

Gösta Hedbergs reserapport från 1975 argumenterade han att det ”skulle innebära en stor 

förtroendekris för kyrkan i förhållande till det kongolesiska folket om man frivilligt gav upp 

                                                        
170 ”Rapport från kyrkans sjukvårdsarbete i Rép.Pop.du Congo 1975.”, Ansökan, Planering av ett 
hälsovårdsprojekt, 1/3 1976, Handlingar ordnade efter dossierplan juli 1972-1984, 1.13.1 SMF, Vol. 
F1AC:1274, SIDA Centralarkivet, RA, Bilaga 3, s. 2. 
171 Ibid, s. 1-2.  
172 Ibid, s. 1.  
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sjukvårdsarbetet och överlät hela sjukvårdsverksamheten åt den statliga sjukvården”.173 

Missionär Gun Nilsson var i sin rapport inne på samma tema och gav ytterligare en förklaring 

till varför sjukvårdsverksamheten var viktig. Hennes förklaring handlade om hur SMF, för att 

ha råd att driva verksamheten, istället för att anställa mer personal, lät de svenska 

sjuksköterskorna, vars löner finansierades av SIDA:s volontärbidrag, arbeta än mer: 

 

Vi beder alla att personalfrågan skall finna en lösning inom snar framtid, för att slippa stänga flera 

utav våra dispensärer och därigenom avbryta vår närkontakt bland människor som vi inte når i våra 

kyrkor med evangeliet. Måtte missionens Herre ge oss klarsyn inför framtiden. Det är Hans verk vi 

är ställda i och det är den vissheten som fyller oss med glädje.174 

 

Att inte överge sina dispensärer verkar således ha varit kopplat till missionens kärna: att i ord 

och handling nå människor. Det verkade som om man inte kunde tänka sig stötta den 

kongolesiska statens sjukvård av rädsla för att kväva kyrkans möjlighet att breda ut sig.  

 

Istället beslutade missionsstyrelsen i början av 1976 att påbörja en ”hälsovårdskampanj” för 

att rädda kyrkans dispensärer. Förutom att den lokala kyrkan hade påverkats av Kongos 

ekonomiska problem och därför hade svårt att betala löner till sin personal, beskrevs också 

arbetet vid dispensärerna som stundtals tröstlöst på grund av ett undermåligt förebyggande 

hälsovårdsarbete på landsbygden.175 Hälsovårdskampanjen centrerades således kring 

upprustningen av kyrkans dispensärer eftersom det även skulle innebära en förbättring av den 

preventiva vården. Kampanjen diskuterades vid ett av sammanträdena i Internationella 

utskottet. Närvarande var en handfull personer, alla på olika sätt engagerade inom 

kyrkoledningen. Underförstått var att restaurationen skulle kunna finansieras om förbundet 

satsade på ett hälsoprojekt för förebyggande hälsovård. Ett sådant projekt trodde de att skulle 

SIDA stötta.176 

 

                                                        
173 ”RAPPORT ÖVER BESÖK I SVENSKA MISSIONSFÖRBUNDETS SYSTERKYRKOR I KONGO – 
ZAIRE 1975”, Missionsstyrelsens protokoll 9/10 1975, § 423, Protokoll, huvudserie, Vol. A1a: 178, Svenska 
Missionskyrkans huvudarkiv, RA, Bilaga 38, s. 401. 
174 ”Rapport från kyrkans sjukvårdsarbete i Rép.Pop.du Congo 1975.”, Ansökan, Planering av ett 
hälsovårdsprojekt, 1/3 1976, Handlingar ordnade efter dossierplan juli 1972-1984, 1.13.1 SMF, Vol. 
F1AC:1274, SIDA Centralarkivet, RA, Bilaga 3, s. 2. 
175 ”Missionsstyrelsen 1976-02-04 § 118”, Ansökan, Planering av ett hälsovårdsprojekt, 1/3 1976, Handlingar 
ordnade efter dossierplan juli 1972-1984, 1.13.1 SMF, Vol. F1AC:1274, SIDA Centralarkivet, RA, Bilaga 5.  
176 Internationella utskottets protokoll 28/01 1976, § 6, Internationella utskottets protokoll 1973-1983, Vol. 
A3h:2, Svenska Missionskyrkans huvudarkiv, RA, s. 4. 
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I protokollet från ett av IU:s sammanträden framkommer att det inte var alla som höll med om 

att SMF skulle satsa på ett hälsovårdsprojekt i kyrkans regi. Och återigen blir 

kärnproblematiken i missionssynen uppenbarad. Handlade kyrkans uppdrag främst om att 

med ord föra fram budskapet eller om att utföra hjälpande handlingar? Missionsföreståndare 

Gösta Hedberg, som förespråkade ett hälsovårdsprojekt drivet av kyrkan, menade att EEC 

ännu inte var redo att klara sig själv: 

 

Moratorium – i vår gemenskap med Kongo-kyrkan – betyder ett fullföljande av självständigheten. 

Beträffande sjukvården kan kyrkan i nuvarande situation inte självrekrytera till sjukvården och 

därför får vi ta detta ansvar.177 

 

Hedberg verkade övertygad om att det var kyrkans roll att sköta sjukvårdsverksamheten, och 

om inte EEC klarade det själva fick SMF hjälpa till. Precis som i sin reserapport från 1975 

tyckte Hedberg att det bästa alternativet var att hitta skandinaviska sköterskor som kunde 

utföra arbetet, vilket skulle bli billigare på grund av möjligheten att hos SIDA ansöka om 

volontärbidrag. Sjuksköterskorna skulle hittas genom att informera i kyrkorna om förbundets 

verksamhet i Kongo; ett informationsarbete som också det var något SMF planerade att söka 

bidrag för från SIDA.178  

 

Helt emot riktlinjerna från SIDA, som uppmuntrade till en plan för hur de kongolesiska 

myndigheterna skulle kunna ta över projektet, resonerade Hedberg utifrån vilka projekt som 

hade möjlighet att stanna inom kyrkans regi. Han ansåg att ett projekt med förebyggande 

hälsovård som tema och där dispensärerna rustades upp hade större chans att bli kvar, medan 

ett projekt som fokuserade på undervisning om nutrition riskerade att tas över av den 

kongolesiska staten. Enligt Hedberg hade Kongo inga planer på att nationalisera sjukvården, 

men eftersom undervisningen nationaliserats, riskerade ett nutritionsprojekt, med sin biton av 

undervisning, att bli nationaliserat. Ett förstatligat projekt skulle för EEC ha inneburit att de 

fått stramare tyglar att röra sig med.179   

 

                                                        
177 Internationella utskottets protokoll 28/01 1976, § 6, Internationella utskottets protokoll 1973-1983, Vol. 
A3h:2, Svenska Missionskyrkans huvudarkiv, RA, s. 7. 
178 ”RAPPORT ÖVER BESÖK I SVENSKA MISSIONSFÖRBUNDETS SYSTERKYRKOR I KONGO – 
ZAIRE 1975”, Missionsstyrelsens protokoll 9/10 1975, § 423, Protokoll, huvudserie, Vol. A1a: 178, Svenska 
Missionskyrkans huvudarkiv, RA, Bilaga 38, s. 401-402; Internationella utskottets protokoll 28/01 1976, § 3, 
Internationella utskottets protokoll 1973-1983, Vol. A3h:2, Svenska Missionskyrkans huvudarkiv, RA, s. 3-4.  
179 Internationella utskottets protokoll 28/01 1976, § 3, Internationella utskottets protokoll 1973-1983, Vol. 
A3h:2, Svenska Missionskyrkans huvudarkiv, RA, s. 6. 
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Teologen Sigbert Axelsson ifrågasatte självklarheten i att kyrkan skulle sköta sjukvården. Han 

undrade varför personalfrågan inte kunde lösas genom att ge pengar till statens sjukvård: 

 

Bristen på sjuksköterskor är en lönefråga och inte fysisk brist på personal. Man kunde även tänka 

sig att den utrustning som nu skall gå till Kongo också kunde ges till statliga dispensärer och 

därmed också ge uttryck för en tanke hos oss.180 

 

Axelsson menade att”[t]idigare var avveckling viktig, så att kongoleserna tar ansvaret. Det 

stämmer också med vår policy. Nu kan ett projekt dras igång som är större än vad vi varit 

överens om.”181 En av de andra medlemmarna på plats under sammanträdet, Greta Åslund, 

ifrågasatte inte kyrkans drift av sjukvård, men ställde sig tveksam till varför det var SMF och 

inte den lokala kyrkan som förväntades driva projektet: ”Kurvan på antalet missionärer visar 

inte neråt utan tvärtom. Har vi helt ändrat oss om sjukvårdens roll? Vi trodde att det var dags 

för ett överlämnande av sjukvården till kyrkan.”182  

       Som svar på kritiken visade missionsföreståndare Hedberg tydligt vilken linje han tyckte 

förbundet borde hålla sig till. Han replikerade med att påpeka att kristna borde hjälpa dem 

som bad om hjälp. Om nu EEC hade ekonomiska problem och hade frågat SMF om stöd i sitt 

sjukvårdsarbete, och om förbundet redan kommit överens om att stötta EEC, ”[v]ad finns […] 

som ger anledning till att ge återbud till vad som beslutades – och som är den giv vi har i vår 

Kallelse till tjänst?” 183 

 

Å ena sidan argumenterades alltså för att bibehålla möjligheten att genom sjukvården kunna 

nå människor för evangelisation, och att det bäst gjordes med hjälp av ett stort SIDA-stött 

hälsovårdsprojekt. Den andra sidan argumenterade för att stötta kyrkornas 

självständighetssträvan och därigenom antingen låta EEC sköta sjukvårdsverksamheten eller 

visa det kristna budskapet genom att stötta den kongolesiska statens sjukvårdsprojekt.  

 

Denna möjlighet till en mångtydig tolkning av kyrkans arbete och dess mission visar återigen 

att ord och handling kan ses två sidor av samma missionsmynt. Detta innebär att för att uppnå 

syftet att sprida guds ord hade förbundet en oändlig uppsjö av metoder för att nå ut med 

                                                        
180 Internationella utskottets protokoll 28/01 1976, § 3, Internationella utskottets protokoll 1973-1983, Vol. 
A3h:2, Svenska Missionskyrkans huvudarkiv, RA, s. 8. 
181 Ibid, s. 7.  
182 Ibid, s. 5. 
183 Ibid, s. 6. 
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budskapet. I detta fall beslutade SMF att ansöka hos SIDA om ett planeringsbidrag inför ett 

hälsovårdsprojekt.  

