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Härifrån till framtiden

Härifrån till fram
tiden

Det bästa med jubileum är att få tillfälle att fira, tacka och fundera framåt. I en jubileumsskrift 
som denna görs just detta.
Vilka är vår samtids frågor och rop? I vilken värld finns Betaniastiftelsen? På vilka behov bör 
den svara?
Vi lever i en värld av ständig förändring. Samtidigt finns vissa konstanter. En människa kan 
bara vara till i relation till andra, i möten med andra. En människa är kropp, själ och ande.
En människa har såväl kroppsliga, själsliga som andliga behov.
I denna bok skriver forskare, föreläsare och teologer om just människan, om Gud och om
samtiden. Här ges påminnelser om kristen tro som handling och möte. Här målas människan 
fram, i hennes skörhet och styrka. 
Här formuleras även utkast till en etik för vår tid och här ges konkretion kring hur en kristen 
tro bör levas som ”kärleksverksamhet”.
För en nybildad kyrka som Equmeniakyrkan är spetskunskapen inom Betaniastiftelsen
ovärderlig. För vår samtid lika så. När ohälsotal är höga, inte minst bland barn och unga, 
människor flyr för sina liv och klimatutmaningarna är överhängande, behöver kärnuppdraget 
formuleras. Härtill bidrar denna bok. Social helighet förklaras och vi får även en del svar på 
frågan om huruvida robotarna kommer ta över eller ej. 

Sofia Camnerin, pastor och teologie doktor. Biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan. 
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Det kan verka lite udda. 115 år. Är det någonting att uppmärksamma? På ett sätt inte. Det är inte så stor skillnad  

mellan 114 och 116 år. På ett annat sätt. – Ja, det är värt att uppmärksamma just nu för Betaniastiftelsens del, utifrån 

ett inifrånperspektiv. 

Vi lever i en ständig brytningstid. Vi tvingas till omvärderingar, vi behöver förstå samtiden för att våga gå mot fram-

tiden, vi behöver nya strategier för nya utmaningar. Samtidigt är vi det vi var med ett arv som förpliktigar. 

I Betaniastiftelsens första stadgar står det bland annat att man ska utöva ”kristlig kärleksverksamhet ... utan avseende 

på den sjukes stånd eller religionsbekännelse”. En skrivning som förpliktigar kanske mer i dag än 1900. 

I Metodistkyrkan, där Betaniastiftelsen har sina rötter, finns det en formulerad Social bekännelse. Den lyfter tacksam-

heten över det livet kan ge men talar också om ansvaret och kallelsen att vara en medmänniska. Sista meningen i den 

bekännelsen säger ”Vi tar med glädje emot vårt uppdrag att göra evangeliets liv synligt i världen”. Synligt – inte bara 

hört... 

För uppdragets skull behöver inifrånperspektivet ett utifrånperspektiv på samma sätt som ett jag behöver ett du. 

I den här boken, en samling artiklar av författare med olika utgångspunkter, vill vi inspirera oss själva inför framtiden 

samtidigt som vi tror att de tankar och utmaningar som finns här också kan ha betydelse för andra, både kyrkor och 

enskilda personer. 

Förord
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PA Sahlberg

Betaniastiftelsen – den gamla sekelskiftesdamen – bär ännu aderton-

hundratalets berättelser i sitt kollektiva minne. Anna Kaiser korslade 

sina erfarenheter som metodist, medlem i Emanuelsförsamlingen i 

Göteborg, och sina professionella erfarenheter, som operations-

sköterska på Sahlgrenska sjukhuset, och föreslog att en 

 diakonissverksamhet skulle startas, för behöv ande männi skors 

hjälp.  År 1900 fick hon ett antal människor med sig,  efter år av 

 utredningar och samtal i den metodistiska Årskonferensen, och en 

första Bethaniaförening bildades. 85 per soner följde henne i detta 

vidgade uppdrag för församling och kyrka. 

1905 följde Stockholm, Trefaldighet, och 1906 S:t Peter – dessa 

båda Bethaniaföreningarna bildade sedan en gemensam förening i 

huvudstaden, medan huvudstyrelsen förblev i Göteborg. 1915 hyrs, 

och sedan köps, Jakobsdals sjukhus i Örgryte, Göteborg, 1920 blir 

Ahlefors i Alingsås konvalescenthem (som kom att rymma  flyktingar 

under kriget), 1922 Stocksundshemmet. En sjuksköterskeutbild-

ning får officiellt godkännande 1925, utbildningen samordnas delvis 

med den tyska förebilden. 1929 öppnas ett systrahem i Malmö, och 

samma år får systrarna själva ett rekreationshem på Stora Värtan i 

Stockholm. 1935 köps fastigheten på Grev Turegatan. Från 1963 

BETANIASTIFTELSEN 
1900-2015

Pastor i Equmeniakyrkan, 
Kållered. 
Skrivit böcker om en 
omläsning av aposteln 
Paulus. 
Riksdagsledamot  (S) 
1994-2006. 
Farfar och morfar.

avyttras fastigheter och verksamheter förändras för att i många fall 

inte längre anses behövas. 1972 antas sjuksköterskeskolans sista 

elev, nummer 959. Med denna skrift söker vi oss vidare in i ett tredje 

sekel. 

Sjuksköterskan – en spegling av tiden: 
från sjukvakterska till medicinsk vård
Omvårdnad har funnits i alla tider i olika former och främst utförts 

av kvinnor i hemmen. I Sverige öppnade det första lasarettet 1639 

i Falun. Att vårda andra ansågs under medeltiden vara ett smut-

sigt arbete. Under 1700-talets slut blev det dock åter starkt kopp-

lat till reli gion och kall, som det hade varit under antiken. En per-

son som blev en ikon för sjuksköterskeyrkets framväxt är Florence 

Nightingale. Hennes stora insatser inom vården under Krimkriget 

Betaniaföreningen i Göteborg bildas.

Sjuksköterskan Anna Kaiser anställs.

Det första systrahemmet öppnas i oktober.

1900
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1853 ledde till revolutionerande förändringar. Hon organiserade den 

 militära sjukvården, utvecklade dokumentationen, förde statistik och 

genom att göra hygienfrågan central i vården. Nightingale spred sitt 

budskap vidare via personlig korrespondens och litteratur. Hennes 

mest omtalade bok är Notes on Nursing. År 1860 startade hon en 

sjuksköterske utbildning på S:t Thomas Hospital i London.   

Kunskapen spreds till Sverige via Emmy Rappe som efter sina 

studier vid S:t Thomas startade den första svenska sjuksköterske- 

 utbildningen år 1867 i Uppsala. Sjuksköterskeyrket var dock fort-

farande ett odefinierat yrkesverksamhetsområde med låg status i 

samhället. International Council of Nurses (ICN) startades år 1898 

med fokus på att förändra detta på ett internationellt plan. Den 

svenska motsvarigheten Svensk Sjuksköterskeförening (SSF) grund-

ades först år 1910 och bidrog på sikt till en mer sammanhållen yrkes-

kår. De bidrog bland annat till att driva fram en tvåårig och statligt 

utformad utbildning som ett krav för att utföra sjuksköterskeyrket. 

Det  dröjde dock flera år innan sjuksköterskan blev ett självständigt 

yrke skilt från rollen som läkarassistent. Vid den här tiden var sjuk-

sköterskans roll ännu otydligt definierad och till stor del operson-

lig i mötet med  patienter. Sjuksköterskan och teoretikern Hildegard 

Peplaus arbete bidrog till en mer patientcentrerad vård med fokus 

på  grundläggande omvårdnad. En annan viktig person var Virginia 

Henderson, vars teorier lades till grund för ICN:s definition av 

omvårdnad. 

Sjuksköterskeyrket var ett kall, till en början inte alls förenligt med 

yrkeskunnande och avlönad anställning, och det skapade problem 

när det gäller lön och arbetstider långt in på 1900-talet. Alfred 

 Nobel svarar till exempel följande på en ansökan om bidrag till en 

 pensionskassa för sjuksköterskor: ”Min erfarenhet går därhän att de 

fruntimmaer, som sköta sjuka utan betalning göra det ojemförligt 

bättre än lejd personal. Sjuksköterskor, prester eller prestinnor  borde 

tjena gratis. Det bleve då uteslutande hedersamt och komme att 

skötas med större värdighet. Det vore ynkligt beställt med kvinnans 

adel om man ej finna sjuksköterskor nog bland dem som ej behöfva 

tjena pengar.”

Sjuksköterskorna rekryterades därför från finare borgerliga  familjer, 

ersättningsfrågan var alls ingen sak att behandla. Eleverna till de 

 första privata sjuksköterskeskolorna kom från de finare hemmen. De 

var döttrar till lågadeln, det finare borgerskapet och yrkesmilitärer. 

Ett av initiativen till en sjuksköterskeutbildning, förutom de kortare 

sjukvårdskurser som diakonissorna hade under en period, togs av 

Röda korset. Föreningen bildades 1864: Föreningen för frivillig vård 

av sårade och sjuke i fält.

I 1916 års utredning om sjuksköterskeyrkets framväxt skriver de: ”Man 

kan säga, att sjuksköterskekåren till nyaste tiden rekryterats av två 

skilda kategorier. Den ena utgörs av de djupt religiösa  kvinnor, som 

helt offrade sig själva, frivilligt avstod från världslig lycka,  endast åtrå-

ende att genom bön, andakt och hängivet arbete för sjuka,  döende, 

fattiga och övergivna, vinna himlens salighet. Den andra utgöres av 

kvinnor i de lägre eller lägsta samhällsklasserna, av  individer, som 

ofta ägnade sig åt sjukvårdskallet, emedan ingen annan bana stod 

dem öppen.”

Överenskommelse med Bethanienverein

Hamburg om att få sända systrar dit 

för utbildning.

1902
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Betaniastiftelsens framväxt
Det är nu längesedan Anna Kaiser drev på sin församling att öppna 

evangeliets hjärta. Metodistkyrkans Årskonferens var det naturliga 

forum där tankarna om en svensk Betaniastiftelse naturligt hörde 

hemma. Behoven ropade ur tiden, och där fanns, både i Sverige 

och grannländerna, men inte minst i Tyskland, förlagor att hämta 

 in spiration från.

I protokollen från Metodistkyrkans Årskonferens målas bilden av 

ett pionjärt arbete som tar form under åren kring förra sekel skiftet. 

1898 tas initiativ till en central diakonisstyrelse. Deras uppdrag blir 

att ”...insamla medel för att en eller flera unga kvinnor må kunna 

 sättas i tillfälle att från den 1 jan. 1899 vid ”Bethania Krankenhaus” i 

 Hamburg utbildas till diakonissor.” Men inte mycket arbete blir utfört. 

316 kronor insamlas, styrelsen sammanträder inte och det hela ser ut 

att förlisa innan det riktigt sjösatts. Det är först år 1900 som energin 

samlas lokalt i Göteborg. Vid ett möte i maj år 1900 samlas 100 per  -

s  oner i Emanuelskyrkan, 85 medlemmar bildar Bethaniaföreningen i 

Göteborg och stadgar antas:

”1. Föreningens namn är Bethaniaföreningen, diakoniss-stiftelse för 

sjukvård och annan därmed förbunden kristlig kärleksverksamhet. 

2. Föreningens uppgift är att utbilda och anställa diakonissor för 

utöfv ande af sjukvård och därmed förbunden kristlig kärleks-

verksamhet, före trädesvis i privata hem, men äfven vid sjukhus och 

därmed jämförliga anstalter, utan afseende på den sjukes stånd eller 

religions bekännelse. 

7. Till diakonissor antagas endast sant kristeliga, ogifta kvinnor (undan-

tagsvis äfven enkor) tillhörande metodist-episkopalkyrkan, i en ålder 

av 20-35 år.

8. Vid sitt intagande aflägger diakonissan löfte om trogen tjänst i Jesu 

efterföljd samt lydnad för föreningens regler; förpliktar sig att förrätta 

sin tjänst med hängifven trohet, kärlek och omsorg samt att samvets-

grannt ställa sig läkarens föreskrifter till efterrättelser. 

9. Diakonissorna erhålla ingen särskild lön för sin tjänst och mottaga 

inga penningegåfvor. Föreningen åtager sig däremot förpliktelsen att 

sörja för deras behof, såväl medan de tjäna som på deras ålderdom.”

Från 1 oktober år 1900 antas Anna Kaiser som sjuksköterska och 

 arbetet tar fart i Göteborg. 1903 uttalar styrelsen ”...övfertygelsen 

att det skulle vara önskvärdt att den dagen ej vore alltför aflägsen 

då vi i hvarje församling hade minst en diakonissa.” 1903 blir Anna 

Kaiser sjuk och föreningen anslår ett ”...afsevärdt sammanskott för 

bestrid ande af de med hennes vård förbundna omkostnader”. 1904 

är hon på benen igen och sammantaget betjänar de nu 67 sjuka 

under sammanlagt 667 dagar. ”Under hela året hafva våra systrar 

fått äga god hälsa, så att de utan afbrott kunnat ägna sig åt sitt kall.” 

1905 redovisas 1251 dagars arbete, 400 i privathem och 841 på sjuk-

hus. Verksamheten samlas nu under namnet Betaniastiftelsen. 1906 

har nio systrar varit i verksamhet och arbetet bland de fattiga utökas. 

Verksamhet hade nu även upptagits i Stockholm. 1908 når arbetet 

sammantaget nära 2 000 dagar och 1909 lämnar Anna Kaiser före-

ståndarskapet. Styrelsen skriver på tioårsdagen: ”Med tacksamhet 

till GUD för den framgång, som krönt Stiftelsens verksamhet under 

de gångna tio åren, är det vår bön att hans godhet må vila över den 

för dagar som komma.”

Det var männen som utgjorde de första styrelserna. Sådan var tiden. 

Men det var kvinnorna som drev på dem, formade verksamheten, 

bemannade den och slet med den under  decennier  na. Betania-

systrarna, Jesu närmaste vänner.

Den direkta förebilden för verksamheten fanns i Tyskland. 

I  Norge och Danmark pågick motsvarande rörelse och tyvärr gick 

de gemensamma nordiska planerna om intet, även om samar-

betet utvecklades under flera decennier. När staten växte sig 

stark och tog  större  ansvar för sina medborgare minskade behov-

et och det  gamla samhällets strukturer förändrades. Synen på 

 kallelsen och det hängivna arbetet – systrarna var ogifta, eller 

snarare  gifta med upp draget – förändrades och revor uppstod på 

 andra håll i samhälls kroppen. Anpassning, organisation och över-

levnad var ingen enkel utmaning. Nödvändiga beslut fattades, men 

 kanske också felakt iga. Också idag växer behoven i vårt samhälle, 

och  Betaniastiftel  sen kan pånytt, men på nytt sätt, slipa sina verktyg. 
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Ett samhälle i förändring
Betaniastiftelsen är ett barn av sin tid. Inte ensam i att  utveckla  idéerna 

men samtidigt var det inte heller självklart hur verksamheten  skulle 

komma att utformas, finansieras och organiseras. Under 1800-talet 

förändrades vårt land. Industrialiseringen drev på en urbanisering 

och samhällskroppen utsattes för påfrestningar,  liksom den grund-

lades för ny organisation. Folkrörelserna, med start i väckelse-

rörelserna från 1830-talet, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen 

är alla  adertonhundratalets barn. Under de första  decennierna på 

nittonhundratalet växer ett nytt samhälle fram. Mellan världskrigen 

blommar drömmarna om nya ordningar; kvinnor får rösträtt och 

statsminister Per Albin Hansson beskriver idén om folkhemmet, där 

inga styvbarn eller tillbakasatta ska finnas:

 

”Folkhemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det 

goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, 

inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den 

andre. Där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad, den 

starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet 

råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet. Tillämpat på det 

 stora folk- och medborgarhemmet skulle detta betyda nedbrytandet 

av alla sociala och ekonomiska skrankor, som nu skilja medborgarna i 

privilegierade och tillbakasatta, i härskande och beroende, plundrare 

och plundrade.”  (Per Albin Hanssons tal vid remissdebatten i riksda-

gens andra kammare den 18 januari 1928.)

Bakgrund
Fattig- och barnavården hade varit den kyrkliga kommunens, sock-

nens, ansvar. År 1862 fick den borgerliga kommunen en lagstad-

gad skyldighet att ta över ansvaret för fattigvården; detta blev ett 

uppdrag för kommunalstämman. Kyrkoherden var emellertid inte 

helt ställd åt sidan, men hade fortfarande rätt att delta i fattigvårds-

styrelsens sammanträden; en av tankarna med detta var att präster-

skapet skulle bevaka de fattigas rätt i ekonomiskt kärva tider. 

I Göteborg blev de tidigt på 1860-talet observanta på den  sociala 

nöden och att de kyrkliga arbetsformerna måste ändras. De  stora 

”De stora 
kyrkorna 
räckte 

inte till...”

Betaniaföreningen i Trefaldighet, 

Stockholm, bildas.

1905
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kyrkorna räckte inte till för de många kyrkbesökarna och bänk-

uthyrningssystemet gjorde att de fattiga bokstavligen både var och 

kände sig utestängda. Domprosten Peter Wieselgren (1800-1877) 

hade därför börjat hålla regelbundna friluftsgudstjänster på Heden. 

Med stöd av mecenater ur Göteborgs ledande skikt startades en in-

samling, vilken 1862 som en födelsedagsgåva ställdes till  Wieselgrens 

fria disposition – familjerna Ahrenberg, Carnegie, Dickson,  Ekman 

och Quensel lade grundplåten. Johanneskyrkan i   Masthugget bygg-

des och stod klar 1866. Gudstjänsterna där skulle särskilt  vända sig 

till de fattiga. I dess statuter markerades uttryckligen att inga bänkar 

fick hyras ut - alla platser skulle vara lika. Wieselgren tog ett person-

ligt ansvar för gudstjänstlivet och kyrkan blev centrum för ett kyrkligt 

inremissionsarbete i Göteborg. 

De kyrkliga initiativen hade visat vägen. Tyska förebilder, som i 

sin tur var evangeliska varianter på katolska kyrkans nunneordnar, 

 betydde mycket för utvecklingen i t.ex. vårt land.  Ersta diakoni-

sällskap var en ideell förening som grundades samtidigt som  d iakonin 

som begrepp kom till Sverige under 1850-talet (diakoni är  grekiska 

och betyder att tjäna, tjänst). Den första verksamheten för Ersta 

 diakoni var grund andet av ett sjukhus på Kungsholmen 1851. Det 

var dels ett sjukhus för fattiga och dels plats för en sjuksköterske skola 

i Sverige. Föreståndarinnan, Marie Cederschiöld, hade utbildats till 

sjuksköterska och diakonissa på diakonissanstalten i Kaiserswerth, 

Tyskland. Verksamheten växte och 1864 flyttades den till  Erstaklippan 

på Söder, som då var en malmgård i utkanten av Stockholm. 

Ett korridorssjukhus med en, för den tiden, modern utrustning togs i 

bruk. Under hela senare delen av 1800-talet växte diakonissanstalten 

och 1897 stod det nya diakonisshuset färdigt. Ersta diakoni drevs 

enbart med donationer och gåvor.

År 1903 bildades av intresserade personer en sammanslutning 

av föreningar eller grupper därav, som arbetade för social utveck-

ling och praktiskt socialt arbete. Dess namn var Centralförbundet 

för socialt arbete (C.S.A.). En av de frågor, som tilldrog sig  största 

uppmärksamheten var fattigvårdsfrågan. Vid en social kongress 

- Kongressen för fattigvård och folkförsäkring i Stockholm år 1906 

bildades Svenska fattigvårdsförbundet, sedermera ombildat till 

Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundet, vilket sedan på  olika 

sätt arbetat för en förbättrad ställning för fattiga och sjuka. Inför 

den växande opinionen kom till sist även statsmakterna i rörelse, 

och år 1907 tillsattes en kunglig kommitté, fattigvårdslagstiftnings-

kommittén. Dess arbete resulterade i en ny fattigvårdslag, antagen 

av 1918 års riksdag. 

 

Korslagda erfarenheter: Metodismen och Betanien
Det var innehållet i evangeliet som korslades med de erfarenheter 

som kunde samlas från tiden de levde i som utgjorde dessa  stora, 

och mindre, samhällsinstitutioners verkliga grund. Behoven från sam-

tiden, ofta tysta, undangömda och oprioriterade, fick röst  genom en 

Anna Kaiser, och i smått och stort motades nöden undan. Människans 

uppdrag, evangeliets ton och kyrkans själ, från själva djupet av sin  

 existens, är att se, inte bara sig själva, men de utmaningar som möter. 

Redan från första stund var det ett starkt önskemål att systrarna 

skulle kunna ge vård även till obemedlade. Det var ingen lätt upp-

gift att genomföra samtidigt som de inredde systrahem i Göteborg 

år 1900 och i Stockholm 1904. Verksamheten finansierades helt av 

medlemsavgifter och gåvor. Avgiften för en medlem var 3  kronor per 

år. 1909 inrättades en arbetsgrupp som också skulle söka  andra  vägar 

för  finansiering, t.ex. basarer. Från början av seklet finns  statistiska 

uppgifter för hur många dygn, respektive nätter, som  systrarna 

tjänstgjort, samt hur många besök de gjort dels för betal ande pat-

ienter och dels hos fattiga sjuka utan ersättning. Ofta  lämnades även 

 ekonomiskt understöd till de besökta.

År 1907 arbetade sju systrar i Göteborg. De vårdade 71 patienter 

i privat sjukvård 858 dagar och på sjukhus och allmänna inrättningar 

772 dagar. Fattiga vårdades utan ersättning i 119 dagar. Vid de egna 

sjukhusen kom sedan detta benämnas som frisängskassa. 1955 inför-

des i landet allmän sjukförsäkring och behoven förändrades.

Vi kan inte säkert veta hur dessa initiativ var förbundna med de 

rötter som metodismen själv bar och var. Men kanske finns det anled-

ning att erinra om några av de källsprång som faktiskt ut gjorde grund 

för den outtröttliga kärlekens sökande efter mottag are och respond-

enter. Under några helt avgörande år, från 1738 till slutet av 1740-talet 
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utvecklades det som kom att bli metodismens  särskilda kännemärke: 

Helgelsen, eller förståelsen av hur tron  förvandlar människor som 

 sedan verkar genom goda gärningar, enskilt och tillsammans.

Bröderna Wesley
Efter de omtumlande upplevelserna för bröderna, de anglikan-

ska prästerna John (f. 1703) och Charles (f. 1707) Wesley, efter en 

 ganska misslyckad missionsverksamhet i Amerika, gick de båda 

andlig en på djupet under år 1738. Den 24 maj gick John till ett möte 

på  Aldersgate Street där Luthers företal till Romarbrevet lästes, och 

han kände sitt hjärta förunderligt värmt. Charles hade tre dagar tidiga-

re gjort en liknande personlig upplevelse och med detta i ryggen tar 

nu den metodistiska rörelsen fart på allvar. 1739 kom John till Bristol 

på inbjudan av den särpräglade predikanten George  Whitefield, som 

ville att han skulle ta över arbetet med att predika vid de utomhus-

samlingar som där hade tagit form. 

John Wesley höll sin första utomhuspredikan den 2 april på en plats 

där det annars slogs tegel. Grupperna av troende hade ökat kraftigt 

och redan den 9 maj köpte de ett stycke mark i centrala  Bristol, tre 

dagar senare lades grundstenen för The New Room, som blev den 

första egna byggnaden för alla som nu anslöts till den nya rörelsen. 

Här startade också den typiska indelningen av församlingen, eller 

föreningen, i grupper, s.k. Klasser med sina ledare – de metodistiska 

sällskapen. Där byggdes senare en skola. John Wesley gav också ut 

en liten bok om hygien och hälsovård. 

John Wesleys socialetik
Dr Manfred Marquardt har forskat och skrivit om Wesleys  sociala 

program. Studierna omfattar slaveriet, ekonomi och etik, arbete 

för fängelse reformer och utbildning. Wesleys absoluta styrka var för-

mågan att organisera. De metodistiska sällskapen skapades också 

som den gemenskap i vilken de kunde stödja varandra och  andra 

människor genom sociala insatser av olika slag. Organisationen 

 byg gde på individens förmåga att i gemenskapen bli starkare till-

sammans. Så betonades vikten av att inte bara samla in t.ex.  pengar 

och lämna över kollektivt, istället var det viktigt att var och en mötte 

 nöden och behoven, och då kunde upprätta relationer mellan de 

som kunde avstå och de som behövde. Marguardt skriver, ”... de 

mer välbesuttna måste ta sig över klyftorna i samhället och dela 

med de fattig aste för att rätt förstå världen”.  Wesley menade att 

insamlingar annars kunde motverka syftet med att en insamling av 

anonyma gåvor inte innebar en verklig sinnesändring, och då kunde 

samhällets klyftor bevaras opåverkade. De ville agera utifrån sin kärlek 

till GUD och medmänniskan, hjälpa enskilda i deras behov och där-

med aktivt förskjuta grunderna för den samhälleliga gemenskapen. 

Wesley propagerade inte för social förändring, regeringens 

 engagemang eller lagändring. John Wesley ”...var en övertygad Tory 

(konservativ) och räknade med att överheten var av GUD och såg 

inte att makten rimligen borde anses sprungen ur folket”. Wesley 

var rojalist och i grunden mycket konservativ och även om han vär-

nade de fattiga lierade han sig aldrig med mer radikala krafter i 

sin egen tid. Dock med ett undantag, kampen mot Slaveriet. Där 

 stödde Wesley  Wilberforce och andra antislaveriledare. Men i  övrigt 

var Wesley övertygad om att individer, formerade i förpliktigande 

 föreningar (Societies) skapade förändring genom den tro som för-

vandlade människor genom analys av gott och ont och genom att 

handla. 

