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Abstract

Religious congregations and social work have long been a neglected field of research. 

Although the number of studies have increased during the last twenty years. With a start-

ing point in the situation in this field of research and in the current public debate in Swe-

den the focus of this study will be on how Christian and Muslim congregations view co-

operating with the municipalities, organizations, the religious community to whom which

the congregation belongs and how the congregations view cooperating with other reli-

gious communities. Qualitative method of research was used. Representatives of four re-

ligious congregations was interviewed; a deacon in a congregation in the Swedish Lu-

theran Church, a pastor in a congregation belonging to the Mission Covenent Church of 

Sweden, the chairman in a the board of a muslim congregation and volunteerleader in 

another muslim congregation. For analyzing the transcribed interviews the method of

sentence – categorization was used and institutional theory, political opportunity structure 

and Bauböcks theory of integration was applied. The result showed that the degree and 

form of cooperation varies between the congregations but all four congregations are

overall positive towards cooperating with the municipality, organizations, the own reli-

gious community and other religious communities.

Keywords: religious congregations, cooperation, organization
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INLEDNING

Problembakgrund

Forskning om religiösa församlingars sociala arbete har länge varit ett förbisett 

forskningsområde, även om antalet studier har ökat de senaste tjugo åren (Cnaan &

Boddie, 2001). De senaste åren har forskare inom socialt arbete uppmärksammat 

sambandet mellan religion och socialt arbete (Graham & Shier, 2009). Samverkan ses i 

dessa studier som en aspekt av religiösa församlingars sociala arbete. Att fokusera på 

församlingarnas samverkan med andra aktörer i samhället är ett outforskat område och

därför viktigt att belysa.

Att studera församlingars samverkan ger en bild av hur de förhåller sig till 

samhället. En församling som vill begränsa kontakten med övriga samhället skiljer sig

från en församling som vill vara en delaktig aktör i samhället. Detta påverkar

socialarbetare i kommunen och det civila samhället som måste förhålla sig till de 

religiösa församlingarna i sitt arbete. Reiner Bauböck (1996) menar att det finns tre 

viktiga institutioner i samhället; staten, marknaden och familjen. Religiösa församlingar 

kan enligt Bauböck placeras i det civila samhället och präglas i olika hög grad av dessa 

institutioner. Dessa tre institutioner påverkar hur religiösa församlingar ser på samverkan.

Frågan om religionens roll i samhällsintegration aktualiserades under debatterna 

inför riksdagsvalet 2010. Särskilt aktuell har frågan om islam varit.

Sverigedemokraternas partiordförande Jimmie Åkesson menade att den muslimska 

befolkningen i Sverige utgör ett potentiellt säkerhetshot (Aftonbladet, 2009-10-19). En 

rapport från European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (2006) visade att 

muslimer i Europa och Sverige upplevde sig diskriminerade. Kugler (2010) menar att 

kristna församlingar beskrivs negativt och stereotypiskt i media och kristna blir 

diskriminerade i dagens Europa. Utifrån denna situation är det belysande att studera hur 

muslimska och kristna församlingar förhåller sig till att samverka med socialarbetare i 

kommunal eller ideell regi. Den aktuella samtidsdebatten aktualiserar alltså frågan kring

hur religiösa församlingar förhåller sig till att samarbeta med myndigheter och andra 

aktörer. 
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Med utgångspunkt i forskningsläget och i den allmänna samhällsdebatten

fokuseras i denna studie på hur kristna och muslimska församlingar ser på samverkan. 

Kristendomen och islam är två av de största religionerna globalt och i Sverige. Cirka 70 

% av Sveriges befolkning är medlemmar i Svenska Kyrkan (Webdokument B). De 

traditionella frikyrkorna i Sverige har cirka 300 000 medlemmar (M, Andréas, personlig 

kommunikation, 25 november, 2010) och cirka 110 000 muslimer är organiserade i

församlingar registrerade hos Nämnden för statligt stöd till trossamfund (Webdokument 

C). Sveriges Muslimska Råd uppskattar antalet muslimer i Sverige till 400 000. Det är

troligt att socionomer i tjänst för kommun eller frivilligorganisation kan komma i kontakt 

med enskilda personer eller grupper som är engagerade i kristna eller muslimska 

församlingar. Religiösa församlingar kan då vara en värdefull samarbetspartner för 

yrkesverksamma i socialt arbete.

Kristna och muslimska församlingar organiserar ett stort antal människor i 

samhället och utövar ett betydande inflytande. De religiösa församlingarna kan med 

andra ord spela en viktig roll för integration eftersom kristendomen och islam är globala 

sociala rörelser och möter den nyanlände både i hemlandet och i Sverige. Religiösa 

församlingar kan vara både en integrerande och segregerande kraft i samhället. Ett sätt att 

förstå församlingars roll i integration är att analysera hur de förhåller sig till myndigheter 

och andra aktörer i samhället. Därför är det intressant att undersöka hur religiösa 

församlingar i Sverige idag ser på samverkan.

Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att undersöka två muslimska och två kristna församlingars syn på

samverkan med kommunen, föreningskommittéer, det egna religiösa samfundet och 

andra religiösa samfund.

För att besvara syftet formuleras följande två frågeställningar:

 Vilka fördelar och nackdelar ser församlingarna med att samverka med 

stadsdelsförvaltningen, föreningskommittéer, det egna religiösa samfundet och 

andra religiösa samfund?
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 Vilka faktorer anser församlingarna främjar respektive utgör hinder för 

samverkan med stadsdelsförvaltningen, föreningskommittéer, det egna religiösa 

samfundet och andra religiösa samfund?

Avgränsningar

Denna studie avgränsar sig till två kristna och två muslimska församlingar i 

Stockholmsområdet. Församlingarna i studien tillhör Svenska Kyrkan, Svenska 

Missionskyrkan, Förenade islamiska församlingar i Sverige och ytterligare ett mindre 

muslimskt samfund vars namn inte nämns för att församlingen inte ska kunna 

identifieras. Dessa samfund är registrerade trossamfund och väletablerade i Sverige och 

kan därför anses representera ett stort antal religiösa församlingar. Studien fokuserar inte 

på respektive församlings religiösa tradition utan på församlingarnas och samfundens 

interaktion som organisationer. Det finns många aspekter av religiösa församlingar och 

integration. Studien avgränsas till att undersöka religiösa församlingar och samverkan 

som en indikator på integration. Denna aspekt av religiösa församlingar och integration 

har varit förhållandevis lite belyst forskningsmässigt.

Precisering av begrepp

Förening: I denna studie definieras en förening som en frivilligorganisation som bygger 

på personligt medlemskap, har offentlig karaktär, kan upplösas utan beslut från 

myndighet och inte syftar till privat ekonomisk vinst samt har bildats utifrån 

gemensamma intressen eller idéer. (SOU 1993:82).

Kristen församling: Definieras i denna studie som en medlemsbaserad organisation med 

egna lokaler som firar gudstjänst på söndagar regelbundet. Definitionen har modifierats 

utifrån Borell & Gerdners (2010b) definition av en muslimsk församling.

Muslimsk församling: I denna studie definieras en muslimsk församling som en 

medlemsbaserad muslimsk organisation med egna lokaler där fredagsbön genomförs 

regelbundet (Borell & Gerdner, 2010b).
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Samverkan: I denna studie används Danermarks (2000) definition av samverkan: 

”medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans med andra i en klart 

avgränsad grupp avseende ett definierat problem och syfte”. Begreppen samverkan och 

samarbete används synonymt i uppsatsen.

Stadsdelsförvaltning: I denna studie definieras stadsdelsförvaltning som en enhet inom 

den kommunala förvaltningen (Webdokument D). Samverkan med stadsdelsförvaltning 

används omväxlande med samverkan med kommun i studien.

Religiöst samfund: Definieras som en organiserad gemenskap av flera religiösa 

församlingar. (Jfr Webdokument E)

Studiens disposition

I inledningen beskrivs bakgrund till val av ämnesområde och sedan beskrivs studiens 

syfte och frågeställningar samt avgränsning. I avsnittet metod beskrivs

forskningsprocessen. Urval och datainsamling redogörs för i detta avsnitt, liksom även en 

diskussion kring validitet och reliabilitet och studiens generaliserbarhet. Därefter 

presenteras tidigare forskning som ger en överblick över det aktuella forskningsläget för 

studiens ämne. Teoretiska utgångspunkter beskriver vilka teorier som valts samt en 

kritisk reflektion över de teorier som valts. Efter detta följer empiri i vilken intervjuerna 

redovisas utifrån frågeställningarna. Sedan kommer avsnittet analys i vilken empirin 

jämförs och analyseras utifrån valda teorier samt tidigare forskning. I diskussion förs en 

sammanfattande diskussion kring studiens resultat och förslag på vidare forskning.
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METOD

Kapitlets disposition

I detta avsnitt beskrivs val av metod, datainsamling, tillvägagångssätt för 

litteratursökning, reflektion över den egna förförståelsen, urval, datainsamling, analys av 

data. En diskussion förs om validitet och reliabilitet samt generaliserbarhet. Även 

forskningsetiska överväganden presenteras.

Val av metod

I denna studie används kvalitativ forskningsmetod. Det är fyra representanter för fyra 

olika religiösa församlingar som har intervjuats för att undersöka deras syn på 

samverkan. Syftet med kvalitativ intervjumetod är att förstå och beskriva centrala teman i 

intervjupersonens livsvärld (Kvale, 1997). De centrala teman som var i fokus under 

intervjuerna var samverkan med kommun, andra föreningar, det egna religiösa samfundet 

och andra religiösa samfund. Samtalsintervjuer ger också möjlighet att fånga upp svar 

som är oväntade (Esaiasson & Gilljam & Oscarsson & Wängnerud, 2005). I en intervju 

kan man diskutera svaren på ett djupgående sätt som inte är möjligt vid en kvantitativ 

undersökning. 

Under analysen användes meningskategorisering och ad – hoc – metoden.

Meningskategorisering innebär att materialet analyseras utifrån relevanta kategorier. Ad –

hoc – metoden är en kombination av flera olika tekniker att växla emellan. Exempel på 

två tekniker är att lägga märke till mönster respektive göra jämförelser. (Kvale, 1997)

Tillvägagångssätt vid litteratursökning

Vid en första övergripande sökning användes Google Search med sökorden ”muslimsk

församling”, ”kristen församling” och ”socialt arbete”. Sökningen på Google Search

ledde till en svensk kartläggning av muslimska församlingar i Sverige. Via denna sökväg 

hittade jag en nyligen genomförd studie av muslimska församlingar och socialt arbete i 

Sverige. Då kontaktades författarna som skickade ännu opublicerat material av sin studie.

Vid litteratursökningen användes också forskningsdatabasen CSA - Social 

Sciences Subject Area och sökorden ”congregation” och ”social work”. Dessa sökningar 
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resulterade i studier och referenslistor att utgå ifrån. Också Libris nyttjades för att hitta 

böcker i tidigare studiers referenslistor. Likaså användes Google Scholar med sökorden 

”congregation”, ”organization och ”theory” för att undersöka forskningsläget för 

religiösa församlingar som organisation. Via Academic Search Premier hittades flera ar-

tiklar som publicerats i olika facktidningar: Journal of Muslim Minority Affairs, Social 

Service Review, Journal for the scientific study of religion och Sociological Forum.

Reflexivitet

Enligt Grinnel & Unrau (2008) bör en forskare i kvalitativ metod klargöra hur den egna

förförståelsen kan påverka studien. Därför kommer min roll som forskare att diskuteras

under denna rubrik och hur min förståelse kan påverka. Jag är medlem i en kristen 

pingstförsamling och har utifrån detta en förståelse för hur religiösa församlingar kan 

förhålla sig till myndigheter och andra aktörer. Vissa kristna församlingar som jag har

sett söker ett nära samarbete med myndigheter medan andra väljer att arbeta fristående. 

Det är möjligt att min erfarenhet eller min bakgrund kan påverka resultatet negativt. 

Kunskapen i en intervjusituation produceras genom det mellanmänskliga samspelet i

situationen (Kvale, 1997). Utifrån min förståelse finns risk att jag har tolkningsscheman 

och kategorier färdiga innan intervjuerna (a.a). Under forskningsprocessen har jag dock

varit medveten om detta och haft en så förutsättningslös hållning som möjligt under 

intervjuerna. Förståelsen om religiösa församlingar kan också vara till nytta då jag kan 

upptäcka processer och fenomen som kräver en djupare förståelse. Även intervjuguiden 

som är utformad utifrån tidigare studier kan ha bidragit till att göra min bakgrund till 

något positivt.

Urval

Initialt kontaktades 25 religiösa samfund och jag bad samfunden hänvisa till församlingar 

i Stockholmsområdet. Genom detta fick jag en uppfattning om vilka samfund som 

bedriver verksamhet i Stockholm. Detta tillvägagångssätt kompletterades med sökningar 

på Eniro. Jag kontaktade även Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) för att 

skaffa kontaktuppgifter. Något sammanhängande register för religiösa församlingar i 
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Sverige finns inte. Jag ringde därefter runt till olika religiösa samfund för att komma i 

kontakt med församlingar som ville bli intervjuade, varav fyra församlingar tackade ja.

Jag intervjuade en diakon i en församling i Svenska Kyrkan, en pastor i Svenska 

Missionskyrkan, en ordförande för en muslimsk församling och en frivilligledare i en 

annan muslimsk församling. Jag valde en församling i Svenska Kyrkan eftersom 

samfundet utgör det största religiösa samfundet i Sverige med nästan sju miljoner 

medlemmar. Svenska Missionskyrkan är en traditionell frikyrka och kan anses 

representativ för frikyrkorna. De traditionella frikyrkorna i Sverige har cirka 300 000 

medlemmar. En av de muslimska församlingarna i studien tillhör sunni – inriktningen 

inom islam och den andra tillhör shiainriktningen. Någon vikt vid detta läggs dock inte i 

denna studie. 

Datainsamling

Jag har genomfört halvstrukturerade individuella intervjuer med representanter för 

församlingarna (Bilaga 1). Intervjuguiden konstruerade jag med inspiration av Borell & 

Gerdners (2010a) frågor i deras studie av muslimska församlingar och socialt arbete. 

Abstrakta begrepp som ”myndighet” operationaliserades under intervjuerna till 

”stadsdelsförvaltning”.  Inför intervjuerna hade jag förberett en intervjuguide utifrån 

relevanta teman för undersökningen (jfr Kvale, 1997). Under intervjun försökte jag vara 

öppen för utvikningar och nya aspekter som intervjupersonerna uppfattade som viktiga 

för ämnet. 

Intervjuerna spelades in digitalt. Att spela in intervjuerna gav mig utrymme att 

vara fokuserad på vad sades och reflektera över svaren och ge relevant feedback tillbaka i 

form av ”Har jag förstått dig rätt när du säger…”. Med andra ord kunde jag delvis 

påbörja uppföljning och en viss analys redan under intervjusituationen (jfr Esaiasson et 

al., 2005, Kvale, 1997).

Intervjuerna ägde rum i respektive församlings lokal. Intervjuerna varade mellan 

trettio minuter och sextio minuter. En av intervjuerna uppdelades på två tillfällen. 

Anledningen var att intervjupersonen och jag inte ville stressa under intervjun då båda av 

olika orsaker hade tidspress. Vid första intervjutillfället intervjuades personen om 

församlingens syn på samverkan med kommun och stadsdelsförvaltning. Det andra 
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tillfället handlande om församlingens syn på samverkan med föreningar, det egna 

religiösa samfundet och andra religiösa samfund. Jag upplever att tidsbegränsningen vid 

första delen av intervjun inte påverkat intervjun som helhet. Detta gav mig också tillfälle 

till djupare feedback på den första delen av intervjun.