 

4.3.3 Ansökning om planeringsbidrag samt rapport från planeringsresa  
 

I början av mars 1976 ansökte således SMF hos SIDA om planeringsbidrag inför 

hälsovårdsprojektet. Syftet med planeringsresan var att samtala med kyrkan i Kongo, WHO, 

hälsovårdsministeriet och andra organisationer som förbundet eventuellt skulle komma att 

börja samarbeta med, samt undersöka vilka behov som borde prioriteras. Ansvarig för resan 

var Daniel Perers, överläkare och tidigare missionär för SMF i Zaïre och Kongo.184  

       Som motivering för hälsovårdsprojektet i sin helhet, framfördes att Kongo led av låg 

”hygienisk standard” och att sjukvården borde styras om från att släcka bränder till att arbeta 

med förebyggande hälsovård (sanitetsförbättringar, mödrahälsovård osv). Förbundets 

övergripande målsättning var att förbättra hela Kongos hälsa, men det tillstods att ett mer 

realistiskt mål var att förbättra arbetet vid kyrkans dispensärer.185  

       Den förebyggande vården beskrevs ha varit eftersatt ända sedan kolonialtiden och 

missionsförbundet menade därför att sjukvårdssektorn var i stort behov av hjälp. Det räckte 

inte att WHO gav sitt stöd åt ett pågående hälsovårdsprojekt på landsbygden. SMF ansåg det 

nödvändigt att kyrkan fick förstärkning i sitt sjukvårdsarbete. Som argument användes att i de 

fall den statliga och den kyrkliga dispensären låg i närheten av varandra reagerade 

befolkningen i närheten negativt om kyrkan hade tänkt avveckla sin dispensär. Reaktionen 

baserades på att det var enklare att få bra patientvård och tillgång till mediciner vid kyrkans 

vårdcentraler.186  

 

Efter att SIDA fått in ansökan anmärkte de endast på att de behövde det 

myndighetsgodkännande som förbundet i ansökan hade lovat att inkomma med, men som de 

vid utfärdandet av ansökan ännu inte hunnit få.187 Remissinstanserna tillstyrkte ansökan och 

efter att SMF hade skickade in det formella godkännandet beviljade SIDA 

                                                        
184 Ansökan, Planering av ett hälsovårdsprojekt, 1/3 1976, Handlingar ordnade efter dossierplan juli 1972-

1984, 1.13.1 SMF, Vol. F1AC:1274, SIDA Centralarkivet, RA, s. 1, 3-4. 
185 Ibid, s. 3.  
186 Ibid.  
187 ”Ansökan om bidrag för planering av ett hälsovårdsprojekt i Folkrepubliken Kongo”, 5/3 1976, Handlingar 
ordnade efter dossierplan juli 1972-1984, 1.13.1 SMF, Vol. F1AC:1274, SMF, SIDA Centralarkivet, RA. 
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planeringsbidraget.188 Dock förbehöll sig myndigheten rätten att inte förbinda sig att 

godkänna själva ansökan om hälsovårdsprojektet.189  

 

Planeringsresans resultat sammanfattades i en rapport bestående av en beskrivning av de 

möten som ägt rum, samt ett förslag på prioriteringar inför ett hälsovårdsprojekt.190 Mötena 

utspelades med lokala aktörer som antingen förespråkade satsningar på Kongolesiska statens 

sjukvårdsverksamhet eller på EECs arbete. SMF:s utsände, missionär Daniel Perers drev dock 

en egen linje och var som vi kommer att se, aktören med mest makt. Det ses till att börja med 

i mötet med Kongos hälsovårdsminister. Ministern önskade att kyrkan skulle bygga upp och 

driva ett barnsjukhus i en av städerna. Istället övertygades ministern om att stötta förslaget att 

satsa på landsbygdens sjukvårdsarbete.191  

     Att Perers och genom honom missionsförbundet stod som den starkare aktören, var tydligt 

även i mötena med den lokala kyrkan. Tydligen hade EEC ett önskemål om att de skulle 

bygga ett centralsjukhus – en idé som inte stöttades av det svenska förbundet. Dessutom 

önskade den lokala kyrkan ”till varje pris behålla de nuvarande dispensärernas arbete”. 192 Att 

bevara dispensärerna hade ju även medlemmar i SMF:s internationella utskott propagerat för. 

Däremot påpekade Peres att denna önskan hade gjort att kyrkan bortsett från att de inte hade 

haft möjlighet att bemanna dispensärerna. Underbemanningen hade fått som följd att ”ett allt 

tyngre ansvar läggs på skandinaviska sjuksköterskor, ibland ensamma sådana och ibland 

relativt unga och oerfarna”. Peres slutsats var att EEC inte varit moget att överblicka kyrkans 

ekonomi och behov. 193  

 

                                                        
188 ”Svenska Missionsförbundets ansökan om bidrag (71 280 kr) för planering av ett hälsovårdsprojekt i Kongo”, 
12/4 1976, 1.13.1 SMF, Handlingar ordnade efter dossierplan juli 1972-1984, Vol. F1AC:1274, SIDA 
Centralarkivet, RA; ”Planering av hälsovårdsprojekt i Kongo.”, 30/3 1976, Handlingar ordnade efter dossierplan 
juli 1972-1984, 1.13.1 SMF, Vol. F1AC:1274, SIDA Centralarkivet, RA. 
189 ”Ansökan om bidrag för planering av ett hälsovårdsprojekt i Folkrepubliken Kongo”, 6/7 1976, 

Handlingar ordnade efter dossierplan juli 1972-1984, 1.13.1 SMF, Vol. F1AC:1274, SIDA 
Centralarkivet, RA. 

190 ”Förtrolig RAPPORT”, ”HÄLSOVÅRDSPROJEKT I FOLKREPUBLIKEN KONGO”, 
Missionsstyrelsens protokoll, 22/3 1977, § 177, 1.13.1 SMF, Handlingar ordnade efter dossierplan juli 
1972-1984, Vol. F1AC:1275, SIDA Centralarkivet, RA, Bilaga.  
191 Ibid, s. 1, 9.  
192 Ibid, s. 9.  
193 Ibid, s. 9. 
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I det förslag som utarbetades ingick inget centralsjukhus, men däremot en fokusering på 

kyrkans dispensärer.194 Till skillnad från diskussionen i IU där förbundet själva önskade en 

upprustning av dispensärerna vid sina missionsstationer, framställdes alltså här frågan om 

dispensärerna som ett önskemål från EEC. Ett önskemål som SMF var villiga att stötta så att 

det ledde till 1) en förbättrad sjukvårdssituation på Kongos landsbygd och 2) en förbättrad 

ekonomisk situation för den lokala kyrkan. Det sistnämnda skulle implicit innebära en 

minskad kostnad för SMF. En möjlig analys är att beskrivningen av att det var EECs vilja att 

behålla dispensärerna, användes för att inför SIDA porträttera den lokala kyrkan som en 

självständig samarbetspartner som bett Missionsförbundet om hjälp. 

 

I sitt förslag på utformningen av ett hälsovårdsprojekt lade Peres fram följande behov: 

ledningsfunktion för kyrkornas sjukvårdsverksamhet, utbildning av sjuksköterskor, möjlighet 

till kommunikationsvägar mellan verksamhetsområdena (otillgängliga dispensärer), 

förebyggande hälsovård och förbättrad ekonomisk standard.195 För att möta behoven yrkades 

på att förbundet, med den förebyggande vården på landsbygden som huvudfokus, skulle 

underlätta arbetet vid dispensärerna, utforma en ledningscentral, skapa utbildningsmöjligheter 

för sjukvårdspersonal och finansiera inköp av ambulanser samt uppförande av för projektet 

väsentliga byggnader.196  

 

Det kom att dröja två år innan SMF ansökte om bidrag för hälsovårdsprojektet. Orsaken var 

att det ännu var för svårt att hitta personal till arbetet.197 Istället satsade förbundet på mindre 

projekt som planerades utgöra delar av det större hälsovårdsprojektet. Nedan undersöks det 

projekt i området Okoyo som förbundet tänkte inkludera i hälsovårdsprojektet.  

 
 

                                                        
194 ”Förtrolig RAPPORT”, ”HÄLSOVÅRDSPROJEKT I FOLKREPUBLIKEN KONGO”, 

Missionsstyrelsens protokoll, 22/3 1977, § 177, Handlingar ordnade efter dossierplan juli 1972-1984, 
1.13.1 SMF, Vol. F1AC:1275, SIDA Centralarkivet, RA, Bilaga, s. 9. 

195 Ibid, s. 10-12. 
196 Ibid. 
197 Ansökan, Utbyggnad av hälsostation i Musana, 24/2 1978, Handlingar ordnade efter dossierplan 1972-

1984, 1.13.1 SMF, F1AC:1275, SIDA Centralarkivet, (RA), s. 5.  
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4.4 Hälsovårdsprojektet del 3: apotek, bokhandel och 
informationsbidrag  
 

Eftersom hälsovårdsprojektet drog ut på tiden kom ett nytt område att ingå i den ansökan som 

SMF utformade 1979. Det handlade om Okoyo, en region till vilken EEC redan hade planerat 

att utvidga sin missionsverksamhet. I väntan på ansökan om hälsovårdsprojektet ansökte SMF 

därför om att uppföra en bokhandel och ett apotek i Okoyo.198  

 

För att fortsatt klarlägga SMF:s missionssyn, samt i vilken mån förbundet använde sig av 

SIDA:s riktlinjer för att finansiera en annan verksamhet än den som biståndsmyndigheten 

uttryckligen stödde genom sitt biståndsbidrag, följer tre delar relaterade till projektet i Okoyo. 

Den första delen visar Missionsförbundets strävan att predika ordet och utgår från en 

reserapport till Okoyo. På den följer en genomgång av ansökningsprocessen för bokhandeln 

och apoteket. Syftet med den andra delen är att ställa ansökningen i jämförelse med den 

planerade biståndsverksamheten och sålunda närmare undersöka missionsorganisationens 

utrymme att använda SIDA:s regelverk för egen verksamhet. Den tredje och sista delen är en 

fördjupad diskussion om implikationerna av SMF:s verksamhet. Dess syfte är att fortsatt 

undersöka hur SMF:s missionssyn utfördes i praktiken och därigenom undersöka förbundets 

habitus.  

4.4.1 Reserapport från Okoyo 
 

1975, två år innan Daniel Perers åkte på den SIDA-stödda planeringsresan, företogs en annan 

resa i Kongo, men denna gång av personal på plats. Gruppen bestod av svenska missionärer 

och EEC:s lokala missionsföreståndare Mboungou Jean. Resan handlade om att den 

kongolesiska kyrkan letade efter områden dit de kunde utvidga sin evangelisation (kyrkans 

självutbredning). Orten som blivit utvald var Okoyo, en region som låg norr om kyrkans 

huvudsakliga område.  