Före Aldersgate fokuserade Wesley goda gärningar som vägen 

till frälsning, efter 24 maj 1738 ser han goda gärningar som ett 

 resultat av frälsningen. Etisk passivitet och en rättfärdiggörande 

nåd är omöjliga att kombinera. Rättfärdiggörelse genom tro (allena) 

(Romarbrevet, i sin lutherska tolkning) och nödvändigheten av goda 

gärningar (Jakobs brev, som den mer reformerta tolkningen) utgör 

basen för Wesleys socialetik. Människan blir inte räddad  genom 

goda  gärningar men rättfärdiggjord genom tro kan hon inte låta bli 

att göra goda gärningar. De rika var inte rika efter GUDs  välsignande 

beslut och de fattiga var inte fattiga för att GUD straffade dem. 

Rättfärdigheten var ingen demonstrativ dräkt men den förnyelse som 

han, efter Paulus, kallade helgelse. Helgelsen ledde till att vilja följa 

Kristi exempel och älska sin nästa som sig själv. Det övergripande må-

let var att förnyas och därmed ett förvandlat samhälle, format av de 

troendes praktik och liv. Marquardt beskriver just denna hållning som 
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en etik av ansvar och solidaritet. Varje människa är den GUDs avbild 

för vilken Kristus dog, och det är utgångs punkten för social omsorg. 

Det handlar inte bara om att göra gott, men att skapa goda förhål-

landen. Marquardt skriver:

”John Wesley betonade social rättvisa.  Han sa: ’Det finns  ingen 

annan helighet än social helighet.’ Betoningen av ett öppet  sinne 

mot de  fattiga kom ur den djupa tron. Wesley läste medicin för 

att  kunna hjälpa, besökte fängelser för att avhjälpa nöden och han 

införde räntefria lån för att hindra att de fattiga föll i giriga låne-

hajars armar.  Metodisterna medverkade också till att arbetslösa 

fick arbete och för alla predikades GUDs kärlek och den obegräns

ade kärleken till sin nästa. 1774 skrev han Tankar om slaveriet 

(Thoughts upon  Slavery). Bland annat detta gjorde att metodister 

kom att gå i bräschen för slaveriets upphörande.” 

John Wesley värderade utbildning. Själv läste han filosofi, veten-

skap, historia och teologi, inte minst kyrkofäderna. Han betonade 

utbildningens betydelse, och byggde bland annat rörelsens egna 

skolor. 1748 öppnades den första skolan i Kings Wood i Bristol med 

6 lärare och plats för 50 barn.

År 1747 hade han gett ut en liten bok om Enkel läkedom, eller 

en naturmetod för att kurera de flesta sjukdomar (Primitive Physic or 

an Easy and Natural Method of Curing most Deseases). Råden 

kanske inte bör användas idag, men vid den tiden där så många 

dog av de enklaste åkommor, långt före penicillinet, var det 

handfasta och i huvudsak kloka råd. Sammanlagt innehöll den lil-

la boken 800 råd för mer än 300 olika sjukdomar eller åkommor. 

Grundläggande  saker som argument för användning av rent vat-

ten, mot alkoholhaltiga drycker, för motion och kroppsliga övning-

ar, att tvätta fötterna, läsa och skriva stående fyller den lilla boken.  

” Livet är helt och vi 
behöver behövas.”

Betaniaföreningen i S:t Paul bildas. Under året slås de 

båda Betaniaföreningarna i Stockholm, Trefaldighet 

och S:t Paul samman till en förening.

Verksamheten startar i ett systrahem på 1 rum och kök 

med systrarna Elvira Kjellström och Hildur Lingberg.

1906
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Så här kan det låta:
 
The Head-Ache
Rub the head for a quarter of an hour.

Or, apply to each temple the thin yellow rind of a lemon, newly 

pared off.

 

The Iliac [Ileac] Passion [i.e., obstructed bowel]
Apply warm flannels soaked in spirits of wine.

Or, hold a live puppy constantly on the belly.
 
For one seemingly killed with Lightning, a Damp, or suffocated
Plunge him immediately into cold water.

Or, blow strongly with bellows down his throat. 

This may recovera person seemingly drowned. It is still better, if a 

strong man blows into his mouth.

Även om vi kan höra sjuttonhundratalet måste vi imponeras över 

bredden i anslaget. Livet är helt och vi behöver behövas. Kristentron 

adresserar hela livet. Tron på förvandling lever starkt för båda brö-

derna Wesley.

Betaniastiftelsen
Betaniastiftelsen har sina rötter i den kyrka som långt efter 

 bröderna Wesley också hade kommit till Sverige. Redan under 

1830-talet var brittiska metodister verksamma bland arbetare 

från Storbritannien, hos Samuel Owens ångindustrier i Stockholm. 

Under 1860-talet kom rörelsens influenser från Amerika där en 

svensk, Hedström, drev missionsbåten Bethelskeppet John Wesley i 

New Yorks hamn. Hemvändande sjömän bar iland metodismen som 

etablerades längs kusterna, från Strömstad och Göteborg, och hela 

vägen upp mot Norrlandskusten. 

Men rörelsen till ett nytt samhälle bars inte enbart av kyrkan. 

Hela samhällsomdaningen omformade de europeiska samhällena 

och  under 1900-talet växte unika välfärdssamhällen fram på hela 

kontinenten. Anna Kaiser stod stabilt i tidens ström. Varje steg mot 

 förbättringen hade sina profeter och lärjungar. Det handfasta evang-

eliet låg nära till hands för den metodistiska rörelsen och vi behö-

ver ännu, i varje tid, utmana tendenser till inåtvändhet och teoretisk 

fromhet som gör halt vid individens eget välbefinnande. 

Betaniastiftelsens historia lär oss betydelsen av enskilda männi-

skors tro och övertygelse, och ett envist fasthållande av sina visioner, 

styrkan av att organisera arbetet och skapa ett brett stöd av bidrags-

givare och medarbetare, samtidigt som vi ser hur dessa sociala rörel-

ser på sitt sätt var i överensstämmelse med tidsandan. Att följa tidens 

utveckling och söka möta nya behov är en annan lärdom. Inte minst 

ser vi också konsekvensen av en radikal kristentro. Det handlade inte 

främst om lära och teologi, men om ett praktiskt och utgivande liv 

i Kristi efterföljd. Evangeliet gör inte halt vid trons inre liv, men ut-

manar hela vårt sätt att leva. Hur vi lever tillsammans i varje ny tid. 

Anna Kaiser såg möjligheterna, och gick själv vägen.

 

Betaniastiftelsen hyr Jakobsdals sjukhem 

i Göteborg och får under 1916 köpa 

sjukhemmet, där främst psykiskt sjuka får 

sin vård.

1915
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Kyrkan ut ur samhället...
Jag läste teologi i Uppsala i början av 1980-talet. Jag minns en föreläs-

ning där en av våra lärare, en religionssociolog, talade om fram tiden 

för kyrkligheten i vårt land. Jag minns inte vem det var eller i  vilket 

sammanhang, men det han sa etsade sig fast i mig. Detta var vid tiden 

för Livets ords inträde i vårt land, det fanns också  andra starka karis-

matiska rörelser som skakade om i det religiösa land skapet. New age 

utmålades också av många som ett hot, inte bara som en ut maning 

mot den kristna tron, utan också som något farligt som  kunde skada 

människor. Själv hade jag en tydlig hemvist i svensk frikyrklighet. Mitt 

mål var att bli pastor i Svenska Missionsförbundet och jag hade en 

stark förankring i SMU som vi då brukade  beskriva som den största 

ungdomsorganisationen i Sverige vid sidan av idrotts rörelsen. Det 

religiösa etablissemanget var alltså i gungning samtidig som jag var 

trygg i mitt eget sammanhang. Det var då han sa det där som rubba-

de mina cirklar. Han påstod, som en självklar sanning, att kyrkan och 

den kristna tron var på väg ut från det  svenska samhället, att kyrkan 

skulle tyna bort och människors tro skulle  svalna och  försvinna. Ja 

det var ju inget nytt, det hade vi hört tidigare. Men det var det han 

sedan sa som fångade min uppmärksamhet. Det enda som skulle 

kunna hända, menade min lärare, som skulle kunna förändra kyrk ans 

plats i Sverige var om Svenska kyrkan med sin institut ionella styrka 

och Missionsförbundet med sin folkliga lekmannaförankring kunde gå 

samman. Det skulle kunna forma en kyrka som passade det svenska 

folkkynnet och den religiösa temperaturen i vårt land och samtidigt 

ha en tillräckligt stor anläggningsyta mot det svenska samhället. Men 

det måste ske snart menade han, innan kraft en i den lekmannaburna 

 kyrkan försvagades för  mycket. På min fråga om han trodde att ett 

sådant samgående skulle kunna ske svarade han: ”Tyvärr”. 

En fritidsledarutbildning som samhällets spegel
Nu drygt 30 år senare har jag min arbetsplats på en av Equmeniakyrkans 

och Equmenias folkhögskolor. Vi har bland annat en fritidsledar-

utbildning och det är intressant att se hur det religiösa landskapet 

i den utbildningen varierat under den tid, på ca 20 år, som jag kan 

överblicka. Från starten i början av 80-talet och 15 år framåt fanns 

två profiler på utbildningen, en profil var inriktad på barn- och ung-

domsarbete i kyrka och församling. Utbildningen hade ämnen som 

kristen tro, bibelkunskap samt gudstjänst- och andaktsmetodik. En 

stabil majoritet av studenterna kom från en tydlig kyrklig bakgrund, 

Torbjörn Bådagård
Rektor på Bromma 
folkhögskola, pastor i 
Equmeniakyrkan. 
Ledamot i Sociala 
Missionens styrelse. 
Tidigare bland annat 
ord förande i Svenska 
Missions förbundets 
Ungdom.  

UTMANAD!

DEN SOCIALA 
BEKÄNNELSEN
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flest SMU:are men också från övriga frikyrkor och Svenska kyrkan. 

Många av dem såg som självklart att de skulle utbilda sig för att ar-

beta med barn och unga i kyrkan och/eller i ungdomsförbundet. Vid 

denna tid hade många församlingar, inte minst i Missionsförbundet, 

öppen verksamhet som fritidsgårdar och rastverksamhet på uppdrag 

av kommuner och i samarbete med skolor. Det gav möjlighet till 

tjänster för fritidsledare. Med tiden minskade denna arbetsmarknad 

och därmed också en minskad efterfrågan på fritidsledare i öppen 

verksamhet. Istället såg vi att församlingarna efterfrågade en annan 

typ av ungdomsledare. Mer fokus lades på mer församlingsnära verk-

samhet. Vi tyckte oss se ett mönster där fler och fler församlingar 

lämnade det öppna ungdomsarbetet och lade fokus på ett ung-

domsarbete som på ett tydligare sätt förväntades fostra in barn och 

ungdomar till tro och in i församlingens gemenskap.

Förmodligen av denna, men säkert också av många fler anledningar, 

ledde det till att fritidsledarutbildningen i allt mindre utsträckning 

rekryterade studerande med kyrklig bakgrund. Det i sin tur medverk-

ade till att utbildningen förändrades och att moment om kristen tro 

och gemenskap försvann ur kursplanen. Så kom en tid då utbildning-

en inte alls tog upp frågan om tro och bekännelse. Ändå hände det 

att skolan ibland möttes av en viss misstänksamhet. De studerande 

visste att den hade en kyrklig huvudman, det förekom även andakter 

på skolan. - Var det så att det fanns en underliggande agenda att 

missionera? Bland flera studerande fanns det en avståndstagande 

och kritisk hållning som gjorde att samtalet om Gud och tro inte var 

möjlig, i alla fall värjde sig utbildningen från att ta upp detta. De 

stud erande som kom från kyrkan höll också ofta låg profil i dessa 

frågor. 

Religiös eller kristen?
Så förändrade sig landskapet igen. Fler och fler studerande med ur-

sprung i andra länder sökte sig till utbildningen. Kristna av katolsk 

eller ortodox tradition och muslimer blandades med vanliga seku lära 

ungdomar av svensk härkomst. Kursen ”Fritidsledaren i det mångre-

ligiösa samhället” infördes med den uttalade visionen, att om nu 

den svenska grundskolan har svårt att tala om tro och bekänn else 

så måste fritidsledaren ta en ny roll. Fritidsledaren skulle kunna hjäl-

pa unga människor att hitta ett sätt att hantera sitt liv, ett liv som 

kanske hör hemma i två olika sammanhang: Ett religöst i familj och 

tradition och ett sekulärt i det nya hemlandet. Kursen inleds med att 

var och en får spåra sin och sin familjs religiösa historia. Resultatet 

av den  undersökningen blir en överraskning för flera. De frågar sina 

föräldrar, far- och morföräldrar och andra i släkten om hur de som 

familj och släkt har förhållit sig till tro och till religiösa traditioner. 

Fram tecknas en bild av en religiös närvaro i deras liv som de inte 

varit medvetna om. Studerande från andra länder där tro och tillhör-

ighet till en religiös tradition ses som en självklarhet förvånas också 

över att se dessa spår av tro hos sina studiekamrater med rötter i 

det  svenska samhället generationer tillbaka. De ser hur de flesta var 

döpta, medlemmar i Svenska kyrkan, många konfirmerade och för de 

flesta en självklarhet att låta sig begravas på en kyrkogård. Men att 

kalla sig religiös – nej – att kalla sig kristen – absolut inte – men Gud 

då? Jo - på något vis.

En social kyrka.
Med detta i bakhuvudet utmanades jag sommaren 2015 att läsa 

Metodistkyrkans ”Sociala bekännelse” och även de ”Sociala princip-

erna” vari bekännelsen är en del. Jag har i mitt liv engagerat mig i 

flera sammanhang som är vår kyrkas utan att det är själva kyrkan. 

Jag tänker på Diakonia där jag arbetat några år, Teologiska hög         skol-

an Stockholm där jag undervisat, Bilda som jag samverkat med och 

Sociala Missionen i vars styrelse jag ingår. I denna bukett av org-

anisationer nära knutna till kyrkan – utan att vara kyrka – finns också 

Betaniastiftelsen. 

Trots att jag anser mig vara inläst på kyrkligheten i Sverige och att 

jag haft en viss relation till Metodistkyrkan ända sedan mitten av 

70-talet så hade jag ingen aning om Betaniastiftelsen – ej heller att 

Metodistkyrkan hade en social bekännelse. Jag gissar att detta kan 

ha att göra med storebrorsblindheten hos tidigare ”Missionare” i 

den nya gemensamma Equmeniakyrkan. Jag har i mötet med dem 
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som kommer från metodistisk och baptistisk tradition förstått att det 

finns en sådan blindhet. Men nu skulle jag för första gången alltså 

läsa den Sociala bekännelsen. 

Samtidigt som jag tog del av den Sociala bekännelsen läste jag 

David Thurfjells nyutkomna bok: Det gudlösa folket – De postkristna 

svenskarna och religionen. Att läsa den boken blev som att stäm-

ma in sången som under min tonårstid blev en hit med Roberta 

Flack.”Sången han sjöng var min egen. Orden var tagna ur mitt liv…”

David Thurfjell är religionshistoriker som studerat olika kontexter 

men nu bestämde han sig för att studera sin egen grupp, den grupp 

han kallar de postkristna svenskarna, svensk medelklass som inte 

kallar sig religiösa eller troende. Att Sverige tillhör världens mest 

sekulari serade länder påstås ofta inte minst med hänvisning till den 

internationella värderingsundersökningen World value survey. David 

visar dock att det finns en paradox i detta när andra undersökningar 

om tro visar på andra siffror. Han problematiserar också det faktum 

att så många fortsätter att vara medlemmar i Svenska kyrkan samt att 

antalet religiösa förrättningar fortsätter att hålla förhållandevis hög 

nivå. Hans slutsats blir till sist att det svenska folket, den del som 

undersökningen handlar om – urban medelklass - inte är så sekulari-

serad som det tror sig vara. 

Han finner en förklaringsmodell i den svenska kyrkliga historien. 

Den tar sin början i den lutherska reformationen där fokus läggs på 

bibel och tro. Luthers sola scriptura, och sola fide har format den 

svenska idén om att kristen tro handlar om att försanthålla det som 

står skrivet och att tron är det centrala. David Thurfjell visar på hur 

detta senare förstärkts först genom den lutherska pietismen och 

 vidare in i vår tid genom den pietistiska frikyrkligheten där också tron 

kom att både kvalificeras och än mer individualiseras. Den personliga 

tron blir viktigare än kyrkans gemensamma tro.

Det betyder att vara kristen blir synonymt med att tro på Bibeln 

helt och fullt och att i sitt inre känna en gemenskap med det gudom-

liga genom personlig erfarenhet som leder till en inre övertygelse.

“Att läsa den 
boken blev som
 att  stämma in 

sången som under 
min  tonårstid

 blev en hit med  
Roberta Flack.”

Juniorföreningen i Trefaldighet 
Göteborg skänker 100 kr som grund-
plåt till ett nytt sjukhem i Stockholm.

1917
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David Thurfjell skriver:

”Jag vill försöka förklara hur det kommer sig att sekulariserade 

svenskar upplever sig själva och sin kultur som så sekulariserad, och 

att många i denna grupp känner att det är orimligt att kalla sig själva 

som kristna, trots att de utför kristna livsriter, firar kristna högtider och 

är betalande medlemmar i en kristen kyrka…

Idag förstås kristendom av många som bestående av teistiska dogm-

er, riter, en morallära och organiserad gruppnärvaro i kyrkan. För den 

som inte deltar aktivt i denna samvaro, utför riterna eller försant-

håller trossatserna är det därför omöjligt att kalla sig kristen. Tidigare 

i vår historia förstods kristendomen dock som mer än detta. Innan 

sekulari seringen blev en del av många svenskars självbild stod  detta 

med att vara en kristen för mycket mer än en samling cere monier 

och  dogmatiska försanthållande. Kristendom stod för tron och 

 kyrkan men också för det goda, hederliga, renliga och förnuftiga i 

allmänhet”.

David Thurfjell: Det gudlösa folket – de postkristna svenskarna och 

religionen. Molin & Sorgenfrei Förlag 2015 sid 38f.

 ...eller en pietistisk?
Det var mycket utmanande att läsa denna bok av en religionsforskare 

i vårt land. Särskilt då jag tillhör en av de kyrkor som ryms inom ram en 

för det som författaren beskriver som den pietistiska frikyrko rörelsen. 

Fyra år innan denna bok kom ut så bildades Equmeniakyrkan. Vi som 

fanns med i detta skeende ville gärna lyfta fram det som en stor 

ekumenisk händelse. En ny kyrka föddes som skulle bli relevant för 

människor i vårt land. Denna – som vi tyckte – stora händelse nämns 

inte med ett ord i David Thurfjells bok. Kanske hade han då rätt, han 

min lärare på 80-talet, som menade att några eventuella sam gående 

mellan så kallade frikyrkosamfund inte alls skulle märkas utanför kyr-

korna själva.

Jag vill återknyta till min beskrivning av fritidsledarutbildningens 

förändring i utformning och målgrupp. Min upplevelse är att den 

stämmer överens med David Thurfjells analys, att många svenskars 

självbild av hur de förhåller sig till tro och bekännelse påverkats av 

den pietistiska betoningen på bibelordets sanning och den inre trons 

övertygelse. Jag undrar också om jag har rätt i min egen enkla analys 

att den kyrka som jag själv är en del i har de senaste tio-femton åren 

samtidigt rört sig i en riktning mot en starkare betoning av pietism-

ens ideal. Jag undrar om jag ser det i ungdomsförbundets betoning 

av dess roll att fostra till tro och steg in i församlingen samtidigt som 

öppen verksamhet av mer social eller diakonal inriktning inte är lika 

vanlig längre. Jag undrar om jag ser det i de farhågor som lyftes 

fram när möjligheten fanns hösten 2014 att studieförbundet Bilda 

och Studieförbundet Sensus tillsammans skulle kunna bilda ett ge-

mensamt kristet studieförbund. Farhågor lyftes om att den kristna 

identiteten skulle försvagas. 

En bekännelse i ord…
Den nybildade Equmeniakyrkan har en teologi som beskrivs på dess 

hemsida genom dokumenten Teologisk grund och Strategisk platt-

form. De är förhållandevis omfångsrika och försöker fånga och form-

ulera den tro och det liv som representeras i kyrkans församlingar. 

Den strategiska plattformen innehåller också en vision. Denna vision 

återkommer inte sällan i kyrkans olika sammanhang och sägs vara 

sammanfattningen av vad kyrkan vill vara. Den visionen lyder: ”Vi är 

en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, 

dig och världen.” 

Jag tror inte att denna vision hade varit möjlig i det Missionsförbund 

där jag en gång blev pastor, i alla fall inte möjlig på en nationell 

nivå. Jag tycker mig här se ytterligare tecken på en pietistisk trend i 

vår kyrka. Jag tror inte att de studenter på fritidsledarutbildningen, 

som genom att titta inåt i sina liv ser att de faktiskt hör hemma i en 

kristen kontext, och som i slutet av utbildningen deltar i delandet av 

bröd och vin i nattvardsfirandet skulle kunna känna en hemhörighet i 

denna vision. De skulle inte kunna stämma in i den, kanske möjligen 

om vi skrev om den. Jag skulle i så fall vilja pröva två former. Vi är en 

kyrka för hela livet där mötet med dig - min medmänniska - förändrar 

min syn på Gud och världen, eller Vi är en kyrka för hela livet där 
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mötet med världen förändrar min syn på oss människor och på Gud.

Det är då jag tänker, att kanske finns det då en pärla i vår kyrkas åker, 

en gåva från den metodistiska traditionen – den sociala bekännelsen?

...eller en bekännelse i handling?
Vad skulle hända med Equmeniakyrkan som kyrka och församling-

arna som församlingar om denna bekännelse bytte namn från den 

Sociala bekännelsen till Vår bekännelse? 

Det är det som blir min utmaning till Equmeniakyrkan. Att under 

några år pröva denna bekännelse, arbeta med den och kanske form-

ulera om den något. Tänk om denna bekännelse skulle kunna bli den 

bro mellan den kyrka som vill vara relevant och de människor som 

tycker att det är möjligt att säga att de tror på Gud men men kan 

fullständigt omöjligen kalla sig kristna.

”Formulera om den något?” Där kom det igen. Jag faller också 

själv i fällan när jag tänker att ord och tankar måste formas så att de 

passar just mig perfekt. Att för att jag skulle kunna bejaka en bekänn-

else måste kunna stämma in i varje ord. Jag är fångad i det mönster 

som David Thurfjell tecknar om den svenska kristna historien och den 

lutherska/pietistiska traditionen.

Bekännelsen måste vara kyrkans bekännelse, en bekännelse att 

stämma in i helt och fullt eller bara lite delvis.  

I det senaste numret av den katolska tidskriften Signum läser jag om 

hur Påven Franciskus lyfter fram den mest brännande frågan i Europa 

idag. Rubriken på artikeln lyder: ”Migranter och flyktingar ropar till 

oss. Evangeliets svar är barmhärtighet”. Det är ett tema som kom-

mer ingå i det ”Barmhärtighetens år” som utlysts till 2016. Här finns 

en utmaning också till vår kyrka i Sverige. Den sociala bekännelsen 

sådan den är formulerad i den metodistiska traditionen kan då bli 

vårt arbetsdokument för att bygga en plattform, där vårt diakonala 

arbete inte bara är en av kyrkans aktiviteter utan kyrkans djupaste 

bekännelse.  Jag tänker igen då på fritidsledarna på utbildningen. 

Jo de tycker att kyrkan gör mycket gott, men att känna sig hemma i 

den är för långt borta, de längtar inte efter att bli förvandlade. Men 

vad skulle hända om de förstod att vi är många i vår kyrka som menar 

att diakonin – vårt sociala uttryck – inte bara är en aktivitet utan vår 

bekännelse.

35 000 kr har insamlats för en grundplåt till 

inköp av ett sjukhem i Stockholm.

1919
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Livsviktig mötesplats
Kyrkan behövs, men kan den förändras så att den blir ett hem för vår 

tids hemlösa andliga längtan? Det verkar inte så. Sören Kierkegaard 

skrev att den som vill följa Jesu väg måste börja med att ta avstånd 

från den officiella kristendomen. Han påstod till och med att stats-

kyrkosystemet var det bästa vapnet för avkristningen av ett land. 

Jag förstår vad han menar. Det är en avgrund mellan den ängsliga 

och rytmlösa tillställning för de redan välanpassade som en svensk 

högmässa bjuder på - och Jesu blodfulla förkunnelse och verksam-

het bland sin tids föraktade. Vad kan jag göra för skillnad, är mina 

glasögon så färgade att jag bara är en medberoende som är med 

och håller en stendöd institution under armarna, är jag bara en feg 

medlöpare?

Kyrkorna är våra äldsta byggnader och har i mer än tusen år varit våra 

främsta gemensamma samlingsplatser. I våra alltmer individualiserade 

liv skulle kyrkorna kunna bli viktiga mötesplatser igen. Om vi bara våga-

de återvända till vårt ursprungliga ärende och öppna dörrarna på riktigt 

skulle människor få tillgång till livsviktiga andliga fristäder, miljöer för hel-

ande och upprättelse. Det är vad vi försöker göra i Katarina församling. 