En viktig aspekt i intervjusituationen var att jag i intervjun ville förstå centrala 

teman om samverkan hos de religiösa församlingarna. Ett relevant påpekande är att 

representanter för församlingarna intervjuades. Detta är kopplat till ett perspektiv som 

växte fram under mitten av 1970 – talet i organisationsteori utifrån vilken man menar att 

det inte är organisationen som helhet som interagerar med andra aktörer. Istället är det

den gränsöverskridande delen av organisationen som samarbetar med andra aktörer

(Johansson, 1997). De personer som har intervjuats ses med andra ord som representanter 

för sina församlingar.

Analys av data

För analys av de transkriberade intervjuerna användes meningskategorisering (Kvale, 

1997). Jag ville utgå ifrån intervjupersonernas intention (a.a.). Även den så kallade ad 

hoc – metoden användes i kompletterande syfte. Utifrån frågeställningarna lät jag

kategorier växa fram ad hoc under forskningsprocessens gång (a.a.). Kategorierna var 

främjande respektive hindrande faktorer för samverkan samt fördelar och nackdelar 

församlingarna ser med att samverka. Underkategorier växte även de fram ad hoc under 

bearbetningen av materialet då relevanta teman i intervjuerna upptäcktes och kunde 

knytas till frågeställningarna.

Det empiriska materialet kodades genom att stryka över med 

överstrykningspennor i olika färger utifrån kategorier kopplade till syfte och 

frågeställningar. Till exempel kategorin ”fördelar som församlingarna ser med 

samverkan med andra religiösa samfund” eller ”hämmande faktorer för samverkan med 

andra föreningar”. Med hjälp av dessa kunde jag skaffa mig en klar och tydlig överblick 

över det empiriska materialet.
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Forskningsetiska reflektioner

Jag har i studien utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk -

samhällsvetenskaplig forskning (Webdokument A). Huvudprinciperna är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de deltagande om studiens 

syfte och deltagarnas villkor i undersökningen. All information som rimligen kan påverka 

intervjupersonernas villighet att delta i studien ska redovisas (a.a.). De intervjuade blev 

både muntligt och skriftligt via e – post informerade om syftet med studien. I e-post –

meddelandet med information om intervjun skrev jag också vilket universitet och

institution jag kom ifrån samt kontaktuppgifter till handledaren.

Samtyckeskravet betyder att deltagarna ska informeras om att de har rätt att 

bestämma över sin egen medverkan i undersökningen. Särskild uppmärksam bör 

forskaren vara i fråga om detta krav om deltagarna är omyndiga eller om förfrågan kan 

återuppväcka en kris (a.a.). Inför intervjuerna informerades intervjupersonerna om sin rätt 

att avbryta intervjun eller inte behöva svara på frågan utan negativa konsekvenser. Ingen 

av deltagarna utnyttjande denna rätt utan svarade öppenhjärtigt på alla frågor och 

fullföljde hela intervjun.

Konfidentialitetskravet tillgodoser deltagarnas rätt att alla uppgifter i studien ska 

ges största möjliga konfidentialitet samt att informationen ska bevaras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte har tillgång till den (a.a.). Inför intervjuerna e – postade jag

intervjupersonerna och informerade om att det inspelade materialet ska behandlas 

konfidentiellt och inte lämnas ut till tredje part utan bara användas i forskningssyfte. De 

blev också informerade om att det inspelade materialet kommer att förstöras när studien 

är klar. Företrädarna för församlingarna informerades också skriftligt och muntligt om att 

församlingarna inte kommer namnges i studien utan att deras anonymitet ska garanteras.

Enligt Vetenskapsrådets riktlinjer ska åtgärder tas för att försvåra identifiering av 

individer eller grupper (a.a.). Detta har skett i denna studie, exempelvis genom att alla 

geografiska hänvisningar i citaten och övrig text har tagits bort. Ett mindre muslimskt 

samfund till vilket en av de muslimska församlingarnas tillhörde har anonymiseras för att 

församlingen inte ska kunna identifieras.
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Nyttjandekravet innebär att endast forskaren får använda det insamlade materialet 

i forskningssyfte. Materialet får inte lånas ut och användas för icke – vetenskapliga 

syften. Inte heller får materialet användas för beslut angående exempelvis vård. (a.a.).

Detta är dock inte aktuellt i föreliggande studie. Deltagarna blev också informerade om 

att det inspelade materialet endast kommer att användas i denna studie och inte lämnas 

till tredje part.

Deltagarna i undersökningen får den e – postad till sig när den är färdig i enlighet 

med Vetenskapsrådets rekommendationer.

Validitet och reliabilitet

Validitet brukar förstås utifrån följande tre definitioner av begreppet: överensstämmelse 

mellan teoretisk definition och operationell indikator, frånvaro av systematiska fel och att 

vi undersöker det som vi påstår oss undersöka (Esaiasson et al, 2005). 

I syfte att höja validiteten utgick jag vid konstruerandet av intervjuguiden ifrån 

Borell & Gerdners frågeformulär. Esaiasson et al. (2005) menar att denna metod att 

kopiera en tidigare operationalisering bidrar till att höja möjligheten att jämföra med 

tidigare resultat, vilket visade sig i en studie som undersökte muslimska församlingars 

sociala arbete där en del av frågorna gällde samarbete med andra aktörer. Vid 

operationaliseringen av begreppen ”samverkan” och ”samarbete” var den tidigare 

studien givande, bland annat ifråga om hur dessa begrepp kunde göras om till frågor som 

intervjupersonerna förstår men fortfarande vara trogen mot de teoretiska definitionerna.  

Under intervjuerna ställde jag korta följdfrågor i syfte att validera mina tolkningar 

av intervjupersonernas utsagor. ”Menar du på det här viset.” eller ”förstår jag dig rätt 

när du säger”. Detta tillvägagångssätt gav mig förhoppningsvis en bättre grund för att 

kunna göra korrekta analyser som är i linje med intervjupersonens intention med sitt 

uttalande. Under transkriberingen togs utfyllnadsord bort som inte fyllde någon funktion. 

Flera gånger lyssnades materialet igenom för att garantera att jag inte missat någon viktig 

intonation eller liknande. Två gånger på det inspelade materialet var intervjupersonernas 

uttalanden ohörbara. Dock inträffade detta endast sammanlagt tio sekunder under två 

timmar och en kvarts intervjumaterial. Därför tror jag inte att det påverkar resultatet 

nämnvärt.
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Reliabilitet innebär frånvaron av osystematiska eller systematiska fel. (Esaiasson 

et al, 2005). Intervjuerna lyssnades igenom flera gånger för att garantera att jag inte 

missuppfattat eller hört fel. Transkriberingen skedde även relativt snabbt efter 

intervjuerna för att minimera risken för missuppfattningar. Intervjuguiden var 

halvstrukturerad vilket innebär att jag utgick från samma teman och frågor i intervjuerna 

men att följdfrågorna blev annorlunda. Detta kan vara en risk ur ett reliabilitetsperspektiv. 

Generaliserbarhet

I studien har representanter för fyra församlingar intervjuats. Detta urval begränsar

givetvis möjligheten att generalisera till andra församlingar i Sverige. Internationellt sett 

är det svårt att generalisera eftersom församlingar är organiserade på olika sätt i olika 

länder. Även generalisering i en svensk kontext medför problem eftersom variationer 

exempelvis finns mellan Sveriges olika kommuner. Möjligheten till att generalisera i 

detta exempel ökar dock eftersom kontextlikheten är större mellan två kommuner i 

Sverige än mellan två kommuner i två olika länder. 

Larsson (2001) framhåller att generalisering är möjlig via kontextlikhet. 

Möjligheten till generalisering finns då hos läsaren som avgör om resultaten i en studie är 

tillräckligt kontextlika för att en generalisering ska kunna göras (Larsson, 2001). På 

grundval av detta kan det vara möjligt att generalisera denna studies resultat. Utifrån

kontext – perspektivet ligger möjligheten till generalisering i läsarens händer. Viktigt för 

den som undersöker är att ge en fyllig beskrivning av kontexten för att ge läsaren 

möjlighet att avgöra om en generalisering till den egna kontexten är möjlig. Även 

forskaren kan i en viss utsträckning generalisera till andra kontexter. Larsson menar dock 

att läsaren har bättre förutsättningar att generalisera. 

Läsaren bör ta i beaktande att även om externa kontextuella faktorer pekar på 

möjlighet till generalisering kan interna faktorer hos undersökningsobjektet också 

påverka. Exempelvis kan två religiösa församlingar i samma kontext ha diametralt olika 

förhållningssätt till samverkan. En viktig extern faktor att beakta är att kontexter 

förändras över tid. Kontexter kan ibland uppvisa likheter som har sin grund i olika 

historiska och strukturella processer. Sammanfattningsvis är det viktigt att beakta både 

externa och interna kontextuella faktorer.
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Generalisering via igenkännande av gestaltning är ytterligare en typ av 

generalisering som Larsson beskriver. Utifrån denna typ av generalisering förser 

forskaren, läsaren med en tolkning utifrån empirin. Läsaren kan använda denna teoretiska 

gestaltning för att identifiera ett fenomen eller en process. På samma sätt kan läsaren av 

denna studie använda teoretiska gestaltningar gällande religiösa församlingar och 

samverkan och generalisera till andra sammanhang. Utifrån studiens analys kan läsaren

identifiera samverkansprocesser i religiösa församlingar. Nackdelen med denna typ av 

generalisering är att den är ”spontan” till sin natur eftersom den bygger på igenkänning 

av fenomen. Därför har denna form av generalisering inget omedelbart tillämpningsbart 

område och riskerar också att bli subjektiv då generaliseringen utförs av den enskilde 

individen. Denna risk med generalisering via gestaltning delar även generalisering med 

kontextlikhet. Dock finns det större möjligheter för läsaren att empiriskt beskriva 

kontextlikheterna än att argumentera för igenkännande av gestaltning i större utsträckning 

är beroende av den enskilde individen.
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TIDIGARE FORSKNING

Kapitlets disposition

Kapitlet inleds med att ge en beskrivning av ideella organisationer i Sverige idag. Denna 

beskrivning belyser den religiösa församlingen som en förening uppbyggd på samma sätt 

som frivilligorganisationer i Sverige. Därefter beskrivs tidigare studier av kristna och 

muslimska församlingars sociala arbete i Sverige, Nederländerna och USA med fokus på 

samverkan. Kapitlet avslutas med en beskrivning av svenska forskningsrön avseende 

faktorer som hämmar och främjar samverkan. Följande studier som presenteras har valts 

utifrån geografisk, tidsmässig och med hänsyn till det aktuella forskningsläget för 

församlingar och samverkan.

Frivilligorganisationernas roll i Sverige idag

I Sverige har det under lång tid funnits en betydande samverkan mellan offentlig och 

ideell sektor (Borell & Gerdner, 2010b). De ideella organisationerna söker en nära 

relation till staten och kommunerna för att kunna utöva inflytande. Dock värnar de också 

sitt oberoende. (Rothstein, 2003). Frivilligorganisationernas betydelse har de senaste åren 

lyfts fram på det politiska planet. Den socialdemokratiska regeringen lanserade

exempelvis 2002 en ”folkrörelsepolitik”. (Wijkström & Lundström, 2002). Detta är 

särskilt intressant då Sverige under lång tid haft en mindre andel frivilligengagemang

inom den sociala välfärdssektorn jämfört med andra länder. Anledningen till detta är att 

den socialdemokratiska välfärdsstaten i viss mån har begränsat framväxten av en stark 

social välfärdssektor genom skapandet av ett statligt socialt skyddsnät. Detta synsätt stöds 

av Esping – Andersens idealtypiska framställning av den socialdemokratiska 

välfärdsstaten i vilken frivilligengagemang i den sociala välfärdssektorn har en begränsad

betydelse då staten har ett stort ansvar inom denna sektor. (Lundström & Svedberg, 2003) 

Orsaken till att frivilligorganisationerna ökat i betydelse de senaste åren är 

försämrad statlig ekonomi och framväxten av ett nytt diskursivt klimat under 1990 – talet 

om den ideella sektorn. Lundström & Svedberg talar om en ”processes of integration 
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between the voluntary sector and the state” där staten och frivilligorganisation blir mer 

beroende av varandra (2003).

Lundström & Svedberg (2003) menar att frivilligorganisationernas vilja att 

samverka har sina historiska rötter i den svenska reformationen på 1600 – talet. Staten 

tog över rollen som omvårdare av sjuka som kyrkan tidigare haft. Detta skapade en ”pro 

– state tradition” (s.223) vilket har skapat en positiv bild av staten från medborgarnas 

sida och en hög grad av tillit.

Det frivilliga sociala arbetets omfattning i Sverige

Tre studier av det svenska folkets engagemang i frivilligorganisationer har genomförts de 

senaste tjugo åren. Två av dessa studier är relevanta för denna studie. Undersökningarna 

visar också hur stor del av allt frivilligengagemang som sker i religiösa församlingars 

regi.

En undersökning genomfördes 1992 och resultatet visade att nästan 50 % av 

Sveriges befolkning utförde frivilligt arbete under 1991 (SOU 1993: 82). Den enda 

tidigare studien från 1978 av Statistiska Centralbyrån visade att 23 % av den svenska 

befolkningen innehade ett ”förtroendeuppdrag” inom en ideell organisation. 

Undersökningen 1992 utgick från en bredare ansats och inkluderade olika typer av 

frivilligt socialt arbete vilket gör att de båda undersökningarna inte kan jämföras. Cirka 

en tredjedel av svenskarna i undersökningen 1992 utförde informellt frivilligt arbete i 

form av hjälp till grannar och liknande. Fem procent av de frivilliga var engagerade 

genom kristna församlingar. Kategorin ”annat religiöst samfund” som muslimska 

församlingar kategoriseras under, engagerade noll procent av de aktiva 1992. (SOU 

1993:82)

En studie från 1998 om svenska folket och frivilligorganisationer som redovisas i 

SOU:84 visade att det finns 200 000 föreningar i Sverige och den genomsnittlige 

svensken är medlem i tre föreningar. Resultatet bekräftar i stora drag undersökningen 

från 1992 (a.a.). De kristna församlingarna engagerade 1998 sju procent av alla frivilliga. 

Övriga religiösa samfund engagerade noll procent även 1998. (a.a.)
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Forskning om muslimska församlingars sociala arbete

Forskning om muslimska församlingarna har länge varit ett förbisett ämne. De studier 

som beskriver församlingarnas samverkan med myndigheter eller andra aktörer är från 

Nederländerna 2006 och Sverige 2010. Det finns flera andra studier om islam och socialt 

arbete men dessa berör inte församlingarnas arbete och samverkan (Borell & Gerdner, 

2010a).

Bartels & de Jong (2007) studerade fyra muslimska församlingar i en stadsdel i 

Amsterdam. Undersökningen visar att de fyra församlingarna med tillhörande 

organisationer har både en brobyggande funktion och en sammanbindande funktion för 

det civila samhället i det område där de verkar. Församlingarnas brobyggande funktion 

bestod i predikningar på fredagsbönen som berör sociala frågor på lokalnivå, sociala 

aktiviteter och olika utbildningskurser. Den brobyggande funktionen finns även på 

informell nivå genom att medlemmarna i församlingarna hjälper varandra lösa problem 

som kan uppstå i mötet med det holländska samhället.(Bartels & de Jong, 2007)

Den sammanbindande funktionen bestod i att församlingarna är aktiva på 

kommunal nivå och fokuserar på den egna församlingen. Fokus låg inte på 

församlingsmedlemmarnas hemländer utan på det holländska samhället. Några av 

församlingarnas organisationer som inriktar sig på socialt arbete har problem med 

vikande engagemang, brist på professionalitet och splittring. Sammanfattningsvis 

försöker församlingarna bygga broar till det holländska samhället utifrån deras 

sammanbindande funktion. (Bartels & de Jong, 2007)

År 2009 genomförde Borell & Gerdner en kartläggning av muslimska 

församlingars sociala verksamhet i Sverige. Av 147 identifierade församlingar svarade 71 

% på enkäten. Resultatet visade att närmare hälften av församlingarna bedriver 

besöksverksamhet för personer inlagda på sjukhus, 17 % av församlingarna har 

aktiviteter på äldreboenden. Cirka en fjärdedel bedriver besöksverksamhet för intagna på 

fängelset, vissa större församlingar har uppföljningsprogram efter avtjänat fängelsestraff. 