       Liksom efter andra resor som gjordes av förbundet skrevs en rapport. Till sin karaktär var 

rapporten berättande och undersökande. Berättande för att den beskrev mötet med den lokala 

administrationen nästan som ett reportage och undersökande då den visade att syftet med 

resan var att kartlägga möjligheterna för bistånds- och missionsverksamhet.  
                                                        
198 Ansökan, Bokhandel/Apotek i Okoyo, 25/2 1977, Handlingar ordnade efter dossierplan 1972-1984, Vol. 

F1AC:1274, 1.13.1 SMF, SIDA Centralarkivet, RA, s. 6.  
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       Rapporten inleddes med hur gruppen väl framme i Okoyo hade träffat områdets lokala 

administration (distriktschefen) och för honom förklarat varför man kommit: 

 

Ordet gavs till missionsföreståndare Mboungou Jean som sade: ”Vi har kommit hit för att Jesus 

har bjudit oss att gå till alla folk med evangelium. Nu har vi kommit hit till Okoyo för att se vilka 

behov som här finns och för att ta kontakt med distriktets ledning samt befolkningen. 199 

 

 Distriktschefen uppgavs ha svarat att:  

 

Vi vet att ni arbetar på många platser här i norr [...]. Men inte här, och vi har alltid frågat oss- 

varför kommer de inte hit? Här finns ett helt distrikt på 7000 invånare som ännu inte har 

evangeliserats. […] Det som vi behöver, förutom det Glada Budskapet ni förkunnar, är också en 

bokhandel och ett apotek. 200 

 

Distriktschefens svar tolkades av gruppen som att det var guds vilja att starta en verksamhet i 

Okoyo och de uttryckte: 

 

Distriktschefens ord: Vi har väntat på den svenska missionen! Vi har frågat oss – varför kommer 

de inte hit! – är ett macedoniskt [sic!] rop som vi har all anledning att hörsamma. Att få höra detta 

från en distriktschef i ett kommunistiskt land, upplever vi som ett under, och en öppen dörr som vi 

skall gå in i.201 

 

Förutom att självutbredningen tolkades som guds vilja gjordes en analys av området där det 

med sina 7000 personer som inte hört det goda budskapet framstod som ett bra område att 

utöka verksamheten inom. Den skola med 460 elever som redan var igång skulle enligt 

gruppen utgöra ett bra underlag ”för bibelstudieverksamhet bland den studerande ungdomen”. 

och för ”humanitär hjälp ligger de uttalade önskemålen om en bokhandel och ett apotek 

närmast tillhands.” 202 
 
 
 
 

                                                        
199 ”Rapport från en undersökningsresa till Okoyo”, 15/12 1975, SIDA-projekt 27, Vol. F12a:6, Svenska 
Missionskyrkans huvudarkiv, RA, s. 1. 
200 Ibid.  
201 Ibid, s. 7.   
202 Ibid, s. 1.  
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4.4.2 Ansökan Okoyo 
 

Till SIDA betonade SMF, till skillnad från reserapportens fokus på möjlighet till 

evangelisation, Kongostatens behov av utbildning och att Okoyoborna inte hade råd att åka 

till Brazzaville för att köpa skolböcker samt att föräldrarna:  

 
är angelägna om att ge barnen kunskaper och därför gör de stora uppoffringar för sina barn. 

Kanske är det framförallt mödrar, mostrar och mormödrar som här utför den största tjänsten, då de 

knogar från morgon till kväll på sina små återlappar [sic!] för att få produkter att sälja och sedan 

kunna hjälpa sina barn till bättre utbildning än deras egen generation fick del av.203 

 

Efter att förbundet hade beskrivit behovet vad gällde skolsituationen föreslog man en lösning: 

förbundet vill bygga en bokhandel med plats för läsrum och lager för skolböcker och kristen 

litteratur, samt bostad för den som skulle ansvara för bokhandeln. Förbundet förklarade att 

eftersom den lokala kyrkan hade påbörjat sin verksamhet i Okoyo, skulle det passa bra om 

kyrkans egna bokhandelsföretag Librairie Évangélique placerade en bokhandel och ett 

boklager i området. Librairie Évangélique sålde främst ”skollitteratur och –material.” Tio 

procent av omsättningen bestod av försäljning av kristna böcker, skivor och 

musikinstrument.204 Den föreslagna boklistan över vad bokhandeln skulle tillhandahålla 

innehöll både skolböcker och biblar.205 I enlighet med riktlinjerna uttryckte förbundet att 

myndighetsgodkännande fanns genom att både skolmyndigheterna och handelsministeriet 

hade uttryckt sitt gillande över det föreslagna projektet.206   

       Vid motivering av uppförande av ett apotek nöjde sig SMF med att beskriva att det i 

Okoyo ännu inte fanns något sådant, att det rådde brist på mediciner och att invånarna måste 

åka långt för att inhandla medicin. Förbundet nämnde också att systerkyrkan ämnade placera 

ett missionärspar i Okoyo, där missionärsfrun som var barnmorska var tänkt att ansvara för 

apoteket.207  

 

                                                        
203 Ansökan, Bokhandel/Apotek i Okoyo, 25/2 1977, Handlingar ordnade efter dossierplan juli 1972-1984, 
1.13.1 SMF, Vol. F1AC:1274, SIDA Centralarkivet, RA, s. 4. 
204 Ibid, s. 6. 
205 ”Project Stock Okoyo”, 3/11 1977, SIDA-projekt 27, Vol. F12a:6, Svenska Missionskyrkans huvudarkiv, RA. 
206 Ansökan, Bokhandel/Apotek i Okoyo, 25/2 1977, Handlingar ordnade efter dossierplan juli 1972-1984, 
1.13.1 SMF, Vol. F1AC:1274, SIDA Centralarkivet, RA, s. 6. 
207 Ibid, s. 1, 6. 
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De berörda remissinstanserna tillstyrkte inte ansökan.208  På SIDA:s avdelningen Befolkning 

och Hälsovårdsfrågor (BEF/Hälso), som hade hand om apoteksansökan, anmärkte ansvarig A-

M Toll på att ”[d]et är en smula överraskande med denna ansökan om ett enstaka apotek på en 

ort, där Svenska Missionsförbundet f ö ej har någon som helst sjukvårdsverksamhet”. 209 

Ansökan tillstyrktes inte, utan istället efterfrågades vidare beskrivning över apoteksituationen 

i landet. ”De skäl som Svenska Missionsförbundet lagt fram i sin ansökan och vid 

telefonförfrågan för denna speciella insats är tyvärr ej riktigt övertygande.”210  

 

SIDA:s avdelning för undervisningsfrågor, UND-A, tyckte att bokhandeln skulle bli för dyr 

för sitt ändamål: att distribuera läromedel till ett lågt antal elever, ca 1 500. De menade också 

att det inte framgick av SMF:s ansökan att bokhandeln skulle höja nivån på undervisningen i 

Okoyos skolor. UND-A ville att förbundet skulle komplettera med information. En av de 

punkter där UND-A efterfrågade förklaring rörde de affärsmän som nämnts sålde 

skrivmaterial till ”mycket dyra priser”.211 Biståndsmyndigheten undrade om SMF skulle 

kunna utarbeta en prisjämförelse mellan affärsmännens materialkostnader och Evangeliska 

kyrkans priser.212 Dessutom ombads missionsförbundet att ta reda på vilka planer den 

kongolesiska regeringen hade på att distribuera skolmaterial till eleverna samt om 

affärsmännen hade planer på att sälja skolböcker.213  

 

I källmaterialet har jag inte funnit någon komplettering gällande apoteket. Däremot skickades 

ett förklarande brev gällande bokhandeln in. I kompletteringen framfördes att den statliga 

Folkbokhandeln inte fanns i Okoyo och att det vara föga troligt att de skulle börja distribuera 

skolböcker gratis, med tanke på den ekonomiska situationen i Kongo. I den mån affärsmännen 

i Okoyo skulle sälja böcker, skulle dessa inte hålla samma låga priser som kyrkan. Att 

kyrkans priser blev lägre berodde på att de fick ned fraktkostnaderna på böckerna genom att 

                                                        
208 ”A-sektionens yttrande över Missionsförbundets ansökan om bidrag till bokhandel/apotek i Okoyo, 
Folkrepubliken Kongo”, 2/5 1977, Handlingar ordnade efter dossierplan juli 1972-1984, 1.13.1 SMF, Vol. 
F1AC:1274, SIDA Centralarkivet, RA. 
209 ”Svenska Missionsförbundets ansökan om bidrag (227 036 kr) till bokhandel/apotek i Okoyo i mellersta 
Kongo”, 1/4 1977, Handlingar ordnade efter dossierplan juli 1972-1984, 1.13.1 SMF, Vol. F1AC:1274, SIDA 
Centralarkivet, RA, s. 1. 
210 ”Ibid, s. 2. 
211 Ansökan, Bokhandel/Apotek i Okoyo, 25/2 1977, Handlingar ordnade efter dossierplan juli 1972-1984, 
1.13.1 SMF, Vol. F1AC:1274, SIDA Centralarkivet, RA, s. 3. 
212 ”A-sektionens yttrande över Missionsförbundets ansökan om bidrag till bokhandel/apotek i Okoyo, 
Folkrepubliken Kongo”, 2/5 1977, Handlingar ordnade efter dossierplan juli 1972-1984, 1.13.1 SMF, Vol. 
F1AC:1274, SIDA Centralarkivet, RA. 
213 ”Ansökan om bidrag till bokhandel/apotek i Okoyo Folkrepubliken Kongo”, 21/4 1977, Handlingar ordnade 
efter dossierplan juli 1972-1984, 1.13.1 SMF, Vol. F1AC:1274, SIDA Centralarkivet, RA. 
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använda kyrkans bilar, samt att kyrkan oftast inhandlade böcker utan mellanhänder direkt från 

förlagen.214  

       Efter inkommen komplettering skrev UND-A en ny remiss till UND-E där de menade att 

de inte var nöjda med SMF:s förklaringar. UND-A efterfrågade mer information kring varför 

SMF inte stödde statens institutioner och om inte den statliga Folkbokhandeln skulle komma 

att etablera sig i området.215  

      Den remissinstans som utan begäran om komplettering tillstyrkte ansökan var 

ambassaden, på grundval av att de kongolesiska myndigheterna godkänt insatsen och ”funnit 

den angelägen”.216 I arkiven har jag inte hittat vidare komplettering från missionsförbundet 

och det som visats ovan verkar till viss del ha räckt. SIDA beviljade uppförande av apotek och 

bokhandel, men utan att bifalla lagerstöd, och personalbostad tillhörande bokhandeln.217 

 

Med den svenska biståndsmyndigheten som regelutförare på biståndsfältet fick Svenska 

Missionsförbundet följa reglerna, i de fall de inte kunde kringgå dem. I och med sin flexibla 

missionssyn och med vad Terje Tvedt benämnt en retorisk skicklighet, visas ovan hur 

förbundet i ett flertal fall lyckades gå runt riktlinjerna. I de fall när den flexibla missionssynen 

och den retoriska skickligheten inte räckte till kom förbundets kapital väl till pass– här i 

nätverksform representerat av den svenska ambassaden.  