Empowerment – att bemyndiga människor i Jesu anda
Det evangelium som Jesus förkunnade var socialt. När Jesus talade 

om frälsning och omvändelse så handlade det inte alls om att för-

bereda sig för livet på andra sidan. Jesus helade, upprättade och 

förlät, inneslöt och bemyndigade människor som befann sig längst 

ned på samhällsstegen. Och gav människor ett nytt liv här och nu på 

jorden.

Läser man Bergspredikan står det ingenting om hur vi måste tro på 

ett visst sätt för att vara ett Guds barn. Där finns bara tuffa uppman-

ingar om att dela med av allt det som vi äger och har. I den apostol-

iska trosbekännelsen som skrevs några hundra år senare är det precis 

tvärtom. Där proklameras det bara om att vi ska tro på treenigheten 

på rätt sätt, men ingenting om hur vi ska behandla vår nästa.

Det är en illusion att tänka sig att kyrkan inte kommer att fortsätta 

att tappa medlemmar men vi har verkligen visat att kyrkan åter kan 

bli angelägen. Som kyrkoherde i Katarina församling på Södermalm i 

Stockholm har jag under många år arbetat i en verksamhet som myll-

rar av engagerade gudstjänstbesökare. Först i Allhelgonamässan och 

nu i Katarinamässan. Också församlingshusen sjuder av liv.

KYRKAN SOM EN 
UPPRÄTTANDE GEMENSKAP

Olle Carlsson
Kyrkoherde i Katarina 
församling, Stockholm. 
Har arbetat som präst över 
30 år med erfarenhet av 
eget missbruk och vad det 
kan innebära att bryta med 
meningslöshet och tomhet 
och söka efter mening, tillit 
och helhet i vår tid. 
Initierade 1997 
Allhelgonamässan.

UTMANAD!
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Jag vill påstå att behovet av en levande och relevant kyrka är stort och 

att orsaken till det bristande intresse som finns för kyrkan framför allt 

handlar om att vi inte anstränger oss tillräckligt för att kommunicera 

med vår samtid och att vi inte tar vårt sociala ansvar på allvar. Då 

menar jag att i Jesu anda bemyndiga och upprätta människor. Det är 

det som det moderna begreppet empowerment betyder och som vi 

arbetar efter i Katarina församling. Jag menar att vi i alldeles för hög 

utsträckning i kyrkan ägnar oss åt välgörenhet, som lätt stigmatiserar 

de som får vår hjälp som svaga och utsatta istället för att låta dem 

komma till sin rätt.

I Katarina församling tänker vi oss att vi alla under olika perioder i livet 

kan vara i behov av hjälp på olika sätt. Detta har format vår definition 

av vad det innebär att vara utsatt. Men vi tror inte att man kan tvinga 

en annan människa att ta emot hjälp, utan att var och en själv måste 

ta det steget. Vår definition av att vara en utsatt människa är att man 

är någon som ber om hjälp, och en strävan vi har är att vi inte hjälper 

andra - utan varandra.

12 steg till kyrkan
När det gäller att skapa ett sådant stödjande sammanhang, 

med respekt för människors integritet, är jag starkt inspirerad av 

Tolvstegsrörelsen som härstammar från Anonyma Alkoholister – en 

av vår tids kanske största andliga rörelser. Tolvstegsmetoden bygger 

på en struktur för delaktighet som förhindrar att människor lägger 

beslag på en uppgift. Detta förhållningssätt och samhällets behov 

har varit drivkraften till att välkomna volontärer och praktikanter i 

Katarina församling och starta ideella föreningen Katarina Sociala 

Företagande. Idag består vi medarbetare av anställda, praktikan-

ter, människor i arbetsträning och sysselsättning samt en mängd 

volontärer.

Jag vill inte att människor ska komma till Katarina bara för att lyssna 

på oss anställda, utan också för att själva bli tagna i anspråk. Det är 

när vi känner oss behövda som vi växer och utvecklas som människor 

och som ett sammanhang blir meningsfullt. Vi som redan har en plats 

i kyrkan skyddar och ursäktar ofta oss själva med att vi ”hjälper” an-

dra och tar hänsyn till deras ”skörhet”, att ”det är ingen annan som 

vill” och att ”vi som anställda har ett särskilt ansvar”. Men i själva 

verket tar vi bort andra människors mening när vi inte låter alla få 

känna sig delaktiga och behövda. Vi slutar också växa själva när vi 

inte vågar släppa taget om våra uppgifter och går vidare till större 

och svårare utmaningar. Detta är en djupt mänsklig mekanism som vi 

behöver stöd för att bryta med om vi vill skapa en mer levande kyrka. 

Många i Katarina församling och i vårt sociala företag kom hit un-

der en period då de stod utanför arbetslivet. De var till exempel 

 utbrända, sjukpensionerade, kulturarbetare, flyktingar, före detta 

missbrukare eller saknade utbildning och arbetslivserfarenhet. Vår 

verksamhet har kommit att bli en arbetsgemenskap där gränser mel-

lan olika samhällsgrupper allt mer har suddats ut. 

Det som är gemensamt för dem som har hamnat utanför arbetslivet 

en längre tid är att de ofta saknar rutiner, nätverk och ett stödjande 

sammanhang. Det är just detta som vi har kunnat erbjuda människor 

på väg tillbaka till arbetslivet. Kyrkan är en unik plats inom den  ideella 

sektorn för den här typen av arbete. Här kan vi erbjuda människor 

möjlighet att växa i en holistisk miljö som inte styrs av vinstintressen.

Genom åren har vi utvecklat ett gott samarbete med hand-

läggare på institutioner som till exempel Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och Stadsdelsförvaltningen. 

Dessa handläggare har förstått att vår församling har unika förutsätt-

ningar att rehabilitera människor - och att det under denna tid har 

byggts upp en gedigen kunskap kring vad som krävs för att hjälpa 

människor tillbaka till livet och arbetslivet.

En brokig kommunitet mitt på söder
Katarina församling är verkligen inget paradis utan tvärtom ett 

 mycket ofullkomligt och brokigt sammanhang. Men kanske är det 

så det måste vara.  Jag är livrädd för den perfekta andliga gemen-

skapen och inåtvända självtillräckliga grupper. Jag har under hela 

mitt liv befunnit mig i olika kristna miljöer och verkligen sett många 
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ytterligheter och galenskaper. Flera gånger har jag tvingats lämna 

sammanhang som jag inte kunnat stå för och det finns många tradi-

tioner i kyrkan jag gärna skulle ompröva. Men jag kan inte tänka mig 

en tillvaro i vilken hoppet om en kärleksfull Gud inte är mitt väsens 

djupaste grund. Och jag tror att det är livsnödvändigt att tillhöra ett 

större sammanhang än vår egen privata bubbla, för att vi ska kunna 

rädda oss själva och lösa de gigantiska problem och utmaningar som 

den här världen står inför.

Det sägs att den nordamerikanska urbefolkningen saknar ett ord 

för religion i den västerländska bemärkelsen. Hos dem är hela livet, 

 naturen och universum besjälat och en del av Gud. Tro i bemärkelsen 

andlighet är det självklara kittet i hela deras livssyn, världsbild och 

samhällsbyggande. Deras tro handlar mycket om ”community”. När 

jag tänker på det som sker i min hemförsamling tycker jag att det 

finns likheter med deras tro. Där tron blir den väv som håller sam-

man, präglar och speglar hela livet utan alltför preciserade dogmer.

Livskrisens teologi
Jag får ofta frågan, vad är det för teologi som vuxit fram kring 

Allhelgonmässan och Katarina församling? Finns det någon teolo-

gi överhuvudtaget? Jag har alltid så öppet som möjligt försökt att 

 beskriva hur mina egna livskriser har format min teologiska grundsyn, 

som genomsyrar mitt liv och som har präglat min förkunnelse. För 

mig är det nämligen omöjligt att skilja mitt personliga liv och erfaren-

heter från min teologi.

Den handlar om erfarenheten av hur Guds gäckande, gåtfulla och 

trots allt kärleksfulla hand burit mig genom mina livsdagars hisnande 

branter, höjder och djup. Denna livsbaserade tro är den klangbotten 

som gett mig en förmåga att kunna kommunicera tro så att vanligt 

folk begriper och känner igen sig. När jag ser tillbaka på mitt liv är 

det jag kallar Gud den kärleksfulla och fasta hand som aldrig svikit. 

En hand och en famn som jag alltid kunnat återvända till, som alltid 

funnit en väg för mig. Den handen är mitt enda budskap och ärende. 

För mig är Gud livserfarenhetens Gud och det är när jag ser tillbaka 

i livets backspegel och rannsakar mina djupaste drivkrafter som jag 

kan ana den Gud jag tror på. 

Vilo- och konvalescenthemmet Ahlefors 

utanför Alingsås inköps. Byggnaderna 

renoveras och nya byggs.

Ny lag om sjuksköterskeutbildning beslutas 

av riksdagen.

1920
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Hälso- och sjukvården står idag inför ett antal stora utmaningar av 

etisk karaktär, som alla berör den palliativa vården i allmänhet och 

avancerad sjukvård i hemmet i synnerhet.

 

Länge var det den medicinska kunskapen som satte gränserna för 
läkarens handlingsfrihet och handlingskraft: Man gjorde allt man 
kunde!

 

När jag tänker tillbaka på min första tid som sjukhuspräst under 

1970-talet på Kärnsjukhuset i Skövde var detta vardagen i sjukvården 

för såväl läkare och annan sjukvårdspersonal som för patienter och 

deras anhöriga. Man gjorde allt man kunde. Ibland kunde patienter 

och kanske framför allt anhöriga till och med ifrågasätta, om man 

verkligen gjort allt man kunde när det gäller vård och behandling. 

Då var det egentligen inte så svårt att vara läkare. Det gällde bara 

att följa med i kunskapsutvecklingen och sätta in den vård och den 

behandling som fanns att tillgå. Nu har kunskapsutvecklingen kom-

mit till en punkt som innebär, att det är nödvändigt att finna andra 

gränser för den medicinska behandlingen än kunskapen.

Daniel Brattgård

ETISKA UTMANINGAR INOM 
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

Den medicinska kunskapsutvecklingen innebär att kunskapen som 
gränssättning inte längre är hållbar som utgångspunkt: Det kan bli 
oetiskt/omänskligt att göra allt man kan!

 

Den finns en gräns, där medicinska ingrepp riskerar att bli mänskliga 

övergrepp. Detta innebär en ny situation för hälso- och sjukvården 

och framför allt för läkarkåren, som har det medicinska behandlings-

ansvaret. En erfaren läkare som sett denna utveckling och insett kon-

sekvenserna av den konstaterade vid en diskussion vi hade: Det är 

svårt att inte behandla! Och det tar ett helt läkarliv att lära sig det! 

Detta leder oss fram till den tredje utmaningen för hälso- och sjuk-

vården idag, som på ett särskilt sätt blir aktuell mot livets slut – vare 

sig människor befinner sig i livets slutskede på grund av sjukdom 

eller ålderdom.

 

Den medicinska kunskapsutvecklingen gör det nödvändigt att mer 
systematiskt analysera medicinska fakta utifrån etiska värderingar: 
Vad bör vi göra av det vi kan göra? 

Sjukhuspräst 1974-2015
Sakkunnig Statens 
medicinsk -etiska råd 
1994-2011. 
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Så länge vi håller oss till frågeställningen vad vi kan göra är det en 

rent medicinsk fråga. Men så snart det blir frågan om vad vi bör göra 

av det vi kan göra övergår det till en medicinsketisk frågeställning. I 

en skrivelse i december 2011 till ansvariga för utbildningen av läkare 

och sjuksköterskor i vårt land konstaterar Statens medicinsk-etiska 

råd: 

”Personal inom vården ställs i allt högre utsträckning inför  etiska 

 dilemman. Dessa frågor kan vara akuta och svåra, som t ex vid 

 beslut om livsuppehållande behandling ska sättas in, avbrytas eller 

 fortsätta. Den medicinska kunskapsutvecklingen har medfört mycket 

positivt för vård och behandling av många tillstånd. 

Men allt oftare ställs läkare och annan sjukvårdspersonal inför  frågor 

om det är meningsfullt att göra allt man kan. Då uppstår den med-

icinsketiska frågeställningen: vad bör vi göra av det vi kan göra? 

Inför sådana beslut krävs en noggrann och systematisk etisk analys.” 

(En stärkt ställning för medicinsk etik inom utbildning och forskning 

SMER Dnr 48/11 2011-12-30)

 

I Socialstyrelsens föreskrift och handbok för vårdgivare, verksam-

hetschefer och personal Om att ge eller inte ge livsuppe hållande 

 behandling konstaterar man: ”Det går inte att ge detaljerade 

 vägledningar och enkla handlingsregler för beslut och ställningsta-

ganden inom hälso- och sjukvården. 

Oklara och svårbedömda situationer kommer alltid att uppstå för 

dem som ska fatta de konkreta besluten för hur vården ska utformas. 

En etisk plattform och en etisk analys kan fungera som en grund 

och en metod för klarare och mer medvetna ställningstaganden och 

 utgöra vägledning vid beslut.” 

Här öppnar man också för ett bredare samråd för läkarkåren med 

andra personalkategorier för att få ytterligare stöd och vägledning 

 inför svåra medicinsk-etiska beslut. ”Även om den fasta  vårdkontakten 

ansvarar för att planera patientens vård kan planeringen med fördel 

göras i samråd med en eller flera andra yrkesutövare. 

Det förekommer att man inom hälso- och sjukvården har sådana 

samråd med ett team som arbetar nära patienten. Ett sådant team 

består till exempel av läkare, sjuksköterska och undersköterska, men 

sjukgymnast, kurator, omsorgspersonal, arbetsterapeut, psykolog 

och präst eller annan relevant representant från ett religiöst samfund 

har också många gånger värdefull kunskap om patienten och hans 

eller hennes behov.” (2 a § HSL, 6 kap. 1 § PSL) 

Etisk rond 
Ute i verksamheten talar man allt oftare om ett sådant samråd som 

en s.k. etisk rond. Den innebär, att ansvariga läkare kan få ytterligare 

ett underlag i form av en noggrann och systematisk etisk analys av 

vård- och behandlingssituationen inför ett behandlingsbeslut. 

Under mitt arbete med medicinsk-etiska frågeställningar och ställ-

ningstaganden har en metod och en modell för en sådan etisk rond 

vuxit fram. En etisk rond innebär, att man tar ett samlat grepp och ett 

gemensamt ansvar för vård- och behandlingssituationen – även om 

det inte får råda någon tvekan om, att det medicinska behandlings-

beslutet ligger hos läkarkåren. 

En etisk rond innebär däremot, att man tydligare lyfter fram ett 

etiskt perspektiv. I detta sammanhang är frågorna av klart etisk 

 karaktär. Men svaren måste bygga på och hämtas fram ur den medi-

cinska kunskapen. En etisk analys vid en sådan rond kan ha följande 

struktur: 

Stocksundshemmet, Stockholm inköps. 

Insamlingar och donation utgör grundplåten.

1922
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DILEMMAT
• Vilket är det etiska dilemmat/värdekonflikterna? 

FAKTAUNDERLAGET 
• Vilka medicinska fakta om diagnos och prognos finns i dilemmat? 

• Vilken vård- och behandlingsstrategi gäller? 

• Andra relevanta omständigheter som behöver belysas eller 

beaktas? 

• Vilka aktörer/intressenter är aktuella? 

VÄRDEKONFLIKTER 
• Vilka värden konkurrerar eller till och med kolliderar? 

• Vilken livsåskådning, vilken människosyn, vilka värderingar visar 

sig i eller döljer sig bakom det etiska dilemmat? 

STÄLLNINGSTAGANDET 
• Vilka värden väger tyngst och blir därmed avgörande för ställ-

ningstagandet i det etiska dilemmat? 

• Vilken vård- och behandlingsstrategi är rimlig? 

• Förhållningssätt, ord och handling på grundval av den etiska 

analysen... 

Till detta skall läggas att vi har lämnat den paternalistiska sjukvården 

bakom oss till förmån för en sjukvård byggd på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet. Därmed kommer nästa utmaning.

 

Patientens rätt och ställning har stärkts och bör tillmätas ett ökat 
inflytande över vård och behandling - under livets gång liksom vid 
livets slut: Hur får vi och hur tar vi reda på patientens inställning till 
vård och behandling? 

Att patienten fått ett annat inflytande över sin egen vård och be-

handling är i grunden en tveklöst positiv utveckling – framför allt för 

människor som trots att de blivit patienter kan och vill föra sin egen 

talan. Svårigheterna kommer i mötet med människor, som av olika 

skäl och i olika grad fått en mer eller mindre tillfällig eller kanske till 

och med bestående nedsatt autonomi. 

I vår ambition att slå vakt om patientens självbestämmande och in-

tegritet får vi inte tappa omsorgen om den människa som är sjuk. En 

människa behöver inte vara särskilt sjuk för att det ska kännas skönt 

att någon tar hand om mig – utan att jag fördenskull blir omhänder-

tagen för hälso- och sjukvård och beslut fattas över huvudet på mig. 

Det räcker att drabbas av en släng av influensa. 

Denna omsorg om patienten kan också behöva ta sig uttryck i att 

patienten får en fast vårdkontakt i form av en ansvarig läkare, som tar 

ett samlat grepp om vård- och behandlingssituationen, där kanske 

många olika specialiteter är involverade. Detta har fått sin förankring 

i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 29 a §). 

”Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygg-

het, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses. Om 

det är nödvändigt för att tillgodose dessa behov, eller om en patient 

begär det, ska verksamhetschefen utse en fast vårdkontakt för pa-

tienten.” Lag (2010:243). 

Till detta kommer frågan: hur får vi och hur tar vi reda på patien-

tens inställning till sin sjukdom, till vård och behandling, när man 

drabbas av en så svår sjukdom, att livet börjar närma sig sitt slut? Här 

vet vi genom både vetenskap och beprövad erfarenhet att patienter 

och deras anhöriga pendlar mellan att vilja veta och inte vilja veta, 

mellan insikt och förnekande, mellan hopp och uppgivenhet, mellan 

accepterande och protest. 

Det är inte lätt, att i denna djungel av ibland samtidiga känslor 

 försöka tyda, vad som är en tillfällig kris eller svacka och vad som är 

ett adekvat uttryck för patientens innersta och yttersta vilja. Här krävs 

Betaniastiftelsens sjuksköterskeskola erkänns 

av staten. Utbildningen består av ett års praktik 

i Tyskland, nio veckors teoretisk utbildning vid 

Systrahemmet, Stockholm samt två års praktisk 

och teoretisk utbildning vid Stockholms läns 

centrallasarett i Mörby.

1925
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stor lyhördhet och ödmjukhet hos all den personal, som är involve-

rad i patientens vård och behandling. Personal kan få olika bilder av 

vad patienten och de anhöriga vill. 

Jag påminner om att det för patient och anhöriga kan vara skönt 

att få uttrycka sin uppgivenhet inför en sjuksköterska eller under-

sköterska, kurator eller sjukhuspräst. Men någonstans inser de, att det 

kan vara livsfarligt att avslöja detta för dem som har det  medicinska 

behandlingsansvaret – läkarkåren. Sådant kan ofta vara bak grunden 

till att läkare och övrig vårdpersonal får olika upp fattningar om 

 patientens och de anhörigas inställning. 

Den medicinska kunskapsutvecklingen aktualiserar frågor som berör 
det juridiska regelverket genom att det råder en viss oklarhet om 
var gränserna mellan tillåtet och otillåtet går: Vad får vi göra av det 
vi kan göra?

Det finns ett regelverk omkring hälso- och sjukvården i form av 

 lagar och förordningar, föreskrifter och deklarationer. Inte minst 

när det gäller vård och behandling i livets slutskede uppstår vård- 

och  behandlingssituationer där det blir tydligt, att det juridiska 

(och  etiska) regelverket inte följt med i den medicinska kunskaps-

utvecklingen. Det blir tveksamt, vad man får göra och inte får göra.

Särskilt i livets slutskede finns det en berättigad rädsla hos läkar-

kåren att närma sig det vi i dagligt tal kallar dödshjälp. Då känns det 

säkert ofta tryggare, att fortsätta med den medicinska behandlingen, 

som kanske upprätthåller och förlänger både lidandet och livet än att 

fatta beslut om berättigade behandlingsbegränsningar.

Den traditionella skillnaden mellan s.k. aktiv och passiv dödshjälp 

är inte längre hållbar och adekvat. Men en skillnad kvarstår som en 

god och enkel tumregel. När ett medicinskt beslut fattats om berät-

tigade behandlingsbegränsningar innebär detta, att man drar  tillbaka 

medicinska insatser så att sjukdomsförloppet får ha sin gång. Om 

man skulle tillföra patienten ofta överdoser av något läkemedel för 

att patienten ska dö, har man klart passerat gränsen för det  tillåtna i 

vår lagstiftning och vårt regelverk.

Här finns det dock en gråzon, som inte är okomplicerad. Alla är t.ex. 

medvetna om, att höga doser av morfin påverkar andningen hos en 

svårt sjuk och döende patient. Detta kan i vissa fall förkorta livet för 

patienten med några timmar. Men denna behandling ges framför allt 

för att patienten ska vara smärtfri och inte i livsförkortande syfte.

Till slut finns det också en ekonomisk verklighet att ta hänsyn till:

 

Den ekonomiska verkligheten gör det nödvändigt att mer systema-
tiskt analysera hälso- och sjukvårdens möjligheter utifrån den etiska 
plattformen för prioriteringar: 
- principen om människovärde 
- principen om behov/solidaritet 
- principen om kostnadseffektivitet 
Vad har vi råd med att göra av det vi kan och bör, vill och får göra? 



Det finns en gräns för vad vi har råd med att göra, som allt oftare inte 

bara tangeras utan överskrids inom hälso-och sjukvården – trots spar-

beting och effektiviseringar. Ingen människa vill värdera en annan 

människas liv och hälsa, skada och livskvalitet i ekonomiska termer. 

Trots detta har varje medicinskt ingrepp och varje medicinsk behand-

ling en kostnad, som går att översätta i ekonomiska termer. 

Med tanke på de ekonomiska incitamentens slagkraft kan det fin-

nas skäl att påminna om målet för all hälso- och sjukvård, som även 

gäller vård och behandling i livets slutskede. Ofta kan man få intryck-

et när sjukvården dras med stora ekonomiska problem, att målet 

skulle vara att få budget i balans. 

Professor Jan-Otto Ottosson var huvudsekreterare i den priorite-

ringsutredning som professor Jerzy Einhorn ledde. Ottosson är kris-

tallklar i sin syn på målet. Hälso- och sjukvård skall gå med humanitär 

vinst – och budget i balans. Det avgörande är att människor som 

söker hjälp får adekvat vård och behandling utifrån medicinska vård-

behov och prioriteringar. Därefter måste alla i sjukvården medverka 

till, att man inte lever över sina tillgångar. Vi måste ta på allvar, att vi 

inte har råd med att göra allt vi kan, inte ens allt vi bör göra. 

För närvarande pågår det på flera nivåer inom hälso- och sjukvår-

den en debatt om hur mycket det s.k. ”sista halmstrået” får kosta. 

Efter drygt 40 år som sjukhuspräst är det min erfarenhet, att den 

medicinska professionen i synnerhet och övriga professioner i all-

mänhet behöver få mod att fatta beslut om behandlingsbegräns-

ningar i livets slutskede. Här kan en noggrann och systematisk etisk 

rond utifrån frågeställningen vad vi bör göra av allt det vi kan göra ge 

god vägledning för det medicinska ställningstagandet.

Jag är övertygad om, att detta är en riktig väg att gå för att 

människor i livets slutskede inte ska utsättas för medicinska ingrepp, 

som riskerar att bli mänskliga övergrepp. Så kan vi minska lidandet 

för svårt sjuka människor, ibland förkorta döendet och i sista hand 

minska kostnaderna och så frigöra resurser för annan viktig verksam-

het inom hälso- och sjukvården.
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ETIK – ETT FÖRSÖK 
TILL ÖVERSIKT 

Etiska frågor om rätt och orätt, gott och ont, är en given del av vårt 

liv. Inom etik som akademiskt ämne kallas sådana frågor för norma-

tiv och tillämpad etik. Till det akademiska ämnet etik hör också att 

analysera etiska begrepp och teorier. Detta kallas analytisk etik el-

ler metaetik. Dessutom finns det akademiskt arbete som kan kallas 

deskriptiv etik: Hur uppkommer etiska föreställningar och ideal, och 

hur får de spridning? Det ryms i ämnen som idéhistoria, psykologi, 

sociologi och pedagogik. 

Den här artikeln handlar om normativ etik och jag gör en indelning 

i fyra normativa etiska grundfrågor: 

1. Hur bör människans och livets värde uppfattas? 

2. Vad gör en handling eller regel rätt? 

3. Vad är ett gott liv och ett gott samhälle? 

4. Vilken slags person bör jag vara (och vilket ansvar har jag som 

person och i min yrkesroll)? 

Mot bakgrund av behandlingen av dessa frågor ger jag några avslu-

tande kommentarer om betydelsen av en kristen etik. 

1 Hur bör människans och livets värde uppfattas?
En grundfråga eller startfråga för etiken är hur människans och li-

vets värde bör uppfattas. Ett svar är att direkt aktualisera människo-

värdesprincipen som innebär att alla människor har ett högt och lika 

värde. Detta värde tillhör livet som människa och bestäms inte av hur 

nyttiga vi är, vilken status vi har eller hur stort vårt välbefinnande är. 