Andra församlingar har uppföljningsprogram efter behandlingsprogram för missbruk. En 

fjärdedel av församlingarna bedriver verksamhet för nyanlända till Sverige. 60 % av 

församlingarna är aktiva inom familjerådgivning och medling vid familjekonflikter. 

(Borell & Gerdner, 2010a i Invandrare & Minoriteter).
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Jeppsson Grassman (2001) undersökte de svenskkyrkliga och övriga kristna 

församlingarna samt Islamiska föreningen i Uppsala kommun 2001. Islamiska 

Föreningen grundades i början av 1990 – talet och har 3000 medlemmar. Cirka 700 

personer deltar i fredagsbönen varje vecka. Församlingen tar emot studiebesök, bedriver 

undervisning och ungdomsarbete. Lägerverksamhet är också en stor del av deras 

aktiviteter.

Muslimska församlingar och samverkan

De fyra muslimska församlingarna och deras organisationer i Bartels och de Jongs (2007)

studie mottar ekonomiska medel från stadsdelsförvaltningen (City District of 

Slootervaart). Stadsdelsförvaltningen understödjer dock inte församlingarna direkt utan 

bara enskilda aktiviteter. Församlingarna och deras organisationer betraktas som mycket 

viktiga av stadsdelsförvaltningen. De anses ha stark förankring bland den muslimska 

befolkningen och ha en förmåga att skapa aktiviteter som tilltalar denna grupp. (Bartels & 

de Jong, 2007)

Hälften av församlingarna i Borells och Gerdners (2010a) studie är representerade 

i lokala samrådsorgan och kommittéer. 20 % av församlingarna samverkar med den

lokala socialtjänsten. Nästan 50 % av församlingarna har bjudit in representanter från 

politiska partier för gemensam diskussion. De församlingar som bedriver mest social 

verksamhet är också mest öppna för samarbete. Församlingens etniska sammansättning 

har stor betydelse för graden av öppenhet och vilja till samverkan. Yttre faktorer som 

påverkar graden av samverkan är den skandinaviska välfärdsmodellen som betonar 

samverkan mellan stat, kommun och frivilligorganisation. Upplevelse av stöd från lokala 

aktörer är också av stor betydelse. Kartläggningen visade dock också på att en stor del av 

församlingarna upplevt hot eller motstånd. 71 % av de tillfrågade församlingarna svarade 

på Borell och Gerdners enkät (Borell & Gerdner, 2010a i Invandrare & Minoriteter). De 

uteblivna svaren kan ses som en indikator på en negativ inställning till samarbete.

Jeppsson Grassmans undersökning 2001 berör inte församlingarnas samverkan 

och mycket lite nämns om Islamiska Föreningens samverkan. Församlingen uppgav att 

”kontaktytorna med det svenska samhället blivit större” (s.102). Detta kan tyda på en 

öppenhet från församlingens sida till samverkan.



22

Forskning om kristna församlingars sociala arbete

Forskningen inom detta område är mer omfattande än avseende de muslimska 

församlingarnas sociala arbete. Dock är forskningen ändå begränsad. Forskning om 

kristna församlingar berör ofta specifika aspekter som till exempel metoder för att hjälpa 

människor eller psykologiska och sociologiska analyser. Ett antal studier som berör 

församlingars sociala arbete har gjorts i USA. Nedan redovisas endast ett fåtal studier 

därför att de övriga ligger för långt tillbaka i tiden. De amerikanska församlingars sociala 

arbete sker även på andra premisser än i Sverige.

Ram Cnaan och Stephanie Boddie vid University of Pennsylvania genomförde 

2001 en undersökning av kristna församlingar i Philadelphia. Av cirka 2000 församlingar 

hade 88 % minst ett socialt program. Församlingarnas storlek varierade från sex till

trettontusen personer. I genomsnitt engagerade ett socialt projekt i en församlings regi 39 

personer i den egna församlingen och 63 icke - medlemmar. Exempel på aktiviteter som 

församlingarna erbjuder är ge mat, kollo på sommaren och aktiviteter för barn och 

ungdomar (Cnaan & Boddie, 2001)

Jeppsson Grassman undersökte 2001 de religiösa församlingarnas frivilliga 

sociala arbete. Undersökningen gällde församlingarna i Svenska Kyrkan och de 

frikyrkliga samfunden. De diakonala insatserna i Svenska Kyrkan präglas av en högre 

grad av professionalitet än de frikyrkliga samfunden. Vanligaste verksamheterna bland de 

svenskkyrkliga församlingarna är besöksverksamhet för sjuka och 

rådgivning/krisstöd/själavård som nästan alla av församlingar utför. Andra vanliga 

verksamheter är öppet hus, uppsökande verksamhet, öppen förskola, ekonomiskt bistånd, 

syförening, rekreation (ex. läger), samtalsgrupper och kafé. Alla dessa verksamheter 

engagerar över hälften av svenskkyrkliga församlingarna (a.a.).

De två vanligaste aktiviteterna inom frikyrkliga samfunden och övriga kyrkor (ex. 

romersk – katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna) är besöksverksamhet och 

lägerverksamhet som engagerar ca 90 % respektive ca 70 % av de aktiva. Andra populära 

verksamheter är själavård, öppet hus, kafé, studiecirkel, hobbyverksamhet, syförening, 

samtalsgrupper och ekonomiskt bistånd. (Jeppsson Grassman, 2001) 
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Kristna församlingar och samverkan

Cirka 60 % av församlingarna i Philadelphia - studien var villiga att samarbeta med 

myndigheter. Skälen till de relativt låga andelen var att ett samarbete skulle begränsa 

församlingens frihet att missionera. Även tidigare negativa erfarenheter av samarbete 

med myndigheter angavs som skäl och flera små församlingar sade sig inte ha 

kapaciteten att handha byråkratin som ett samarbete skulle innebära. Av församlingarna 

samarbetade 36 % med andra trosbaserade organisationer medan 40 % samarbetade med 

en sekulär organisation för att driva ett socialt projekt. (Cnaan & Boddie, 2001)

Bäckström undersökte 2001 samverkan mellan socialtjänst och församlingar i 

Svenska Kyrkan. I denna studie tillfrågades socialsekreterare inom vilka områden de ville 

samverka med Svenska Kyrkan. Socialsekreterarna ansåg att ungdomar i riskzonen, äldre 

i behov av social omvårdnad, människor i kris, fritidssektorn och etik var lämpliga 

samverkansområden. (Bäckström, 2001).

De lokala kyrkorna ansåg att samverkan med socialtjänst och myndigheter var 

motiverat gällande ungdomar i riskzonen, missbruksvård, stöd vid kris, hembesök till 

gamla och verksamhet riktat till barnfamiljer. (Bäckström, 2001)

Förutsättningar för god samverkan anser båda parter vara goda personrelationer, 

ökad kunskap om varandras kompetensområden och en öppenhet mot varandra. Båda 

institutionerna ansåg att risken för konflikt var liten men om kyrkans företrädare i alltför 

hög grad kritiserar handläggning av enskilda ärenden fanns en risk att konflikt kunde 

uppstå. (Bäckström, 2001) 

Tidigare forskning om samverkan

Följande studier har undersökt samverkan mellan myndigheter. Resultaten är av intresse 

även fast deras fokus är samverkan mellan myndigheter. Samverkan mellan grupper av 

människor kan förstås som allmängiltiga trots att de strukturella förutsättningarna skiljer 

sig åt. Danermark & Kullberg (1999) har sammanfattat ett antal svenska studier om 

samverkan. Denna sammanfattning ligger till grund för följande redovisning.

Westrin (1986) menar i sin studie av samverkan mellan sociala myndigheter och 

sjukvården att avgörande för ett samverkansprojekts positiva utveckling är att samtliga 

deltagare har en gemensam utgångspunkt och referensram samt utvecklar en gemensam 
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metod. Vidare är det av vikt att målet för samarbetet noga diskuteras innan arbetet inletts 

samt att etiska förhållningssätt lyfts fram. Danermark & Kullberg (1999) hänvisar till en 

studie av Bång & Rudstam (1984) som visar vikten av personalens motivation och 

yrkesidentitet för att ett samarbete ska ge resultat. 

Danermark & Kullberg (1999) hänvisar till en kartläggning av samverkansprojekt

inom rehabiliteringsområdet. Flera projekt innefattar flera aktörer. De fördelar och vinster 

som samverkansprojekten visade sig ha var följande: ökad livskvalité för individen, ökad 

professionalitet, större träffsäkerhet med insatserna, fördjupning av egna kompetensen 

och överblick mot andras och främjar kreativitet och utveckling av nya arbetsmetoder 

vad gäller åtgärder och insatser.

Sammantaget menar Danermark & Kullberg (1999) att följande faktorer hämmar 

samverkan: vagt formulerade mål, olika kunskapstraditioner och professionella mål, 

olika ekonomiska intressen och skilda organisatoriska strukturer. Även oklar 

ansvarsfördelning, asymmetrisk relation mellan de samverkande och skild etisk praxis är 

hämmande faktorer utifrån Danermark & Kullbergs sammanställning liksom dålig 

samordning, hög personalomsättning och stor arbetsbelastning.

Faktorer som gynnar samverkan är: verksamheterna är organiserade i 

gemensamma distrikt, huvudmannaskaps – och funktionsgränser har bestämts på ett 

lämpligt sätt, verksamheterna är samlokaliserade till ett hus, den administrativa och 

politiska ledningen och finansieringen av verksamheten är samordnade. Viktigt för att en 

god samverkan är också: att samarbetet innefattar alla nivåer i de organisationer som 

ska samverka, att man lyckas åstadkomma ett lagarbete vilket alla berörda 

organisationer är involverade i och att gemensamma utvecklingsprojekt bedrivs. 

Slutligen är också en främjande faktor om det bedrivs gemensam fortbildning för all 

personal och att ekonomiska stimulanser erhålls eller att en tvingande lagstiftning 

föreligger. (Danermark & Kullberg, 1999)
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TEORETISK UTGÅNGSPUNKT

Val av teorier

I denna studie kommer nyinstitutionell teori, den möjlighetsstrukturella ansatsen och en 

integrationsteori av Rainer Bauböck att användas. Nyinstitutionell teori belyser 

interaktionen mellan organisationer och hur det påverkar dess utveckling. Den 

möjlighetsstrukturella ansatsen belyser de politiska institutionernas betydelse för hur 

organisationer utvecklas. Utifrån Bauböcks integrationsmodell kan församlingarna som 

en religiös organisation förstås. En församling bär många drag av andra icke – religiösa 

frivilligorganisationer. De tre olika teoretiska perspektiven kompletterar varandra i 

förståelsen av den religiösa församlingens syn på samverkan.

Nyinstitutionella teoretiska verktyg

Organisatoriska fält är ett centralt begrepp i nyinstitutionell teori (Grape et al. 2006). 

Utifrån detta perspektiv menar man att organisationer inom samma fält tenderar att bli 

homogena. Tre olika typer av homogeniseringsprocesser beskrivs. Tvingande isomorfism

är anpassningskrav som starka organisationer som staten utsätter svaga organisationer 

för. Mimetisk isomorfism är när organisationer imiterar en organisation som betraktas 

som framgångsrik inom området. Normativ isomorfism är att personal med professionell

utbildning formar organisationer på samma sätt genom den gemensamma utbildningen. 

(Grape et al. 2006)

Begreppet verksamhetsdomän är användbart för att analysera hur organisationer 

samarbetar. En verksamhetsdomän avser det område som organisationerna i ett fält 

samarbetar kring. Är det organisatoriska fältet Arbetsrehabilitering kan 

verksamhetsdomänen vara bedömning av arbetsförmåga. Kring detta samarbetar 

Socialtjänst, Arbetsgivare, Försäkringskassa, Hälso – och sjukvård och Arbetsförmedling. 

Om aktörerna är överens om vem som ska göra vad råder domänkonsenus. Om flera 

aktörer ser sig själva som den enda legitime företrädaren för verksamhetsdomänen skapas 

domänkonflikter. Det kan alltså uppstå konflikt angående anspråken på domänen. 
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Konflikt kan även uppstå mellan olika mål som organisationer arbetar utifrån och de 

funktioner som organisationer använder för att uppnå målet. (Grape et al. 2006)

Ytterligare en distinktion som görs är mellan organisationens praktiska 

verksamhet och de kunskaper som används. Professionella utövare och andra aktörer kan 

göra kunskapsanspråk på ett visst område. Denna distinktion ligger nära synen på vem 

som är den legitime företrädaren för området. (Grape et al. 2006)

Bauböcks integrationsmodell

Rainer Bauböcks (1996) modell utgår ifrån att det finns tre starka institutioner i 

samhället; staten, familjen och marknaden (Bild 1). En institution definieras här som 

sedimenterade normer och regler som reglerar interaktionen mellan människor (Bauböck, 

1996). Institutionen reproduceras samtidigt när individen handlar i enlighet med 

institutionens regler. Denna teori är främst konstruerad för analyser på individnivån men 

kan användas för att analysera organisationer.

Staten, familjen och marknaden påverkar människan. Staten ger individen roll 

som medborgare, marknaden ger individen rollen som ekonomisk subjekt och familjen 

definierar individen som en del av familjen. Ingen av dessa roller dominerar helt 

individen utan hon har flera roller samtidigt. Exempelvis spelar individen som 

ekonomiskt subjekt och medborgare liten roll i familjen där hon definieras utifrån sin roll 

som deltagare i familjen.

Staten kännetecknas av att den 

är formell och offentlig. Den ger 

individen rollen som medborgare. 

Detta exemplifieras av att 

medborgaren får ett personnummer. 

Medborgaren är också bärare av 

skyldigheter mot staten men också mot 

andra medborgare (Bauböck, 1996). 

Inför staten som rättsskipare är 

medborgare anonyma i den meningen att alla är lika inför lagen.

Bild 1
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På marknaden möter människor varandra som konsumenter och producenter samt 

även som bärare av olika tjänster som kan köpas. Individen kan inom denna institution 

ses som en ekonomisk agent. Marknaden differentierar individerna i olika roller som 

anställd, ägare av kapital med flera.

Familjen utgör en personlig arena i samhället. Individen i familjen är inte 

utbytbar. Interaktion inom denna institution sker ansikte mot ansikte och är inte 

formaliserad. Rollerna inom denna sfär är liksom på marknaden differentierad.

Organisationer kan ligga olika nära staten, marknaden eller familjen (Bild 2). Ju 

närmare en organisation är en av de tre institutionerna desto större inflytande kommer 

den institutionen ha över organisationens regler, normer och mål. En organisations 

interna verksamhet och mål bestäms av var i triangeln som organisationen återfinns.

Organisationer som ligger mellan två institutioner som exempelvis religiösa församlingar 

som enligt Bauböck återfinns mellan staten och familjen det vill säga mellan det 

allmänna och privata. En religiös församling påverkas alltså av förändringar i både dessa 

institutioner.

I triangelns mitt finns störst autonomi för organisationer att skapa sin egen interna 

verksamhet med minimalt inflytande från staten, marknaden och familjen. Organisationer 

i det civila samhället ses som medlare mellan individen och de olika institutionerna.

Bild 2
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Exempelvis kan en hjälporganisation hjälpa en individ i kontakten med staten. Familjen i 

utvidgad bemärkelse som vänkrets kan vara en medlare för val av partner. Samtidigt 

riskerar organisationer också att skapa avstånd mellan institutioner i samhället och 

individen eftersom de gör individen beroende av organisationen i kontakten med 

exempelvis staten. Individen kan i detta avseende bli ”avlastad” menar Bauböck från att 

agera individuellt. I det civila samhällets organisationer kan individen få annorlunda 

roller än som ekonomisk agent, medborgare eller i familjerollen.

Det civila samhället kännetecknas av frivilligheten av att ingå i dessa

organisationer. Att bli medborgare i staten är dock inte frivilligt utan sker med tvång vid 

födseln. 