4.4.3 Driften av apoteket 
 

Den tredje och sista delen är en fördjupad diskussion om implikationerna av SMF:s 

verksamhet, vilken har som syfte att närmare undersöka förbundets sätt att utifrån sin 

missionssyn utföra och legitimera sin verksamhet – därigenom undersöks aktörens habitus.  

 

Inför ansökan om uppförandet av apoteket utspelades en förvånansvärt stor apparat kring vem 

som var tänkt att förestå apoteket. Detta trots att det i och med beslutet att Okoyo skulle bli 

den kongolesiska kyrkans nya missionsområde, också redan hade beslutats vem som skulle 
                                                        
214 ”Ansökan om bidrag till bokhandel/apotek i Okoyo Folkrepubliken Kongo”, 21/4 1977, Handlingar 

ordnade efter dossierplan juli 1972-1984, 1.13.1 SMF, Vol. F1AC:1274, SIDA Centralarkivet, RA, s. 1-2. 
215 ”A-sektionens yttrande över Missionsförbundets ansökan om bidrag till bokhandel/apotek i Okoyo, 
Folkrepubliken Kongo”, 2/5 1977, Handlingar ordnade efter dossierplan juli 1972-1984, 1.13.1 SMF, Vol. 
F1AC:1274, SIDA Centralarkivet, RA. 
216 ”Svenska Missionsförbundet – ansökan bidrag uppförande apotek, bokhandel och bostad i Okoyo, 
Folkrepubliken Kongo”, 12/4 1977, Handlingar ordnade efter dossierplan juli 1972-1984, 1.13.1 SMF, Vol. 
F1AC:1274, SIDA Centralarkivet, RA. 
217 ”Bidrag till uppförande av bokhandel och apotek i Okoyo, Folkrepubliken Kongo”, 5/7 1977, Handlingar 
ordnade efter dossierplan juli 1972-1984, 1.13.1 SMF, Vol. F1AC:1274, SIDA Centralarkivet, RA. 
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missionera och vem som skulle ta hand om apoteket. SMF hade beslutat om ett svenskt par, 

där mannen skulle arbeta som missionär och hustrun ta hand om apoteket. Tjänsten på 

apoteket skulle finansieras med volontärbidrag.218 Ett av kriterierna för att 

biståndsmyndigheten skulle betala ut ett sådant bidrag, var just att volontären skulle vara 

svensk medborgare. Inledningsvis menade även den kongolesiska hälsovårdsmyndigheten att 

de behövde veta vem apoteksföreståndaren var, för att därefter ge godkännande för 

uppförande av apotek. Utifrån korrespondensen mellan SMF och EEC är det svårt att förstå 

varför hälsovårdsministern först menade att han inte kunde utfärda ett intyg för själva 

projektet om han inte fick reda på vem som skulle vara ansvarig för apoteket, men senare 

ändrade sig och utfärdade ett godkännande utan att ha fått in namnet på den svenska missionär 

som var tilltänkt.219         

  

En trolig förklaring kan finnas i remissutlåtandet från A-M Toll på BEF/Hälso. I utlåtandet 

skrev Toll att den distriktschef som gruppen som hade reste till Okoyo hade träffat ”föreslog 

att en svensk barnmorska, gift med den evangelist som skall verka i Okoyo, skulle ansvara för 

ett apotek där”. Tydligen hade hälsoministern, när han hade hört förslaget, stöttat det direkt 

och skrivit att apoteket borde ”handhas av ’en angiven och kompetent tjänsteman’ – uttytt 

missionär”.220 Var Toll fått uppgifterna ifrån nämns inte, vilket gör att källmaterialet är svårt 

att tolka, men informationens innebörd kan tänkas vara att ministern inte ville ha en kongoles 

på plats. Inget dokument i källmaterialet uttrycker i klarspråk om behovet av en svensk 

volontär innebar något annat än behovet att följa biståndsmyndighetens riktlinje för 

volontärbidrag. I ett försök att reda klarhet presenteras tre tolkningar av källmaterialet.  

 

Den primära tolkningen är att valet av svensk personal speglade EECs dåliga ekonomi. I 

ansökan till SIDA beskrev SMF hur de vid systerkyrkans självständighet hade ingått ett avtal 

med kyrkan att ”bistå […] med ekonomiska och personella resurser så länge detta bedöms 

                                                        
218 Ansökan, Bokhandel/Apotek i Okoyo, 25/2 1977, Handlingar ordnade efter dossierplan juli 1972-1984, 

1.13.1 SMF, Vol. F1AC:1274, SIDA Centralarkivet, RA, s. 6; ”Utbetalning av volontärbidrag”, 26/11 
1979, Handlingar ordnade efter dossierplan juli 1972-1984, 1.13.1 SMF, Vol. F1AC:1276, SIDA 
Centralarkivet, RA.   

219 SMF till EEC, 16/12 1976, SIDA-projekt 27, Vol. F12a:6, Svenska Missionskyrkans huvudarkiv, RA; EEC 
till SMF, 14/2 1977, SIDA-projekt 27, Vol. F12a:6, Svenska Missionskyrkans huvudarkiv, RA; EEC till SMF, 
18/2 1977, SIDA-projekt 27, Vol. F12a:6, Svenska Missionskyrkans huvudarkiv, RA. 
220 ”Svenska Missionsförbundets ansökan om bidrag (227 036 kr) till bokhandel/apotek i Okoyo i mellersta 
Kongo”, 1/4 1977, Handlingar ordnade efter dossierplan juli 1972-1984, 1.13.1 SMF, Vol. F1AC:1274, SIDA 
Centralarkivet, RA, s. 1. 
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nödvändigt.”221 Att förbundet bedömde det nödvändigt att hjälpa till ekonomiskt har vi 

tidigare sett i diskussionerna inom IU, föranledda av sjukvårds- och reserapporterna från 

Kongo. Anställdes svensk personal vid apoteket, öppnade sig möjligheten att genom 

volontärbidrag få tjänsten finansierad.  

       Den andra tolkningen hör ihop med kongokyrkans självständighet och vad som kom till 

uttryck i diskussionen inom IU – svårigheten och motviljan mot att uppnå den. Trots att 

SIDA:s riktlinjer gällande volontärbidrag uppmanade de biståndsansökande organisationerna 

att arbeta för att volontärtjänsten så småningom skulle övertas av lokal personal, skedde ingen 

större ansträngning för att hitta kongolesisk personal. Istället bad förbundet om ursäkt för att 

de tillsatte en svensk på platsen och menade att de självklart skulle arbeta för att det i 

framtiden anställdes en kongoles.222  

     Självständigheten kan också ses från en annan vinkel: kyrkans självutbredning (mission i 

meningen vinna nya medlemmar). Trots att det var den kongolesiska kyrkan som bedrev 

självutbredningen till Okoyo var det som sagt en svensk missionär, gift med apotekaren, som 

kom att placeras i Okoyo.223 I diskussioner inom IU påpekade en av medlemmarna det 

underliga i att förbundet trots moratoriet fortsatte att skicka svenska missionärer. Det 

fortgående valet av utländska missionärer hörde möjligen ihop med de strukturer som de 

utländska missionerna redan från början hade varit med och förstärkt i Kongo. Tankegången 

finns med i en förklarande artikel till varför ett moratorium vore önskvärt, där 

moriatorieförespråkaren Canon Burgess Carr menade att de utländska kyrkorna hade bidragit 

till de starka stammotsättningarna i Afrika.224 Artikeln fanns med som bilaga till 

sammanträdesprotokollet för IU den 14 februari 1975, där utskottet diskuterade SMF:s 

ställningstagande till moratoriet. I sin kritik av bistånd från de utländska kyrkorna skrev Carr 

att kristendomen i Afrika brottades med att hitta en genuin universell ekumenik istället för 

den imperialistiska universalism som de västerländska kyrkorna hade tagit med sig. Carr var 

av åsikten att afrikanerna inte tillåtits hitta ett eget formspråk och jämförde missionärernas 

indelning av Afrikas grupper i olika samfund med Berlinkonferensens indelning av Afrikas 

folk i olika nationer. Missionärernas indelning menade Carr hade medfört att ”denominational 

                                                        
221 Ansökan: Bokhandel/Apotek i Okoyo, 25/2 1977, Handlingar ordnade efter dossierplan juli 1972-1984, 

1.13.1 SMF, Vol. F1AC:1274, SIDA Centralarkivet, RA, s. 1. 
222 ”Skrivelser från missionsarbetare om arbetet i Kongo och Zaïre”, Internationella utskottets protokoll 7/12 
1978, § 15, Internationella utskottets protokoll 1973-1983, Vol. A3h:2, Svenska Missionskyrkans 
huvudarkiv, RA, s. 4. 
223 Ansökan, Bokhandel/Apotek i Okoyo, 25/2 1977, Handlingar ordnade efter dossierplan juli 1972-1984, 
1.13.1 SMF, Vol. F1AC:1274, SIDA Centralarkivet, RA, s. 6. 
224 ”CONSULTATION REPORT”, Internationella utskottets protokoll 14/2 1975, § 12, Internationella utskottets 
protokoll 1973-1983, Vol. A3h:2, Svenska Missionskyrkans huvudarkiv, RA, Bilaga 5. 
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lines and tribal lines are almost identical”, eftersom missionärerna efter att de lärde sig ett 

språk och tryckte en bibel på det språket, också byggde kyrkorna runt samma människor och 

därmed skapade strukturen en stam – en kyrka.225  

     Denna problematik påtalades även av missionsföreståndaren Gösta Hedberg i 1975 års 

reserapport. Där berättade han att EEC hade menat att ”[p]å grund av de stammotsättningar 

som är så markanta i Kongo är det alltfort svårt för kyrkan att bedriva ett effektivt 

pionjärarbete enbart med hjälp av kongoleser.”226 En möjlig orsak till varför de inte hade en 

lokal missionär att skicka ut kan därför ha varit att de som bodde i Okoyo tillhörde en annan 

stam än de som redan tillhörde EEC. Denna tolkning har dock inte funnit uttalat stöd i 

källmaterialet utan är snarast en hypotes från min sida. 