Människovärdesprincipen är en utgångspunkt för andra etiska vär-

den och normer och för det etiska ansvaret överhuvudtaget. Den är 

också ett kärnvärde för offentlig förvaltning och kommer till uttryck 

i till exempel den svenska regeringsformen liksom i FN:s deklaration 

om mänskliga rättigheter från 1948, som inleds med följande mening: 

”… erkännandet av det inneboende värdet hos alla medlemmar av 

människosläktet och av deras lika och oförytterliga rättigheter är 

grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen …” (min kursivering).

Den första artikeln i deklarationen lyder sedan på följande sätt: 

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är 

utrustade med förnuft och samvete och bör handla mot varandra i en 

anda av broderskap.”

Teol dr och professor i etik 
vid  Institutet för 
organisations- och 
 arbetslivsetik (IOA) på
Ersta Sköndal högskola. 

Erik Blennberger
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I den svenska regeringsformen finns följande formulering:

”Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors 

lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.”

Det finns olika argument för denna princip och kanske bör den främst 

tolkas som uttryck för en grundläggande upplevelse av livets värde. 

Människovärdesprincipen kan ses som ett slags  kärleksförklaring till 

det mänskliga livet och innebär en inställning av respekt och ansvar 

för andra och för det egna livet. 

Att bejaka det höga värdet av det mänskliga livet är en förutsätt-

ning för att ta etik på allvar. För varför skulle vi intressera oss för hur 

människor har det, för vad som är rätt och orätt, gott och ont, om 

vi inte på ett grundläggande sätt finner andras människors och vårt 

eget liv ytterst värdefullt? 

På det vardagliga mellanmänskliga planet handlar människovär-

desprincipen främst om att se och behandla andra människor som 

jämlikar. På samhällsnivå handlar människovärdesprincipen om så-

dant som allas likhet inför lagen, och om allas rätt till grundläggan-

de resurser samt till grundläggande utbildning, omsorg och vård. 

Människovärdesprincipen är också grunden för nolltolerans vad gäl-

ler diskriminering i olika avseenden. 

Är människans värde okränkbart?
Det finns något olika tolkningar av vad idén om det lika och höga 

människovärdet innebär när vi ställs inför olika etiska frågor. En 

tillspetsad variant är att beskriva människans värde som absolut och 

okränkbart. Det skulle innebära att man aldrig får skada eller döda en 

annan människa. Spontant verkar det helt rätt. Men den tolkningen 

av människovärdesprincipen kommer i konflikt med den grundläg-

gande etiska intuition som utgörs av nödvärnsrätten och nödvärns-

plikten. Vi har rätt att freda vårt eget liv inför ett angrepp och vi har 

rätt – och ibland plikt – att värna en annan person mot ett livshotan-

de angrepp, även om det kan innebära att angriparen dödas. Det är 

ytterst få personer som hamnar i sådana skarpa situationer. Men det 

är av det skälet som polisen är beväpnad. 

Människovärdesprincipen kan alltså ses som en grundprincip för eti-

ken, men inför olika etiska frågor i privatlivet och i fråga om samhäl-

lets utformning räcker inte denna princip. Vi behöver också andra 

etiska teorier och perspektiv för att ta ställning till om en viss hand-

ling eller regel är rätt eller orätt. 

2 Vad gör en handling och eller regel rätt? 
Den andra grundfrågan inom etiken är vad som gör en handling el-

ler regel rätt. Två tankelinjer finns då som huvudalternativ. Den ena 

innebär att vissa handlingar och normer är direkt giltiga och utgör en 

plikt i en valsituation. Det alternativet brukar kallas pliktetik. 

Andra alternativet är att fråga vilka konsekvenserna sannolikt blir 

av en viss handling eller regel. Vad leder handlingen eller regeln till 

för de personer som berörs? Det alternativet kallas konsekvensetik. 

Dessa två alternativ behöver beskrivas lite närmare. 

Pliktetik 
Flera etiska normer kan aktualiseras som plikter i vardagliga valsi-

tuationer eller när vi reflekterar i efterhand över en handling, här är 

några sådana framträdande normer: 

Ärlighet och sanning
Är den handling jag överväger och det jag säger – eller inte säger – 

ett uttryck för ärlighet? 

(Social) rättvisa 
Rättvisa kan grundas på olika kriterier; likhet, behov, prestation  

och/eller kompensation. Begreppet social rättvisa handlar  

främst om rättvisa utifrån behov och utifrån likhet.
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Dessa etiska värden och normer kan relateras till varandra på flera 

sätt. En del principer har vissa gemensamma aspekter, de går så att 

Jämlikhet, jämställdhet, likabehandling och lika villkor
Jämlikhet är ett rättvisebegrepp som särskilt framhåller rättvisa 

utifrån likhet. 

Värdighet och integritet
Finns det risk att vissa förhållanden i samhället eller en handling jag 

överväger kränker en annan persons rätt till ett värdigt liv eller utgör 

ett hot mot någons integritet? 

Frihet och självbestämmande 
Vad innebär denna princip generellt och i en viss situation? 

(Rätten till frihet och självbestämmande kan ses som en del av 

rätten till ett värdigt liv.)

Mänskliga eller medborgerliga rättigheter 
Vad har en människa respektive en medborgare rätt till? Hur kan den-

na rättighet motiveras? 

(Rättvisa, jämlikhet, värdighet och frihet liksom ovanstående  

”demokratiska värden” uppfattas som viktiga rättigheter.) 

Demokrati och demokratiska värden 
Avser sådant som till exempel åsiktsfrihet, tryckfrihet, religionsfrihet, 

allmän rösträtt, jämställdhet mellan kvinnor och män, icke-diskrimin-

ering och rättsstatsprincipen. 

Humanitet
Vad innebär det att vara human och visa medmänsklighet generellt 

och i en viss situation? 

Solidaritet 
Vad, vem eller vilka bör vi vara solidariska med generellt och i en viss 

situation? 

säga omlott. Några principer kan utgöra argument för andra och har 

en mer grundläggande karaktär. 

En vanlig idé är att normer av det slaget utgör ett socialt kontrakt 

som vårt samhälle bygger på. Det är normer som svarar mot vad fria, 

men socialt orienterade individer har bejakat. Det kan vara en poäng 

att jämföra ovanstående lista med de principer som återfinns i EU:s 

konstitution och stadga från 2009, som bland annat klargör följande: 

”…unionen bygger på värdena respekt för människans värdighet, 

frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och respekt för de 

mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör 

minoriteter. Dessa värden är gemensamma för medlemsstaterna i ett 

samhälle där mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solida-

ritet och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män råder.”

I den här artikeln väljer jag att kommentera de tre sistnämnde prin-

ciperna: Mänskliga och medborgerliga rättigheter, humanitet och 

solidaritet. 

Systrahem öppnas i Malmö, tre rum och kök.

1929
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Mänskliga och medborgerliga rättigheter
Principen om det höga och lika människovärdet utgör en grund för 

mänskliga och medborgerliga rättigheter, som både har etisk och 

juridisk relevans. Mänskliga rättigheter innebär att den enskilde har 

rätt till vissa livsvillkor och resurser. Det ställer krav på stater, men 

också på organisationer och personer. 

De första rättigheter som etablerades utgjordes av frihetsrättig-

heter, främst rätten att uttala sina egna åsikter och avgöra sin egen 

inställning till religion. Senare utvecklades rättigheter om att ha in-

flytande i samhällslivet, rätten att bilda politiska partier och fackför-

eningar, rätten att rösta i allmänna val och att bli vald till en roll med 

politiskt ansvar. Därefter har sociala rättigheter utvecklats som hand-

lar om rätten att få grundläggande utbildning, omsorg, sjukvård och 

en skälig levnadsnivå. 

Utöver FN:s rättighetsdeklaration från 1948 är EU:s konstitution och 

stadga från 2009 (se ovan) viktiga texter som visar enigheten i upp-

slutningen kring ett rättighetstänkande. Ett annat viktigt rättighets-

dokument är FN:s barnkonvention från 1989 om att ”barn har rätt till 

särskild omvårdnad och hjälp”. 

Humanitet och solidaritet
Humanitet och solidaritet är två andra centrala etiska principer, som 

kan och bör komplettera mänskliga rättigheter. Humanitet innebär 

att man bör vara särskilt observant och medkännande gentemot per-

soner i en utsatt och svår livssituation. 

Solidaritet är ett syskonbegrepp till humanitet, men solidaritet 

antyder också ett kamratskap, en särskild samhörighet med (vissa) 

andra personer eller grupper. Det innebär att vi stöder andras pro-

jekt och strävanden. Solidaritetstanken uttrycker en sammanhållning 

och en förväntad ömsesidighet, att man ”ställer upp för varandra”. 

Det också grundtanken bakom en solidarisk finansiering, till exempel 

genom ett skattesystem där högre inkomst medför att man betalar 

mer i skatt. 

En skillnad mellan humanitet och solidaritet blir tydlig om man 

tänker på etiska normer som används med avseende på kriminalvår-

den. Vi kan och bör kräva en human kriminalvård, men en solidarisk 

kriminalvård har ingen förespråkare. Den samhörighet och sympati 

som solidaritetstanken innebär är inte självklar gentemot personer 

som sitter i fängelse. 

Historiskt sett har mycket av sjukvård, omsorg och socialt arbe-

te haft sin grund i humanitetsprincipen. Principen om solidaritet har 

också varit aktuell och var dominerande i Sverige och flera andra län-

der kring 1970-talet och senare. De senaste decennierna har i stället 

idéer om mänskliga och medborgerliga rättigheter fått en allt mer 

dominerande ställning. 

Men enbart ett rättighetstänkande räcker inte. Ett samhälle – och 

vi som lever i det – bör utmärkas av humanitet och förmåga till

 solidaritet för att mänskliga rättigheter ska få genomslag. 

Två övergripande pliktetiska regler – personrespekt och 
generaliserbarhet
Men kanske är vi i en situation där ingen av ovanstående normer 

ger vägledning. Vi kan då kanske få hjälp av en inflytelserik idé inom 

pliktetiken som kallas det kategoriska imperativet. Det utvecklades 

av Kant på 1700-talet och formuleras på två sätt. 

En variant handlar om personrespekt och innebär att varje män-

niska ska behandlas som ett värde och mål i sig själv och inte bara 

som ett medel: Handla så att den som berörs av din handling inte 

bara behandlas instrumentellt som ett medel för något utan också 

som ett värde i sig själv. 

En annan variant är att man ska handla så att regeln för ens hand-

ling kan vara allmänt erkänd: Handla utifrån en regel som du kan 

önska att alla andra också följer! Den varianten av det kategoriska 

imperativet innebär ett krav på generaliserbarhet. 

Konsekvensetik 
I många etiska valsituationer kan det vara svårt att få grepp om vilka 

plikter vi har. Frågan blir snarare vilka konsekvenserna sannolikt blir 

av en viss handling eller av att en viss norm tillämpas. Om vi tänker i 

konsekvenser får de normer jag aktualiserat inte ett värde i sig själva. 

Sådant som ärlighet, jämlikhet, självbestämmande, rättigheter etce-

tera får sin giltighet genom sina goda konsekvenser, genom att
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de leder till ett gott liv och ett bra samhälle. 

De blir viktiga normer om de bidrar till att så många som möjligt 

kan uppnå livskvalitet och förverkliga sina livsmål. 

Om vi främst tänker i konsekvenser blir alltså svaret på frågan Vad 

är ett gott liv och ett bra samhälle? avgörande för vad som är en rätt 

handling. Grundfrågan blir: Vilken handling eller regel ger sannolikt 

långsiktigt de bästa konsekvenserna för dem som berörs?

Oenighet om man ska tänka i direkta plikter eller i bästa konse-

kvenser behöver inte leda till att man är oense om hur man ska hand-

la eller vilken regel man ska följa i en viss situation. Två personer 

kan hävda samma normer, till exempel regeln att vara ärlig eller att 

respektera andras självbestämmande, men motivera dem på olika 

sätt. Den ena kan uppfatta sådana regler som direkta plikter giltiga i 

sig själva eller utifrån att de följer av en annan överordnad norm. Den 

andra kan i stället motivera reglerna utifrån att de sannolikt ger de 

bästa konsekvenserna. Formuleringen ”ärlighet varar längst” är ett 

exempel på att man grundar en norm genom ett konsekvensetiskt 

resonemang.

Även konsekvensetik kan alltså vara en regeletik eller leda till att vi 

hävdar vissa regler som plikter. Till skillnad från när normer är direkta 

plikter har konsekvensetiskt grundade normer en praktisk prövbar-

het: Utifrån kunskap och erfarenhet kan det visa sig vilka normer som 

sannolikt ger de bästa konsekvenserna. 

Vilka personer bör beaktas? 
En avgörande fråga för konsekvensetik är vilka människor vi bör räk-

na med vid bedömningen. Att beakta alla, och beakta dem lika, är 

en konsekvensetisk ståndpunkt som kallas utilitarism. Men vi kan i 

stället göra en mer begränsad konsekvensbedömning. Varje person, 

stat eller organisation (förutom möjligen FN och Röda Korset) har 

någon form av begränsning vad gäller vilka personer man beaktar i 

sina konsekvensanalyser.  

Denna fråga om vilka man har ett ansvar för och ska räkna med i en 

konsekvensbedömning är en nyckelfråga i diskussionen om mottag-

ning av flyktingar. Utifrån människovärdesprincipen är det svårt att 

alls dra någon gräns. Å andra sidan är det rimligt att en enskild stat 

har ett särskilt och större ansvar för sina egna medborgare. Men det 

betyder naturligtvis inte att alla andra människor helt faller utanför 

en stats ansvar. 

En hänvisning till konsekvenser leder till en annan avgörande följd-

fråga: Vad är goda konsekvenser för en människas liv och för samhäl-

let i stort? Vad innebär livskvalitet och välbefinnande, vad är ett gott 

liv och ett gott samhälle? Det är en tredje etisk grundfråga.

3 Vad är ett gott liv och ett gott samhälle?
I frågan om vad ett gott liv innebär skiljer man mellan egenvärden 

eller värden som mål å ena sidan och å andra sidan instrumentella 

värden eller värden som medel. Med egenvärden avser vi upplevel-

ser, tillstånd och relationer som är goda i sig själva för människan. 

Det är fråga om sådant som kan betecknas som livets mening, som 

kärnan i fråga om livskvalitet. 

Instrumentella värden är allt, till exempel sysselsättningar, vanor, 

upplevelser, tillstånd, relationer och resurser, som leder till att man 

uppnår sådant som har egenvärde. Kategorin instrumentella värden 

är närmast oändligt stor, men i fråga om vad som har egenvärde 

brukar främst tre huvudpositioner framhållas. 

Olika bilder av ett gott liv 
En första och klassisk position är att framhålla (1) livsglädje, lycka, lust 

och eufori som livets yttersta mening. Hedonism är beteckningen för 

den ståndpunkten. Andra alternativet är att människors varierande (2) 

önskeuppfyllelse är det enda som har egenvärde. Att nå de livsmål 

man själv satt upp är det goda livet, oavsett vilka dessa livsmål är. Det 

alternativet har naturligtvis många varianter eftersom människor kan 

ha mycket olika önskemål.  

Tredje alternativet finns också i många varianter. Det innebär att det 

finns (3) flera förhållanden än livsglädje som utgör det mänskliga livets 

djupare mening. Det goda livet kan inte heller bestämmas helt subjek-

tivt utifrån enskilda personers önskeuppfyllelser och (kanske godtyck-

liga och vilseledande) livsmål. Ett uttryck som används om den stånd-

punkten är objektiv pluralism och den finns i många versioner. Jag 

menar att följande fem värden kan utgöra egenvärden för ett gott liv: 
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Kärlek 
Erfarenhet av att vara älskad och förmåga att älska och känna sam-

hörighet med andra.

Livsglädje-eufori 
(Men inte det enda värdet, som i hedonismen.)

Frihet
Känslan av frihet och en förmåga att göra val och att handla utifrån 

självständiga personliga beslut.

Kunskap
Främst som en realistisk självbild och en relevant omvärldsuppfatt-

ning, och en förmåga att samspela med sin omvärld.  

Existentiell identitet
Sökande efter eller intresse för en djupare innebörd i livet och en 

förmåga att känna förundran inför tillvaron. 

Ett gott samhälle
Frågan om vad ett gott liv innebär är en annan än vad som utmär-

ker ett gott samhälle. Men ett samhällsideal har anknytning till ett 

livsideal på det sättet att ett gott samhälle rimligtvis utmärks av att 

så många som möjligt kan förverkliga ett livsideal i så hög grad som 

möjligt. Men det är inte självklart att ovanstående beskrivning av ett 

gott liv ska utgöra jämförelsen. I stället kan ett samhällsideal handla 

om att så många människor som möjligt ska ha resurser – alltså in-

strumentella värden – för att få ökade livschanser och nå det livsideal 

som är just deras.

4 Vilken slags person bör jag vara (och vilket ansvar har 
jag som person och i min yrkesroll)? 
En fjärde grundfråga inom etiken uppmärksammar den person som 

handlar. Vi ställs då inför frågor om etiska personegenskaper eller 

dygder. Det aktualiserar frågor om våra avsikter och vår grundinställ-

ning till andra människor: Vilket slags personer bör vi sträva efter 

att vara ur etisk synpunkt? Detta är en klassisk etikfråga som fått ny 

uppmärksamhet sedan slutet av 1900-talet. 

Vad är etiska personegenskaper?
Frågan om etiska personegenskaper är en klassisk fråga inom etiken 

som fått ny uppmärksamhet sedan 1990-talet. Det talas om ”dygder-

nas återkomst” inom etiken. Det här avsnittet återger några förteck-

ningar på sådana egenskaper, men först bör klargöras vad som avses 

med etiska personegenskaper eller ”dygder”. Med anknytning till 

etablerad begreppsbildning föreslår jag följande definition: 

Dygder är förvärvade och stabila egenskaper som innebär dels en 

förmåga att identifiera och erfara vårt och andras ansvar i olika situa-

tioner, dels en vilja och en förmåga att handla rätt. 

Definitionen beskriver dygder eller etiska personegenskaper som en 

grundinställning eller en förmåga som tar sig uttryck i rätta handling-

ar. Vi kan också tala om dygder som sammanfattande omdömen om 

hur en person handlar. Den tanken uttrycks i Aristoteles formulering 

att dygd är ”disposition eller vana att välja det rätta handlandet”. 

Äldre och moderna etiska personlighetsideal 
Genom att räkna upp önskvärda egenskaper från olika tider och kul-

turer får man inte en rättvisande bild av bakomliggande livsideal. 

Med den reservationen kan det ändå vara poängfullt att återge någ-

ra ”dygdelistor” från historien. De kan ge uppslag för vår reflektion 

om etiska egenskaper. 

Aristoteles
Hos Aristoteles (d 322 f Kr) finns en uppfattning om att dygden utgör 

en rätt balans mellan ytterligheter. Den utgör en harmonisk position 

i ”den rätta mitten”. En del av Aristoteles ideal kan ställas upp på 

följande sätt:
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För mycket
Dumdristig

Omåttlig

Slösaktig

Vulgär

Inbilsk

Karriärlysten

Lättretlig/Vresig

Skrytsam

Pajasaktig/Gycklande

Inställsam

Avundsjuk

Den rätta mitten
Modig 

Måttfull

Frikostig

Storslagen

Stolt

Ambitiös

Tålmodig/Godlynt

Uppriktig

Spirituell

Vänlig

Empatisk

För lite
Feg

Insensibel

Snål 

”Lågprofilerad” 

Försagd

Lat 

Andefattig 

Blygsam

Tråkig 

Gnällig

Skadeglad

Idén om en gyllene medelväg verkar pedagogiskt användbar, men 

en vanlig kritik av Aristoteles är att inte alla dygder kan placeras i en 

sådan ”lagommodell”. 

Cicero
Om vi går framåt i historien några hundra år kan vi aktualisera Ciceros 

(d 43 f Kr) lista över dygder. Cicero står i den tanketradition som be-

tecknas som stoicism där ett viktigt värde är att behålla sin sinnesro 

och mentala behärskning i alla lägen; ”stoiskt lugn”. 

I Ciceros personlighetsideal ingår sådant som mod, värdighet, 

humor, smak, bildning, finkänslighet, inre balans, vänlighet, godhet, 

medkänsla, gästfrihet, storsinthet, generositet, rättskänsla, integritet 

och självbehärskning.  

I listan ingår också sådant som vi kanske inte ser som etiska egen-

skaper, till exempel smak och bildning. Uttrycket medkänsla finns 

med, men det är i Ciceros fall fråga om en ganska tillbakalutad 

 hållning, ingen stark känslomässig involvering. 

Paulus
Om vi jämför Cicero med Paulus (d 65? e Kr) finner vi att de har myck-

et gemensamt. Kärlekstemat är dock mycket starkare hos     Paulus och 

Ciceros eleganta stildygder saknas helt. Några exempel från Paulus: 

Kärlek, innerlig medkänsla, glädje, frid, tålamod,  mildhet, vänlighet, 

godhet, trofasthet, ödmjukhet och  självbehärskning. Hos Paulus 

finns också den berömda  formuleringen om ”tro, hopp och kärlek 

/.../ och störst av dem är kärleken”.   

Även om flera av dessa egenskaper finns hos Cicero verkar det 

finnas ett större engagemang hos Paulus, med ideal som kärlek och 

innerlig medkänsla. Dessutom får ödmjukhet en viktig betydelse, 

 däremot saknas egenskaper som humor och smak. Det är  egenskaper 

som inte räknas till etikens område i den kristna traditionen. 

Comte-Sponville
Hur kan en aktuell lista över etiska personegenskaper se ut, vad 

uppfattar vi i det västerländska tidiga 2000-talet som tilltalande  

 personliga egenskaper? En uppmärksammad bok om dygder har 

skrivits av den franske filosofen André Comte-Sponville (f 1952). 

Bokens titel på svenska är Liten avhandling om stora dygder. Den 

behandlar följande egenskaper: Artighet, trohet, klokhet, behärs-

kning, mod,  rättvisa, generositet, medkänsla, barmhärtighet, tack-

samhet,  ödmjukhet, enkelhet, tolerans, renhet, mildhet, ärlighet, 

humor och kärlek. 

Praktisk vishet och människokärlek
Egenskaper av det här slaget kan summeras i Aristoteles klassis-

ka begrepp fronesis, som brukar tolkas som ’praktisk klokhet’ eller 

’praktisk vishet’. Det handlar om att ha ett gott och balanserat om-

döme, en förmåga att överväga olika handlingsalternativ. Fronesis-

begreppet används numera ofta i professionsetiska sammanhang, 

men det kräver en precisering utifrån varje professions särart. 

Det finns två professionsetiska texter som innehåller ordet 

 människokärlek, det är de etiska reglerna från Sveriges läkarförbund 

respektive Sveriges Tandläkarförbund. Om det funnits professions-

etiska koder för diakoner, pastorer och präster borde de väl också 

innehålla en hänvisning till människokärlek. 
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Betydelsen av en kristen etik
Det är en komplicerad fråga hur en kristen etik förhåller sig till etiska 

ståndpunkter som kan hävdas på en ”kulturell allmänning” obero-

ende av vilken uppfattning man har i fråga om religion. I den här 

artikeln finns bara utrymme för några antydande kommentarer om 

frågan. 

En ståndpunkt är att en kristen etik är ett alternativ till all annan 

etik. Den uppfattningen måste nog sägas vara den dominerande i 

kyrkans historia. Vanligtvis har den också kombinerats med uppfatt-

ningen att samhället ska styras av kristen etik. En annan ståndpunkt 

är att en kristen etik kan fördjupa och komplettera den etik som alla 

människor ”av god vilja”, men oavsett kristen tro, kan komma fram 

till. En tredje möjlighet är att den kristna trons bidrag till etiken inte 

främst handlar om föreslå etiska ståndpunkter utan att ge särskilda 

argument för etiska övertygelser som man kan komma fram till även 

av andra skäl. 

För min del tycker jag de två sistnämna ståndpunkterna är intres-

santa och vill ge några exempel på vad etiska resonemang inom ra-

men för en kristen tro kan innebära avseende på tre teman jag tagit 

upp i ovanstående text. 

Kristen tro och människans höga och lika värde
Det vore (tyvärr) osant att påstå att kristendomen och de kristna kyr-

korna varit en stark samlad historisk kraft för att hävda och tillämpa 

idén om människans höga och lika värde. Men det är uppenbart att 

det finns motiv i den kristna tron som innehåller denna idé. Jag tän-

ker då främst på det dubbla kärleksbudet, gyllene regeln och på den 

första skapelseberättelsens ord om att människan skapas till Guds 

avbild. 

Men att hänvisa till bibeltexter för att komma på och att tillämpa 

idén om människors lika värde är inte tillräckligt. I den här artikeln 

påstår jag att denna idé svarar mot en grundläggande värde- och 

kärleksupplevelse inför det mänskliga livet – mitt eget och andras. 

Den kärleksupplevelsen är naturligtvis tillgänglig för oss människor 

oavsett religiös tro. Och det finns dessvärre former av religiös över-

tygelse som deformerar människors kärleksförmåga. 

Kristen tro och det goda livet 
Ett annat tema där en kristen tro kan ge en fördjupning eller nya 

argument handlar om vad ett gott mänskligt liv innebär, vad som har 

egenvärde i livet.  Svaret på den frågan har stor betydelse vid konse-

kvensetiska ställningstaganden. Jag har föreslagit fem sådana egen-

värden: kärlek, livsglädje, frihet, kunskap och existentiell identitet. 