Det civila samhället kännetecknas också av vad Bauböck (1996) kallar 

organisationsmässig pluralism. Detta innebär att individen kan välja att ingå i flera 

organisationer inom det civila samhället. Inom ett fält finns det flera organisationer som 

utför i stort sätt samma verksamhet. Detta ligger nära vad nyinstitutionell teori beskriver 

som organisatoriska fält. Organisationer inom det civila samhället präglas också enligt 

Bauböck av frånvaron av tvångsmedel att styra medlemmarnas liv. Beskrivningen av 

organisationer ovan är idealtypisk. Det finns politiska rörelser vars verksamhet påminner 

om militären. Religiösa sekter kan ge mindre handlingsutrymme än i familjen. Bauböck 

talar om mikro – totalitarism i sammanhanget.

Den möjlighetsstrukturella ansatsen

Detta teoretiska perspektiv fokuserar på faktorer omkring organisationen för att förstå

dess uppkomst och utveckling (Borell & Gerdner, 2010c, Koopmans, 1999) och utgår 

ifrån att organisationen väljer de möjligheter som finns tillgängliga och gynnar 

organisationen (Koopmans, 1999). Tre grundantaganden görs:

1.) Faktorer utanför organisationen är avgörande för att förklara dess handlande.

2.) Möjligheterna för organisationens handlande och utveckling bestäms

huvudsakligen av interaktion med politiska institutioner och personer.

3.) Möjligheterna för interaktion bestäms av strukturella faktorer.
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”Möjlighet” definierar Koopmans som begränsningar, chans och hot som uppkommer 

utanför organisationen men som påverkar dess möjlighet att mobilisera och handla utifrån 

sina mål. Exempelvis kan kulturella, politiska och ekonomiska strukturer bestämma den 

sociala rörelsens möjlighet att handla och utveckla. (a.a.)

Även allierade organisationer och motståndare samt allmänheten kan påverka.

Den möjlighetsstrukturella ansatsen antar också att organisationen väljer de möjligheter 

som är tillgängliga och som får ett fördelaktigt resultat för organisationen.

Organisationen väger alltså fördelar och nackdelar utifrån dess målsättningar och handlar 

för att uppnå dem. En social rörelses handlande bestäms inte av dess strategiska 

handlande utan av strukturella politiska faktorer. (a.a.)

Den politiska miljön kan enligt Koopmans (1999) handla på olika sätt med 

organisationer. Den politiska miljön kan reformera sin hållning utifrån den sociala 

rörelsens målsättningar. Ytterligare ett sätt är att om den politiska miljön byter hållning 

mot den sociala rörelsen eller organisationen, detta benämns hot. Myndigheter kan 

anlägga sanktioner mot organisationer vilket kan höja kostnaderna och ansträngningen 

för organisationen. Den politiska institutionen kan också belöna den sociala rörelsen 

genom att bistå med resurser och annat stöd, utrusta. (Koopmans, 1999)

Teorikritik

En nackdel med att använda både nyinstitutionella teoretiska begrepp och den 

möjlighetsstrukturella ansatsen är att de båda förklarar hur organisationer förhåller sig till

varandra. Dock fokuserar den möjlighetsstrukturella ansatsen på organisationens vilja att 

överleva medan den nyinstitutionella teorin fokuserar på relationer mellan organisationer.

På det sättet kompletterar de varandra. Bauböcks (1996) integrationsteori är en 

övergripande samhällsteori och riskerar därför att förenkla komplexa processer hos 

församlingarna. Trots denna risk väger teorins fördelar tyngre då den bidrar till att skapa 

en förståelse för religiösa församlingars plats i samhället.
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EMPIRI

Kapitlets disposition och introduktion

I detta kapitel redovisas studiens resultat. Inledningsvis återfinns en presentation av 

församlingarna och en beskrivning av hur deras samverkan ser ut med myndigheter, 

föreningar, det egna religiösa samfundet och andra religiösa samfund. Därefter

presenteras vilka för – och nackdelar församlingarna ser med att samverka med andra 

aktörer samt vilka faktorer som församlingarna anser främjar respektive hämmar 

samverkan.

Församlingarna benämns i studien Sunnimoskén, den Svenskkyrkliga 

församlingen, Shiamoskén och Svenska Missionsförsamlingen. Församlingarna benämns

utifrån deras samfundstillhörighet i syfte att underlätta för läsaren att skilja mellan de 

olika församlingarna som framgick under rubriken Avgränsningar.

Presentation av intervjupersonerna

Företrädaren för Sunnimoskén är frivilligledare i församlingen och kallas i studien för 

Mohammed. Diakonen i den Svenskkyrkliga församlingen kallas för Anna och 

företrädaren för Shiamoskén kallas Abdullah och är ordförande i församlingens styrelse. 

Representanten för Missionsförsamlingen kallas Tomas och är föreståndare för 

församlingen. Samtliga namn är fiktiva och personerna heter något annat i verkligheten.

Presentation av församlingarna

Sunnimoskén är en muslimsk församling som har funnits sedan början av 1990 – talet 

och samlar cirka 400 personer till fredagsbön varje vecka.

Församlingen ingår i ett lokalt nätverk som startats på initiativ av 

stadsdelsförvaltningen. Nätverket omfattar affärer, föreningar och andra lokala aktörer 

och har olika verksamhetsområden varav församlingen är med i en gren som arbetar för 

en trygg miljö på gatorna. Församlingen samarbetar inte med några kommunala skolor

men med en muslimsk friskola. Brandmyndigheten har vid några tillfällen haft 

utbildningar om brandsäkerhet i församlingen. Ibland ringer sjukhus och ber om råd i 

religiösa frågor eller att en patient vill ha kontakt med en imam (muslimsk religiös 
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ledare). Det händer att även andra myndigheter ringer och ber om råd eller information 

om någon fråga. Mohammed säger att moskén, polisen och stadsdelsförvaltningen 

tidigare samarbetat vid krissituationer i lokalområdet:

”Vad närpolis och stadsdelsförvaltning gör är att de går ut med information per 

mail om en snabbträff. På träffen delegeras hur man kan gå ut och samarbeta på 

olika håll men att man gör en gemensam satsning sedan också.”

Samarbetet med myndigheter har ofta fokuserat på krishantering. Men frivilligledaren

uttrycker att församlingen vill att samarbetet ska förbättras och inte endast kretsa kring 

krishantering. I viss utsträckning har samarbetet redan utvecklats vidare. 

Sunnimoskén är engagerad i två nätverk för föreningar. I området finns ett 

nätverk som omfattar föreningar och affärer i området med syfte att förbättra

förhållandena området. Angående engagemanget i detta nätverk sade intervjupersonen: ” 

det här är på lika villkor för alla i området. Så vi finns där och tycker till”. I områdets 

Folkets hus finns församlingen representerad tillsammans med flera andra föreningar. 

Många typer av föreningar är med i styrelsen för Folkets hus: ”Allt från olika religiösa 

grupper, du har sport, basket. Kulturella föreningar också, etniska.” Församlingen har

tidigare även haft tidsbegränsade projekt tillsammans med kulturella föreningar och 

arrangerar studiecirklar tillsammans med ett studieförbund.

Församlingen är medlem i två svenska muslimska paraplyorganisationer. Den ena 

av organisationerna har både shia – och sunnimuslimska församlingar som medlemmar. 

Utöver detta formella samarbete stödjer församlingen andra moskéer och kan även själva 

få stöd vid behov. Ett exempel kan vara att en församling behöver pengar att renovera 

eller bygga en lokal. ”De hjälper oss när vi behöver det och vi hjälper dem när de 

behöver det. Det är en oskriven regel.”

Sedan tre år är Sunnimoskén engagerad i en inter – religiös dialog med andra 

religiösa församlingar i området. Församlingarna i dialogen besöker varandra samt

anordnar seminarieträffar och dialogträffar varannan månad. När den intervjuade 

församlingen inbjöd de andra församlingarna i dialogen var ämnet ”andlighet inom 

islam”. 
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Den svenskkyrkliga församlingen är en församling i Svenska Kyrkan som har cirka 

20 000 medlemmar och har funnits i 35 år. Varje söndag samlas cirka 130 personer för att 

fira gudstjänst. 

Församlingen ingår i ett nätverk i området som omfattar många olika slags 

organisationer varav ett stort antal föreningar. Syftet med nätverket är att förbättra

förhållandena i området. Svenskkyrkliga församlingen samverkar på flera sätt med 

stadsförvaltningen och med andra samhällsinstitutioner i området. En diakon i

församlingen leder den lokala stöd/krisgruppen. Diakonen arbetar i denna grupp nära

direktören för stadsdelsförvaltningen. I denna grupp finns skolkurator, skolsyster, polis 

och psykiatrin med flera representerade. Gruppen samverkar inte endast nära vid kris: 

”Det är krisberedskapsgruppen men den är så uppbyggd så att det smittar av sig på det 

vardagliga.” Församlingen samarbetar också med psykiatrin i området och bistår med 

lokaler en dag i veckan. Syftet är att bistå människor med psykiska funktionshinder och 

erbjuda dem en mötesplats. Anna beskriver det som följande:

” Så en dag i veckan, flyttar personal och de människor som går i deras öppna 

verksamhet till kyrkan och vi har ett datarum och lagar mat och äter ihop. Vi har 

lokalerna, de har medarbetarna.”

Församlingen arbetar också nära flyktingsekreterarna, kvinnofridsteamet och 

sekreterare från försörjningsstöd. Tio gånger per år bjuder församlingen in medarbetare 

från respektive verksamheter i stadsdelförvaltningen på frukostmöte. ”Då går vi igenom, 

vad ser ni i området, vad hör ni, hur kan vi hjälpas åt.” Det bedrivs även ett projekt 

tillsammans med skuld – och budgetrådgivaren som syftar till att bistå människor med 

små skulder innan de blir för stora. Församlingens diakoner utför även betalda 

konsultuppdrag åt företag i området samt handleder omsorgspersonal. Socialtjänsten och 

andra delar av förvaltningen har ofta APT – möten i församlingens lokaler. Denna 

församling har sedan den grundades haft ett samarbete med stadsdelsförvaltningen.

Samverkan med föreningar i den svenskkyrkliga församlingen sker till stor del 

genom att låna ut kyrkans lokaler till föreningarnas verksamheter genom nätverket som 
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har många föreningar som medlemmar. ”Det är så att i [namnet på nätverket] hjälps vi 

åt, varje organisation på sitt sätt. Det gör att våra lokaler används av så väldigt många”.

Flera typer av föreningar använder lokalerna: AA – grupp, NA – grupp för persisktalande

(självhjälp för personer beroende av narkotika), nätverk för föräldrar som mist barn samt 

några religiösa föreningar. Församlingen tar inte betalt för dessa frivilligföreningars bruk 

av lokalerna vilket man gör exempelvis av bostadsrättföreningar som vill ha sina möten i 

lokalen. Personal från församlingen finns representerad i flera av samverkans –

nätverkets delgrupper. I händelse av kris i området är kyrkan kriscentrum:

”Som när det var det var elstopp här, var det här kriscentrum för medborgarna 

här. Vi fick då ett elverk hit då och det kom folk som satt och pluggade och 

tvättade studentkläder. Servicehuset kokade sitt morgonkaffe här, vi hade öppet 

dygnet runt i fem dagar. Så när elen kom tillbaka tyckte många, vad tråkigt, så 

skulle det vara jämnt.”

Den svenskkyrkliga församlingen samverkar med andra religiösa samfund på flera olika

sätt. På en lekmanna - nivå ingår församlingen i en inter – religiös dialog i vilken man 

träffas i varandras lokaler och inbjudaren föreläser och informerar om den egna 

församlingen. Diakonerna samverkar i det dagliga arbetet med andra religiösa grupper i 

området. ”Religionsdialogen är inte ett projekt, det är ett sätt att leva tillsammans.” 

Behöver Anna en arabisk tolk för att hjälpa en muslimsk familj kan hon ringa en

muslimsk arabisk - talande man som arbetar i en organisation som kyrka A samarbetar 

med. ”Då blir de [familjen] trygga, jaha han är muslim, det är vi med, vad tryggt.”

Ibland har diakonen och imamen gemensam familjerådgivning för muslimska familjer.

Vid kriser i området arbetar församlingen också med andra religiösa samfund. 

Församlingen lånar även ut lokalerna till en ortodox kristen grupp och en persisk –

talande grupp kristna. Utbyte mellan muslimska församlingars ungdomsgrupper och 

kyrkans ungdomar grupp finns då de besöker varandra och lär sig om varandra.

Denna församling tillhör Svenska Kyrkan men definierar inte sin relation till

Svenska Kyrkan som ett samarbete utan: ”utan definitionen är mer att man ingår under 

Svenska Kyrkans tak”. Församlingen är en integrerad del av Svenska Kyrkan som 
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organisation. På frågan ”varför vill församlingen vara ansluten till Svenska Kyrkan 

svarade Anna: ”jo, men vi är det trossamfundet, det lutherska.” Församlingens 

tillhörighet till Svenska Kyrkan sker på flera plan och på flera sätt. Församlingen är en 

del av ett stift och med dem ”har man väl inte så mycket samverkan”. Större projekt i 

Svenska Kyrkan som gemensam IT – plattform och utformning av gemensam logga sker 

på nationell nivå. Annars är församlingen självstyrande och har eget kyrkoråd och 

kyrkofullmäktige. Församlingens förhållande till stiftet jämför intervjupersonen som 

regeringens förhållande till kommunerna på det sättet att regeringen inte lägger sig i

enskilda kommuners verksamhet.  Församlingen påverkas av sin tillhörighet till Svenska 

Kyrkan genom att de ska följa kyrkoordningen. Allvarliga avvikelser mot denna riskerar 

att anmälas till nationell nivå.

Shiamoskén är en muslimsk församling som samlar cirka 25 personer till fredagsbön

varje vecka. I församlingens större krets finns 200 personer. Under högtiderna besöker 

fler människor moskén. Församlingens namn är på engelska.

Församlingen är medlem i det lokala föreningsråd som kommunen initierat. Den 

tidigare kontakt som församlingen haft består i att man informerat kommunen om vilka 

man är och emellanåt diskuterat enskilda frågor. Församlingen vill gärna utveckla 

samarbetet med stadsdelsförvaltningen. Abdullah beskriver det som följande:

”Vi har haft samarbete men inte den utsträckning man önskat. Mycket beror på 

att vi har i början kommit igång som en självgående. Men man inser nu att man 

har ett behov att samarbeta, ett behov av att utveckla samarbetet.”

Ett samarbete med kommunen har startats. Församlingen ser ett behov av detta eftersom: 

”vi har frågor som behöver lösa för våra medlemmar”. Dessa frågor är av religiös 

karaktär och rör skolmat, gymnastik och äldrevård. Detta är ett sätt för församlingen att 

tillgodose sina medlemmars religiösa behov ute i samhället eftersom: ”vi tycker att vi är 

en del utav samhället”.

Församlingen har haft dialog med skolor i området om halal – mat i skolan. En 

representant från församlingen förde diskussionerna kring ämnet varpå saken undersöktes 
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från kommunens sida. I skolor i området med ett stort antal muslimer finns nu halal –

mat. Om ett framtida djupare samarbete säger intervjupersonen: ”Det finns inget område 

som församlingen säger att vi inte vill samarbeta på. Däremot finns det områden som 

församlingen kanske inte tar steget ut och samarbetar.” Som exempel nämns 

ungdomsdiskotek vilket strider mot församlingens värderingar att stödja. Församlingen 

vill ändå hålla sig informerad om något sådant skulle ske: ”Är det något sådant där tar vi 

steget tillbaka, vi ser hur ni gör men det är ingenting för oss.” Församlingens hållning 

sammanfattas av följande citat: ”Vi kommer inte samarbeta på alla fronter men vi 

kommer samarbeta på de fronter som vi har gemensamma intressen”.