       Det tredje försöket att förklara varför SMF valde en svensk till arbetet på apoteket hör 

ihop med att förbundet ansåg sig vara mest lämpat att sköta sjukvårdsverksamheten. Att ha 

haft som yrkesutövning att bedriva ett sjukvårdsarbete, som av dem själva och av andra setts 

som landets bästa, var ett habitus som förstärktes när även svenska ambassaden i Kinshasa 

förespråkade svenska arbetare framför kongoleser. Att ambassaden förhöll sig positiv märktes 

i samband med SMF:s ansökan för volontärbidrag för olika positioner i Kongo, däribland för 

apoteket. I remissen från den svenska ambassaden i Kinshasa till SIDA uttalade ambassadören 

att han tillstyrkte ansökningarna samt beskrev afrikanerna som opålitliga:  

 

Från kyrkor och andra samfund erfar ambassaden ständigt, att infödda inom ackrediteringsområdet 

alltfort synes behöva den hjälp som volontärverksamheten ger. Det är i synnerhet hanteringen med 

pengar och sådant som kan omsättas till pengar, exempelvis mediciner, som leder till alltför stora 

frestelser. Så är oftast de olika sjukvårdsadministrationerna angelägna att en vit sjuksköterska 

omhänderhar medicinförrådet. I skolorna anförtros volontärlärarna kassörs- och 

materialförvaltaruppgifterna. Även ifrån de inhemska förvaltningarna hör vi alltsom oftast 

berömmande ord om de arbetsinsatser våra svenska volontärer gör.227 

 

Förutom att citatet visar på ett kolonialt förhållningssätt där den svenska personalen framställs 

som utbildade och den inhemska som den som behöver utbildas, är bilden som framträder 

följande: ju mer biståndspengar SMF fick för sin verksamhet, ju bättre på att sköta Kongos 

                                                        
225 ”CONSULTATION REPORT”, Internationella utskottets protokoll 14/2 1975, § 12, Internationella utskottets 
protokoll 1973-1983, Vol. A3h:2, Svenska Missionskyrkans huvudarkiv, RA, Bilaga 5, s. 6.  
226 ”RAPPORT ÖVER BESÖK I SVENSKA MISSIONSFÖRBUNDETS SYSTERKYRKOR I KONGO – 
ZAIRE 1975”, Missionsstyrelsens protokoll 9/10 1975, § 423, Protokoll, huvudserie, Vol. A1a: 178, Svenska 
Missionskyrkans huvudarkiv, RA, Bilaga 38, s. 401.  
227 ”Volontärtjänster – våren 1980”, 15/4 1980, Handlingar ordnade efter dossierplan juli 1972-1984, 1.13.1 
SMF, Vol. F1AC:1276, SIDA Centralarkivet, RA. 
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institutioner de själva och andra tyckte att de var, och ju svagare ekonomi EEC hade – desto 

starkare blev SMF:s legitimitet att driva sjukvård och andra projekt som liknade SIDA:s 

biståndsverksamhet. Det innebar en missionssyn som visserligen grundades på predikan av 

ordet, men som till synes tog sig störst uttryck i praktisk handling. Det verkar ha varit en 

mission som genom fokus på handling möjliggjorde tillfällen för predikan av ordet. 

4.5 Ansökan hälsovårdsprojektet  
 

När så slutligen SMF 1979 ansökte om hälsovårdsprojektet såg det till stor del ut som Daniel 

Perers förslag efter planeringsresan. Om missionsförbundet sedan tidigare hade ansett sig 

ansvariga för sjukvården i Kongo utifrån sin erfarenhet, kan man tänka att hälsovårdsprojektet 

än mer fastlade den praktiken, och därmed förstärktes den sidan av förbundets karaktär.  

      Projektet planerades sträcka sig över 5 år med förebyggande hälsovård som syfte. Det 

organiserades med en missionsstation som administrativt centrum.228 Tanken var att involvera 

dispensärerna vid nio av EEC:s missionsstationer (det nybildade verksamhetsområdet Okoyo 

var ett av dem). Dessa missionsstationer med tillhörande dispensärer kallades nu 

hälsostationer. Varje hälsostation hade som funktion att sköta den förebyggande hälsovården i 

det omkringliggande området. Fokus låg också på att utbilda kongoleser för sjukvårdsarbete. 

Utbildningen skulle ske genom att de sjukvårdsteam hälsostationerna utrustades med, vid sina 

första besök i de omkringliggande byarna sökte upp personer som ville utbilda sig inom 

sjukvården. Efter utbildning vid hälsostationerna var det tänkt att de skulle återvända till 

byarna för att fungera som byinvånarnas första vårdkontakt.229  

      För att projektet skulle kunna realiseras ansöktes det om bidrag för driftskostnader och för 

uppförande av byggnader. I driftskostnaderna inräknades lönekostnader för svensk såväl som 

kongolesisk personal, utrustning av hälsovårdsteamen, vaccinationer, hyreskostnader för 

afrikansk personal, resekostnader och kurser.230 Byggnadsansökningarna innehöll bidrag för 

personalbostäder, administrativt centrum, undervisningslokal, samt ombyggnader av 

                                                        
228 Ansökan, Utbyggnad av hälsostation i Musana, 24/2 1978, Handlingar ordnade efter dossierplan juli 

1972-1984, 1.13.1 SMF, Vol. F1AC:1275, SIDA Centralarkivet, RA, s. 5.  
229 ”Svenska Missionsförbundet – ansökan om bidrag till hälsovårdsprojekt i Folkrepubliken Kongo”, 26/2 1980, 
Handlingar ordnade efter dossierplan juli 1972-1984, Vol. F1AC:1276, 1.13.1 SMF, SIDA Centralarkivet, RA, s. 
6-7.  
230 ”Hälsovårdsprojekt i Kongo”, 15/5 1979, Handlingar ordnade efter dossierplan juli 1972-1984, 1.13.1 

SMF, Vol. F1AC:1275, SIDA Centralarkivet, RA, s. 1-3. 
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vårdcentraler. Sammanlagt uppgick ansökningssumman till 8 320 000 kronor och i beloppet 

ingick 100 000 kronor för informationsbidrag.231 

4.5.1 Ansökningsprocessen 
 

Precis som hälsovårdsprojektet i stort karakteriserades av missionssynens innehåll av både 

predikan av ord och av biståndsverksamhet, ser vi nedan i ansökningsprocessen hur denna 

dualism – eller med Tvedts ord den retoriska skickligheten – gjorde att SMF kunde 

argumentera för sina behov lika bra inför SIDA som inför det egna förbundet.  

 

Biståndsmyndigheten valde att bordlägga ansökan för att de först ville få in kompletterande 

uppgifter kring syftet med informationsbidraget och vilken målgruppen var. Dessutom rådde 

det tveksamheter kring myndighetsgodkännandet.232  

     I fallet med uteblivet myndighetsgodkännandet har vi ett exempel på att Missionsförbundet 

medvetet valde att bortse från riktlinjerna. Orsaken angavs vara att förbundet bedömde 

riktlinjen som skadlig för det förestående projektet och att man därför hade underlåtit att 

ansöka om ett nytt godkännande efter ett regeringsbyte i Kongo. En av missionärerna i Kongo 

skrev till förbundet i Sverige att det vore mycket oartigt att be om ett nytt godkännande. 

”[I]ngenting kunde vara mera opassande än att i relationerna till myndigheten här begära 

något dylikt.” Han menade att det skulle framstå som att missionsförbundet inte litade på 

kongolesernas sätt att styra sitt land och uppmanade SMF i Sverige med orden ”[d]u måste 

alltså omgående låta SIDA förstå det olämpliga i att begära ett dylikt brev.”233  

      Trots protesten vidhöll SIDA sin ståndpunkt och ett möte mellan en missionär på plats och 

Kongos nya hälsominister kom till stånd. Vid besöket poängterade hälsoministern att även om 

projektet gicks igenom igen, skulle det ha lagts till handlingarna så fort man sett att det redan 

hade godkänts av den tidigare regeringen. Kontentan blev att myndigheterna var fortsatt 

positiva till projektet, men att inget nytt intyg utfärdades.234 Den svenska ambassaden i 

Kinshasa rekommenderade SIDA att tolka myndighetsuttalandet som att den nya regeringen 
                                                        
231 ”Hälsovårdsprojekt i Kongo, ansökan våren 1979”, 11/6 1979, Handlingar ordnade efter dossierplan juli 

1972-1984, 1.13.1 SMF, Vol. F1AC:1275, SIDA Centralarkivet, RA, s. 1-2. 
232 ”Ansökan om bidrag till hälsovårdsprojekt i folkrepubliken Kongo”, 24/7 1979, Handlingar ordnade efter 
dossierplan juli 1972-1984, 1.13.1 SMF, Vol. F1AC:1275, SIDA Centralarkivet, RA; ”Svenska 
Missionsförbundet – ansökan om bidrag till hälsovårdsprojekt i Folkrepubliken, Kongo”, 17/10 1979, 
Handlingar ordnade efter dossierplan juli 1972-1984, 1.13.1 SMF, Vol. F1AC:1275, SIDA Centralarkivet, RA. 
233 ”Hälsovårdsprojektet i Kongo”, 11/10 1979, Handlingar ordnade efter dossierplan juli 1972-1984, 1.13.1 
SMF, Vol. F1AC:1275, SIDA Centralarkivet, RA. 
234 ”Hälsovårdsprojektet i Kongo”, 25/10 1979, Handlingar ordnade efter dossierplan 1972-1984, 1.13.1 SMF, 
Vol. F1AC:1275, SIDA Centralarkivet, RA. 
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kom att stödja det myndighetsintyg som SMF redan hade fått för sin verksamhet två år 

tidigare (1977).235  

      Informationsbidraget däremot förklarades med att förbundet i hälsovårdsprojektet hade 

sett ett lämpligt u-landsprojekt att informera medlemmarna om. Verksamheten passade bra för 

att beskriva vad man mötte i ett projekt i utlandet och hur man tillsammans med 

lokalbefolkningen kunde lösa problem. Den övergripande avsikten med att informera var 

tvådelad. För det första ville SMF inför förbundets medlemmar ”skapa förståelse för vår 

mission och vårt utlandsarbete”. För det andra vill förbundet opinionsbilda för att ”stimulera 

ekonomiskt ansvarstagande” bland medlemmarna för hälsoprojektet och det framtida 

samarbetet med Kongokyrkan. Det skulle ske genom en broschyr som skickades till 

medlemmarna och en stillbildsfilm som kunde visas vid olika samlingar som SMF höll.236 

Vad som inte nämndes var det vi sett tidigare: att informationen var tänkt för att marknadsföra 

projektet så att förbundet fick tag på fler sjuksköterskor och barnmorskor.237 Det var i sin tur 

sjukvårdspersonal som förbundet kunde söka volontärbidrag för. Efter att samtliga 

remissinstanser hade gett sitt samtycke till projektet godkände SIDA ansökan. Dock med ett 

informationsbidrag sänkt till 50 000 kronor.238 Härigenom startade SMF:s ditintills största 

projekt finansierat med biståndsbidrag.  