Utifrån en kristen tro kan vi särskilt ge argument för kärlek som ett 

avgörande värde i livet. En kristen tro kan naturligtvis också ge en 

bärande och fördjupad existentiell identitet. Men jag menar att var 

och en behöver ”brottas med livet” och söka en existentiell identitet 

även från andra utgångspunkter än en religiös tro. Och dessvärre 

finns det varianter av kristen och annan religiositet som trivialiserar 

livet och avskärmar oss från den mänskliga existensen – snarare än 

att göra oss mänskligt levande i denna existens. 

Kristen tro och etiska personlighetsideal
Ytterligare ett tema där en kristen tro kan ha betydelse gäller etiska 

personlighetsideal eller dygder. Kanske då inte främst vad gäller ide-

alets innebörd utan för möjligheten att närma sig idealet, att nå etisk 

utveckling och mänsklig mognad. 

I den kristna traditionen besvaras frågan om etisk utveckling med 

hänvisning till teman som kristusefterföljelse, Andens frukter och hel-

gelse. Inte minst i luthersk tradition finns dock en skepsis mot våra 

möjligheter till etisk utveckling, med en ständig påminnelse om vår 

destruktiva natur och den skuld som varje människa drar på sig ge-

nom sin livsföring. 

Men kanske kan just denna (själv)kritiska ansats paradoxalt nog 

vara en hälsosam kraft för etisk utveckling. Denna ansats förenas i 

den kristna tron med hoppet och vissheten om förlåtelse och kan 

förhoppningsvis bidra till en generositetens och ömsinthetens kultur. 

En sådan kultur behövs både för öppna och prövande etiska analyser 

och samtal, och för att finna en välgrundad etik i svåra frågor. 
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Vad får förnyelsen av kyrkan kosta? Den frågan ställer sig många i 

Katarina församling i Stockholms stift efter fem omvälvande år un-

der kyrkoherde Olle Carlssons ledning. Katarina församling har vänt 

den negativa besökstrenden genom att skapa en gudstjänst som 

riktar sig till sekulariserade människor som söker Gud. Gensvaret 

kom direkt och nu strömmar människor till Katarinamässan som blivit 

Svenska kyrkans mest välbesökta huvudgudstjänst. Andra är besvik-

na och undrar vart deras kyrka har tagit vägen.

Det är ingen nyhet att gudstjänstbesökarna i Svenska kyrkan blir 

färre och färre. Mellan åren 2000 och 2013 försvann en tredjedel, 

och många diskussioner handlar om hur man som kyrka ska hantera 

besvikelsen. Så var det också i Katarina församling på Södermalm i 

Stockholm 2009 när Olle Carlsson utnämndes till kyrkoherde. Även 

där gapade bänkarna tomma. Vid ett tillfälle firade han högmässa 

med bara fem eller sex besökare. Vid kyrkkaffet efteråt tyckte han 

att det kändes som att sitta med de närmaste sörjande. Det var då 

han ställde frågan: ”Så här kan det inte fortsätta, vad ska vi göra 

åt det?”

”ETT HERRANS LIV!”
OM KATARINA FÖRSAMLING 
OCH NY MISSION

Lisbeth Gustafsson

Våga benämna maktlösheten
”Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt 

korn.” Det bibelordet (Joh 12:24) har väglett Olle Carlsson i arbetet 

med gudstjänstförnyelsen i Katarina. Något måste hända för att livet 

och gemenskapen skulle kunna växa ur församlingens jord. ”Vad ska 

vi göra?” var hans fråga.  Den frågan är det första steget i det själv-

hjälpsprogram som Olle Carlsson själv praktiserat under många år 

genom Anonyma Alkoholisters tolvstegsmetod. Det är ett program 

som både har räddat hans eget liv och gett honom redskap som 

präst och ledare i Svenska kyrkan. Utgångspunkten är att sätta ord på 

den maktlöshet man känner inför destruktiva mönster och strukturer 

som hindrar växt och utveckling. Poängen är att det finns hjälp att få, 

om man är beredd att öppna sig för den och vill bejaka förändring. 

Vad blev då församlingens svar på Olle Carlssons fråga? Eftersom 

Svenska kyrkan inte är en bekännelsekyrka så kan man inte förvänta sig 

en gemensam reaktion från församlingen. I en svenskkyrklig församling 

finns det inget krav på medlemskap eller uttalad bekännelse för att del-

ta. Gudstjänsten, förkunnelsen, evangeliet och sakramenten finns där 

som ett mysterium som alla är inbjudna och myndigförklarade att utfors-

ka och ta del av. Men bara i den utsträckning som man själv vill. 
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Uppsala universitet. 
Tidigare kultursekreterare 
på nationell nivå i Svenska 
kyrkan samt biträdande 
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Samtidigt är det ingen hemlighet att Olle Carlsson själv är präglad av 

sin bakgrund i Pingstkyrkan och att det finns starka element av fri kyrka 

i hans arbete i Katarina församling. Det gäller till exempel den star-

ka betoningen av frivilligheten, folkligheten, vittnesbördet och hän-

givenheten. Det har också funnits en tradition av väckelse i Katarina 

församling genom åren. Här växte den karismatiska Jesusrörelsen 

fram på sjuttiotalet och senare Oas-rörelsen. Många färgstarka  

präster och kyrkoherdar har passerat revy och Olle Carlsson står i den 

meningen i ett sammanhang av personer, med starkt socialt patos 

och diakonalt engagemang. 

Domprosten Hans Ulfvebrand i Stockholm har beskrivit Olle 

Carlsson som en väckelseperson i vår tid. En portalfigur som drar till 

sig väldigt många som känner att budskapet kommer inifrån honom 

själv. Många av stiftets prästkandidater har haft sin hemvist i Katarina 

församling och Olle Carlsson har, enligt Ulfvebrand, bidragit till att 

skaka om institutionen Svenska kyrkan, vilket är behövligt: ”Många 

vill idag förändring och Olle Carlsson hjälper oss att våga ta steg 

framåt.”

Oblat för vår tids hunger 
Den främsta drivkraften hos Olle Carlsson är att ge rum åt det sto-

ra uppdämda andliga behov som finns utanför kyrkan. Det blev en  

genomgripande erfarenhet för honom att möta denna andliga 

längtan, när han under fem år arbetade som etisk rådgivare på  

behandlingshem. Där fanns inte en enda ”tvättäkta ateist”, som han 

uttrycker det. Han mötte ständigt människor som hade en tro på en 

högre makt som man också kommunicerade med. Väldigt många 

sekulariserade människor har haft andliga upplevelser som man 

inte talar om, men ytterst få känner samhörighet med kyrkan eller  

kristendomen. Just detta känner Olle Carlsson själv igen eftersom han 

ofta upplevt sig som en utböling i kyrkan. Han återkommer till sina 

känslor av skam för den frikyrkliga uppväxten, sitt missbruk och andra 

livserfarenheter i mötet med de svenskkyrkliga sammanhangen.

Även om sekulariserade människor ofta har en form av tro, saknar 

de existentiella mötesplatser och gemensamt språk för sina djup-

aste frågor. Och just mötesplatser är det som Olle Carlsson ser som 

kyrkornas relevanta framtid. De är våra äldsta byggnader och har i 

mer än tusen år tjänat som gemensamma samlingsplatser. Om kyr-

korna öppnade sina dörrar skulle människor få tillgång till livsviktiga 

andliga fristäder, menar han.

Vad är viktigast – tilliten eller läran?
Gudstjänstförnyelsen i Katarina församling kan beskrivas som ett 

möte mellan sekulariseringen, frikyrkan och Svenska kyrkan. Det är 

en inbjudan till gemenskap för sekulariserade människor, som – även 

om de är främmande för kyrkan och organiserad religion – inte är 

andligt ointresserade. De saknar inte erfarenheter och upplevelser 

av det vi kallar det gudomliga och de behöver, enligt Olle Carlsson, 

inte bli mer religiösa. Han värnar om människor som praktiserar olika 

andliga övningar, går i terapi, äter hälsosam mat, utövar yoga, medi-

terar, ägnar sig åt mindfulness och ”självmedkänsla”, affirmerar eller 

söker healing. De söker helt enkelt metoder för välbefinnande, and-

lig fördjupning, hälsa och gemenskap. Problemet är att kyrkan för-

kunnar en lära och vill att människor ska stämma in i en viss bestämd 

trosbekännelse. Men, frågar sig Olle Carlsson, vad är det egentligen 

som mättar vår tids hunger? Är det tilliten eller läran som är kyrkans 

djupaste ärende? 

Innan Olle Carlsson blev kyrkoherde hade han framgångsrikt lett 

arbetet i den lilla Allhelgonakyrkan inom församlingen under antal år, 

och där fanns också eldsjälarna för en förnyelse. Arbetet byggde på 

Anonyma Alkoholisters 12 steg, som i grunden är en kristen omvän-

delseprocess där man genom bönen sätter ord på och överlämnar 

sin maktlöshet till Gud. Gemenskapen bygger på att man öppet de-

lar sina livserfarenheter och låter Guds närvarande kraft förändra och 

förnya det gemensamma livet. 

Att konfrontera rutiner och revir
Nu skulle hela arbetslaget, alla kyrkvärdar, körsångare och andra fri-

villiga krafter i församlingen omvändas. Första åtgärden blev att kalla 

till en workshop en lördag för att tillsammans förbereda söndagens 

högmässa. Nu blev det problem! Bara tanken på att förbereda en 

högmässa tillsammans dagen innan var främmande. Körerna hade 
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ju övat på det som skulle framföras i månader, vilka stycken och hur 

många. Psalmerna hade prästen ringt in till organisten på torsdagen. 

Kyrkvärdarna hade övat in textläsningar och välkomstanföranden. 

Organisten hade valt och övat på sitt preludium och postludium. 

Prästen var nästan klar med sin predikan... Kort sagt följde alla sina 

egna rutiner i var sina revir utan egentlig kontakt med varandra.

Men Olle Carlsson stod på sig och bjöd in ett trettiotal personer 

som gudstjänstvärdar med målet att skapa en mässa i Katarina kyr-

ka med Allhelgonamässan som förebild. Högmässan flyttades till 

kvällstid på söndagen och lades efter kort tid ner. Nu började den så 

kallade Katarinamässan att ta form, en experimentell gudstjänst där 

målet är att alla – även de minst kyrkvana – ska känna igen sig och 

kunna delta. Frivilliga bjuds in att dela en livserfarenhet som inled-

ning på mässan, andra läser bibeltexten eller deltar i nattvardsutdel-

ningen. Inga agendor får störa uppmärksamheten, trosbekännelsen 

är ersatt med psalm 219 Jag skulle vilja våga tro, man läser bara 

evangelietexten och sjunger kända psalmer. Det dröjde inte länge 

förrän kyrkorummet fylldes av sökande människor och idag präglas 

gudstjänsten av en meditativ vila, inre samling och stort deltagande.

Förändringen kom som en chock
Förändringen kom som en chock för många anställda och förtroende-

valda. Kyrkvärdar som stolt burit sitt förtroendeuppdrag i decennier 

och självklart varit de som hälsade välkommen, läste söndagens tex-

ter och tog upp kollekt skulle nu ersättas av frivilliga krafter. De sex 

kyrkvärdarna blev direkt uppmanade att låta de frivilliga utföra arbetet 

trots att många av dessa aldrig hade varit i en traditionell högmässa. 

Det blev kort sagt ett Herrans liv! Flera kyrkvärdar lämnade församling-

en och är fortfarande djupt besvikna över att ha förlorat sin kyrka. De 

har naturligtvis inget emot att många fler går i kyrkan numera men de 

betonar att det är besökare från andra håll, också utanför Stockholm, 

inte de boende i församlingen. Har man inte rätt till en ”riktig guds-

tjänst” i sin egen församlingskyrka, är deras fråga.

Nästan lika chockade blev kyrkomusikerna i Katarina församling. I 

decennier har församlingens många körer fyllt kyrkan till sista plats 

vid olika kyrkliga högtider. Strax innan Olle Carlsson tillträdde som 

kyrkoherde i Katarina församling skedde en generationsväxling. Då 

anställdes de välmeriterade organisterna Lars Andersson och Hans 

Vainikainen med höga förväntningar på att föra det musikaliska ar-

vet vidare. Döm om deras förvåning när den klassiska kyrkomusiken 

inte fanns med i den nya gudstjänstformen!  Oj, vilken diskussion det 

blev! Ibland var det rena folkdomstolen mot orgelmusiken, som Lars 

Andersson minns det. Organisterna fick stöd av alla kritiska kyrkvärdar 

och andra som motsatte sig förändringen. Men efter ett halvår blev 

kyrkomusikerna ändå inbjudna att delta i Katarinamässan, men nu på 

nya villkor. Musikvalet hade breddats till att omfatta allt från pop och 

rock till klassisk kyrkomusik och det var själva stilblandningen som 

skulle vara den nya profilen. Numera har trubadurerna samma tillträ-

de till musiken i mässan som kyrkokörerna och det händer inte sällan 

att organisterna ”doar” långa partier på orgeln till deras sånger och 

visor. De båda kyrkomusikerna har valt att stanna kvar men visst hän-

der det att de saknar ”vanlig högmässoliturgi”. Men samtidigt finns 

det åtminstone femton andra högmässor i Stockholms innerstad som 

har den traditionella repertoaren, resonerar organisterna. Skillnaden 

är mängden besökare som de får betjäna varje gudstjänst i Katarina 

kyrka. ”Jag känner mig verkligen nyttig varje gång jag går genom 

den fullsatta kyrkan. Det är på många sätt värt priset”, summerar Lars 

Andersson sin resa genom förändringen.

 

Omförhandling av makten 
Den mest brännande frågan i förändringsarbetet i Katarina hand-

lar om makten. Vem ska ha inflytande över gudstjänsten och vilka 

ska den rikta sig till? Det utmanande svaret i Katarina är att guds-

tjänsten tillhör alla, även de sekulariserade som är intresserade av 

Gud. Församlingsledningen ser det som sitt ansvar att öppna och 

tillgängliggöra kyrkan som mötesplats för stora grupper i kyrkans  

periferi. Resultatet är en gudstjänst som människor förstår och själva 

kan vara bärare av. Ur gudstjänstgemenskapen har ett socialt arbe-

te tagit form genom socialt företagande som dagligen sysselsätter 

människor i restaurang- och caféverksamhet i församlingshemmet.

Men när många olika röster kommer till tals i gudstjänsten, för-

vandlas den också från kyrkans ”trygga hemmahamn” till en mer 
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oförutsägbar mötesplats för nya grupper av människor som vill söka 

och uttrycka sin personliga tro. Det skapar en förväntan på guds-

tjänsten som ständigt lockar nya besökare till Katarinamässan. 

Samtidigt har trotjänarna förlorat både position och trygghet. Det är 

en smärtsam process för människor som i åratal har identifierat sig 

med sina uppgifter i kyrkan och som nu har fått träda tillbaka. 

Kampen om makten över gudstjänsten har stundtals förts med hår-

da nypor. Olle Carlsson har varit obeveklig i sin ambition att öppna 

kyrkan och göra nya grupper delaktiga av gudstjänstlivet. Allt har 

skett med Stockholms stifts medgivande och idag har Katarina för-

samling dispens för att fira Katarinamässan som huvudgudstjänst. 

Själavård för vem?
Många har åsikter om utvecklingen i Katarina församling. En del 

är upprörda och har lämnat församlingen. Andra har äntligen fått 

en kyrka som ger dem själslig ro. De ovana kyrkobesökarna slipper 

en högstämd liturgi med alla regler om när man ska stå och sitta. 

Samtidigt kan man tycka att alla boende inom en församling borde 

ha rätt till gudstjänsten som själavårdande rum. Så är inte fallet idag 

för dem som vill fira en högmässa som kännetecknas av liturgisk del-

aktighet med världskyrkan. De är hänvisade till andra kyrkor utanför 

församlingens gräns. Kanske är det reformationens pris, men det är 

också en ledarskapsfråga att ansvara för inkludering av olikheter i en 

så vid gemenskap som Svenska kyrkan.

Frågan är vems själavård som äger företräde, de kristna trotjänar-

nas eller de andligt sökandes i periferin? Ett svar är att kyrkans cen-

trum är Jesus Kristus som levde och verkade bland samhällets mest 

marginaliserade i det dåtida samhällets periferi. 

Mission
Kyrkornas världsråds nya missionsförklaring Tillsammans för livet. 

Mission och evangelisation i en värld i förändring bekräftar tydligt de 

marginaliserades roll i missionen. Man talar om mission från margina-

lerna – inte mission till eller i marginalerna. Det är den helige Ande 

som enligt missionsförklaringen utrustar och ger kyrkorna kraft i den-

na sändning. Där uppmanas kyrkorna att vara en del av Guds mission 

(Missio Dei) i världen, det uppdrag som den uppståndne Kristus gav 

lärjungarna: ”Som Fadern har sänt mig sänder jag er” (Joh 20:21). 

Guds mission eller sändning i världen gäller alla människor och inne-

bär att vi har ett gemensamt ansvar för Guds skapelse och allt som 

finns i den. 

Traditionellt har mission varit en rörelse från (ofta välmående) 

kyrkor i centrum – västvärlden – som vänder sig till människor ute 

i periferin eller marginalen för att missionera för dem. Nu är rörel-

sen den omvända, kyrkorna uppmanas att lyssna och göra upp med 

förtryckande och livsförnekande maktsystem. Den nya missionsför-

klaringen från Kyrkornas världsråd fortsätter: ”Syftet med mission är 

inte bara att föra människor från marginalerna till maktens centrum 

utan att konfrontera dem som fortsätter att vara centrum genom att 

hålla kvar människor i marginalerna. Istället är kyrkorna kallade att 

förändra maktstrukturer.” 

Att Katarina församling har brutit trenden i Svenska kyrkan och 

lyckats nå nya stora grupper av människor är ett faktum. Det har skett 

genom ett ledarskap som öppnade kyrkan för nedtystade, avvikande 

och ibland obekväma röster. Det är en rörelse som både har utmanat 

och förändrat maktförhållanden i församlingen. Resultatet är en mö-

tesplats där människor söndag efter söndag vittnar om Guds villkors-

lösa kärlek och nåd. Vad är det om inte ett tecken på en ny mission?

En villa intill Jakobsdal, Göteborg, inköps och får namnet 

S:t Sigfridsgården, med plats för kroniskt sjuka.

1930
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Mark Twain lär en gång ha sagt att ”det är svårt att sia, särskilt om 

framtiden”.

Och visst har han rätt, i vissa avseenden. Att med exakthet säga 

vad som kommer att ske ens om några veckor är svårt, och helt omöj-

ligt blir det om vi talar om år eller decennier fram i tiden.

Trots detta är mycket i tillvaron relativt konstant. Om 15 år kommer 

vi fortfarande i huvudsak att bo i samma hus som idag och många av 

dagens bilar kommer fortfarande att rulla på våra vägar. Det är också 

troligt att två av tre svenskar fortfarande kommer att anse att ett land 

där alla har det ungefär lika bra är att föredra framför ett där dugliga 

får det bättre. Så har det nämligen sett ut i Sverige sedan 1970, trots 

skiften i politisk majoritet.

Vi kan också vara tämligen säkra på att datorerna alltjämt kommer 

att bli ungefär dubbelt så bra var 12:e månad. Det är nämligen en 

annan av tillvarons konstanter, den så kallade Moores lag, uppkallad 

efter Intels grundare Gordon Moore. Den har med vissa justeringar 

gällt i varje fall sedan Moore upptäckte den i mitten på 1960-talet.

FRAMTIDEN ÄR INTE
VAD DEN VARIT

Mats Lindgren
Framtidsforskare, teknisk 
fysiker och ekonomie 
doktor. Grundare av konsult-
företaget Kairos Future och 
författare.

Accelererande förändringstakt det enda säkra?
Det intressanta med Moores lag är att konsekvenserna av den för de 

flesta av oss är omöjliga att greppa. Drar vi linjerna mot 2030 kom-

mer t ex en dator med en beräkningskapacitet som hos en mänsklig 

hjärna (i den mån denna kan beräknas) kosta under tian. Om dagens 

prisutveckling på solceller och den takt som dessa installeras med 

håller i sig, kommer vi också globalt ha mer solelskapacitet än da-

gens samlade elproduktion. Du läste rätt, mer solel än all världens 

el idag. Även detta är en fråga om elektronik och följer Moores lag.

Om man ska välja blott en faktor med förmåga att påverka ramar-

na för Betaniastiftelsens verklighet mot 2030-35, och som vi därtill 

med viss säkerhet kan säga något om, är teknikutvecklingen alltså ett 

utmärkt val. Flyktingströmmar, oljepris, Rysslands, Kinas, EU:s eller 

IS väl och ve är betydligt mer osäkra parametrar. Men utvecklingen 

inom IT-området påverkar inte bara det vi ser som IT, utan snart sagt 

alla samhällssektorer från industriproduktion och materialteknik till 

hälsovård och genteknik. Därmed påverkar den också indirekt våra 

attityder och värderingar.

Låt oss börja med ett par exempel på var vi redan står idag står, 

som föraningar om vad vi kan förvänta oss framöver.

UTMANAD!
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Säg hej till Amelia – din framtida kompis
Hösten 2014 lanserades Amelia, världens idag (september 2015) 

bästa kognitiva dator. Amelia har tagits fram av Ipsoft, ett företag 

som arbetar med automation av IT-infrastruktur. Till skillnad från t 

ex IBM:s superdator Watson, datorn som för några år sedan blev 

stormästare i Jeopardy i amerikansk direktsändning, försöker Amelia 

efterlikna det mänskliga tänkandet. Det innebär att hon strukturerar 

upp information precis som en människa och kan utifrån denna struk-

tur dra slutsatser även om sådant som saknar explicita svar. Därtill 

talar hon 20 språk och går att kommunicera med i skrift och tal.

När Amelia nu sätts i tjänst som medarbetarcoach och informatör 

på Shells oljeborrplattformar så lär hon sig på under timmen allt som 

är värt att kunna. Hon kan på samma sätt som sin mänskliga kollega 

guida sina kollegor till rätt beslut, interagera, ställa motfrågor och 

dra slutledningar. När hon tar jobb i kundtjänsten i en bank lär hon 

sig på två månader hantera två tredjedelar av ärendena själv, bara 

genom att lyssna och lära av hur mänskliga kollegor hanterar dem.

Amelia är kanske det bästa exemplet på att det vi för några år 

sedan trodde var helt omöjligt, nämligen att datorer ska kunna er-

sätta kvalificerade kunskapsjobb och kanske rent av blir smartare än 

människor, idag av de flesta forskare ses som en fråga om när snarare 

än om. Konsultföretaget McKinsey gjorde nyligen bedömningen att 

kunskapsjobbsautomation är det ekonomiskt sett mest betydelseful-

la teknikområdet mot 2025, efter mobilteknologi.

Äkta människor runt hörnet
Men det är inte bara i kognitiva förmågor som datorer och robotar 

nafsar oss i hälarna. Också på det motoriska området rör det sig 

allt snabbare. När den amerikanska militärforskningsorganisationen 

Darpa i juni 2015 genomförde en tävling mellan räddningsrobotar 

var de tvungna att ständigt höja kvalifikationskraven. Roboten skulle 

hoppa in i en bil, köra en kortare sträcka, hoppa ur bilen, ta sig in i en 

byggnad, förbi hinder och ”rädda” en människa.

Med Amelia i huvudet inser vi att den guldglänsande tolken 3cpo 

från Star Wars, liksom hubotarna från TV-serien Äkta människor finns 

alldeles runt hörnet.

Därmed ligger vägen öppen för robotar i form av fysiska och digitala 

assistenter inom snart sagt alla områden. Prognoserna om att hälften 

av jobben kan automatiseras bort inom 15 år framstår också som 

ytterst realistiska. Men utvecklingen innebär också också att våra 

relationer till maskinerna kommer att förändras. Filmen Her, där en 

man blir förälskad i operativsystemet Samantha är förmodligen mer 

än ren fantasi. 

Redan idag relaterar människor till robotar på likartat sätt som de 

förhåller sig till sina husdjur eller andra människor. Under Darpas täv-

ling hurrade åskådarna när robotarna lyckades med sina företag och 

uttryckte sorg och bestörtning när de misslyckades. Den amerikan-

ska armén har redan idag problem med att människor utvecklar för 

djupa relationer med robotar och drönare och till och med kan vara 

beredda att riskera sina egna liv för att rädda en skadad robot.

Att robotar inom kort kommer att ses som kollegor och familje-

medlemmar på samma sätt som husdjur idag är ytterst sannolikt. 

Redan idag lär två av tre robotdammsugare och robotgräsklippare 

ha fått egennamn av sina ägare. Och då talar vi om robotar som är 

helt oförmögna att interagera med människor.

Automatsamhälle i små steg
För vården innebär teknikrevolutionen såväl utmaningar som möj-

ligheter. Vad händer med läkarnas auktoritet, med ansvar och legi-

timitet när expertsystemen övertrumfar läkarna 9 gånger av 10. Vad 

innebär det för vårdpersonal och vårdade när stora delar av det fy-

siskt krävande arbetet vårdarbete sköts av robotar? Vilken roll ska 

människorna i vården ha – ska de reduceras till chefer som designar 

och följer upp arbetet, medan majoriteten av vårdarbetet sköts av 

maskiner? Kommer vårdade, anhöriga och vårdpersonal att accep-

tera sällskapsrobotar inom äldrevården, och kan samhället tillåta att 

äldre själva köper geriatriska robotar som assisterar i hemmet och 

övervakar såväl fysisk som psykiskt välbefinnande? Vad händer om 

dessa fattar felaktiga beslut, var ligger ansvaret?