Shiamoskén ser positivt på att samverka med andra föreningar och 

föreningskommittéer. Sedan sju – åtta år är församlingen ansluten till ett föreningsråd i 

lokalområdet. Detta råd träffas tre gånger per år och en gång om året anordnas en 

utställning där alla föreningar har möjlighet att ställa ut information om sin förening och 

verksamhet. Allmänheten kan sedan komma och titta. I nuläget samarbetar inte 

församlingen med några andra föreningar men: ”Det är något vi saknar nu. Vi har insett 

att det behövs”. 

Sedan många år ingår församlingen i en svensk muslimsk paraplyorganisation. 

Ibland ordnar organisationen ett gemensamt program för församlingarna eller så 

förmedlar den information om enskilda medlemsförsamlingar som ska anordna 

aktiviteter. Moské B har även informell kontakt med andra församlingar, exempelvis vid 

dödsfall. Moskén tillhör en internationell organisation för muslimer från en viss etnisk 

grupp. Denna organisation finns representerad i Europa, Afrika och Nordamerika. 

I nuläget har inte Shiamoskén samarbete med något icke – muslimskt samfund 

eller församling men församlingen anser dock detta vara viktigt: ”Vi ser fram emot det, 

det är en nödvändighet.” Under ordförandes tid i församlingen har det inte bedrivits 

samarbete med några andra samfund. Skulle ett inter – religiöst råd startas i området

skulle församlingen vilja ”hoppa på direkt”.

Svenska Missionsförsamlingen är en församling i Svenska Missionskyrkan med cirka 

130 medlemmar och cirka fyrtio år gammal. På söndagarna träffas cirka sextio personer 

för att fira gudstjänst.
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Samverkan med socialtjänst har bedrivits sedan andra hälften av 1970 – talet. 

Församlingens samarbete med socialtjänsten sker idag genom en organisation som 

bedriver socialt arbete på kristen grund. Missionsförsamlingen är huvudman för 

organisationen i området. ”Så på den vägen så finns det ju en väldigt naturlig kanal för 

olika former av samarbete med stadsdelsnämnd och andra myndigheter.” Det har 

tidigare funnits samarbete med skolor i området. Dock har församlingen upplevt en

förändring från skolornas sida. Tomas beskriver det: ”nu på senare år har vi märkt att 

det är väldigt knepigt att få kontakt med skolor, det beror på att de är rädda, hur ska vi 

förhålla oss till religiösa organisationer”.

Det tidigare samarbetet med skolan var kring kamratstödjare och krisberedskap. 

Exempelvis gick föreståndaren och en muslimsk imam runt i skolan efter elfte september 

– katastrofen och talade om relationer mellan kristna och muslimer. Ett visst samarbete 

med hälsa – och sjukvård finns tidigare. Det består i att distriktsköterskor går runt i 

föreningar och informerar om olika saker. Missionsförsamlingen har också ett utbyte med 

kvinnojouren i området.

Kyrkan har under många år varit delaktig i ett föreningsråd i kommunens regi. 

Två gånger per termin träffas representanter för de olika föreningarna. Församlingen 

samarbetar också med en organisation som bedriver socialt arbete på kristen grund. Snart 

ska kyrkan gå in som huvudman i organisationens verksamhet i området och ett nära 

arbete har funnits sedan organisationen etablerade sig i området för cirka två år sedan. 

Församlingen är också engagerad i ett samverkans – nätverk i området vilket också 

organisationen som kyrkan samverkar med är.

Församlingen tillhör Svenska Missionskyrkan. Församlingen är del av ett nätverk 

inom samfundet som samlar några församlingar som ligger geografiskt nära varandra. 

Vart femte vecka träffas församlingsföreståndarna och ordförandena i församlingarna och 

äter tillsammans. Dessa församlingar utgör ett pastorat inom samfundet. Kyrkan 

samverkar också med församlingar som har liknande utmaningar i ett mångkulturellt 

område. Församlingen har kontakt med samfundets riksorganisation för vissa 

missionsprojekt eller projekt i Sverige.
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Missionsförsamlingen ingår också i en inter – religiös dialog i vilken man besöker 

varandras lokaler och den församling som inbjuder håller en föreläsning om vad man tror 

på. Kyrkan har ingen uttalad policy om att samarbeta inter – religiöst utan bestämmer 

”case by case”. 

Samverkan med stadsdelsförvaltningen och föreningar

Sunnimoskén har en positiv bild av att samverka med myndigheter ”Jag har bara sett 

fördelar faktiskt, ingenting negativt”. De ser alltså inga nackdelar med att samarbeta med 

stadsdelsförvaltningen. Församlingen har också en lång tradition av att samarbeta med 

myndigheter. Fördelarna är bland annat att ”man kommer närmare, lär känna varandra”.

Församlingen anser sig ha ett ansvar gentemot befolkningen i området och samverkan är 

ett sätt att ta ansvar. Genom att samverka blir församlingen också synlig och kan hjälpa 

förvaltningen: ”det bor en stor grupp muslimer här och det kan finnas frågor som 

förvaltningen inte förstår sig på och då kan man vända sig till församlingen”.

Liksom Sunnimoskén har också den Svenskkyrkliga församlingen en positiv syn 

på att samverka med stadsdelsförvaltningen. Fördelarna som församlingen ser är att de 

får vara med och bidra till ”det goda samhället”. ”Jag tycker det bara är en fördel att 

hitta vägar som man kan samverka så att det blir bra för människor” sade diakonen 

under intervjun. Församlingen kanske ser behov bland invånarna i området som inte 

förvaltningen ser.

Ibland stödjer den svenskkyrkliga församlingen personer, i kontakten med 

socialtjänsten, eftersom ”speciellt i ett sådant här område där många kommer från hela 

världen. Då kanske man inte har rätt kunskap helt enkelt”. I området finns ”människor 

[som] är rädda för myndigheter ibland, de har dålig erfarenhet”. Genom att samverka får 

kyrkan möjlighet att ”vara lite obekväm” i kontakten med förvaltningen och lyfta fram 

frågor som de anser viktiga: ”vi för alltid in en reflektion om människovärde på våra 

möten.” Utöver detta kan de genom att samverka slå larm om saker de ser som de anser 

inte stämmer. Den svenskkyrkliga församlingen ser inga nackdelar med att samarbeta 

med stadsdelsförvaltningen.

Shiamoskén uttrycker som de två föregående församlingarna att de ser positivt på 

att samarbeta med stadsdelsförvaltningen och kommunen. Abdullah sade under intervjun: 
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”det här är inte ett val, man tycker att man måste samarbeta. Församlingen som sådan 

har en roll att spela i samhället”.

Flera fördelar finns med att samarbeta med stadsdelsförvaltningen som 

Shiamoskén ser det. Att samverka skapar möjlighet att skapa en bättre förståelse, ”det är 

den här okunskapen om en förening som skapar en viss rädsla och oro”. Genom att 

öppna sig kan församlingen bli en del utav samhället och kan: ”även om det är en liten 

församling tror jag att vi har mycket att bidra med till samhället i stort”. Samtidigt kan

de också få möjlighet att ta emot från samhället. Församlingen ser vissa nackdelar med 

att samarbeta med kommunen, bland annat dess byråkrati och politiskt styrning.

Missionsförsamlingen har liksom de tre föregående församlingarna en positiv syn 

på att samarbeta med stadsdelsförvaltningen. Det finns flera fördelar, exempelvis att det 

ger kyrkan en bättre möjlighet att ta ett ”mer organiserat ansvar för området”. Eftersom 

”vi ser fortfarande tyvärr att det sitter folk i parker runtomkring, är förfriskade och mår 

inte så bra alla gånger”. En ytterligare fördel är att ”de sociala myndigheterna har en 

formell maktutövning”. Missionsförsamlingen kan slussa en person vidare till rätt instans 

för att kunna delta i ett drogavvänjningsprogram. Den största nackdelen är att samverkan

med förvaltningen riskerar att leda till att församlingen intar en tjänstemannaliknande roll 

gentemot kommunen: ”De viktigaste personerna som är ju de som kommer hit, vanliga 

medborgare, och då vill vi inte ha någon slags rapporteringsroll i förhållande till 

stadsdelen.” Ofta hjälper intervjupersonen och andra i församlingen människor i 

kontakten med myndigheter. En nackdel med samverkan är ifall Missionsförsamlingen

skulle tvingas ställa upp på villkor som inte är förenliga med församlingens vision:

”Det är bättre tycker jag att hitta en väg där man faktiskt kan förhålla sig 

oberoende i förhållande till finansiärer eller andra som har anledning att påverka 

vår riktning åt ett håll där vi känner att vi inte vill gå.”

För cirka trettio år sedan sade Tomas att kommunen gav mycket stora bidrag till 

verksamheten. Detta har dock förändrats. Idag är anslagen mindre. En nackdel med att

samverka alltför nära kommun och myndigheter är att:
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”I ett område som [namn på området] kommer [vi] i kontakt med asylsökande, 

asylsökande som fått avslag… Det här är en människa som vi måste hjälpa på 

något sätt hantera den här processen och inte bara säga åk hem.”

Pastorn menar att församlingen ska vara en plats där besökarna ska kunna lita på att något

inte förs vidare till myndigheter.

Det finns flera fördelar med att samverka med andra föreningar som Sunnimoskén

ser det. Genom att engagera sig får församlingen möjlighet att påverka. Ett av målen med 

att församlingen närvaro i styrelsen för Folkets hus är: ”är att påverka verksamheten i 

Folkets hus, diskutera frågor som har att göra med själva huset”. Ytterligare en fördel är 

att församlingen kan påverka området i högre grad genom samverkan som Mohammed 

säger:

”De är socio – ekonomiskt missgynnade områden, du har nyanlända, det finns 

lika behov, arbetslösheten är väldigt hög, ungdomar, det finns många ungdomar 

här. Stora familjegrupper som lever på existensminimum, som inte har råd med 

att engagera barnen i olika aktiviteter.”

Sunnimoskén kan genom att samverka ta sitt ansvar för området: ”Vi har ett ansvar som 

församling. Där måste man ta sitt ansvar som församling och engagera sig”. De menar 

sig ha ett ansvar därför att församlingen har många medlemmar och vid en krissituation 

går många till moskén. Yttersta målet är att hjälpa människorna i området, knyta 

kontakter och lära känna andra aktörer. Detta i sin tur underlättar för församlingen att få 

stöd när de driver större projekt i området. Frivilligledaren i Sunnimoskén ser inga 

nackdelar med att samverka med andra föreningar.

Den svenskkyrkliga församlingen ser flera fördelar att samverka med andra 

föreningar. Man knyter kontakt, skapar relationer och hjälps åt: ”Att vi som verkar, lever 

och bor här, det ska vara rent och snyggt, och ungdomar ska få jobb.” Kyrkan anser att 

de är en del av samhället, något som återkommer flera gånger i intervjun. Några 

nackdelar med att samverka i och genom samverkans – nätverket eller på andra sätt ser 

inte diakonen.



40

Enligt Shiamoskén finns flera fördelar med att samverka med andra föreningar. 

Tillsammans kan föreningar driva frågor som de anser vara viktiga: ”det finns säkert 

beröringspunkter där vi alla vill vara med att jobba”. Genom att samarbeta skapar man 

också en bättre förståelse för andra kulturer och genom att vara öppna kan församlingen 

lära sig att förstå hur andra är. Nackdelen med att samverka med andra föreningar kan 

vara: ”om man inte har den här förståelsen, [och kan] hitta ett område där vi kan 

samarbeta”. Att samarbeta på alla områden anser denna församling vara svårt.

Missionsförsamlingen har liksom de föregående en positiv syn på att samverka 

med föreningar och föreningskommittéer. Flera fördelar finns med att samverka med på 

det sättet. Det är ett sätt att ”få veta vad som händer i området. Finns det något vi kan 

samverka med?” Att skaffa sig information är viktig fördel för församlingen. Det är 

också en plats där ett utbyte av idéer kan ske. Genom att engagera sig kan 

Missionsförsamlingen också få ansöka om bidrag till projekt utifrån delaktigheten i 

föreningsrådet. Församlingens föreståndare Tomas menar också att ”det mervärde som 

sker på en sådan här plats, det är att det är inte reglerat av arbetstid som organisation”.

Människor i ideella organisationer är drivna ”av att man brinner för att göra något sådan 

här sak” vilket också anställd personal på socialtjänsten kan göra men ”de har andra 

spelregler”. Att samverka med ideella organisationer har ett mervärde genom de 

frivilligas engagemang. Intervjupersonen menar dock att det handlar om att de ideella 

organisationerna och förvaltningen ska komplettera varandra.

Främjande och hämmande faktorer

Sunnimoskén tycker att öppenhet är en faktor som främjar samverkan med 

stadsdelsförvaltningen, att ha ”dörrarna öppna”. Församlingens självförståelse är också 

viktig: ”Vi är en del av samhället, vi ska inte isolera oss, vi ska vara ute och hjälpa dem 

som behöver, dem som arbetar i området.” Goda erfarenheter av att samverka främjar 

också fortsatt samarbete: ”Det har visat sig att många gånger har samarbete gett 

resultat.” Faktorer som kan hämma samarbete skulle kunna vara om förvaltningen i 

området skulle se på ideella krafter som om de inte hade något att bidra med.

Svenskkyrkliga församlingen menar att främjande faktorer är: ”att hela tiden 

möta varandra, att skapa nätverk, bygga upp relationer, berätta för varandra på vilket 
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sätt man kan hjälpas åt”. Viktigt är också att inte se på varandra som konkurrenter och 

vara ”prestigelös” och inse att man har olika kompetens. Ytterligare en främjande faktor 

är att respektera förvaltningens ramar och veta om varandras rutiner. ”Det är inte så att 

jag går till socialtjänsten och berättar för dem hur de ska jobba.”

Enligt Shiamoskén är öppenhet det viktigaste för att samarbeta med kommunen. 

Denna öppenhet ska vara ömsesidig. Abdullah beskriver: 

”Vi måste gå och berätta vilka vi är och lite mer sådär. De måste vara villiga att 

lyssna på oss. De måste inse att det är nyttigt för att vi är ju trots allt 

kommuninvånare.”

Genom att öppna sig skapas möjlighet att bygga relationer. Om församlingen har kontakt 

med nyckelpersoner i området kan det också främja samverkan. Det enda problemet för 

samverkan som intervjupersonen ser är att församlingen som ideell förening inte har ”all 

tid på oss”. Att inte ha någon anställd i församlingen kan vara ett problem därför att 

kommunikation med kommunen måste ske på dagtid.

Missionsförsamlingen strävar efter att ha goda relationer till myndigheterna i 

området. Främjande faktorer är att ”sträcka ut en hand” och skapa relationer. 

Församlingen skulle några veckor efter intervjuns genomförande få besök av 

stadsdelsnämndens ordförande. Främjande är också att man är öppen med vem man är 

och vad man står för. Ett hinder för att samarbeta skulle vara att ”[hålla] på att byta 

ansikte inför någon bara därför att man tror att det ska fungera bra”. Vid ett samarbete 

med exempelvis socialtjänst ”kan man ha tur eller otur vem man arbetar med”. Detta 

kan alltså vara antingen en främjande faktor eller ett hinder.

Sunnimoskén anser att i samverkan med andra föreningar och 

föreningskommittéer är självförståelse viktigt: ”Vi är en aktör i området. Vi har många 

medlemmar i församlingen i området.” Ser församlingen sig själv som en aktör i området 

främjar det att söka kontakt med andra aktörer i området. Församlingen ser inte några 

hinder att samverka med andra föreningar.

Diakonen Anna i den svenskkyrkliga församlingen menar att det viktigaste för 

samverkan med föreningar är att skapa relationer och det är ”alltid viktigt att mötas och 
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vara goda grannar”. En främjande faktor är också självförståelse: ”vi är en del av 

samhället, vi är en del av den lokala miljön”. Om församlingen ser sig själv som en del 

av samhället främjar det viljan att samverka. Hinder i samarbete med andra kristna 

föreningar utanför Svenska Kyrkan kan vara olika värderingar. Flera grupper vill låna 

församlingens lokaler men: ”man skulle aldrig kunna bejaka en sådan människosyn 

ibland”.