4.6 Sammanfattande diskussion 
 

Vilka konkreta steg av conversion kan då ses i fallet SIDA-SMF? I detta kapitel framkommer 

hur uppdelningen av SMFs missionsverksamhet var mer eller mindre en chimär, men att den 

kunde upprätthållas inför biståndsmyndigheten tack vare möjligheten att beskriva det svenska 

moderförbundet och den kongolesiska kyrkan som åtskilda från varandra. Genom att påtala 

den kongolesiska systerkyrkans självständighet lyckades SMF understryka att de projekt de 

sökte finansiering för var av ren biståndsteknisk karaktär. Möjligen spelade det också in att 

riktlinjerna efterfrågade information om eventuell samarbetsorganisation i partnerlandet. EEC 

beskrevs som en självständig organisation som behövde hjälp med sitt sociala arbete, vilket 
                                                        
235 ”Svenska Missionsförbundet – ansökan om bidrag till hälsovårdsprojekt i Folkrepubliken Kongo”, 1/11 1979, 
Handlingar ordnade efter dossierplan juli 1972-1984, 1.13.1 SMF, Vol. F1AC:1276, SIDA Centralarkivet, RA. 
236 ”Ansökan om bidrag för hälsovårdsprojekt i Folkrepubliken Kongo”, 13/8 1979, Handlingar ordnade efter 
dossierplan juli 1972-1984, 1.13.1 SMF, Vol. F1AC:1275, SIDA Centralarkivet, RA, s.1-2. 
237 Internationella utskottets protokoll 28/01 1976, § 3, Internationella utskottets protokoll 1973-1983, Vol. 
A3h:2, Svenska Missionskyrkans huvudarkiv, RA, s. 3-4. 
238 ”Svenska Missionsförbundet – ansökan om bidrag till hälsovårdsprojekt i Folkrepubliken Kongo”, 26/2 1980, 
Handlingar ordnade efter dossierplan juli 1972-1984, 1.13.1 SMF, Vol. F1AC:1276, SIDA Centralarkivet, RA, s. 
9. 
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antagligen var en formulering med ett dubbelt syfte. Å ena sidan underlättade det att inför 

SIDA påvisa förbundets sociala prioritering, och å andra sidan motiverades nödvändigheten i 

att SMF hjälpte till. Att systerkyrkan i själva verket inte var självständig utan kvarstod i 

beroendeställning till SMF – ekonomiskt såväl som personellt – kan ses som ett tecken på att 

SMF i sitt biståndsarbete i själva verket vidhöll sin yttre mission.  

       Resultatet från kapitlet pekar alltså på hur uppdelningen av missionsverksamheten i själva 

verket var en retorisk uppdelning, och att riktlinjerna för bistånd tillät att SMF använde dem 

för eget bruk. Möjligheten att kringgå SIDA:s riktlinjer hängde inte bara ihop med förbundets 

möjlighet att på pappret dela upp sin verksamhet. Möjligheten hade också med aktörens 

långvariga verksamhet i Kongo att göra och därmed med dess kapital i form av nätverk. 

Biståndsmyndighetens kontrollfunktion innan de beviljade bidrag var att lokal myndighet 

godkände biståndsinsatsen. I de fall där SIDA hyste betänkligheter har vi sett hur detta löstes 

antingen genom att SMF och den lokala kyrkan kände den kongolesiske myndighetspersonen, 

eller genom att den svenska ambassaden i Kinshasa uttalade sig positivt till förbundets 

projekt. 

 

Kan jag utifrån ovan undersökning då hävda att SMF alltid fullt medvetet kringgått SIDA:s 

riktlinjer för att använda biståndsbidrag till egen verksamhet? Resultatet visar att det vore en 

alltför ensidig analys. I Kerstin Moregårds avhandling från 1971, framkommer att från och 

med 1965 nämndes inte längre kravet på ett politiskt och religiöst obundet bistånd. Det fanns 

alltså inget uttalat förbud att göra såsom SMF gjorde. Dessutom visar uppsatsens kapitel 

rörande definitionen av mission, att begreppet innebar en ständig förhandling mellan socialt 

arbete och predikan. Det var två sidor av samma mynt, där det ena förutsatte det andra. Det 

sociala arbetet som var kompatibelt med biståndsverksamhet, fanns alltså inneboende i det 

som benämndes som mission. Därför ter det sig mer rättvisande att föra diskussionen i termer 

av att Missionsförbundet, istället för att ha kringgått riktlinjerna, utvidgade betydelsen av 

myndighetens biståndssyfte.  

     Frågan om förbundet medvetet använde riktlinjerna för att kunna evangelisera försvåras 

emellertid av missionens dubbla väsen: någon klar linje mellan vad som för missionen föll 

inom och utanför ramen för hjälparbetet kan inte dras. Men man kan ändå se att förbundet 

utvecklade en följsamhet inför de verksamhetsområden som presenterades i broschyrerna 

Hjälp till U-hjälp, om man tar i beräkning den mångfald av projekt missionsförbundet kom att 

lansera med start i och med hälsovårdsprojektet (se Bilaga 1). Med ett ökat antal 

biståndsprojekt följde inte bara en retorisk åtskillnad, utan också nya synsätt och till viss del 
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ny praktik – missionens habitus av hjälparbete kom att inbegripa en ny administrativ apparat 

för biståndsarbete. Den tidigare säkerhet med vilken förbundet hade uttalat att tekniskt bistånd 

var jämförbart med missionsverksamhet, och där de till och med hade menat att det egna 

arbetet stod över det tekniska biståndet, ses i det här kapitlet omvandlas till en attityd av att 

förbundet bedrev missions- och biståndsverksamhet. Detta innebar dock inte en uppdelning av 

de två enheterna, mer än att det för biståndsprojekten skapades specifika administrativa 

uppgifter. Biståndsverksamheten blev istället något nästintill oumbärligt, både i tanken kring 

”vad missionsarbete innebar” och i finansiering av den sammantagna verksamheten. De två 

skilda enheterna verkade för målet att sprida guds ord – men var två olika medel för att nå dit. 

 

Hur påverkade då ovan beskrivna kontext missionssynen? Sammantaget vill jag hävda att 

även om predikan av guds ord diskursivt nedprioriterades innebar detta inte en 

bortprioritering av evangelisationen. Den bild som sammantaget framkommer är att SMF 

ansökte om biståndsbidrag för att få hjälp att bibehålla sitt missionsarbete. Slutligen kan sägas 

att om SIDA blev regelgöraren på biståndsfältet, blev en annan konsekvens av relationen 

missionsorganisation-biståndsmyndighet, att missionsförbundet kunde kvarhålla sin roll som 

regelgörare på missionsfältet, med hjälp av kapital från biståndsfältet (biståndsbidrag).
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5. Sammanfattande analys och vidare forskning 

 

Uppsatsens syfte har varit att, med exempel i SMF, studera hur civilsamhället kunde influera 

riktlinjerna för det biståndsarbete de bedrev tillsammans med biståndsmyndigheten under åren 

1964-80. Vidare har syftet varit att studera vilka förutsättningar som låg till grund för att 

förbundet, trots biståndsriktlinjernas styrning, kunde hålla sin kärnverksamhet oförändrad och 

därmed fortsätta att missionera.   

     Syftet har uppnåtts genom tre olika delstudier. Den första studerar SMF:s missionssyn 

innan samarbetet med biståndsmyndigheten tog form. I den andra har SIDA:s riktlinjer för 

biståndsarbete via civila samhällets organisationer gåtts igenom. Den tredje och sista har 

fokuserat SMF:s, under undersökningsperioden 1964-1980, största biståndsprojekt, 

hälsovårdsprojektet i dåvarande Kongo-Brazzaville (idag Republiken Kongo). Genom 

studium av relationen missionsorganisation – biståndsmyndighet, har ansatsen utvidgats till 

studium av generella påverkans- och förändringsprinciper för organisationer inblandade i 

biståndsmyndighetens arbete. Utgångspunkten var att pluralismen av utförare av statligt 

finansierat bistånd visade att det fanns lika många orsaker till engagemang som utförare. 

Förbundets vision att vilja missionera var därför en drivkraft bland andra. Nedan presenteras 

en sammanfattande analys med svaren på frågeställningarna samt en slutdiskussion som 

diskuterar de tomrum i tidigare forskning som jag i och med uppsatsen hoppas ha fyllt, samt 

blickar framåt mot vidare forskning.  

  

Vilka var SIDA:s riktlinjer för biståndsarbete via CSO under perioden 1964-1980 och på 

vilka sätt påverkade myndighetens samarbete med missionsorganisationerna riktlinjernas 

utformning och innebörd? 

 

Fram till 1965 utgick biståndets riktlinjer från FN:s påbud om religiös och politisk 

obundenhet. Rent konkret innebar det att de svenska missionsorganisationerna inte kunde 

ansöka om bidrag till sin utlandsverksamhet. Dock argumenterade dessa organisationer för 

likställandet av deras verksamhet med det statliga biståndsarbetet. Per-Åke Nilssons forskning 

visar att samtliga riksdagsmotioner som önskade öka bidragen från statsbudgeten till de CSO 

som arbetade med bistånd, hade en koppling till olika kristna sammanslutningar såsom 

riksdagens kristna grupp och Svenska Missionsförbundet.  
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      För SMF:s del förändrades arbetssituationen under tidigt 1960-tal. Förbundets arbete kom 

alltmer att inriktas mot den sociala verksamheten och blev därmed allt dyrare. Parallellt kan vi 

se hur förbundet började argumentera för att tilldelas biståndsbidrag. De kyrkor de grundat i 

de forna Kongo-kolonierna hade formellt blivit självständiga 1961. Svenska missionärer som 

arbetat som pastorer och evangelister hade, om de inte slutat sin tjänst, mer eller mindre 

närmat sig arbetsroller liknande det statliga biståndsarbetet. Detta för att kongoleserna i och 

med självständigheten ville leda evangelisationen. Därför överfördes de svenska 

missionärernas roll mer och mer åt hjälparbetshållet. Den allt mer märkbara prioriteringen av 

socialt arbete kan alltså ha inverkat på SMF:s inställning till närmandet till SIDA:s 

föregångare NIB och biståndsmyndighetens föreslagna biståndsbidrag. 