I dagsläget kanske vi uppfattar exemplen ovan som science fic-

tion. Men delar av detta finns redan på plats inom vården och stegvis 

leds vi in i ett alltmer automatiserat vårdsystem. Precis som bilarna 
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som blir alltmer automatiserade, kommer vården att automatiseras 

successivt. Backkamera. Automatiska bromssystem som stannar bi-

len om ett hinder dyker upp. Adaptiva farthållare och system som 

kontrollerar att man inte vinglar ut i vägrenen. Självparkeringssystem. 

Snart kör bilen själv på motorvägen utan att vi tänker på det, och 

sedan är inte steget långt till att den gör det i stan. 

På samma sätt som den helautomatiska bilen smyger in, kommer 

den robotassisterade vården att etableras stegvis. Expertsystem. 

Exoskelett. Lyftrobotar. Digitala hälsocoacher. Biofeedbacksystem. 

Och eftersom marknaden alltid är snabbare på att ta till sig ny teknik 

än planekonomiska system så kommer konsumenter och privata ak-

törer utsätta det offentliga vårdsystemet för ett förändringstryck, där 

konsumenterna förväntar sig att systemet drar nytta av de senaste 

tekniska möjligheterna. Precis som yngre kroniker i flera år förväntat 

sig att kunna twittra med sina läkare.

Sega och flyktiga värderingsförskjutningar
Synen på det goda samhället är som vi sett en av tillvarons konstan-

ter. Och värderingar är i allmänhet trögrörliga och sega strukturer, då 

grundläggande värderingar formas under vår uppväxt och låses fast 

bakom dubbla lås.

Men det gäller inte alla attityder. Det finns också områden som 

förändras förvånansvärt snabbt. På tio år under början av 00-talet 

förändrades t ex synen på homoadoptioner i Sverige från 80 procent 

mot till 80 procent för. Det som ena året uppfattas som främman-

de och fel kan alltså nästa år ses som en självklarhet och mänsklig 

rättighet. 

När den tekniska utvecklingen stormar fram hamnar alltmer inom 

det möjligas horisont. Och det som är möjligt uppfattas också 

snabbt som en mänsklig rättighet. Med hjälp av de förbättrade möj-

ligheterna att bearbeta enorma mängder information tar nu gentek-

niken språngvisa steg framåt. Men vad innebär det på sikt för vår 

inställning till vad som är mänskliga rättigheter? Vilka frågor kommer 

att vara etiskt brännande i ett landskap där möjligheternas horisont 

ligger långt bortom dagens verklighet? Kommer vi se genmodifie-

ring av foster i syfte att förbättra fysiska eller mentala anlag som en 

självklarhet? Kommer vi kanske rent av anse att det är en mänsklig 

rättighet för en ensamstående man att på landstingets bekostnad 

och med hjälp av en artificiell livmoder skaffa sig en genmodifierad 

klon av sig själv? Även ensamstående män ska väl ha rätt till barn?

Den som lever får se. För Betaniastiftelsen lär det i varje fall finnas 

gott om uppgifter.

Ett sjukhem för medicin och 

kirurgi öppnas i Stockholm.

1932
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Hon kommer emot mig på gatan. Med ena handen kör hon en barn-

vagn. Jag märker att den inte är tom. Det kommer ett litet jollrande 

läte där inifrån. I den andra handen har hon en mobil. 

Hon skriver frenetiskt på den. Helt upptagen av det som händer där. 

För säkerhets skull tar jag några steg åt sidan. Jag tror inte att hon 

märker mig heller.

Lite längre fram vid torget sitter tre ungdomar på en bänk. Det 

är inte svårt att ana att de känner varandra. De sitter nära varandra. 

Pratar gör de, i var sin mobil. De sitter tillsammans och umgås med 

någon annan.

Vi tar också en tur in på muséet. Det var fantastiska bilder som 

prydde väggarna. Två personer går framför oss. De har en selfie-

pinne i handen. Omgiven av skönhet, unik konst, tar de hela tiden 

bilder på sig själva. Nu kan de visa att de varit där, även om de  kanske 

inte sett en enda tavla, utom de som råkar hamna på bilden nästan 

helt dolda bakom två ansikten. 

Aldrig någonsin i människans historia har vi haft så många relation-

er med så många människor. Aldrig har vi kommunicerat med så 

många på så många olika sätt. 3 000 budskap per dag når oss, säger 

kommunikatörerna. Bara en dagstidning av söndagsstorlek innehåller 

OM SAMTAL, MÖTEN 
OCH NÄRVARO

Esbjörn Hagberg

mer information än vad medeltidmänniskan fick under hela sitt liv. På 

twitter så vi kan formulera någon tanke med 144 tecken. På facebook 

kan vi informera om allt från vad vi äter till på vilken badstrand vi 

solar på i Grekland. På instagram kan vi ta bilderna som  upplyser om 

vem jag träffat idag. Arbetslivet är för många fyllda av korta  möten 

fokuserade på uppgifter. 

Det är de många mötenas tid men frågan är förstås om vi verkligen 

möts. Annat än på ytan förstås. Om ögon verkligen får möta ögon 

eller om djup får möta djup. 

Jag är på studiebesök i några av stiftets kommuner. Vi möts för att 

tala om livskvalitet och om vad det innebär att vara människa i  denna 

tid. Det blir ett samtal som rör sig kring åren när man är ung och 

tiden när man blivit gammal. 

Nästan 40 procent av flickorna i högstadet säger att de mår dåligt, 

berättar man. I Sverige minskar antalet självmord, utom bland unga. 

Svenska tonåringar mår bland de sämre i Europa. Från sjukvården 

vittnar man om alla de som är födda på 80-90 talen som stora vård-

konsumenter. Inte för att man är fysiskt sjuk utan för att man inte 

orkar med livet. Ekonomerna säger att den psykiska ohälsan kostar 

samhället mer än all vård av fysiska sjukdomar. 

Biskop i Karlstad stift. 
Tidigare själavårdslärare och 
rektor vid Johannelunds 
teologiska högskola.
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När vi talar om de äldre blir tonen lite ljusare. I vårt land mår många 

äldre bra och har en hög livskvalitet. Men så finns förstås ensamhe-

ten. Sverige är det land i världen som har flest ensamhushåll. Att leva 

ensam behöver inte alls betyda att man upplevelser sig ensam. Men, 

allt för många upplever också ensamhet. 

”Hur kan vi ha det så bra och må så dåligt.” Jag har hört många 

föredragshållare ställa frågan. Svaren är osäkra och famlande. 

Hon var lite drastisk, psykiatrisköterskan. Hon som möter så många 

unga som inte mår väl. ”De behöver varken medicin eller terapi, de 

behöver nybakade bullar och varm choklad”, sa hon. Så fångar hon 

i en bild det som säger något viktigt om våra djupaste behov. Varje 

människa längtar efter att bli sedd, lyssnad på, bekräftad och älskad. 

Vi söker efter tillit och mening. Läkedom blir medmänsklig omsorg 

och närvaron av någon som vill mig väl. Kanske också erfarenheten 

av ett liv som är större än ett stycke vardag.

Möten och ord
”I begynnelsen fanns Ordet.” Så börjar Johannesvangeliet. Det är en 

berättelse om Ordet som skapar, ger liv och finns med redan i tidens 

början. ”Utan det blev ingenting till av allt som finns till.” (Joh. 1:3)

De allra flesta människor har fått förmågan att tala. Genom språket 

skapar vi vår verklighet och formar vår värld. Genom orden ges vi 

möjlighet att förstå och tolka våra erfarenheter. Det är så vi kan bli 

tydliga för oss själva och andra blir tydliga för oss. När jag berättar 

min egen berättelse så träder bilden av mig själv fram. Det kan vara 

särskilt viktigt när livet dramatiskt förändrats. Oftast har vi en mer 

eller mindre tydlig bild av oss själva. Men så händer något. Jag blir 

sjuk, friställd, mister en närstående eller kanske bara blir pensionär 

efter ett långt yrkesliv. Jag är i varje fall inte riktigt den jag var eller 

den som jag sett mig som. Då behöver jag på ett nytt sätt berätta 

min berättelse. Den är annorlunda men även där kan jag finna mig 

själv. 

I en berättelse kan struktur skapas. Det är ett grundläggande 

mänskligt behov att se sig i ett sammanhang av dåtid och framtid, av 

orsak och verkan. Det handlar om att se rötter, relationer och sociala 

sammanhang. Hur de olika händelserna i livet samspelar och formar 

”Det är bättre att 
tala med dig 

en kväll än att läsa
böcker i tio år.”

En villa på Tranholmen, Stockholm, 

köps och blir rekreationsplats för 

Betaniasystrarna.

1934
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ett nu. Bara den som har en historia kan skapa bilden av en morgon-

dag. Bara den som kan se bakåt kan se framåt och därmed se hoppet 

om en annan dag. Det är också i dessa berättelser som upplevelsen 

av mening skapas. Där sammanhang finns kan mening uppfattas. 

Behovet av mening är grundläggande. ”Varför” är väl en av de för-

sta frågorna som ställs när katastrofen sker. Vi vill kunna förstå. Leva 

i den begriplighet som ändå ger någon form att trygghet till livet. 

Det är inte underligt att också den djupaste livstolkning, som vi kallar 

tro, på ett särskilt sätt blir en del av livet när den får kläs i ord och 

prövas i relation till en lyssnare. ”Ty om du med din mun bekänner.” 

Så uttrycker sig aposteln Paulus och berör ordens hemlighet att låta 

tro genom ord bli till liv. 

I mycket berättande finns en upplevelse av befrielse. Den som bär 

en hemlighet, en skuld eller en ”ryggsäck” med svåra upplevelser 

kan ofta genom sina erfarenheter känna sig fången i sig själv. Att då 

få formulera sig känns ofta som att bli befriad. En börda lättar, en 

skuld kan upplevas förlåten, en skam kan mötas av förstående kärlek, 

ett försoningens ljus kan ge livet ett annat lyster.

”Det är bättre att tala med dig en kväll än att läsa böcker i tio år.” 

Jag läser citatet från Yutang, en kinesisk filosof.

Man vet när det är ett gott samtal. Här finns tilliten. Kanske det är 

något av det svåraste. Allt för många har upplevt sig svikna. ”Vem 

kan man lita på? Vem orkar höra vem jag egentligen är och vad jag 

verkligen upplevt? Vem kan älska mig som den jag är.” Frågorna 

lever som tysta frågor i nästan varje möte. Det är väl ett av skälen 

till varför det goda samtalet ofta kräver tid. Tid att pröva varandra. 

Tid att våga bygga en tilltro till att den som lyssnar vill mig väl. Inte 

kommer att avvisa, söka tillrättalägga eller försvara, alltför mycket ta 

på sig rådgivarens eller översättarens roll. ”Om du vill samtal, så tag 

dig inte ton som om bara dina egna ord skulle gälla. Tänk på att du 

inte är mer än ena parten…” Så skrev biskopen Dom Helder Camara. 

Jag tror vi känner oss hemma i tanken.

”Mamma, när du inte hör mig är det som om jag inte finns.” Hon 

var nog sex år när hon sa så. Barnets mamma hade haft alldeles för 

mycket att göra. Mamman hade visserligen varit där men inte varit 

närvarande. I närvaron finns ett ”Jag finns för dig”. Kanske är den en 

av tidens utmaningar, när önskan av åtkomlighet gör oss splittrade, 

när bristen på tid att få avsluta öppnar för att inte kunna lämna, när 

framtiden pockar på handling nu, då är det inte alltid enkelt att vara 

där man är. Att vara närvarande förutsätter att jag kan lämna allt för 

ett nu, ett här och ett jag och du.

I det goda samtalet finns en frihet. Det handlar inte om att någon 

ska övertygas eller få rätt. Här finns inte behovet att polarisera eller 

skapa enighet. Samtalet är ett möte där man lyssnar i vetskap om att vi 

aldrig fullt kan förstå en annans liv samtidigt som vi aldrig slutar sträva 

efter att försöka förstå. Här finns insikten att varje människa har sin uni-

ka berättelse, som ingen vare sig behöver moralisera över eller ha syn-

punkter på. Däremot behöver berättelserna delas och accepteras som 

den andres upplevelse och förståelse. Den människa som berättar ska 

respekteras. Inte så att man måste tycka om allt som förmedlas eller 

ens tycka att allt en människa gjort är klokt eller ens bra. Men vill man 

en människas förändring så måste den börja med att möta henne där 

hon är. ”Kärlek utan sanning är sentimentalitet och sanning utan kärlek 

är brutalitet.” Jag vet inte var jag läste ord en. Men de har följt mig. 

Utmaning och gåva
Det är lätt att i varje tid måla just sin tid i mörka färger. Jag tror ändå 

att vår tid ställer oss inför viktiga utmaningar. Det berör möjligheten 

för varje människa att leva ett värdigt och gott liv. De senaste årtion-

dena har man i många sammanhang, som berör människans hälsa, 

talat om människan som kropp, själ och ande. Människan förstås åter 

i ett holistiskt perspektiv. Det går inte att tänka människan utan att 

både se materiella, psykiska och andliga behov. Här tror jag att de 

kristna kyrkorna har ett viktigt bidrag till vår tid. Den kristna trons 

förståelse av människan bryter på många sätt med den individua-

listiska bild som idag är dominerande. Visserligen ger den kristna 

tron uttryck för att varje människa är skapad unik. Varje människa 

har ett oändligt värde. Hon är värd att bli älskad bara för sin egen 

skull. Ändå kan, i ett kristet perspektiv, människan inte förstås annat 

än i relation, till Gud och varandra. Människan blir fullt ut människa i 

mötet med ett Du. 
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Den kristna församlingen hämtar dessutom sin självförståelse i  bilder 

av kroppen. Var och en är beroende av varandra. Det är ingen till-

fällighet att församling och kyrkor därför är oerhört skickliga på att 

skapa mötesplatser och bygga gemenskaper. Gemenskapen i kyrkan 

är inte en verksamhet utan en identitet. Kyrkan har dessutom en lång 

tradition av att förvalta själavårdstraditioner. Ur människans behov av 

förlåtelse har själavården utvecklats till att beröra hela människans 

liv. Kyrkan förvaltar också ett språk som på grund av sekulariseringen 

riskerat att gå förlorat. Det är ett språk som har ord för människans 

existentiella och andliga behov och erfarenheter. Att kyrkor blir sam-

lingsplatser när lokala eller nationella kriser uppstår är därför inte 

förvånande. Här finns orden, symbolerna och riterna. Det som gör 

det möjligt att uppleva gemenskap och tolka det som skett. Kyrkorna 

har dessutom i människors medvetande ett förtroende. I den brist-

ande tillitens tid hör jag många säga: ”Det är en trygghet att kyrkan 

finns här.” Det jag då hör är att man vet att om något händer så finns 

någon för mig. Någon som också vet att man inte för vidare det som 

ibland måste få berättas.

Behoven i dagens samhälle för goda möten och samtal är oänd-

liga. Det vet alla som idag arbetar med människor både i samhälle 

och kyrkor. Somliga möten och uppgifter måste hanteras av de som 

har särskilda kompetenser. Det mesta som tillhör livet kan mötas av 

varje människa som vill vara medmänniska. Somliga möten kan ses 

som ”sjukvård” när livet gått sönder, de flesta möten kan ses som 

”friskvård” där vi stöder varandra att hantera livets vardagligheter. 

Här behövs en ny frimodighet att tro sig kunna betyda något för 

andra människor. Att våga tro att mitt livs erfarenhet är en central 

kunskap i mötet med andra. 

Henri Nowen, präst och författare, skrev en gång: ”En kristen 

gemen skap är alltså en helande gemenskap, inte därför att sår läks 

och smärta lindras utan därför att sår och smärta öppnas för en ny 

vision.”

Kyrkan och församlingen har en kallelse. ”Bär varandras bördor så 

uppfyller ni Kristi lag.” (Gal.6:2). ”Gläd er med dem som gläder sig 

och gråt med dem som gråter.” (Rom. 12:15). Därför behövs samman-

hang där vi får fördjupa vår kunskap, inspirera och ge varandra tilltro 

till våra möjligheter att betyda något för någon annan, att låta möte 

bli själavård. 

Själavården har sin egen identitet som är ett komplement till vad 

andra sammanhang kan bidra med. Sedan många år tillbaka har jag 

lånat definition av själavården som ”teologi i personlig kontext”. 

 Varje ord i den definitionen har sin betydelse. ”Teologi” berör bland 

annat vår reflektion kring tro, gudsbilder, kyrkans samlade erfarenhet 

genom tiderna och spiritualitet. ”Personlig” sätter teologin in i en 

människas individuella och unika erfarenhet och tolkning av sitt eget 

liv. Även om kyrkan gemensamt bekänner en tro tar den alltid sig 

uttryck och formas i varje människas liv utifrån hennes erfarenheter. 

”Kontext” sätter människan in i ett sammanhang större än hon själv. 

En människa är en del av sin miljö, sin tid, sina relationer och sitt 

samhälle. Det är i detta möte mellan gemenskap och individ, tradi-

tion och personlig tro som själavårdssamtalet äger rum. Det är här 

människan ges möjlighet att möta sig själv, andra och Gud. Det är i 

detta möte vi alla har något att bidra med. 

När jag är på församlingsbesök brukar vi ibland ägna oss åt att 

räkna. Vi räknar hur många möten vi haft under en vecka. Det brukar 

nästan alltid bli överraskande många. Många korta och snabbt av-

klarade möten. En hälsning, ett ”hur är det” och så går vi vidare till 

nästa. Så kommer följdfrågan: ”Vad gör vi med alla dessa möten?” 

Ibland måste möten få vara korta möten. Men i en tid där många 

 söker sig själv, gemenskap och mening finns också längtan efter att 

få berätta sin berättelse. En förhoppning att någon ska bjuda in, 

stanna kvar och ge en stund av sin tid. Vara medmänniska. Det är då 

som de många mötenas tid kan bli möjligheternas tid. Då kan också 

ytliga möten förvandlas till möten där ögon ges tid att möta ögon 

och djup får beröra djup. Så skapar möten nya berättelser och livet 

blir ännu rikare. 
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Guds urolige hjerte
En gammel mann sitter bøyd over en bok i sitt arbeidsrom.  Abraham 

Heschel er en av de store jødiske teologene i forrige århundre. Han 

leser langsomt. Boka han holder er en kristen klassiker, Augustins 

Confessiones. Han stanser opp for det kanskje mest kjente av alle 

 Augustin-ord: ”Menneskets hjerte er urolig inntil det finner hvile i 

deg, o Gud.”

Stille lenge og ordene synker: Menneskets urolige hjerte… 

Heschel speiler den berømte metaforen i Israels-folkets historie og 

guds erfaring, i Loven og Profetenes bilder av den usynlige Gud. Og 

så kommer det ettertenksomt:

”Ja, det er sant at menneskets hjerte er urolig. Men det er en dy-

pere og sterkere sannhet at Guds hjerte er urolig.”

Hva er det Heschel har sett? 

Han har sett sporene av en lidenskapelig, jordvendt Gud. En Gud 

med ”et hjerte større enn verden”. En Gud dypt involvert i folkets 

historie. En Gud med livets kilde i sine hender. En Gud som bærer 

verden og gir alt som lever liv. Hør bare hva Skriftene sier:

”Dersom Han (Gud) bare tenkte på seg selv og trakk sin Ånd og sin 

EN GUD SOM BØYER SEG 
MOT JORDEN

Leif Gunnar Engedal

livspust tilbake, da ville hver levende skapning død – og menneske 

bli til jord igjen” ( Job 34, 14-15 )

Og han har sett en Gud i bevegelse. Ikke en fjern og ubevegelig 

og uberørt Gud. Men en Gud som bøyer seg mot jorden. En Gud i 

bevegelse ned mot dypene i menneskelig erfaring. Slik profeten sier:  

”Så sier Han som er høyt opphøyd, som troner evig, og har navnet 

Den Hellige: I det høye og hellige bor jeg – og hos den som er knust 

– og hos den som er nedbøyd i ånden. Jeg vil vekke de nedbøydes 

ånd til liv – jeg vil gjøre de knustes hjerter levende.” ( Jes 57,15). 

En Gud som forbarmer seg. En Gud som kommer. Livgiveren og 

Frigjøreren. 

En teolog som tilhører den østlige, ortodokse tradisjonen speiler 

den samme historien. Han ser den fullbyrdes i Jesus fra Nasaret og 

leve videre i den kristne kirkes tro. Han spør: Hvem er Gud? Hvordan 

kan vi tale om Mysteriet bortenfor alle ord? Selv sier han det slik: 

”Gud er navnet på et fellesskap som åpner seg i evig kjærlighet mot 

verden”. 

Jeg liker denne måten å nærme seg mysteriet på. En trinitarisk 

teologi :  Gud er navnet på et fellesskap – Faderen, Sønnen og 

Professor i praktisk teologi 
vid Det Teologiske 
Menighetsfakultet i Oslo. 
Under många år ledare 
för Institutt for Sjelesorg, 
Modum Bad.
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 Ånden – Livgiveren, Forsoneren, Frigjøreren.  Og dette ”fellesskapet 

i Gud” lukker seg ikke om seg selv. Det åpner seg og knytter uoppsli-

telige bånd med verden – med jordkloden, med alt som lever, med 

menneskeslekten og alle urolige hjerter. 

En Gud som bøyer seg mot jorden
Nettopp her  - i bildet av en Gud som bøyer seg mot jorden – har den 

kristne spiritualiteten og den kristne sjelesorgen sitt utgangspunkt 

og sin forankring. Fordi den opphøyde og hellige bøyer seg mot jor-

den. Fordi kjærlighetsfellesskapet i Gud åpner seg og vil  hente alle 

inn til seg. Derfor finnes en kristen kirke, derfor finnes forkynnelse og 

diakoni og sjelesorg. 

Marias gravide mage gjør det synlig for all verden: Gud mener 

alvor med sin kjærlighet. Han bøyer seg mot jorden, og blir barn, 

blir menneske. Han deler våre kår og Han bærer verdens synd. 

Det blir synlig i Betlehem. Det blir synlig ved Jordans bredder og i 

 Kapernaum og Nasaret og Jerusalem. Det blir synlig på Korset og i 

Oppstandelsen. Og på alle små og kronglete sideveier mot våre livs 

Emmaus: Fellesskapet i Gud åpner. Den allmektige bøyer seg mot 

jorden. Livgiveren gir sitt liv. 

För at du inte tog det gudomliga 

dig til en krona

För at du valde smälek och fattigdom

Vet vi vem Gud är.      

( Olov Hartman )

Derfor insisterer den kristne kirke på uløselige bånd mellom talen om 

Gud og historien om Jesus Kristus slik Bibelen og det apostoliske 

vitnes byrdet gir den til oss. Ikke bare slik at Gud på en særskilt måte 

har talt gjennom Jesus som profet eller åndelig vismann. Hjertes-

laget i den trinitariske teologien er nettopp dette: I Jesus bøyer Gud 

selv seg ned. Ordet blir menneske. Den Gud som ingen noen gang 

har sett, har Sønnen vist oss hvem er.

Hva betyr dette med tanke på kristen spiritualitet og sjelesorg?  

”Vær jorden tro”
Den norske teologen Tor Aukrust utga for mange år siden ei bok 

med tittelen ”Tilbake til det ukjent”. Det var på mange måter ei an-

nerledes og spennende bok. En sentral tese i boka ble formulert 

omtrent slik: ”Den Gud som åpenbarer seg i den jødisk-kristne reli-

gion er en oppsiktsvekkende ‘verdslig’ Gud”.  Formuleringen gjorde 

inntrykk.  Hva mente han med det?

Han ville framheve et sentralt og egenartet trekk i kristen gudstro:  

Gud lever ikke et tilbaketrukket liv i himmelen, opptatt med ”ånde-

lige ting”. Tvert imot understrekes det gjennom hele den bibelske 

fortelling at Gud er lidenskapelig vendt mot jorden.  Jorden liv med 

alt som fyller det angår Gud. Ikke utvendig , distansert og tilfeldig. 

Jordens liv rører ved Guds hjerte. Han kjemper på livets side mot 

urett og undertrykkelse, mot fattigdom og nød, mot alt som truer og 

krenker livet . 

Ja mere enn det: Det er Gud selv som ved sin Ånd gir verden liv og 

fornyer jordens overflate. «He’s got the whole world in his hand» - og 

Gud har følsomme hender. Hele den biosfæriske livsveven speiler 

Guds godhet og vitner om Skaperens makt. Det er relasjonen til den 

treenige  Gud som konstituerer og bærer naturens og menneskenes 

liv ( Joh 1,3; Kol,1.16-17).  Dette perspektivet er avgjørende i kristen 

tro og livstolkning. 

En kristen spiritualitet verdt navnet lever av Guds ja til jorden. I den-

ne mening er den over alt og alltid en ”jordfestet” spiritualitet. I 

dette perspektivet får derfor også Nietzsches (ateistiske)  kamprop  

”Vær jorden tro!” en dyp kristen mening. En jordfestet spiritualitet 

og en kristen sjelesorg søker alltid en praksis som overskrider split-

telsene mellom Gud og verden, ånd og materie, sjel og kropp, tanke 

og følelse, kontemplasjon og aksjon.  