Shiamoskén menar att öppenhet och villighet för att lära sig om andra kulturer 

främjar samarbete mellan föreningar. Öppenhet för med sig respekt för andra kulturer. 

Respekt betonas av ordföranden i församlingens styrelse: ”man ska ha respekt för 

värderingar som de andra har”. En nackdel kan vara att församlingen inte kan anpassa 

sig till andra föreningar och att värdemässiga meningsskiljaktigheter kan finnas.

Enligt Missionsförsamlingen påverkas samverkan med andra föreningar av 

församlingens sammansättning. Många av de nya medlemmarna i församlingen ”är

sådana som far illa i livet och kanske inte är sådär stabila”. Hade det funnits fler som 

kunnat ta större ansvar hade det funnits fler som kunnat vara engagerade på olika sätt. 

Det är lättare att samverka med föreningar om det finns större beröringsytor som mellan 

Missionsförsamlingen och den organisation som bedriver socialt arbete på kristen grund. 

”Den typen av gemensamma värdegrunder och tankevärld finns inte direkt med en 

stadsdel.” Att ge stort spelrum från bägge hållen i ett samarbete är också främjande för 

samverkansklimatet. En god relation är också främjande, att man ”hittar varandra som 

personer”.

Samverkan med det egna religiösa samfundet och andra 

religiösa samfund

Mohammed, frivilligledaren i Sunnimoskén anser att det finns många fördelar med att 

samverka med muslimska riksorganisationer: 

”Vi har samma vision, förbättra villkoren för våra församlingar, och framförallt 

för muslimer som har det svårt… Många frågor som vi, de muslimska 

församlingarna brottas med, påminner om varandra, oavsett var i landet. Då det 

bra att vara organiserade och samarbeta.”
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Genom att samarbeta kan församlingen och andra moskéer driva frågor som de upplever 

vara viktiga: ”organisering är en del av att hålla ihop och driva sina egna frågor”. Detta 

är en fördel som församlingen ser det. Därför att: ”vi är mycket aktuella, vi står på 

tapeten, islam och muslimer”. Fördelarna med de informella kontakterna med de andra 

moskéerna är samma som med de formella kontakterna. Ekonomiskt stöd är en viktig 

fördel och församlingarna kan på det viset stödja varandra. Några nackdelar med att 

samverka med andra muslimska församlingar framkommer inte under intervjun. Vissa

muslimska organisationer har dock inte samma syn på samverkan med samhället som 

Sunnimoskén har, vilket kan vara en svårighet.

Fördelarna med att vara en del av Svenska Kyrkan för den svenskkyrkliga 

församlingen är att de får pengar från kyrkoavgiften och kan: ”bestämma hur vi vill 

använda pengarna, här i vårt område”. De får också tillgång till vad stiftet på regional 

nivå erbjuder samt vad nationell nivå i form av kursverksamhet och IT – plattformar.

Diakonen definierar inte församlingens relation till Svenska kyrkan som ett samarbete 

utan som att kyrkan är en del av Svenska Kyrkan.

Det finns bara fördelar med att samverka med den nationella 

paraplyorganisationen som Shiamoskén ser det. Dels av ekonomiska skäl då 

församlingen kan få bidrag och dels om det finns frågor församlingen tycker är viktiga

och vill lyfta upp: ”Då hanterar vi det inte från föreningar utan lyfter upp det.” Fördelen 

med att samarbeta med den internationella organisationen är att nätverk kan byggas över 

nationsgränser. Nackdelen kan vara att det ”ibland kan komma uttalanden från central 

nivå som man inte håller med om”.

Fördelarna med att samarbeta inom pastoratet för Missionsförsamlingen är att 

församlingsföreståndarena kan hjälpa varandra om till exempel en pastor blir sjuk inför 

en begravning. Då kan en pastor från en annan församling hjälpa till. En annan fördel är 

tillgång till utbildning för pastorer på Teologiska Högskolan samt att studenter därifrån 

kan göra praktik i församlingen. Ytterligare en fördel är: ”när man vill driva större 

projekt, då är det bra att man är flera som kan samverka”. Några stora nackdelar ser inte 

församlingen med att samarbeta med Svenska Missionskyrkan. Församlingen har en 

autonom ställning. ”Distrikt – och riksorganisationerna är hjälpmedel för 
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församlingarna, inte styrmedel.” En mindre nackdel kan vara att riksorganisationen 

förmedlar information som ofta inte berör församlingen.

Enligt moské A är fördelarna med att samverka med andra religiösa grupper 

genom dialog att det skapar en bättre förståelse och man får information om vilka som 

finns i området och vad de har för verksamheter. Frivilligledaren sade: ”Jag lär mig 

något nytt varje gång” på dialogträffarna. Församlingarna är överens om att: ”man vill 

inte beblanda varandras religiösa utövanden”. Skulle detta ske skulle det vara något 

negativt.

Fördelarna som den Svenskkyrkliga församlingen ser med att ha en religions –

dialog är att det skapar en förståelse för varandra och man kan utbyta erfarenheter och 

kunskap. Det bidrar också till att skapa en förståelse för hur andra kulturer kan fungera.

Det är samtidigt ett sätt att lära sig medmänsklighet: ”Det säger vissa, sa en man till mig, 

tänk att du bryr dig om mig så fastän jag är muslim.” En fördel är också att utifrån 

förståelsen för varandra kunna tala om det som skiljer de religiösa samfunden åt.

Shiamoskén menar att samarbete med andra religiösa samfund skapar förståelse 

och respekt för varandra. Det kan också finnas områden där det kan vara ”såhär att icke 

– muslimska samfund, det finns många områden där man har samma värdering”.

Församlingen kan då arbeta vidare utifrån denna möjlighet. En teoretisk nackdel som 

ordföranden i församlingens ser är om de olika samfunden har olika värderingar och det

påverkar relationen. Skulle Shiamoskén samarbeta med andra religiösa samfund och de 

arbetade för något som går emot församlingens värderingar: ”Då hoppar vi av där och 

står på avstånd.”

Det finns flera fördelar med att samarbeta inter – religiöst som 

Missionsförsamlingen ser det. Vid katastrofer behöver man veta vilka religiösa grupper 

som finns i området när man möter människor i nöd: ”Man behöver den kunskapen om 

varandra.” Ytterligare fördel är att de olika samfunden kan arbeta tillsammans mot”

religiösa yttringar som jag kan tycka behöver motarbetas, därför att de inte är bra för 

människor. Och det kan finnas i alla religioner.” Inter – religiöst arbete kan också bidra 

till att fördomar om varandra försvinner.
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Främjande och hämmande faktorer

Sunnimoskén anser att samarbete inom det egna samfundet främjas av en gemensam 

vision, gemensamma värderingar och att man har gemensamma utmaningar. ”Oskrivna 

regler” om att de muslimska församlingarna ska hjälpa varandra är också en främjande 

faktor. Ett hinder för samverkan med andra moskéer inom samfundet kan vara att 

värderingarna inte stämmer överens.

Enligt den Svenskkyrkliga församlingen främjas kontakten med stifts – nivå och 

riksnivå av att ”varje församling är autonom, den är självstyrande”. Arbetet främjas 

också av att församlingen följer kyrkoordningen och övriga regler. ”Kyrkomötet 

bestämmer viktiga saker, lärosaker och det får vi rätta oss efter för det står i 

kyrkoordningen.” Annars kan problem uppkomma om församlingen bryter mot 

regelverket.

Shiamoskén tycker att en främjande faktor för samverkan inom det egna religiösa 

samfundet är att alla har samma religion och en gemensam grund. Ett hinder kan vara en 

brist på förståelse för andra kulturer inom det egna religiösa samfundet.

Enligt Missionsförsamlingen är en främjande faktor att samfundet ger 

församlingen den autonomi som den vill ha. ”Vi tycker nog att vi är så fristående som 

man bara kan önska.” Ett hinder skulle omvänt bli då om samfundet skulle försöka styra 

församlingens verksamhet på ett oönskat sätt.

Sunnimoskén menar att en främjande faktor och förutsättning för samverkan med 

andra religiösa samfund är att någon initierar samarbetet. Något som också främjar är

kontinuitet i samverkansprojekten. Angående den inter – religiösa dialogen som har 

pågått i tre år säger Mohammed: ”Det är inte initieringsfas, vi har kommit igång men det 

kan komma längre.” Ett hinder för att samarbeta med andra religiösa samfund skulle vara 

om man började ”beblanda varandras religiösa utövanden.” Ett hinder skulle också vara 

om ”vi bara fokuserar på skillnaderna, då har vi gått på vägen att gå isär”. Det kan 

också vara problematiskt om församlingar inom det egna religiösa samfundet kritiserar 

och svartmålar moskéer som deltar i inter – religiösa dialoger.

Den Svenskkyrkliga församlingen tycker att teologiska skillnader kan vara ett 

hinder för samverkan med andra kristna samfund. Ytterligare ett problem kan vara brist 

på kompetens hos arbetspartnern: ”jag möter människor som farit illa i religiösa 
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sammanhang för att de har blivit inkompetent bemöta”. Främjande faktorer för 

samverkan med icke – kristna religiösa samfund är att mötas och få kunskap om 

varandra.

Shiamoskén menar att förståelse är en viktig främjande faktor för ett samarbete 

med andra religiösa samfund. Respekt är också avgörande i mötet med andra religiösa 

samfund. Främjande är också om man har samma värderingar:

”Det kan vara såhär att icke – muslimska samfund, det finns många områden där 

man har samma värdering. Och då kan man utnyttja den möjligheten och gå 

vidare med det.”

Missionsförsamlingen anser som de andra församlingarna att kunskap om varandra är 

nödvändigt för samverkan med andra religiösa samfund. Viktigt är också att vara öppen 

med vem man är menar Tomas: ”Vi bedriver aktiv evangelisation på torget. Vi är öppna 

med det inför de andra religiösa samfunden”. Ett hinder kan vara att alla inte vill vara 

med trots att man finns på samma plats. ”Sådant är alltid problematiskt, trots allt finns 

man ju på samma plats.”
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ANALYS

Kapitlets disposition

Kapitlet inleds med en analys av församlingarna och samverkan utifrån ett 

nyinstitutionellt perspektiv. Sedan analyseras församlingarnas samverkan med hjälp av 

den möjlighetsstrukturella ansatsen och efter det följer en analys utifrån Bauböcks (1996) 

integrationsteori. Avslutningsvis kopplas de empiriska resultaten till tidigare forskning.

Församlingarna utifrån nyinstitutionellt perspektiv

Begreppet tvingande isomorfism används inom nyinstitutionell teori för att beskriva hur 

mindre organisationer utsätts för anpassningskrav av starkare organisationer inom samma 

organisatoriska fält. Denna mekanism återspeglas i att tre av församlingarna är anslutna 

till SST – nämnden för stöd till trossamfund vilket bland annat innebär krav på att ha en 

styrelse. Staten ställer samma krav på församlingarnas struktur som för icke – religiösa 

föreningar. Detta skapar en isomorf homogeniseringsprocess av församlingarnas interna 

strukturer därför att de anpassar sin struktur för att kunna få bidrag från staten. Trots detta 

finns det givetvis skillnader mellan församlingarnas uppbyggnad. Denna process riskerar 

att belöna församlingar som har anpassat sig till staten som den Svenskkyrkliga 

församlingen har gjort. Sådana församlingar har anställd professionell personal vilket 

underlättar och möjliggör samverkan eftersom de genom en homogeniseringsprocess har 

liknande drag och struktur som kommunen/staten.

En organisation kan finnas på flera organisatoriska fält samtidigt. Shiamoskén 

tillhör det organisatoriska fältet för religiösa församlingar i området som den ligger i. 

Samtidigt är församlingen kopplad till en internationell muslimsk paraplyorganisation. 

Församlingens engelska namn kan tyda på en större identifikation med denna 

organisation än med den nationella muslimska paraplyorganisationen som moskén tillhör. 

Detta kan visa på vikten av att inte ta för givet att en församling har staten som tvingande 

aktör i en isomorf process. Det är möjligt att Shiamoskéns identitet och utveckling som 

församling i högre grad är kopplad till medlemskapet i den internationella organisationen 

än till de nationella muslimska paraplyorganisationer som moskén är med i. 
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Mimetisk isomorfism är när organisationer imiterar organisationer som betraktas 

som framgångsrika inom ett visst område. Detta kan belysa Missionsförsamlingens 

samverkan med andra församlingar inom samfundet. Församlingen samverkar dels inom 

pastoratet men församlingsföreståndaren har också ett informellt utbyte med församlingar 

som verkar i samma mångkulturella kontext som Missionsförsamlingen. Församlingen 

får genom detta utbyte tillgång till andra församlingars erfarenheter och kan imitera det 

inom andra verksamheterna som fungerar. Samma förhållande gäller att de andra 

församlingarna kan lära sig av Missionsförsamlingen. Denna form av mimetisk 

isomorfism skiljer sig från hur begreppet vanligtvis används nämligen i bemärkelsen av 

en process som är vertikal. Organisationer som kommit längre och uppåt imiteras av dem 

som är bakom. Användningen av begreppet här innebär en ömsesidig horisontell 

isomorfisk mimetisk process.

Utifrån det nyinstitutionella begreppet normativ isomorfism kan den 

Svenskkyrkliga församlingens förhållande till stadsdelsförvaltningen belysas. Denna 

samverkan underlättas av att diakonerna och personalen på förvaltningen båda har 

professionell utbildning vilket leder till en likriktning av verksamheterna utifrån samma 

kunskapstradition. Professionella utövare och andra aktörer kan göra kunskapsanspråk på 

ett visst område och se sig själva som de enda legitima företrädarna på området. 

Diakonen i den Svenskkyrkliga församlingen vill inte samverka med andra kristna 

grupper vars diakonala arbete kan vara skadligt då människor utan utbildning tar hand om 

personer med olika behov eller som är i kris. En sätt att förstå denna hållning från den 

Svenskkyrkliga församlingens sida är att den normativa isomorfa processen med 

kommunen lett till en professionalisering av det diakonala arbetet. Ytterligare en aspekt 

är att Svenska Kyrkan varit styrd av staten fram till år 2000 vilket lett till en 

månghundraårig erfarenhet av samverkan med kommuner och staten.

Verksamhetsdomän avser ett område inom ett organisatoriskt fält. Är det 

organisatoriska fältet ”tryggare lokalområde” utgör verksamhetsdomänen hur denna 

målsättning praktiskt ska implementeras. Sunnimoskén menar att ett problem i 

samarbetet med stadsdelsförvaltningen skulle vara om stadsdelen inte ansåg att frivilliga 

organisationer och religiösa församlingar skulle ha något att bidra med inom ett visst 

område. I ett sådant fall skulle en domänkonflikt skapas eftersom stadsdelen då skulle 
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göra anspråk på krishantering och ensam kunna skapa ett tryggt område. Detta exempel 

är hypotetiskt men pekar på vikten av att staten eller kommunen samverkar med religiösa 

församlingar. Om kommunen framträder som den enda legitima förespråkaren inom ett 

område som berör många medborgare kan de isolera religiösa församlingarna och deras 

resurser tillvaratas inte.

Den Svenskkyrkliga församlingen och socialtjänsten samarbetar på en rad 

områden. Detta är också ett område där domänkonflikt kan uppstå. Diakonerna och 

sekreterarna träffas regelbundet på frukostmöten och kan på det sättet samordna och

informera varandra om vad som händer i respektive verksamhet och på det sättet undvika 

konflikter och uppnå domänkonsensus. 

Konflikter kan också uppkomma inom en verksamhetsdomän mellan de mål som 

organisationer har. Shiamoskén skulle till exempel kunna avstå från att engagera sig i ett 

ungdomsdiskotek men ändå vara med i kommunens samverkansprojekt om ett tryggare 

område för ungdomarna. Församlingen skulle i ett sådant läge vara kvar i projektet som 

helhet men inte delta i delprojektet. Detta är en strategi för att undvika en domänkonflikt 

om funktioner för hur man ska uppnå ett mål. Missionsförsamlingen menar att det är 

lättare att samverka med organisationer som delar samma värdegrund och tankevärld. 