      Startpunkten för min undersökning – 1964 – är året innan biståndsmyndigheten öppnade 

för missionsorganisationerna att få del av biståndsbidrag. Året karakteriserades av ett 

närmande mellan missionsorganisationer och biståndsmyndighet, vilket också speglas i mitt 

källmaterial. Jag har bland annat visat hur det årets frikyrkomöte tog upp frågan om en 

eventuell relation mellan missionsorganisationer och biståndsmyndigheten. Att samarbeta 

med andra som precis som förbunden själva bedrev hjälparbete ansågs viktigt, samtidigt som 

vikten av att få behålla sin evangelisation underströks. Missionsorganisationernas argument 

att hjälparbetet kunde skiljas från den religiösa verksamheten, stämmer överens med de 

argument statsvetaren Kerstin Moregård lyft fram i sin studie. Moregård menar att 

missionsorganisationerna, genom Svenska Missionsrådet, troligen kom att påverka SIDA:s 

utformande av riktlinjer för biståndsverksamhet. Det ledde till att kravet på ett religiöst och 

politiskt obundet bistånd inte längre fanns kvar vid SIDA:s bildande år 1965. Istället 

utformades riktlinjer framöver, som mellan 1971-1980 publicerades i broschyrerna Hjälp till 

U-hjälp, där biståndsmyndigheten styrde vilka verksamhetsområden som var aktuella för 

biståndsbidrag. Verksamhetsområdena sträckte sig under perioden från skola- och sjukvård 

till projekt inom industri, skogsvård, hantverk samt kultursektorn. Dessutom inrättade SIDA 

en kontrollfunktion med dels interna remissinstanser, dels yttranden från svensk beskickning, 

som skulle utreda frågetecken kring ansökningarna. Till det kom krav att CSO:s skulle visa ett 

myndighetsgodkännande från mottagarlandet, samt att det fanns ett uttalat behov av hjälp 

inom det verksamhetsområde som ansökan handlade om.  

 

SMF följde SIDA:s riktlinjer i sina ansökningar om biståndsbidrag. Men förbundet kom också 

att använda riktlinjerna för egna syften. Ett exempel är det hälsovårdsprojekt som redovisades 

i kapitel fyra. Inför biståndsmyndigheten nämnde förbundet att Kongo hade ett stort behov av 
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förebyggande hälsovård, samt att den lokala kyrkans (EEC) sjukvård levererade en mer 

tillförlitlig sjukvård än den kongolesiska staten kunde erbjuda. I rapporter med andra än SIDA 

som tilltänkta adressater uttrycktes däremot en önskan att utvidga evangelisationsområdet 

samt vikten för missionsförbundet och den lokala kyrkan att behålla sjukvårdsverksamheten, 

då den utgjorde möjlighet till evangelisation. Med begrepp från historisk institutionalism 

skulle vi kunna säga att relationen tog sig formen av regelutförare (SMF) och regelgörare 

(SIDA). Och det vi ser är en gradvis förändring, conversion, där aktören SMF använde 

riktlinjerna till egen verksamhet – och således utvidgade riktlinjernas betydelse. Genom att 

använda riktlinjerna och genom att retoriskt skickligt tala biståndsparadigmets språk, men 

genom att använda riktlinjerna för projekt kopplade till predikan av ordet, förändrade SMF 

innebörden av SIDA:s riktlinjer till att inbegripa evangelisation.  

     I ett vidare perspektiv besvarar dock inte denna uppsats hur CSO i sin helhet påverkade 

SIDA:s riktlinjer efter 1965, året när biståndsmyndigheten tog bort kravet på ett religiöst och 

politiskt obundet biståndsarbete. Detta eftersom det endast är SMF bland många 

organisationer inom biståndsarbetet som har studerats. Troligt är att andra, med egna visioner 

till varför de bedrev biståndsarbete, också utvidgade och påverkade biståndsriktlinjerna, vilket 

är fråga för vidare forskning.  

 

Hur gick SMF till väga för att kunna påverka inriktningen på biståndets riktlinjer och behålla 

sin legitimitet att styra den lokala kyrkans verksamhet?  

 

För att kunna svara på frågan om SMF:s metoder för att i möjligaste mån kunna dominera de 

verksamheter de ägnade sig åt har jag utgått från Bourdieus teori om fält, kapital och habitus. 

Det är på fältet som relationen mellan en aktörs position och dess möjlighet till oberoende 

visar sig. Ju bättre kapital (socialt, kulturellt, symboliskt och politiskt), desto större möjlighet 

för aktören att inom fältet förverkliga sin verksamhetsvision utan att bli kringskuren av andra 

aktörer. Ett exempel på vad det innebär att vara den dominerande aktören kan ses i SMF:s 

legitimitet att på missionsfältet styra vilka sociala projekt de lokala kyrkorna skulle åta sig. 

Dessutom kunde SMF använda sitt kapital från missionsfältet på biståndsfältet tack vare att 

fälten överlappade varandra. Därigenom fick förbundet en starkare förhandlingsposition 

gentemot SIDA. Men för att SMF skulle kunna använda kapital från de olika fälten i syfte att 

nå en maktposition, och för att fälten skulle kunna överlappa, behövdes ett gemensamt 

intresseområde – de universella värderingarna.  
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Jag utgår från att SMF:s deltagande i biståndsarbetet, och även dess möjlighet till dominans 

på bistånds- men också missionsfältet, till viss del kan förklaras med förbundets tilltro till sitt 

holistiska arbete som del av en universell sanning resten av världen väntat på. Att ge sig själv 

rätten att utforma en annan kulturs institutioner, genom att åberopa universella värderingar, är 

ett fenomen som diskuteras av statsvetaren Terje Tvedt. Han pekar på hur olika aktörer 

engagerade inom biståndspolitik alla har gemensamt att de hämtar sin legitimitet till 

utlandsverksamhet genom att mena att de är talespersoner för universella värderingar. 

Liknande resonemang för idéhistorikern Gilbert Rist i beskrivningen av biståndsarbetets 

framväxt. Att detta också gällde aktörer inom missionsverksamheten är något forskaren 

Simon Olsson understryker i sin studie över missionsförbundets tidiga mission. 

  

Genom att åberopa universella värderingar som grund för sin verksamhet, trots att missions- 

eller biståndsarbetarna bedrev en verksamhet som inte var universell, utan tydligt 

genomsyrades av kulturellt betingade handlingar, kunde utförarna dominera fälten. Detta 

avtecknas för det första i förbundets initiala dominans på missionsfältet. Det var med hjälp av 

den holistiska missionsidén – predikan av ordet och socialt arbete – som dominansen 

upprätthölls. Denna flexibilitet i missionsmetoder hjälpte förbundet att behålla sin 

maktposition vid avkolonialiseringen och de lokala kyrkornas officiella självständighet. 

Istället för att leda det evangelisationen, växlade SMF till ett fokus på finansiering av det 

sociala arbetet. Maktpositionen visas i vad som på missionsfältet utgjorde SMF:s kapital: den 

teologiska kunskapen och reglerna för det kristna livet, samt legitimiteten att utifrån 

missionsstationen driva inte bara kyrkor utan även andra samhällsinstitutioner.  

 

För det andra underlättade tilltron till de universella värderingarna samarbetet mellan 

missionsorganisationerna och biståndsmyndigheten. Vid SIDA:s tillkomst kom den holistiska 

missionsidén, missionsmetodernas flexibilitet och den retoriska skickligheten återigen väl till 

pass. Orsaken var den allt dyrare missionsverksamheten. Biståndsfältets överlappning av 

missionsfältet erbjöd en möjlighet för missionsförbundet att söka finansiellt stöd från staten, 

under villkor att SMF kunde särskilja missionsverksamhetens två beståndsdelar från varandra. 

Till följd av att finansieringen endast gällde för biståndsprojekt kom SMF i sin holistiska 

mission att framhålla sitt sociala arbete inför biståndsmyndigheten. På så vis förankrade sig 

förbundet i båda fälten – en dubbel tillhörighet som fungerade likt en hävstång gentemot 

SIDA och de lokala kyrkorna. Från missionsfältet tog förbundet med sig sin erfarenhet, sina 

redan existerande verksamheter, språk- och kulturkännedom och sina nätverk med lokala 
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myndighetspersoner och styrkte därigenom sin förhandlingsförmåga gentemot 

biståndsmyndigheten. I den andra riktningen gick politiskt och symboliskt kapital från 

biståndsfältet till missionsfältet och legitimerade än mer förbundets roll som kyrkligt 

överhuvud gentemot den lokala kyrkan. 

 

Att missionsorganisationerna förkroppsligade och försökte överföra västs två arv, 

civilisationsprocessen och den kristna teologin, gjorde att de i själva verket byggde upp 

samhällen som än mer cementerat stammotsättningar, snarare än att representera verkligt 

universella värderingar. Tesen menar jag stöds av moratoriet: en grupp afrikanska kyrkors 

reaktion mot den utländska närvaron. Moratoriet följde som ett andra frigörelseförsök efter 

befrielsen från kolonialstaten och den formella självständigheten av de lokala kyrkorna. 

Moratorieförespråkarna var av åsikten att det inte räckte med att kyrkorna blivit självständiga 

– missionärerna fanns ju fortfarande kvar i förklädnad av biståndsarbetare.  

 

Hur påverkades SMF:s prioritering av missionsmetod av förbundets strävan att närma sig 

biståndsmyndighetens riktlinjer? 

 

Det är alltså i skärningspunkten mellan missionsfält och biståndsfält som det är möjligt –  

trots SMF:s ekonomiska beroende – att studera förbundets grad av ideologiskt oberoende från 

statlig styrning.  

 

Närvaron på två fält resulterade i tre övergripande förändringar. Min undersökning visar för 

det första hur SMF:s utlandsarbete till viss del kom att styras av vad SIDA formulerat som 

möjliga arbetsuppgifter att söka biståndsbidrag för. Förbundets strävan att följa riktlinjerna för 

svensk biståndsverksamhet ledde för det andra till en ökning av antalet verksamhetsområden 

som förbundet bedrev, samt – för det tredje – till ett ekonomiskt beroende av 

biståndsmyndigheten. Bilaga 1 visar ökningen av emottaget statligt finansiellt stöd. Bilaga 2 

illustrerar hur mångfalden av projekt hade sin utgångspunkt i det hälsovårdsprojekt som 

undersökts i kapitel 4. Av min undersökning framgår också hur SMF, inför och under 

ansökningsprocessen, i sin yttre kommunikation medvetet valde vilken retorik som fördes 

inför biståndsmyndigheten – med syfte att garantera finansiellt understöd. De statliga 

bidragen hade också ett slags snöbollseffekt: ju fler och större projekt som tog fart, desto mer 

pengar krävdes för att underhålla en växande aktivitet.  
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Slutligen har uppsatsen diskuterat om det ökande antalet grenar av SMF:s 

missionsverksamhet kom att inverka på förbundets verksamhetsidé. Hade förbundet helt 

förlorat sitt ideologiska oberoende och gått från att vara en missionerande organisation till att 

helt fokusera på biståndsutförande? Både i kapitlet tidigare forskning och i min undersökning 

visar jag hur representanter för missionsförbundet under tidsperioden 1964-1980 beskrev sin 

egen definition av mission som otydlig. En otydlig idé kan tänkas ha svårare att stå emot tryck 

att förändras än en tydligt formulerad sådan. Å andra sidan är jag tveksam till att missionsidén 

ens kan vara otydligt formulerad. Jag vill snarare hävda att det ligger i missionens natur att 

ständigt pendla mellan prioriteringar av metoder.  