Slik er den programmatisk anti-gnostisk: Hva hjelper åndelige 

opplevelser  eller sjelens oppbyggelse i stille retreat, hvis naturen 

ranes og den økologiske veven revner? Nedbrutt natur og ødelagt 

miljø er hån mot livet og forakt for Livgiveren. Kristen sjelesorg har 

ikke en særinteresse knyttet til ”sjelen” eller ”de rent åndelig spørs-

mål”. Sjelesorgen skal leve i Kristi etterfølgelse. Den skal øve seg i 

troskap mot den Gud som elsker verden og hvert enkelt menneske. 
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Derfor åpner sjelesorgen seg for den menneskelige erfaring i all dens 

jordiske variasjon og kompleksitet. Fordi Gud favner om alt men-

neskelig, er sjelesorgen åpent lyttende mot menneskers erfaringer 

slik de faktisk er.

Tre veivisere
Troen på en Gud som bøyer seg mot jorden og elsker verden, legger 

markerte føringer for en kristen praksis. Den angir en grunnretning 

som kanskje kan formuleres slik:  Den som søker  den høyeste Gud 

må øve seg i å se nedover !

Jeg vil antyde tre momenter som følger av dette og som har av-

gjørende betydning for  kristen spiritualitet og sjelesorg.

Det første momentet peker mot ”det sakramentale”: En jordfes-

tet spiritualitet fødes i vann og næres av brød og vin. Det betyr: I 

dåpen skjenkes det nye livet. Vi tegnes med korsets tegn – troens 

og forsakelsens merke. Noe skal dø og legges i jorden. Troens ”ja”  

og forsakelsens ”nei”. Slik skal livet leves og vokse – og næres av 

nattverdens brød og vin. Ingen opplevelser eller erfaringer, ingen 

åndelig disiplin eller ytelse kan rokke ved den treenige Guds gave 

i sakramentenes uoppslitelige nåde. Dette er troens og den kristne 

sjelesorgens fundament. 

Det andre momentet peker mot fellesskapet – ”koinonia”: En jord-

festet spiritualitet ser og erkjenner vår elementære avhengighet og 

sårbarhet. Derfor søker den fellesskapets styrke. Gudstjenesten, 

bønnen, samtalen – den praktiske jordnære omsorgen og vitnes-

byrdet som åpner fellesskapet og inviterer andre inn. Kristenliv er 

ingen soloprestasjon, ingen reise for ensomme ulver. Paulus viste vei 

når han skrev: ”Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten 

Kristi lov”( Gal 6,2 ). Dette er sjelesørgerens kall: Med evangeliet og 

barmhjertighetens gjerninger å tjene andre. Og i denne tjenesten 

kjenne den styrke som fellesskapet gir,  og dele den i solidarisk med-

vandring med andre.

Dermed er også det tredje momentet nevnt:  tjenesten for  andre.  

Gud er skjult i det høye. Men i ”det lave” er han å finne: – I en plaget 

og presset natur, i økosystemer som desimeres og  bryter  sammen 

– hos utstøtte og fattige og marginaliserte – der er  Kristus. Og der 

roper Ånden på medarbeidere i kampen for livet. Sjele sørgerens 

 tjeneste er en viktig del av denne kampen. Her hører  disiplin og 

øvelse med. Troens ”ja” og ”nei” angir grunnrytmen i felles skapets 

liv. Diakonien må øves og kjempes fram av individer og felles-

skap som skjerper blikket for andres nød, og strekker seg mot en 

 Kristus-formet  tjeneste i verden.

Ur Betaniastiftelsens årsberättelse 1936: ”För Betaniastiftelsen har det gångna 

årtet varit ett märkesår. De vid slutet av 1935 inköpta fastigheterna på Grev 

Turegatan, Stockholm har underkastats en genomgripande ombyggnad, som 

resulterat i ett modernt sjukhem och hem för våra systrar.

Därmed har ett länge närt önskemål om ett sjuk- och systrahem under samma 

tak förverkligats.”

1936
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Vad är då en människa?
En höstkväll i Stockholm har jag efter en kursdag med intensivt de-

lande tagit båten ut till Valdemarsudde. Jag behöver gå åt sidan 

för att samla ihop inre och yttre intryck från dagen. Det pågår en 

ut ställning med akvarellmålaren Lars Lerins tavlor. På en av pallarna 

i utställningsrummen sjunker jag ner och ögonen faller på en av de 

stora målningarna. Den föreställer en ensam bensinmack bland snö-

drivor och den fångar mig fullständigt i en närvaro.  Jag upplever en 

djup inre samhörighet med denna bensinmack, och tårar fyller mina 

ögon. Vad är det som så oväntat rör vid djupet inom mig? Det är 

tavlans skönhet och hur motivet och färgerna bortom orden möter 

min existentiella ensamhet. Men mest av allt är det upplevelsen av 

att någon genom målningen kommer mig till mötes och delar min 

inre och yttre verklighet. 

Hur kan vi förstå vad en människa djupast sett är och vad som ger 

livsmening? Hur kan själavård och psykoterapi berika varandra för 

denna förståelse när de får finnas sida vid sida för att vara människor 

till hjälp i personliga, andliga, fysiska och sociala behov.  Min utgångs-

punkt hämtar jag från min vardag vid Skara stifts Själavårdsinstitut, 

Lilleskog, där jag är verksam som präst och psykoterapeut. Jag vill 

SJÄLAVÅRD OCH 
PSYKOTERAPI

Helena Högström
Präst, psykoterapeut och 
handledare i Svenska kyrkan. 
Stiftsadjunkt i Skara stift, och 
föreståndare vid Skara stifts 
själavårdsinstitut, Lilleskog, 
Alingsås.

dela tankar hur några språk, teorier och metoder för vad det är att 

vara människa kan vara hjälpsamma för varandra, utifrån den tid vi 

lever i. Vi är alla barn av vår tid.

När jag studerade till präst under 80–talet var själavården starkt 

präglad av psykologins och psykoterapins tankar. Konfidenten, ”den 

som anförtror sig” och dennes problem i livet var helt i centrum vid 

själavårdssamtalet. Psykoterapeutiska teorier var naturliga redskap 

för en djupare förståelse och begrepp som överföring, motöverfö-

ring och motstånd var en självklar del av utbildningen till själavår-

dare.  Det var ett själavårdssamtal, genom att det ägde rum i för-

samlingens sammanhang och med Gud som en naturlig följeslagare. 

Ibland blev det på bekostnad av kyrkans egna självårdstraditioner 

och den bibliska berättelsens möjligheter att ge tolkning och mening 

för en människas liv. För mig som präst har alltid perspektiven kring 

mitt eget liv och dem jag möter fördjupats när teorier och språk fått 

mötas. När en människas berättelse får möta inte bara psykologins, 

psykoterapins, biologins utan även konst, litteratur och musik. Allt 

behövs för att ge en förståelse för hur vi människor är kropp, själ och 

ande.
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Själavård och psykoterapi vid Själavårdsinstitutet 
Själavård och psykoterapi är båda omfattande och övergripande be-

grepp. Varje människa är bärare av själavården i vår djupaste kallelse 

att finnas till för varandra, att vara själavårdande, med församlingens 

omsorg som utgångspunkt. Psykoterapi är behandling av psykiska, 

relationella och existentiella problem med psykologiska metoder. 

Ordet psykoterapi kommer av grekiskans psyke ”själ” och therapeia 

”tjänst”, ”vård”, ”behandling”.  Vid Själavårdinstitutet verkar vi uti-

från själavård som ett övergripande och samlande begrepp för olika 

vägar att vara människor till hjälp. I centrum är den enskilda männ-

iskans behov och detta skall mötas genom att verksamheten speglar 

själavårdens stora mångfald. Både som stöd för den enskilda männ-

iskan, och som en erfarenhet av att vistas i en miljö som är själavår-

dande. Svaret på hur det gestaltas är hela tiden i vardande och varje 

dag bär nya möten och uttryck. 

Det första mötet när man kommer till institutet är miljön.  Gården 

är byggd i patricierstil i början av 1900-talet. Redan när vi går in ge-

nom porten får vi känslan av att komma in i ett skyddat rum. Vi läm-

nar något för att träda in i ett annat, ett samtal, tystnad eller tid för 

eftertanke. Det är ett ”hållande” hus med tjocka skyddande väggar 

mot vardagens liv som pågår utanför.  När du stiger in i hallen skall 

det kännas att du är väntad och att någon varit här före dig. Ljuset 

brinner i den lilla hallen, kaffet och tevattnet är varmt. Vid måltiderna 

bryter vi brödet mellan oss som tecken på delande och samhörighet 

till kropp och själ. Vinterdagar brinner det i den öppna spisen i sa-

longen. Här är gott om samtalsrum, men även rum för övernattning, 

rum för delande, rum för andakt i det lilla gårdskapellet. För den 

som stannar flera dagar finns möjlighet till taktil massage eller vand-

ringar. Huset talar om tidens gång, det känns att det levts och levs i 

huset. Det lite högtidliga möter vardagens enkelhet. Här skall finnas 

en plats för livet sådant det är just nu. Olika tider behöver vi olika 

stöd och hjälp för att hantera livet. Ibland genom själavård, ibland 

genom psykoterapi. Det är det relationella mötet som är i centrum 

och den som kommer till institutet vet att här sker samtalen i mötet 

med en terapeut som räknar med Guds närvaro i samtalen. Både 

i det själavårdande där ord, bilder, livstolkning och mening sker i 

 andan av denne tredje närvarande. Men även Gud som en relationell 

internaliserad aspekt i psykoterapin, där ett utforskande kan ske hur 

tidigare relationer och affekter aktualiseras i denna relation. 

Med denna syn på själavård som övergripande begrepp, utgår 

verksamheten i såväl samtal, retreater och utbildningar utifrån fyra 

dimensioner. Även om det sker utifrån olika språk, tolkningar, teorier 

och metoder: 

1. Omsorg: handlar om att bli mött i våra grundläggande behov i 

livet, både fysiska, sociala, psykiska och existentiella behov.

2. Eftertanke: handlar om att i ett möte få stanna upp och fundera 

över vår existens.

3. Tolkning: handlar om att i ett möte, utifrån en teoribildning, teo-

logisk, psykologisk, psykoterapeutisk existentiell m.fl. söka förstå-

else och mening.

4. Fördjupning: handlar om att i ett möte skapa en djupare förståel-

se för vad det är att vara människa i relation med andra och Gud.

Marias och Elisabets möte
Det finns bilder som vi kan leva med hela livet. Ikoner har för mig 

varit sådana bilder, och de har funnits med som vardagliga medi-

tationsbilder så länge jag kan minnas.  Både under min uppväxt, i 

vårt hem idag och på Själavårdsinstitutet.  En ikon har blivit särskilt 

betydelsefull. Den gestaltar Elisabets och Marias möte, så som det 

beskrivs i Lukasevangeliet. Det berättas att Maria några dagar efter 

ängeln Gabriels besök och budet att hon skall föda Jesus, beger sig 

genom bergsbygden till sin släkting Elisabet. Jag har mediterat över 

den i mitt eget liv, i olika livsfaser har den trätt fram på ett nytt sätt, 

gestalterna har bytt ansikte, fått liv av mitt inre liv, väckt längtan och 

saknad. Men det har också blivit en bild som för mig kan beskriva 

själavårdens mångfald vid Själavårdsinstitutet. 

Det grekiska ordet ”eikon” betyder helt enkelt bild. I kyrkan har or-

det ikon blivit allt mer liktydigt med helig bild. Att se på en ikon är 

som att se in i en värld som både är här och nu, nära och känd, men 
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samtidigt outgrundlig. Ikonen föreställer konkreta människor, vi läser 

in anletsdrag, kroppsspråk, känslor och affekter. Ingenting mänskligt 

tas bort men det finns också här något evigt bortanför. Djup efter 

djup öppnar sig. Den liknar den typ av erfarenheter när något mer vi-

sar sig. I mötet med en annan människa, min kväll på Valdemarsudde 

inför Lars Lerins målning eller ett musikstycke som berör. I alla hand-

lar det om att vara i relation med något, som är en någon som berör. 

Som ett själens djup som öppnar sig mot det oändliga, vår djupaste 

identitet möter någon och vårt eget ansikte möter någon. Genom 

symboler och färger låter ikonen oss se Gud i människan och talar till 

oss om vad en människa djupast sett är. Reducerar vi ikonen bara till 

en vacker målningsteknik har något viktigt gått förlorat. 

Ikonen med Maria och Elisabet gestaltar ett nu, men bär som varje 

möte det som varit, det som är och det som skall komma. Den är som 

en urbild. För båda har livet tagit en oväntad vändning. Elisabet skall 

bli mor på ålderns höst och den unga Maria står genom sin graviditet 

inför ett faktum hon måste hantera. I flera dagar färdas hon genom 

bergsbygden för detta möte med den hon längtar att möta. Ikonen 

med Maria och Elisabet får nu bli utgångspunkt för hur själavård och 

psykoterapi kan berika varandra.

Själavård och psykoterapi är att söka sig mot någon 
Psykoanalytikern John Bowlby synliggjorde hur upplevelser av tillit 

och trygghet i våra tidiga anknytningserfarenheter ligger till grund 

för vårt sätt att utforska och söka oss mot omgivningen. Barnet har 

en medfödd förmåga att redan från födseln knyta an för att uppleva 

trygghet (Broberg  Et al 2007). Vi söker oss i närhet till andra, bort 

och utanför oss själva, för att självständigt kunna utforska den inre 

och den yttre verkligheten i trygga tillitsfulla relationer. Därför skapar 

relationer vår djupaste upplevelse av mening, som när Maria beger 

sig iväg för att i närhet till Elisabet få ihop sin inre och yttre verklighet. 

Tor Wennerberg skriver i boken Själv och tillsammans: ”Att ge och ta 

emot kärlek, att se och förstå andra och att själva ta emot andras för-

ståelse och inlevelse i det som är vår inre känslomässiga verklighet, 

utgör den högsta formen av meningssökande mentalisering. Vår för-

måga att skapa relationer präglade av mening och djup förutsätter 

att vi stärker vår relation till oss själva, vår förmåga att mentalisera om 

och känna tillit till oss själva. Ensamheten finns alltid med oss, som 

ett existentiellt grundvillkor. Det som överbryggar vår fundamentala 

ensamhet är kärleken, vår förmåga att dela vår innersta verklighet 

med en annan. Men villkoret för kärlek, för genuin intimitet, är att 

vi skiljer ut oss från varandra, som separata själv, medvetna om vår 

avskildhet. Det paradoxala uppstår att ju mer vi kan vara ensamma, 

desto mer kan vi komma varandra nära.” (Wennerberg 2013) Vi söker 

oss mot någon som är större än oss själva. I en psykoterapi kan vi i 

den terapeutiska relationen arbeta med hur detta sker i konfidentens 

liv. Vilka känslor är knutna till detta, hur blir det synligt i relationen till 

terapeuten och i andra relationer utanför psykoterapin.

I ett själavårdande samtal kan vi utifrån dessa aspekter fundera över 

hur vi som människor söker oss mot Gud? Vem blir konfidenten när 

livet speglas mot berättelsen om Marias och Elisabets möte?  Hur 

ser dennes längtan ut? Vad kan födas fram?  Vad är bergsbygden en 

beskrivning för i livet just nu? Vilken rörelse finns i bilden – tillit eller 

tvekande, väntad eller med fruktan för att bli avvisad? Vem är det 

som möter?

Själavård och psykoterapi är ett möte
Ikonen av Maria och Elisabet gestaltar ett mötesögonblick. En trans-

cendent upplevelse av en helighet i det rum där de barfota står på 

helig mark. Deras själavårdande möte sker i en trialog, i närvaron av 

Gud genom den helige Ande. Det inre livet spritter till. Deras händer 

ser ut att välsigna varandra, och tanken går till välsignelsens ord: 

”Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa 

över dig och är dig nådig”. I mötet med varandra upplever de inte 

bara vilka de är, utan också vem Gud är.

Begreppet mötesögonblick har myntats av Daniel N. Stern, och be-

skriver det som händer när två människor får en särskild typ av psy-

kisk kontakt: ”Jag vet att du vet att jag vet” eller ”Jag känner att 

du känner att jag känner”(Stern 2005). Psykoterapi handlar om just 

dessa möten som är de händelser vilka förändrar våra liv och blir 
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till minnen som tillsammans bildar berättelsen om våra nära relatio-

ner. De förändrar och stärker relationen och anknytningen. Den här 

sortens mötesögonblick bär med sig något vi inte riktigt kan förstå. 

En särskild slags närvaro, en ny relationell erfarenhet eller kanske 

ett relationellt återseende djupt inom oss.  Den sortens mötesögon-

blick skall inte benämnas med ord men bäras som en gemensam 

upplevelse. 

Utifrån den idag ökade kunskapen om våra tidiga anknytningser-

farenheter vet vi hur avgörande kvalitén är i mötet mellan konfident 

och terapeut, för att en samtalskontakt skall vara till hjälp. Det är 

centralt att terapeuten känns verklig och levande i mötet, istället för 

den neutralitet som terapeuter tidigare skulle ha. Att i terapeuten 

möta en människa med genuin närvaro, intresse och engagemang är 

långt viktigare än vilken metod och inriktning terapeuten har. Detta 

har bl.a. psykoterapiforskaren Bruce Wampold visat i sina studier 

(Norcross 2011). 

Själavård och psykoterapi är rum för Gud
Jag upplever att själavård och psykoterapi båda är rum för Gud, även 

om Gud inte alltid benämns. Denne någon, som vi ur ett anknyt-

ningsperspektiv har en medfödd förmåga att söka oss mot, finns hela 

tiden med. Jag har fått dela mina konfidenters upplevelser av hur 

deras inre känslomässiga upplevelser från de viktiga relationerna i 

deras liv, ofta dynamiskt samspelar med både deras upplevelse av 

vilka de själva är och vem Gud är.  Ett av psykologins begrepp för 

detta inre liv är ”inre representationer”. Som barn bygger vi upp oss 

själva och vår inre värld genom att ta in omvärlden och skapa inre re-

presentationer av oss själva och andra betydelsefulla relationer.  Det 

är först mamma och pappa och sedan andra människor från en större 

omvärld. Barnet tar in både aspekter av viktiga personer och av vad 

omgivningen gör med barnet. Allt detta formas till inre mönster som 

påverkar barnet. Samtidigt kommer nya relationer och erfarenheter 

längst livets gång påverka och förändra dessa mönster.  När repre-

sentationerna inte går ihop, har blivit för fastlåsta eller problema-

tiska blir de svåra att leva med och vi får svårt att hantera den inre 

”Jag vet 
att du vet 

att jag vet.”
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verkligheten. När man då söker sig till samtal kan själavårdens eller 

psykoterapins rum bli den trygga plats där detta utforskande kan 

ske. Representationerna förändras över tid, i relationen och genom 

olika situationer vi möter i livet.  I mötet kan de bearbetas, separeras 

och nya komma till utifrån ett relationellt möte där nya relationella 

kvalitéer kan upplevas. När nya erfarenheter görs av vem man själv 

är i mötet med andra kan också en ny gudsrelation födas. En Gud 

bortom Gud, bortom orden och bilderna.

Själavårdens och psykoterapins ramar och gränser
Vid Själavårdsinstitutet är själavården ett samlande begrepp för oli-

ka vägar att vara människor till hjälp. Med den själavårdande om-

sorgen som utgångspunkt, finns olika rum för eftertanke, tolkning 

och fördjupning. Det betydelsefulla mötet med dess mötesögon-

blick som här fick sin utgångspunkt i ikonen med Maria och Elisabet 

finns såväl i själavården som i psykoterapin. Oavsett teoribakgrund 

är det centrala ett möte som gestaltas av en relation där livet får 

rymmas sådant det är. Men utifrån de särskilda ramar som själavår-

den och psykoterapin har. För att kunna dela erfarenheter kring vad 

som förenar själavård och psykoterapi behöver vi hålla fokus på vil-

ket samtalsrum vi vistas i. Varje relation är unik och varje människa 

har sin egen symfoni av känslor, inre representationer, symbolvärldar 

och språk. Det centrala är alltid att vara lyhörd för konfidentens be-

hov men också kunna visa på andra vägar till bearbetning och stöd. 

Därför är lyhördheten för existensens alla frågor väsentlig för såväl 

den som är själavårdare och psykoterapeut, och även att det finns en 

trygghet i att möta konfidentens tankar kring tro och liv. Vad själavår-

dare och terapeuter behöver för att få bearbeta den egna trons och 

existensens teman är viktiga frågor för alla som arbetar med perso-

nalsjälavård, handledning och utbildning. Något som kan bidra till 

att naturliga reaktioner på det som hör till att vara människa vid kris, 

sorg, utsatthet och omställningar i livet inte patologiseras utan får 

finnas och mötas.

Ikonen på s 75 är målad genom handen av Kjellaug Nordsjö.och fotograferad av 

Helena Högström
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Ålder, hälsa och utveckling
Ålder kan vara så många saker; kronologisk, biologisk, psykologisk 

och social. 

Social ålder kan definieras som: a) en människas kontakter med   

 andra människor samt b) hennes positioner i samhället som hel-

het och i olika grupper. De äldres position i samhället studeras 

flitigt inom den gren av gerontologi som kallas socialgerontologi. 

Under senare år har också media rapporterat flitigt om ”åldersbom-

ber”,”köttberg” och ”äldre-boomar”, precis som om en åldrande 

befolkning vore en katastrof. Det kan då vara bra att komma ihåg att 

en åldrande befolkning är en mycket bra sak eftersom den tyder på 

en hög mänsklig välfärd som ger möjlighet att få leva längre med bra 

hälsa. Det som ibland kallas för rektangularisering av överlevnads-

kurvan innebär alltså att vi har en ökad andel äldre i befolkningen. 

Denna högre medellivslängd avspeglar som sagt befolkningens häl-

sa och dess utveckling och en sannolik prognos är att fler personer 

i framtiden kommer att uppleva sin hundraårsdag. Antal år som levs 

och andelen äldre i  populationen säger ju emellertid inte så mycket 

om vilka krav som kommer att ställas på samhället. Det finns alltså 

inte några säkra prognoser på huruvida dessa år som läggs till livet är 

BETYDELSEN AV SOCIALA 
NÄTVERK OCH AKTIVITETER 
UNDER ÅLDRANDET 

friska eller sjuka, men det antas att det ökade antalet äldre kommer 

att ställa krav på hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. Under de 

senare åren har därför mycket energi lagts på att underlätta för ”de 

mest sjuka äldre” och organisationen kring dessa. Frågan är om det 

är sjukligheten som är den viktigaste aspekten.  

Betydelsen av sociala aktiviteter i ett föränderligt  samhälle
Parallellt med en eventuell förekomst av sjukdomar så sker en mängd 

förändringar med den äldre personens sociala nätverk och situation, 

förändringar som kan bli utmanande för samhället. Den generation 

äldre som finns idag och 20 år framåt, har upplevt så stora förändring-

ar i samhället. Under 1900-talet förändrades samhället först från att 

vara ett typiskt jordbrukssamhälle, till att bli ett industrisamhälle, för 

att så småningom utvecklas till ett tjänstesamhälle.     Förändringarna 

som har skett i samhället, som till exempel den tekniska utveckling-

en, har underlättat vardagen för många äldre personer och den fy-

siska miljön är lättare att vistas i för personer med till exempel rö-

relseproblem. Förmodligen har dessa förändringar bidragit till att 

många äldre klarar sitt dagliga liv bättre, att de är oberoende i högre 

utsträckning och därmed också har förbättrat sin sociala position i 

UTMANAD!
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samhället. Å andra sidan innebär åldrandet samtidigt förluster av olika 

roller och funktioner i det sociala samspelet med andra människor, 

och även förluster av personer som är betydelsefulla i den äldres liv. 

Det är självklart inte lätt att upprätta nya förtroliga relationer i riktigt 

höga åldrar. 

Det kanske är därför som det finns en föreställning om att: 

”Ensamheten är ålderdomens värsta gissel”. Ensamhet tycks dock 

inte vara särskilt vanligt i hög ålder, i alla fall inte vanligare än i andra 

åldrar, förutom i riktigt avancerade åldrar (90+). Det som främst på-

verkar känslan av ensamhet i högre åldrar, förutom brist på sällskap, 

är bristande kvalitet i det sociala nätverket och dålig hälsa. Samvaro 

med andra människor har stor betydelse för vår hälsa och sociala nät-

verk påverkar äldre personers subjektiva upplevelse av sin hälsa, vil-

ken i sin tur är relaterad till behov av vård och omsorg. Av naturliga 

skäl minskar det sociala nätverket med stigande ålder, och i riktigt 

höga åldrar är det till stor del familjedominerat. Relationerna inom 

familjen är alltså viktiga. Samtidigt visar forskningen att relationer till 

vänner utanför familjen kan vara ännu viktigare för välbefinnandet.  En 

intressant könsskillnad är att mannen tycks ha en fördel i äktenskapet, 

eftersom kvinnor i högre utsträckning riskerar att bli änkor och lämna-

de ensamma. 

Frågan är om denna trend kommer att hålla i sig. Idag ”knappar 

männen” in på kvinnorna när det gäller medellivslängd. Idag är också 

männen mera tillfreds i äktenskapet än hustrun på äldre dar, inte minst 

när hustrun har varit hemmafru. Även detta kommer att förändras. Det 

är mycket ovanligt med hemmafruar idag, och det innebär att mönst-

ret kommer att förändras. Frågan är till vems fördel? En ytterligare 

könsskillnad är att män oftare uppger hustrun som vän och förtrogen, 

än det omvända. Ett jämställt stöd för äldre i framtiden måste därför 

ta hänsyn till dessa individuella skillnader och vara personcentrerade 

för att vara meningsfullt. 