Församlingen och organisationen har då ett gemensamt mål. Ett projekt med en sekulär 

organisation skulle med större sannolikhet ha lett till en konflikt.

Generellt har de fyra församlingarna anpassat sig isomorfiskt till staten men

församlingarna skiljer sig mycket ifrån varandra.

Församlingarna utifrån den möjlighetsstrukturella ansatsen

Utifrån den möjlighetsstrukturella ansatsen påverkar strukturella faktorer i hög grad 

organisationers handlande. Strukturella faktorer kan vara kulturella, politiska eller 

ekonomiska. En kulturell faktor som kan ha betydelse för frivilligorganisationens och den 

religiösa församlingens roll i dagens samhälle är att medborgare i Sverige har förtroende 

och en positiv bild utav staten som Lundström & Svedberg (2003) menar. Detta kan vara 

en orsak till att samtliga fyra församlingar vill samverka med staten. 

Ytterligare en kulturell faktor är att de muslimska församlingarna till övervägande 

del består av personer som inte är födda i Sverige. Även de kristna församlingarna i 
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studien är mångkulturella. De kulturer som finns representerade i församlingarna kan 

utgöra en begränsning, chans eller hot emot församlingen som organisation i interaktion 

med institutioner eller personer. Kulturella och religiösa normer och värderingar påverkar 

församlingens utveckling. Shiamoskén beskrev att ett problem för samverkan inom 

muslimska paraplyorganisationer kan vara brist på förståelse för olika kulturer. Olika 

tolkningar av religionen kan på samma sätt vara ett problem. Kulturella och religiösa 

strukturer reglerar möjligheterna till interaktion med politiska institutioner och personer 

på olika sätt. Vad en församling i paraplyorganisationen ser som en begränsning ser en 

annan församling som en chans. I sådant fall riskerar församlingens allierade 

organisationer, i detta fall andra församlingar i paraplyorganisationer, att utgöra ett hot.

Pastorn i Missionsförsamlingen och diakonen i den Svenskkyrkliga församlingen 

beskriver båda att respektive kyrka hade många fler anställda och fick större anslag från 

staten för cirka trettio år sedan. Idag har både församlingarna gjort nedskärningar i 

personalstyrkan. Detta visar att de ekonomiska och politiska förutsättningarna kan 

förändras vilket påverkar strukturen i vilken församlingen verkar.

Utifrån den möjlighetsstrukturella ansatsen framträder en bild av församlingarna 

som omgärdade av möjligheter i form av begränsningar, chanser och hot från framförallt 

staten men också paraplyorganisationer och andra föreningar. En mångkulturell 

församling har många variabler att kalkylera med; den svenska kulturella strukturen, ett 

flertal andra kulturella strukturer samt möjligen flera religiösa tolkningar. 

Är kulturella och religiösa faktorer verkligen faktorer utanför församlingen som 

Koopmans (1999) menar att strukturella faktorer är? Man kan argumentera att kulturella 

och religiösa normer är både externa och interna faktorer. De är externa därför att de 

påverkar möjligheterna till interaktion på ett strukturellt plan. Samtidigt är kulturen och 

religionen interna faktorer utifrån vilka församlingen kan definiera vad som är ett 

fördelaktigt resultat som de vill sträva efter. Dock ligger fokus utifrån detta perspektiv på 

hur de fungerar som externa faktorer.

Sunni – och Shiamoskéns och Missionsförsamlingens samverkan med kommunen 

och det egna religiösa samfundet kan förstås som att församlingarna handlar utifrån 

föreliggande möjligheter och väljer vad som ger ett fördelaktigt resultat för 

organisationen. Den Svenskkyrkliga församlingen samverkar på olika sätt med flera 
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aktörer i området. Till följd av detta är församlingen välkänd vilket ökar möjligheterna 

för moskén att få stöd för större projekt i området. Det ger också församlingen större 

inflytande i området. Samverkan med andra muslimska församlingar och 

paraplyorganisationer var ett sätt att arbeta för att förbättra villkoren för moskéer och 

muslimer i Sverige. Shiamoskéns samarbete med kommunen som snart ska starta 

fokuserar på att diskutera frågor som rör medlemmarnas utövande av religionen i 

samhället, bland annat frågan om vård för de äldre medlemmarna. Också samverkan med 

det egna religiösa samfundet syftade till att påverka och lyfta frågor av vikt för 

församlingen. Detta visar att församlingens handlande kan innebära att den söker 

samverkan för att det gynnar moskén. Missionsförsamlingen deltar i det lokala 

föreningsrådet för att hålla sig informerad om vilka projektet som pågår i området och att 

det är ett sätt att söka bidrag för projekt i kyrkan. Detta kan också ses som ett sätt för 

församlingen att välja det som gynnar organisationen. Den Svenskkyrkliga församlingen 

kan också förstås på detta sätt. Genom att samverka får de inflytande i området. Dock har 

denna församling större resurser på grund av det nära samarbetet med kommunen vilket 

har givit dem många chanser och få hot från kommunens sida.

Sammanfattningsvis visar den möjlighetsstrukturella ansatsen att församlingar 

som organisationer väljer vad som gynnar dem mest utifrån de möjligheter som finns att 

interagera med staten och andra aktörer. Mindre församlingar agerar utifrån materialet i 

denna studie för att gynna den egna organisationen. För de muslimska församlingarna är 

samverkan ett sätt att försöka förbättra villkoren för moskéerna och dess medlemmar. 

Församlingarna utifrån Bauböcks integrationsmodell

Utifrån Bauböcks modell har organisationer i det civila samhället en medlande roll 

mellan två institutioner i samhället, exempelvis staten och familjen. Desto närmare en 

organisation är en institution desto större inflytande har dess regler och normer över 

organisationen.

Den Svenskkyrkliga församlingen har som tidigare visats en hög grad av 

samverkan med kommunen. Församlingens diakoner och socialtjänstens sekreterare har 

samma kunskapstradition och den Svenskkyrkliga församlingen betonar de professionella 

delarna i det diakonala arbetet. Detta visar på en hög grad av integrering i staten utifrån 
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Bauböcks modell. Församlingen har också en medlande roll mellan staten och familjen. 

Diakonerna slussar vidare personer till socialtjänsten och är någon rädd för socialtjänsten 

följer diakonen med till besöket där. Den Svenskkyrkliga församlingen medlar 

företrädesvis från familjen till staten.

Sunnimoskén samverkar liksom den Svenskkyrkliga församlingen med 

kommunen. Församlingen är dock inte lika influerad av statens regler och normer för 

verksamheter som den Svenskkyrkliga församlingen. Moskén har inte anställd personal 

och har inte lika mycket kontakt med socialsekreterarna som diakonerna i den 

Svenskkyrkliga församlingen. Dock influeras moskéns verksamhet av staten eftersom 

församlingen har en medlande funktion mellan staten och familjen. Denna medling skiljer 

sig dock ifrån den Svenskkyrkliga församlingen vilken medlar från familjen till staten. 

Sunnimoskén medlar först och främst från staten till familjen. Exempelvis används 

fredagsbönen för att ge information från kommunen till invånare vid krissituationer eller 

problem i området. Detta visar att det kan finnas skillnader mellan församlingars 

samverkan trots att det på ytan ser ut att handla om samma sak.

Missionsförsamlingen stödjer personer i kontakten med myndigheter och har på 

det sättet en form av samverkan som medlar från familjen till staten. Samtidigt anser 

församlingen att kyrkan ska vara en plats där besökare kan lita på att inget av vad som 

sägs förs vidare till staten. Församlingen vill att papperslösa flyktingar ska känna sig 

trygga i kyrkan. Missionsförsamlingen har en medlande funktion men också en 

skyddande funktion för människor gentemot staten. Församlingen är utifrån detta inte 

integrerad i staten i samma utsträckning som den Svenskkyrkliga församlingen eller 

Sunnimoskén. 

Shiamoskén samverkar i mycket begränsad utsträckning med staten.

Församlingen har haft dialoger med skolor i området om halal - mat och planerar ett nytt 

samarbete med kommunen om exempelvis vård för äldre medlemmar. Liksom 

Missionsförsamlingen har Shiamoskén en form av samverkan som har skyddande drag då 

ett av syftena är att skydda medlemmarnas rätt att utöva religionen i samhället. 

Shiamoskéns samverkan kan ses som aktivt skyddande förhållningssätt till samverkan 

med staten därför att de vill tillgodose medlemmarnas rättigheter medan 

Missionsförsamlingen har ett passivt skyddande förhållningssätt till staten.
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Sammanfattningsvis kan två olika typer av samverkan mellan staten, den religiösa 

församlingen och familjen skönjas. En rörelse från familjen till staten och en annan från 

staten till familjen. Två olika typer av medling kan också beskrivas; en öppen som den 

Svenskkyrkliga och Sunnimoskén står för och en skyddande som Shiamoskén och 

Missionsförsamlingen står för. Dessa två olika typer av samverkan och medling finns i 

högre och mindre grad i församlingarna. De skyddande församlingarna har öppna drag 

liksom de öppna församlingarna har skyddande drag.

Församlingarna i studien är en integrerande kraft utifrån Bauböcks modell 

eftersom de medlar mellan staten och familjen. Dock riskerar just detta att göra dem till 

en segregerande kraft genom att människor blir beroende av församlingen för att 

kommunicera med staten. På samma sätt kan staten skapa segregation genom att 

kommunicera med medborgare genom församlingarna och inte direkt till medborgarna 

själva.

Församlingarna visar på relativt likartade mönster i kommunikationen inom det 

civila samhället med det egna religiösa samfundet. Dock är Shiamoskén knuten till en 

internationell muslimsk paraplyorganisation som inte finns i det civila samhället i 

Sverige. Detta visar att det kan finnas organisationer utanför Sverige som påverkar 

religiösa församlingar i det svenska civila samhället. Generellt är att alla församlingar är 

anslutna till religiösa samfund eller paraplyorganisationer i Sverige. Samtliga 

församlingar samverkar på flera plan med det egna samfundet och enskilda församlingar 

vilket tyder på att desto större organisatoriska och idémässiga likheter det finns, desto 

större möjlighet för samverkan. Alla fyra församlingar är engagerade i religionsdialoger 

vilket tyder på en öppenhet mellan religiösa grupper inom det civila samhället att 

samarbeta. Samtliga församlingar uttrycker också en öppenhet inför att samarbeta med 

föreningar. Detta kan utifrån Bauböcks modell förstås som att församlingarna får en 

bättre position att medla genom att de tillsammans kan lyfta gemensamma problem för 

medlemmarna.

Empirin kopplat till tidigare forskning

Församlingarna i denna studie söker samtliga en relation till kommunen för att kunna 

utöva inflytande i enlighet med vad Rothstein (2003) redovisar. Den Svenskkyrkliga 
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församlingen och Sunnimoskén samverkar med stadsdelsförvaltningen i stor 

utsträckning. Missionsförsamlingen och Shiamoskén bedriver också de 

samverkansprojekt men betonar i högre grad oberoende till staten. 

Lundström & Svedberg (2003) talar om en process i vilken den offentliga sektorn 

och frivilligsektorn blir mer beroende av varandra. Kommunen är beroende av 

församlingarna som informationskanal till det lokala samhället och de muslimska 

församlingarna har en rådgivande funktion i religiösa frågor. Församlingarna är beroende 

av kommunen som är en aktör som utövar ett betydande inflytande över församlingarnas 

förutsättningar. Vid krissituationer är kommun och församlingar beroende av varandra.

Medborgare och organisationer har ett stort förtroende för och en positiv bild av 

kommun och stat i Sverige (Lundström & Svedberg, 2003). Samtliga församlingar i 

denna studie har en positiv bild av samverkan med staten trots att församlingarna i olika 

hög grad samverkar med kommunen eller staten. Shiamoskén samverkar i lägst 

utsträckning medan den Svenskkyrkliga församlingen samverkar i störst utsträckning.

Bartels & de Jongs (2006) studie i Nederländerna visade att de fyra muslimska 

församlingar som undersöktes hade en brobyggande och sammanbindande funktion i 

relationen till övriga samhället. Sunnimoskén har en brobyggande funktion genom att 

fungera som en mötesplats mellan myndigheter och muslimska medborgare samt genom 

att hjälpa medlemmar i kontakten med myndigheter. Engagemanget i föreningsnätverket 

har en sammanbindande funktion med föreningar i lokalområdet. Shiamoskén hjälper 

sina medlemmar i mötet med svenska myndigheter och institutioner och har på det sättet 

en brobyggande funktion. Församlingens sammanbindande funktion är begränsad därför 

att moskén samverkar i liten utsträckning.

Borell & Gerdners (2010b) studie visar att hälften av de muslimska 

församlingarna i studien är representerade i lokala föreningskommittéer och studien visar 

att de församlingar som bedriver mest social verksamhet också är mest öppna för 

samarbete. Upplevelser av stöd från lokala aktörer är också en faktor. Både Sunnimoskén 

och Shiamoskén i denna studie är representerade i minst en föreningskommitté. 

Sunnimoskén bedriver flera sorts sociala verksamheter jämfört med Shiamoskén och 

samarbetar på flera sätt med olika aktörer i området. Detta ligger i linje med Borell & 

Gerdners (2010b) resultat. Dock är också upplevelse av stöd från lokala aktörer en viktig 
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faktor för samverkan något som Shiamoskéns kommun inte satsat på. Att Shiamoskén 

samverkan i lägre grad än de andra församlingarna kan delvis bero på bristande stöd från 

kommunen.

Cnaan & Boddies (2001) visade att nästan 90 % av de kristna församlingarna i 

Philadelphia hade ett socialt program. Exempel på aktiviteter som kyrkorna bedrev var att 

ge mat och aktiviteter för ungdomar. Både den Svenskkyrkliga församlingen och 

Missionsförsamlingen i denna studie bedrev sociala program och erbjuder olika 

verksamheter för ungdomar. I Cnaan & Boddies (2001) studie var cirka 60 % av 

församlingarna villiga att samarbeta med myndigheter medan de resterande 40 % bland 

annat angav att det skulle begränsa församlingens möjlighet att missionera. Med andra 

ord upplevde församlingarna att samverkan med myndigheter inte var förenligt med dess 

mål för verksamheten. Ingen av kyrkorna i denna studie var emot att samarbeta med 

myndigheter, dock poängterade Missionsförsamlingen vikten av att bevara ett visst mått 

av ekonomiskt oberoende gentemot staten eftersom bidragspengar från staten eller 

kommunen är villkorade. Detta stämmer överens med Cnaan & Boddies (2001) resultat. 

Närmare 40 % av kyrkorna som deltog i studien i Philadelphia samarbetade med en 

trosbaserad organisation precis som Missionsförsamlingen gör med en organisation som 

bedriver socialt arbete på kristen grund. Även 40 % av församlingarna i Cnaan & 

Boddies (2001) studie bedrev projekt tillsammans med en sekulär organisation. Både den 

Svenskkyrkliga församlingen och Missionsförsamlingen ingår i ett samverkans – nätverk 

i vilken sekulära organisationer ingår.