  

Som jag tidigare påpekat använde SMF kapital från missionsfältet som hävstång gentemot 

biståndsfältet, men påverkades till att benämna det sociala arbetet som biståndsarbete. 

Beroende på vem de kommunicerade med använde de sig av en specifik retorik. I samröret 

med SIDA valde SMF att endast belysa vissa delar av missionens verksamhet. Detta fick till 

viss del praktiska konsekvenser såsom ett ökat antal verksamhetsområden liknande dem som 

SIDA efterfrågade. Trots det visar mitt resultat att missionsförbundet behöll sitt oberoende 

gällande missionsvisionen. Detta förklaras på två sätt. Dels tolkar jag oberoendet utifrån 

Bourdieus kapitalbegrepp där aktörer kan använda dominans från ett överlappande fält som 

kapital på det gemensamma fältet. Dels förklaras oberoendet utifrån missionens flexibla 

metoder. Detta var en flexibilitet som i sin tur låg till grund för möjligheten att retoriskt göra 

åtskillnad på sina missions- och biståndsinriktade projekt.  

 

Missionsförbundets habitus förändrades således från att varit en organisation med holistisk 

vision och praktik, till att bli en organisation med uppdelad vision/praktik, men där de olika 

delarna ändå syftade till en holistisk helhet. Förbundet hade således inte förlorat sin unika 

vision av att predika guds ord. 

 
*** 
 

Ur ett mer generellt perspektiv pekar mina resultat mot att för att en organisation ska kunna 

förändra statliga riktlinjer behöver den för det första en retorisk skicklighet, samt möjlighet att 

applicera riktlinjerna på en egen verksamhet som till viss del stämmer överens med statens 

målsättningar och till viss del har ett annat syfte. För det andra behöver en organisation, för att 
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bevara sin vision trots finansiellt beroende, ha tillgång till kapital av olika slag att använda 

som motvikt mot statens inflytande.  

	

Avslutningsvis bör frågan ställas hur uppsatsens resultat har öppnat mot framtida forskning. 

Min undersökning, som förutom att se på vilket sätt SMF kunde nyttja biståndsriktlinjerna till 

sin egen verksamhet utan att förlora i oberoende till biståndsmyndigheten, har också tangerat 

frågan om samröret även gällde ett samförstånd kring de universella värderingarna. 

Relationen kan betecknas som en process omvänd den Bo Rothstein porträtterar i 1990 års 

maktutredning. Istället för att frigöra sig från statligt styre och en avkorporativisering av 

svensk politik, menar jag att organisationerna inom biståndsklustret rör sig mot ett statligt 

styre: korporativism. Denna korporativism var dock på grund av det gemensamma 

intresseområdets dimridå svår att upptäcka för aktörerna, men också för forskare. Vetskapen 

om biståndssamarbetets osynliga aktörer (där jag blottlagt missionsorganisationernas roll) och 

dessas eventuella påverkansmöjligheter öppnar för vidare forskning, där jag vill peka på tre 

huvudsakliga forskningsområden: 

 

1. Implikationerna av det korporativa biståndsarbetet via svenska 

civilsamhällesorganisationer. Vilka aktörer, med vilka visioner och drivkrafter, har påverkat 

och påverkar SIDA:s verksamhet? Hur har påverkan skett och vilket resultat har den gett på 

riktlinjerna för bistånd via CSO? Forskningen kunde kartlägga och öka förståelsen för 

påverkansvägar inom biståndsverksamheten via CSO. Intressant vore också att undersöka i 

vilken utsträckning biståndssamarbetets aktörer kunde finansiera egna verksamhetsvisioner. 

Här utgör min uppsats, mitt sitt fokus på en av biståndsutförarna, ett väsentligt bidrag inom 

svensk biståndsforskning.  

 

2. På vilka sätt fortsatte missionsorganisationerna att motivera sin roll i biståndssamarbetet? 

Och i vilken utsträckning fortsatte biståndsmyndigheten att låta kyrkliga aktörer vara 

utförare? 	

 

3. Vilka metoder för påverkan har varit och är möjliga för aktörer involverade i korporativt 

samspel? Vilka metoder kan en aktör använda för att, trots finansiellt beroende, behålla sin 

verksamhetsvision intakt? Jag har poängterat vikten av aktörens egna flexibla vision, samt 

dess möjlighet att föra över kapital från andra fält, men vilka förutsättningar finns om varken 

flexibel vision, eller kapitalöverföring är möjlig? 
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6. Summary	
The purpose of this study is to investigate the ways in which the Mission Covenant Church of 

Sweden (MCCS) could influence the Swedish Foreign Aid Policy for NGOs, with particular 

focus on financial support for their missionary activities. The aim is also to investigate how 

the church’s involvement in the emerging Swedish Foreign Aid Policy and its government 

agency Nämnden för Internationellt bistånd (NIB) and from 1965 Swedish International 

Development Authority (SIDA) during the years 1964-1980, influenced the church’s own 

policy-making. The Swedish Foreign Aid Policy for NGOs applying for financial funding is 

analysed, as well as the church’s application for funding for a major health project in the 

Republic of Congo. The study concerns institutions (rules), their change over time, and the 

church’s vision for future missionary activity. Historical Institutionalism is used as a tool to 

uncover the gradual institutional change, and Bourdieu’s concepts of capital, field and habitus 

is used to assess the effect on the parties involved. Ever since its first missionary activity in 

Congo, the MCCS applied a holistic vision to its mission. This vision meant it not only spread 

the word of god, but was also actively involved in the development and operation of social 

infrastructure projects, such as schools and hospitals. Due to their considerable experience of 

functioning as both a missionary organisation and a foreign aid organisation under Belgian 

colonial rule, the church had a strong position vis-à-vis the Swedish government agency at the 

time of its founding. This strong position, and the fact that the church’s aid work was 

connected to its missionary activity, meant that the first part of the relationship was 

characterised by misunderstanding. This misunderstanding was resolved by the churches’ 

ardent assertion that they could separate the missionary activity from the aid work. 

Simultaneously NIB expanded and the expansion created a need for NGOs suitable to 

administrate public funds. The result of this expansion was that the newly created agency, 

SIDA, became more open to missionary organisations applying for funding for their aid 

projects. SIDA favoured organisations with already established projects abroad and the 

Swedish Covenant Church could from 1968 benefit from the financial support on offer. The 

new funding arrangement meant that the relationship between the church and SIDA changed 

to one of mutual dependence. The findings regarding why the MCCS became dependent on 

the government agency revolve mainly around one aspect: the growing financial need of the 

church’s activity in Congo. This financial need is explained from two perspectives. 

      Firstly, this possibility to receive funding seems to have helped the church in solving a 

dilemma it was facing. In 1961, the local church (ECC) that MCCS had founded in Congo 
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with its early mission, wanted the same independence as the colonies they were situated in. 

The local church was granted its autonomy, but it was independence in name only. The local 

church could not afford to continue the operation of the social infrastructure the MCCS had 

previously established, therefore the independence meant that local members took care of the 

evangelisation while Swedish missionaries continued running the expensive aid activity. This 

shows that the argument that the churches could separate their missionary activities from their 

aid work was only a rhetorical separation. The second perspective is that of the Swedish 

missionaries’ who, after losing their preaching roles, were eager to find new ways to 

legitimise their stay in Congo. The possibility of receiving foreign aid funding allowed the 

missionaries to take on new roles or further enhance their roles as aid workers.  

      Regarding the involvement’s influence on SIDA and the Swedish Covenant Church, it is 

initially seen that the church changed the priorities of its missions. During the 1960’s the 

balance between aid work and evangelisation seems to be even. After a few years of 

involvement in foreign aid work the priority changed, and the church put aid work before 

evangelisation. In the study this is evidenced through the application process for the health 

project. The church made use of the aid-policy specifically written for the NGOs when it in 

1976 started planning for an application for financial support. Based on the policy’s criteria, it 

decided on a health project, with the subtext of making sure they would receive funding and at 

the same time guaranteeing Swedish Covenant Church stay in Congo and making sure the 

spread of the word could continue. Furthermore, apart from receiving the funding and starting 

a major project, there is another noteworthy occurrence. From having been an independent 

organisation, carrying out aid work within the confines of their missionary activities and 

stating that missionary activities could be compared to aid activity, the church started to adapt 

the language of the government agency. In the late 1970, the MCCS no longer described its 

activity as a holistic mission but as part missionary activities and part aid projects. The change 

is also seen in the church’s budget. At the same time, the church appears to have upheld its 

vision – partly due to a flexible mission methodology, partly to its capacity to incorporate the 

policy into its habitus and partly as a consequence of the transferring of capital between the 

aid- and missionary fields. Additionally, SIDA seemed to have been influenced. In 1964 the 

foreign aid policy stated that Swedish aid had to be politically and religiously neutral. In 1965 

this neutrality was no longer talked about. During that period the implication of the policy 

changed into meaning the government agency promoted proselyting. Since the MCCS used 

the policy for not only their aid work but also to build their local church ECC, the aid-policy 

could be accused of encouraging the spread of Christianity.  
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Bilaga 1 ”SMF:s insamlade medel vs. SIDA-medel 1962-

1990” 
  
Nedan följer en översikt över SMF insamlade missionsmedel samt SIDA-bidrag under 1962-1990.  
 

 
Källa: ”SIDA ANSÖKNINGAR”, SIDA-projekt 26-28, F12a:6, Svenska Missionskyrkans huvudarkiv, (RA) och 

från Svenska Missionsförbundets årsberättelse och matrikel 1962-1990.  
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Bilaga 2 ”SMF:s biståndsprojekt 1962-1990” 

Nedan diagrams syfte är att visa volymökningen av antal projekt delfinansierade av 

biståndsmyndigheten, som SMF drev under tidsperioden 1962-1990.  

Källa: ”SIDA ANSÖKNINGAR”, SIDA-projekt 26-28, F12a:6, Svenska Missionskyrkans huvudarkiv, (RA) 
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Bilaga 3 Förkortningslista 
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CK Centralkommittén för svenskt tekniskt bistånd till mindre 

utvecklade länder  

CSO       Civilsamhällesorganisationer 

EEC       Église Évangélique du Congo 

KV        Kyrkornas Världsråd  

IMR       Internationella Missionsrådet  
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NGO       Non Governmental Organizations  
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SMF       Svenska Missionsförbundet 
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UND-A      Undervisningsbyrån A-sektionen  

UND-E      Undervisningsbyrån E-sektionen 

BEF/Hälso      SIDA:s avdelning för Befolkning och Hälsovårdsfrågor  

WHO       World Health Organization  
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