Cnaan & Boddies (2001) studie visar också att flera små församlingar inte ville 

samarbeta med myndigheter därför att de tyckte sig inte ha kapaciteten att göra detta i 

egenskap av liten församling med dålig möjlighet att handha byråkratin. Shiamoskén 

uppgav att ett problem i kontakten med kommunen kunde vara byråkrati. Församlingen 

ansåg också bristen på anställd personal i organisationen som ett problem eftersom 

kontakten med kommunen måste ske under dagtid. Även den Svenskkyrkliga 

församlingen som inte heller har anställd personal uppgav detta som en möjlig hämmande 

faktor. Detta bekräftar Cnaan & Boddies (2001) resultat och tyder på ett samband mellan 

församlingens storlek och kapacitet att samverka. Om församlingen har anställd personal 

eller inte verkar påverkar kapaciteten till samverkan.
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Bäckströms (2001) undersökning av samverkan mellan socialtjänst och 

församlingar i Svenska Kyrkan bekräftas delvis av hur den Svenskkyrkliga församlingen 

samverkar med olika delar av socialtjänsten. Socialsekreterarna i studien ansåg att 

människor i kris, etiska frågor, ungdomar och äldre var lämpliga samarbetsområden med 

församlingarna. Den svenskkyrkliga församlingen är aktiv medlem i förvaltningens 

krisgrupp och enligt diakonen vill kyrkan lyfta fram etiska frågor om människans värde 

på mötena mellan socialtjänst och kyrkan. 

Kyrkorna i Bäckströms (2001) studie ville samverka med socialtjänsten när det 

gällde kris, missbruksvård, ungdomar och hembesök till gamla. Ungdomar och gamla är 

grupper som den Svenskkyrkliga församlingen samverkar omkring. Församlingen 

samverkar med skolan och har handledning för personal inom äldreomsorgen och 

samverkar kring kris. Detta stämmer överens med Bäckströms studie förutom att 

missbrukare inte är en uttryckligen prioriterad grupp i den Svenskkyrkliga församlingens 

diakonala verksamhet.

Främjande faktorer för samverkan i Bäckströms (2001) studie är goda 

personalrelationer, ökad kunskap om varandras kompetensområden och en öppenhet mot 

varandra. Diakonen i den Svenskkyrkliga församlingen talar om vikten av att inse att 

man har olika kompetensområden och relationer och skapa nätverk är viktigt. Respekt för 

förvaltningens ramar från kyrkans sida är viktigt menar diakonen vilket Bäckströms 

undersökning bekräftar. 

Jeppsson Grassmans studie (2001) visar att Svenska Kyrkans diakonala insatser 

präglas av en högre grad av professionalitet än de frikyrkliga samfundens. Den svensk –

kyrkliga församlingen i undersökningen ger uttryck för en hög grad av professionalitet. 

Diakonen i församling menar att diakonala insatser utförda av icke – utbildade kan vara 

skadligt. Missionsförsamlingen har ett nära samarbete med en organisation som bedriver 

socialt arbete på kristen grund och får via organisationen tillgång till professionalitet 

utöver vad församlingen redan har utifrån erfarenhet och utbildning hos anställd personal. 

Den Svenskkyrkliga församlingen är ett exempel på att diakonalt arbete i Svenska 

Kyrkan ofta präglas av en hög grad av professionalitet. Missionsförsamlingens grad av 

professionalitet i de diakonala insatserna ökar genom samverkan med organisationen. 

Detta sammantaget tyder på ett samband i att högre grad av professionalitet leder till 
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högre grad av samverkan. Omvänt kan också samverkan leda till högre grad av 

professionalitet. Exempelvis samverkar Sunnimoskén med en församling i vissa 

familjerådgivningsärenden och ”lånar” deras kompetens och professionalitet i fråga om 

utbildad personal.

Främjande och hämmande faktorer för samverkan

Danermark & Kullberg (1999) hänvisar till Bång & Rudstams (1984) studie som visade 

att en främjande faktor för samverkan är personalens motivation och yrkesidentitet. Detta 

kan kopplas till betydelsens av församlingarnas självförståelse av sin roll i samhället. 

Samtliga fyra församlingar ser på sig själva som en del av samhället. Denna 

självförståelse motiverar församlingen att engagera sig i samverkan med kommun, andra 

föreningar och andra religiösa församlingar i området. Dock finns det variationer mellan 

församlingarna om hur denna tillhörighet tar sig uttryck. Shiamoskén och 

Missionsförsamlingen värnar i högre grad om sitt oberoende gentemot kommun och 

andra föreningar samtidigt som de ser sig som en del av samhället och förespråkar 

samverkan. Dessa två församlingar betonar oberoendet gentemot övriga samhället medan 

den Svenskkyrkliga församlingen och Sunnimoskén betonar beroendet av övriga 

samhället. Något som Missionsförsamlingen och Shiamoskén inte förnekar utan det är 

snarare frågan om gradskillnader.

Shiamoskén menar att ett problem med samverkan med stadsdelsförvaltning kan 

vara dess byråkratiska arbetssätt. Detta stämmer överens med Danermark & Kullberg 

(1999) sammanställning av hämmande faktorer för samverkan i vilken skilda 

organisatoriska strukturer kunde vara en hämmande faktor. För den Svenskkyrkliga 

församlingen kunde synen på människan vara ett problem för samverkan med andra 

religiösa grupper, framförallt andra kristna grupper. Diakonen upplevde att deras 

människosyn inte stämde överens med församlingen. Detta relaterar till skild etisk praxis

som framgår som en hämmande faktor i Danermark & Kullbergs (1999) 

sammanställning. Den Svenskkyrkliga församlingen uppgav också att ett problem i 

samverkan med andra religiösa samfund kan vara olika kompetens vilket kopplas till 

olika kunskapstraditioner. De två samverkande församlingarna har olika sätt att bemöta 

människor utifrån kunskapstraditioner. Missionsförsamlingen är självstyrande inom 
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Svenska Missionskyrkan och pastorn uppgav att en hämmande faktor skulle kunna vara 

detaljstyrning från samfundets sida. Detta kan kopplas till asymmetrisk relation mellan de 

samverkande vilket kan vara ett hämmande faktor. 

Flera hämmande faktorer i Danermark & Kullbergs (1999) studie som vagt 

formulerade mål, olika professionella mål, olika ekonomiska intressen, dålig 

samordning, hög personalomsättning och stor arbetsbelastning återspeglas inte i denna 

studies empiriska material. Detta kan bero på att församlingarnas samverkan är lika 

reglerad och målinriktad som samverkan mellan myndigheter. Målsättningen för 

samverkan bland församlingarna är ofta ”bättre samhälle” och ”trygghet” och ”goda 

grannar”. Mål och ideal som inte är tidsbegränsade utan långsiktiga värdemässiga mål för 

samhället i stort.

Samtliga församlingar i studien uppgav att olika värderingar kunde vara ett 

problem för samarbete. Detta kan kopplas både till skild etisk praxis vilket leder till olika 

sätt att bemöta människor och olika kunskapstraditioner som i detta fall kan förstås som 

konflikter mellan församlingens moralisk – religiösa värderingar och andra potentiella 

samverkansaktörer. Shiamoskén beskriver detta som ett möjligt problem. Dessa två är 

kopplade till varandra eftersom församlingarna motiverar sitt etiska handlande och 

synsätt på människan utifrån moralisk – religiösa värderingar. 

En främjande faktor för samverkan är att samarbetet sker på flera nivåer inom 

organisationen. Detta är fallet för den Svenskkyrkliga församlingen som samverkar med 

andra religiösa grupper i diakonernas vardagliga arbete, religionsdialog på lekmanna –

nivå och utbyte mellan kyrkans ungdomsgrupp med andra religiösa församlingars 

ungdomsgrupper. Intervjuerna av de andra församlingarna ger inte tillräckligt med insyn i 

vilka delar av församlingarna som samverkar. Den sammantagna empirin tyder på att 

högre grad av öppenhet betyder mer samverkan på flera nivåer inom församlingen. 

Öppenhet är en främjande faktor som återkommer i samtliga församlingar. Generellt sett 

är de främjande faktorerna i Danermark & Kullbergs (1999) studie tekniskt inriktade som 

exempelvis att erhålla ekonomisk stimulans. De främjande faktorerna utifrån denna 

studie är positivt laddade begrepp som respekt och öppenhet goda relationer. Detta kan 

ha sin orsak i intervjun men kan också bero på som tidigare nämnts att samverkan mellan 

församlingar inte är reglerad och lika målfokuserad som samverkansprojekt mellan 
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myndigheter. Sunnimoskén poängterar dock att en gemensam vision och gemensamma 

utmaningar är viktiga faktorer för samverkan. Detta relaterar till bedriva gemensamma 

utvecklingsprojekt i Danermark & Kullbergs (1999) studie då Sunnimoskén pekar på 

värdet av att arbeta med att utveckla något tillsammans.

En främjande faktor för samverkan är kris vilket motiverar församlingarna att 

samverka med andra religiösa samfund och stadsdelsförvaltningen. Denna faktor 

återfinns inte i Danermark & Kullbergs (1999) studie vilket kan tyda på att samverkan 

kring kris är specifikt för samverkan mellan kommun och religiösa församlingar.



60

DISKUSSION

Viktiga slutsatser

Syftet med denna studie var att undersöka två muslimska och två kristna församlingars 

syn på samverkan med kommunen, föreningskommittéer, det egna religiösa samfundet 

och andra religiösa samfund. Resultatet visar att församlingarna samverkar på olika sätt 

och i olika hög grad men att alla har en positiv syn på att samverka med ovan nämnda 

aktörer. Överraskande var att flera av församlingarna inte såg några nackdelar alls med 

samverkan med vissa aktörer. Det kan i vissa fall bero på att samarbetet funnits lika länge 

som församlingen. Både kyrkorna och moskéerna i denna studie definierar sig själva som 

en del av samhället och vill ta ett aktivt ansvar för området de ligger i. Resultatet visar 

också att kommunen har en avgörande roll för att utveckla samverkan i området bland 

församlingar och föreningar eftersom kommunen är den största enskilda aktören. 

Uppmuntrar kommunen aktiva föreningar och församlingar närmar sig dessa inte endast 

kommunen utan också varandra.

Studiens resultat visar också på vikten att ha en förståelse, ett exempel på det är

att religiösa församlingars värderingar har avgörande betydelse för vilka projekt de vill 

delta i. Den etiska dimensionen är med andra ord mycket närvarande i dessa religiösa 

församlingars arbete.

En viktig aspekt för socialtjänsten och andra aktörer inom den offentliga sektorn

är att det inte är odelat positivt att använda religiösa församlingar för att nå ut med ett 

budskap till medborgare. Medlemmarna blir då beroende av församlingen vilket kan

bidrar till att isolera dem och öka avståndet mellan kommunen och de människor som bor 

i den. Religiösa församlingar bör vara en av flera partners som föreningar och kommun 

samarbetar med. Kommun bör även inkludera icke – religiösa organisationer i 

samverkansprojekt för att också inkludera de som inte har någon religiös tillhörighet.

Överlag hade församlingarna en positiv bild av att samverka kring sociala frågor med 

kommun och andra aktörer. Studien visar dock att församlingarna sätter gränser för vad 

de vill samverka kring. Detta kan vara en viktig lärdom för socialarbetare och andra 

aktörer som samverkar med församlingar. Om ett samverkansprojekt mellan kommun
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och församling inleds med denna förförståelse ökar det möjligheten för ett lyckat och 

produktivt samarbete. Sammanfattningsvis kan det framhållas att religiösa församlingar 

tycks kunna vara en tillgång i samverkan med andra samhällsinstitutioner. Det i sin tur 

skulle kunna leda fram till ett förbättrat och mer humant socialt arbete där det finns plats 

för oliktänkande och mångfald.

Reflektion över forskningsprocessen 

Det finns en viss överensstämmelse mellan resultaten i denna studie och de 

forskningsstudier som presenterats i tidigare forskning. Många av de främjande och 

hämmande faktorerna i tidigare forskning återfinns i de religiösa församlingarna. Dock 

var det få faktorer som återfanns i samtliga församlingar vilket kan tyda på att 

församlingar kan sinsemellan vara mycket olika. Flera av de mönster som beskrivs i 

analysen finns endast i vissa av församlingarna vilket minskar tyngden och möjligheterna

att kunna generalisera. Dock visar de på mönster som kan finnas i religiösa församlingar 

även om det inte är en genomgående trend i alla församlingar. Om fokusgruppintervju

hade använts istället för enskilda intervjuer hade resultatet kanske blivit lättare att 

jämföra med tidigare forskning. Dock ger enskilda intervjuer en djupare förståelse för 

varje enskild församling syn. Om kvantitativ metod hade använts hade resultaten kunna 

generaliseras i högre grad, dock hade möjligheten till en djupare analys minskat. 

Förslag på vidare forskning

Denna studie har utgått ifrån officiella representanter hos fyra religiösa församlingar.

Därmed är det ledarskapet i församlingarna som har förmedlat sin syn på samverkan. 

Intressant fråga är om ledarskapets syn på samverkan speglar församlingarnas syn på 

samverkan. Givande ur en vetenskaplig synpunkt kan vara att undersöka om det finns 

skillnader inom församlingarna i synen på samverkan med kommun, föreningar, egna 

religiösa samfundet och andra religiösa samfund. Intressant är också frågan om vilka 

delar av församlingarna som samverkar, hur stor del av församlingen är på något sätt 

aktiv i samverkansprojekt? En studie av kommuners och föreningars syn på samverkan 

med religiösa samfund skulle vara intressant ur forskningssynpunkt. Denna studie ger en 

endast en bild av hur församlingars syn på samverkan med andra aktörer kan se ut.
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Ytterligare intressant forskning skulle vara på den grupp församlingar som faller helt 

utanför denna studie, nämligen de församlingar som inte samverkar med kommun. 

Samverkar dessa med andra aktörer? Finns dessa aktörer i Sverige eller utomlands?
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BILAGA

Intervjuguide

Samverkan med socialtjänst och andra samhällsinstitutioner

Hur ser församlingen på att samarbeta på med sociala myndigheter?

 Har församlingen någon form av organiserat samarbete med sociala myndigheter?

 Hur ser det samarbetet ut?

 Hur länge har församlingen samarbetat med de sociala myndigheterna?

 Finns det några områden som församlingen inte vill samverka på?

 Vilka fördelar och nackdelar finns det att samarbeta med sociala myndigheter?

 Vilka faktorer främjar samverkan med myndigheter?

 Vilka faktorer hämmar samverkan med myndigheter?

 Finns det någon annan form av samverkan med statliga eller kommunala 

organisationer eller förvaltningar i området? 
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Samverkan med föreningar och föreningskommittéer

Hur ser församlingen på att vara med att samverka med föreningar och 
föreningskommittéer i lokalområdet?

 Är församlingen representerad i föreningskommitté för området?

 Samverkar församlingen med andra föreningar?

 Hur ser samarbetet ut?

 Hur länge har församlingen samarbetat med andra föreningar/föreningskommitté?

 Finns det några områden som församlingen inte vill samverka på?

 Vilka fördelar och nackdelar finns det att samarbeta med andra 

föreningar/föreningskommittéer?

 Vilka faktorer främjar samverkan med andra föreningar/föreningskommittéer?

 Vilka faktorer hämmar samverkan med föreningar/föreningskommittéer?
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Samverkan inom det egna religiösa samfundet

Hur ser församlingen på att samarbeta med samrådsorgan i det egna samfundet?

 Samverkar församlingen med andra församlingar/paraplyorganisationer?

 Hur ser samarbetet ut?

 Hur länge har församlingen samarbetat med andra 

församlingar/paraplyorganisationer?

 Finns det några områden som församlingen inte vill samverka på?

 Vilka fördelar och nackdelar finns det att samarbeta med andra 

församlingar/paraplyorganisationer?

 Vilka faktorer främjar samverkan med andra församlingar/paraplyorganisationer?

 Vilka faktorer hämmar samverkan med andra församlingar/paraplyorganisationer?
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Samverkan med samfund av annan religion

Hur ser församlingen på att samarbeta med andra religiösa samfundet?

 Samverkar församlingen med andra församlingar eller samfund av annan 

religion?

 Hur ser samarbetet ut?

 Hur länge har församlingen samarbetat med andra församlingar eller samfund av 

annan religion?

 Finns det några områden som församlingen inte vill samverka på?

 Vilka fördelar och nackdelar finns det att samarbeta med andra församlingar 

eller samfund av annan religion?

 Vilka faktorer främjar samverkan med andra församlingar eller samfund av 

annan religion?

 Vilka faktorer hämmar samverkan med andra församlingar eller samfund av 

annan religion?