Utmaningen i att skapa meningsfulla möten
Forskning inom gerontologi visar entydigt på att det sociala nätverket 

och sociala kontakter är av stor betydelse för äldre personers hälsa 

och välbefinnande. Sociala, dagliga och fysiska aktiviteter minskar 

också dödligheten bland äldre personer (65+) och oberoende av fak-

torer som kön, rökning, tidigare stroke, diabetes, hjärt- och kärlsjuk-

dom och nedsatt funktionsförmåga, så lever personer som är socialt 

aktiva, och aktiva i vardagliga aktiviteter, signifikant längre. I syfte att 

rusta för framtiden måste därför hela samhället arbeta mer med att 

stödja förutsättningarna för uppkomst och bevarande av starka so-

ciala nätverk och att förebygga social isolering. En utmaning i detta 

arbete är att stödja sociala aktiviteter som uppfattas som meningsfulla 

för äldre, och som bidrar till självständighet i det dagliga livet, utan att 

samtidigt inkräkta på integriteten. De flesta kommuner erbjuder idag 

olika typer av träffpunkter, men de upplever samtidigt att de når långt 

ifrån alla som har behov av detsamma. En av utmaningarna är allt-

så svårigheten att nå alla som behöver stöd. Som exempel upplever 

kommunerna att de ofta missar äldre personer som är utlandsfödda, 

en grupp som förmodligen har precis samma behov av sociala träff-

punkter som svenskfödda äldre personer. Frågan är hur samhället kan 

utveckla meningsfulla möten som gynnar alla.

Äldre personer - en resurs i samhället
En mycket viktig aspekt i diskussion om äldre personers sociala situ-

ation är att det faktum att äldre personer egentligen främst bör ses 

som en resurs, och inte belastning, vilket antyds i uttrycken om ”kött-

berg”. Som exempel kan nämnas att en stor del av den support och 

omsorg som utförs idag ges av anhöriga. En tendens verkar vara att 

anhörigomsorgen ökar i takt med att den offentliga omsorgens ned-

skärningar. Äldre personer som ger anhörigomsorg (äldreomsorg) är 

oftast makar eller sambor som hjälper och stödjer sin partner i det 

egna hemmet. Det kan vara både fysiskt och psykiskt påfrestande 

och ingens situation är den andres lik. Kommunerna är ålagda enligt 

Socialtjänstlagen att erbjuda anhörigstöd, men för att det ska bli bra 

är det viktigt att möta de anhöriga där de befinner sig. Många äldre 

anhöriga som ger omsorg till sin partner försöker klara sig själva eller 

med ytterst lite hjälp från den kommunala omsorgen. Många av dessa 

äldre ger också hjälp till andra personer i sin närhet, som till exempel 

barn och barnbarn. Det finns en stark vilja att klara sig själva, och att 

vara oberoende. Givandet av hjälp är också relaterat till högre grad 
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av välbefinnande. Många äldre anhörigvårdare är, eller har varit, vo-

lontärer i olika organisationer, som till exempel kyrklig verksamhet 

eller idrottsföreningar. Det är också här många av dem först söker 

stöd när behov uppstår, i en gemenskap som känns trygg. Samtidigt 

är det väldigt många äldre som uppger att de känner sig ensamma 

i sitt åtagande. En stor utmaning ligger därför i att finna nya vägar 

och tillvägagångssätt för att stötta dessa äldre personer, individuellt 

och utifrån varje enskilds behov och önskemål. Annars blir det inget 

riktigt stöd. Det är ändå här viktigt att lyfta viljan att förbli oberoen-

de och att kunna bidra till samhället, även bland riktigt gamla, och 

ibland sköra, personer. Det är dags att inse att vår åldrande befolk-

ning är ett positivt fenomen och att många äldre är en stor resurs, 

som ibland har behov av stöd och support. 
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Om jag kommer att behöva bli omhändertagen och lägga mig i 

andra människors omsorg förväntar jag mig mötas av respekt. Jag 

skulle vilja att den som lägger om mina sår inte bara ser mig som ett 

sår, att den som byter mina blöjor kan se mig som den som en gång 

skötte fyra barn, hem och karriär. Jag hoppas att den som stryker min 

panna också vill prata med mig, även om jag inte är kommunicerbar. 

Jag vill gärna kunna le tillbaka till den som ler mot mig och jag vill 

att någon är beredd att hjälpa mig att be när orden inte längre finns. 

Om jag blir riktigt, riktigt gammal hoppas jag det finns människor 

som mitt i min skörhet ser mitt busiga jag och att vi kan mötas i re-

spekt också när jag inte är respektabel längre. 

Jag vill tro att när jag inte längre styr över mig själv möter mig en 

trygg närvaro i de människor jag tvingats lägga mitt liv i händerna på 

i väntan på att slutligen sammanfatta mitt liv i min skapares namn. 

Jag vill tro att någon finns där vid min sida när det är dags för den 

sista färden, det sista andetaget. 

Tänk om det dessutom finns utrymme för mig att leva mina sista år 

i en miljö som är vacker, kreativ och sprudlande. Tänk om ord, bild 

och musik kan få tala till mig när samtal inte längre är möjligt. Tänk 

OM DEN ÖMSINTA ETIKEN 
OCH RELIGIONSFÖRSTÅELSEN…

Karin Wiborn

om jag faktiskt kan njuta och någon gång ibland känna lycka när jag 

inte längre kan mycket mer än känna? Jag förstår att det är höga krav 

på åldrandets miljö, och jag förstår att verklighet och dröm ibland 

måste kompromissa, eller? 

Människans omistliga värde
Vi behöver alltid påminnas om att människovärdet är konstant. De 

mänskliga rättigheterna omfattar alla levande människor, också när 

vi inte kan hävda vår rätt själva. De omfattar i sig det som ger vär-

dighet; rätt till social trygghet, rätt till så mycket hälsa det går, rätt 

till utövande av religion och yttrandefrihet. Kort och gott en god lev-

nadsstandard. Förståelsen av människa som kropp, själ och ande, en 

treenighet, behöver vara levande och under utveckling. Ja, inte bara 

förståelsen, det behöver finnas rum för den mänskliga treenigheten 

i livets alla skeden. 

Det finns flera utmaningar i framtiden som riskerar krocka med de 

mänskliga rättigheterna. Vi blir allt äldre vilket kommer innebära en 

utmaning i sig att klara omsorgen för oss, för det kommer hända de 

allra flesta av oss, som förlorar funktioner och behöver vård. Vi är allt 

mer mångkulturella, vilket innebär att den som vårdar behöver en 

UTMANAD!
General sekreterare Sveriges 
Kristna Råd, tidigare  
missionsföreståndare i 
Svenska Baptistsamfundet, 
nyvald suppleant i 
Betaniastiftelsens styrelse.
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bred kulturell kunskap. Att bedriva hälso-och sjukvård i kristen anda, 

samt fortbilda person inom sjukvården behöver, fördjupa kunskap, 

förståelse och förhållningssätt till människor av annan tro än kristen. 

Det intressanta med vård och omsorg, är att åldrande och så 

småningom död, ibland liksom ”tänks bort” när det inte är aktuellt. 

Ännu. För eller senare är vi alla där. En och annan av oss dör innan 

funktionerna försvinner och gör oss vårdberoende, men för de allra 

flesta av oss väntar en avklädnad av våra funktioner. Går det att öka 

beredskapen inför åldrandet och funktionsnedsättningarna? Går det 

att utveckla Betaniastiftelsen till en spjutspets in mot församlingar att 

tala om funktionsnedsättning, åldrande och död på ett bra sätt? Går 

det att öka förståelsen av det omistliga värdet av en människa? 

Jag hoppas Betaniastiftelsen ska vara en spjutspets, inte bara 

inom hälso-och sjukvården utan också i Equmeniakyrkan i stort när 

det handlar om människovärde, etik, åldrande och funktionsnedsätt-

ning helt enkelt för att om vi nu är Kristi kropp så hänger de olika de-

larna av kroppen ihop. Om en del lider, så lider alla andra. Hälso-och 

sjukvård kan aldrig bara vara någras särintresse, det berör oss alla. 

Ett heligt möte över religionsgränser
Jag vill gå längre ändå; Ordet ekumenik betyder hela den be-

bodda världen eller hela Guds hushåll. I kristen kontext kan det 

aldrig bara handla om oss själva, utan också om våra medsyst-

rar och bröder av annan tro. Som jag skrev tidigare är det en 

stor utmaning i vår tid, det mångreligiösa samhället. Det be-

rör alla områden i vårt samhälle, också hälso-och sjukvården.  

Låt mig sluta med en ögonblickbild från min pappas dödsbädd. Vi 

familjer var samlade med barn och mamma när pappa just tagit sitt 

sista andetag. Min brorsdotter, nio år, hade i bilen på väg till sjukhu-

set börjat sjunga den sydafrikanska sången ”Vi ska vandra i Guds kär-

leks ljus”, men hade bytt ut ”vi” mot ”du”. Vi sjöng det tillsammans 

runt pappa. Läkaren, som varit med oss, gick ut i korridoren. När vi 

kom ut en stund senare såg vi att hon grät, för hon hade blivit berörd 

av vårt farväl. I samtalet kom det fram att hon var muslim. Det blev 

ett slags heligt möte över och bortom religionsgränser vid dödens 

port. Om den ömsinta etiken – och religionsförståelsen – behöver vi 

tala, leva och utveckla. 

Ahlefors, Alingsås upplåts för

 krigsflyktingar från Danmark

 och Norge.

1943-1945

Ahlefors, Alingsås säljs 

till Göteborgs stad.

1947
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Det känns särskilt roligt för mig som ny medarbetare på  Betaniastiftelsen 

att få berätta om två pågående projekt som så väl knyter an till 

Betaniastiftelsens långvariga tradition att möta människor och männ-

iskors behov.

Själv har jag utifrån min bakgrund som överläkare och specialist i geria-

trik och palliativ vård ibland talat med människor om vad  palliativ vård 

är. Jag brukar då försöka beskriva att palliativ vård inte är väntan och 

passivitet i avvaktan på att en människa skall dö. Pallia tiv vård är aktiv 

och innefattar allt det vi gör för att hjälpa människor och närstående att 

leva fram till dess det är dags att lämna livet. Det handlar om en hel-

hetssyn på människans behov där symtomlindring är en viktig del men 

kommunikation, teamarbete och närståendestöd lika viktiga.

För att möta hela människan behöver vi se och möta också de existen-

tiella behoven. När vi möter hela människan känner människor sig sed-

da och då uppstår trygghet och tillit i vården. Först när vi möter hela 

människan och hennes behov skapas det rum där hon kan fokusera sin 

energi på det som verkligen är viktigt. Först då kan hon fortsätta leva.

De två framtida projekt som Betaniastiftelsen driver och är delaktig 

NYA VÄGAR SKAPAR 
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
MÄNNISKOR ATT LEVA

Johan Sundelöf

i har gemensamt att de på olika sätt bidrar till att skapa mervärden 

och livskvalitet. Det ena projektet handlar om att bygga en  nationell, 

kostnadsfri tvärprofessionell webbutbildning i allmän palliativ vård, 

ett ”Palliation ABC”. Det andra projektet, som också känns oer-

hört inspirerande, handlar om digitala sändningar av kulturutbud till 

vården, till boenden, sjukhus och hemmiljö, det s.k. DLA-projektet 

 (Digital Live Arena).

Kostnadsfri nationell webbutbildning 
i allmän palliativ vård
Betaniastiftelsen konstaterar i enlighet med Socialstyrelsens be-

dömning, att det fortfarande finns ett stort utbildningsbehov inom 

palliativ vård för att kunna uppnå målet god symtomlindring och 

god vård i livets slut oavsett ålder, diagnos och bostadsort (SOU 

2001:6). Uppföljningar i det nationella kvalitetsregistret för palliativ 

vård i Sverige (Svenska palliativregistret) visar tydligt att det, trots att 

palliativ vård fått ökad uppmärksamhet både inom sjukvården och 

politiskt (genom Socialstyrelsens nationella vårdprogram, nationellt 

kunskaps stöd, samt att palliativ medicin blivit egen tilläggs specialitet 

från maj 2015), fortfarande finns stora brister i omhändertagandet 

Överläkare, Medicine Doktor.
Specialist i geriatrik och 
palliativ medicin. 
Projektanställd i 
Betaniastiftelsen.
Teol. stud.
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av de  svårast sjuka i landet. God vård av barn i livets slutskede är 

ett angeläget område där utbildningsinsatser är önskvärda och 

där specialiserad palliativ hemsjukvård behöver utvecklas. Andra 

viktiga områden är palliativ vård vid demenssjukdom, akutsjukvård/ 

slutenvård liksom palliativ vård av multisjuka äldre.

Än är vi långt från målet god vård i livets slutskede oavsett diagnos, 

ålder och bostadsort men målet är angeläget och uppnåeligt. Det 

råder inga tvivel om att den omfattande kunskap som finns inom 

specialiserad palliativ vård behöver spridas så att den kommer så 

många människor som möjligt till del. Betaniastiftelsen har denna 

kunskap och vill nu bidra i det arbetet.

Betaniastiftelsens har av detta skäl våren 2015 påbörjat arbetet med 

att bygga en nationell, webbaserad, kostnadsfri utbildning i allmän 

palliativ vård, ett ”Palliation ABC”. Målgrupper är undersköterskor, 

sjuksköterskor, läkare, paramedicinare, själavårdare och närståen-

de. I produktionsarbetet kommer Betaniastiftelsen samarbeta med 

Svenskt Demenscentrum som har mångårig, gedigen, erfarenhet 

av produktion av webbaserade utbildningar för vården genom sina 

framgångsrika utbildningar ”Demens ABC” och ”Demens ABC plus”, 

utbildningar som nu lite mer än 100 000 personer gått i Sverige.

Betaniastiftelsens gläds åt möjligheten att realisera skapandet av en 

nationell kostnadsfri webbutbildning i allmän palliativ vård. Arbetet 

beräknas preliminärt vara klart för lansering våren 2017 och har redan 

väckt stort intresse.

Digital kulturarena i vården – ett sätt att fortsätta leva
Ibland ändras livets förutsättningar och människor kan behöva vård. 

För några människor handlar det om akuta, tillfälliga behov. För andra 

är behoven långvariga eller livslånga. För många ”årsrika” människor 

och deras närstående innebär nedsatt rörlighet en begränsning i möj-

ligheten att ta del av kultur. Att som sjuk eller närstående i vården ta 

del av kultur påskyndar inte bara rehabiliteringsprocessen, det skapar 

också livskvalitet och mening. Det hjälper människor att fortsätta leva.

”Det hjälper 
människor 

att fortsätta leva.”

Nanny Sundling utses till rektor för 

Betania stiftelsens sjuksköterskeskola 

och blir 1955 även Betaniastiftelsens 

föreståndare.

1949
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Betaniastiftelsen gläds åt att tillsammans med konserthuset i Piteå, 

Studio Acusticum, få vara delaktig i ett nationellt projekt som har 

som mål att alla människor, sjuka och närstående oavsett ålder och 

bostadsort, skall ha möjlighet att ta del av kultur genom digitala 

sändningar via en separat TV-kanal eller via internet på sjukhus, på 

boenden och i hemmen.

Tekniken står Studio Acusticum för via sin så kallade Digital Live 

 Arena, DLA, som är ett internationellt distributionsnät för digitala 

medier driven av visionen att kultur- och nöjesutbudet ska vara till-

gängligt för alla. I dagsläget erbjuds tjänsten på Sunderby sjukhus 

och på Vasahemmet i Göteborg. Målet är att alla sjukhus och äld-

reboenden i såväl Norrbotten som övriga landet skall få tillgång till 

DLA:s teknik och utbud.

Bakom satsningen står utöver Norrbottens läns landsting, Piteå 

 kommun och Statens kulturråd samt Betaniastiftelsen, som i utform-

ningen av innehållet bidrar i arbetet med sin kompetens och erfaren-

het från vårdsektorn.

Som ett led i arbetet anordnades i maj 2015 ett uppskattat 

 seminarium i Konserthuset i Stockholm med titeln ”Den digitala 

kulturarenan, ett sätt att fortsätta leva”. Där framkom bland annat 

att Stockholms konsert hus nu erbjuder hela sitt inspelade konser-

tutbud för distri buering via DLA.  Stockholms läns landsting har ock-

så uttryckt en ambition att erbjuda kultursändningar via DLA. DLA 

har också bland annat ett pågående samarbete med Göteborgs 

Symfoniorkester. Konserter arrangerade av Musik på slottet, Dalhalla, 

Norrlandsoperan, Erik Westbergs vokalensemble, Orphei Drängar 

liksom Studio Acusticum är några exempel på uppskattade inslag i 

DLA:s utbud.

Sammantaget har DLA potential att möjliggöra för människor och när-

stående att fortsätta ta del av kultur även i vården.  Betaniastiftelsen 

gläds åt att få vara fortsatt delaktig i detta viktiga arbete.

Insikten om kulturens värde i vården är inte ny. Landstingen har 

 sedan länge insett värdet av att sprida kultur till vården och är en 

av många viktiga aktörer. Däremot är möjligheten att med digital 

teknik som DLA tillgängliggöra ett samlat utbud av kultur via TV eller 

webb värde full och ny. Inte minst för personer med nedsatt rörlig-

het eller för närstående som inte kan lämna den sjuke vore DLA ett 

 välkommet tillskott. Då kan människor verkligen få möjlighet att ta 

del av kultur när och där det passar.

Som geriatriker känns det i detta sammanhang angeläget att för-

medla ett par reflektioner. För det första talas det ibland om sjuka 

och närstående i vården som om det rör sig om en särskild grupp 

människor vars behov skiljer sig från oss andra. Vi har alla varit, är, 

eller kommer att vara, i vården som sjuka, närstående och eller som 

personal. Jag föreslår en medvetenhet om att det är ”vi” som är i 

vården och inte ”dom”! Min andra reflektion handlar om att många 

årsrika är i högsta grad vitala personer. De flesta människor, inklusive 

årsrika, förstår alltså innehållet utan att någon anpassning av inne-

hållet behöver ske.

För vissa kulturkonsumenter kan en anpassning av programinnehåll 

givetvis vara nödvändig. Detta gäller till exempel i skapandet av sär-

skilda programpunkter tänkta att upplevas som en social händelse i 

grupp eller programpunkter för personer på boenden med  kognitiv 

nedsättning. För just det pedagogiska arbetet är vi särskilt glada 

över möjligheten att samarbeta med Kungliga Musikhögskolan i 

Stockholm med långvarig erfarenhet av musikpedagogiskt arbete 

med aktivering kring musik som särskild kompetens. Jag tror det är 

viktigt att ha med sig också den vetenskapliga aspekten i arbetet så 

att våra projekt också låter sig utvärderas i relation till vetenskap och 

beprövad erfarenhet.

Spridning av kulturutbud med hjälp av digital teknik är otvetydigt 

värdefullt och kan förhoppningsvis bli ett självklart verktyg i det fort-

satta arbetet med att tillgängliggöra kultur i vården. En viktig uppgift 

för Betaniastiftelsen kommer att vara att utifrån mångårig kunskap 

värna om sjuka och närståendes behov.
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Att möta människors behov
Betaniastiftelsens verksamhet i sin helhet handlar om att utifrån 

en kristen medmänsklig grundsyn möta människor och  människors 

 behov med respekt, empati och kunskap. Betaniastiftelsen har för 

att citera sekreteraren Märta Jonssons ord alltid haft ”kraftfulla och 

 visionära personer som stått i ledningen för stiftelsen. Man har sett 

vilka uppgifter som behöver utföras i samhället och beslutat sig 

för att göra något åt problemen”. Betaniastiftelsen har alltid haft 

ambition en att finnas för dem som behöver stöd nu eller imorgon. I 

det arbetet passar ett ”Palliation ABC” och digitala kultursändningar 

till vårdmiljön ypperligt väl in.

Utifrån Betaniastiftelsens ambition att se hela människan skulle jag 

vilja avsluta med att citera några rader av Tomas Tranströmer ur 

 boken Minnena ser mig, 1993.

”Inom mig bär jag mina tidigare ansikten, som ett träd har sina års-

ringar. Det är summan av dem som är ’jag’. Spegeln ser bara mitt 

senaste ansikte, jag känner av alla mina tidigare.”

Varje människa vi möter i vården har medicinska behov men också 

en personlig berättelse om sin livssituation. Vi har allt att vinna på att 

ta till oss den berättelsen. Ty i mötet kring den berättelsen uppstår 

samklang, tillit och framtidstro.

Jakobsdal, Göteborg, säljs och rivs för att 

lämna plats för en trafikplats och Rysslands 

konsulat i Göteborg.

Stocksundshemmet, Stockholm, läggs ner.

1963
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Det är nya tider i hälso- och sjukvården och speciellt i psykiatrin. 

 Kanske märks det inte ännu, men det handlar om förutsättningar och 

möjligheter. Det finns nu ett helt nytt utrymme för initiativ. 

Först vill jag tala om relationen mellan patient och läkare,  eftersom 

det är den jag har närmast. Den traditionella figuren ”Farbror 

 Doktorn” kommer framöver inte att på förhand tvärsäkert kunna 

säga vad som är bäst för dem av oss som söker för psykisk ohälsa. 

Detta paterna listiska synsätt där läkaren tror sig veta vad som är bäst 

för patienten, ibland utan att ens fråga, är numera ifrågasatt. När vi är 

patienter och anhöriga kommer vi inte bara lyssna tigande och rätta 

oss efter vad doktorn sagt, eller kanske ännu vanligare; att göra som 

vi själva tycker blir bäst, men utan att berätta det för läkaren. 

Det nya är att ömsesidiga överenskommelser efterfrågas i alla 

situation er. Med ett sådant samarbete inleds en gemensam upp-

täcktsresa i vad som är viktigt när vi är patienter och anhöriga. Denna 

resa handlar också om hur läkare tolkar detta patient- och anhörig-

perspektiv i relation till evidensbaserade metoder och integrerar per-

spektiven till en gemensam plan. Bådas beslutsgrunder är alltså på 

förhand inte givna. 

VÄLKOMNA BÅDE 
KROPPEN & SJÄLEN

Tove Janarv

Psykiatrins nya möjligheter
Med denna resa i fokus skulle jag vilja dela några tankar om psy-

kiatrins nya möjligheter med olika aspekter av delaktighet och 

återhämtning. 

Samhällets syn på psykisk ohälsa är i förändring. Idag finns många 

kända förebilder som vågat utmana den bild och det stigmata som 

psykisk sjukdom innebär. Fortfarande är det många som inte vågar 

vara öppna om psykisk ohälsa och många gånger är just detta det allra 

 största problemet, både på ett individuellt plan, i arbetslivet, inom sjuk-

vården, i det offentliga samtalet och på ett övergripande samhällsplan.  

Konsekvenserna av denna brist på öppenhet kan bli att du inte söker 

hjälp, och när du väl söker hjälp så kanske du inte möts av respekt. 

Dessutom blir du kanske ensam med dina bekymmer. Sjukvården 

har ett stort ansvar i detta. Ofta handlar människors erfarenhet om 

 bemötandet - och många vittnar om att bemötandet brister. 

Detta är vi många som vill förändra. Ett tydligt tecken på  samhällets 

ambition att förändra detta är den nya Patientlagen från 2014 där 

 patientens delaktighet i beslut och rätt till information  betonas. 

 Bemötandet har många aspekter som respekt, engagemang, 

 förmedling av hopp, tillgänglighet och kunskap. 

Läkare under specialisttjänst-
göring i psykiatri.
Doktorand vid Umeå 
Universitet med inriktning på 
delaktighet och delat
beslutsfattande inom psykia-
trisk vård.
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Ett sätt att få en djupare förståelse för vad som händer när det  gäller 

bristande bemötande och samarbete mellan patienter och  läkare i 

psykiatrin är helt enkelt att fråga patienterna vad de saknar. 

Något som ständigt återkommer i enkäter och berättelser om åter-

hämtning, är att patienten har fått träffa någon som lyssnar, att ha 

fått begriplig information och att samtalen också gett utrymme för 

existentiella frågor. Frågor som rör meningen med det som händer i 

mitt liv, vem jag är nu - och hur jag ska kunna komma tillbaka.

Psykisk ohälsa riskerar förkorta livslängden
Den psykiska ohälsan i Sverige har ökat dramatiskt de senaste åren, 

det är idag den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Det beräknas att 

var tredje person drabbas av depression någon gång under sitt liv. 

De av oss med psykiatrisk diagnos har en förväntad kortare livslängd 

på runt femton år, än de av oss utan diagnos - och i de allra flesta 

fall är det fullkomligt möjligt att undvika orsakerna till denna skillnad. 

Det kan till exempel handla om vanliga hjärt- och kärlsjukdomar 

som kunnat undvikas - eller hjälp med att sluta röka. Tänk om det 

varit en annan sjukdom vi talade om nu, en sjukdom som inte är 

psykiatrisk, och där vi visste att en viss behandling skulle ge flera års 

längre förväntad livslängd, men att den inte erbjöds eller gick att 

genomföra. Det hade blivit en rejäl vårdskandal. 

Denna hälsoskillnad är även oacceptabel ur ett rättviseperspektiv. 

Jag menar att grunden för denna orättvisa kommer ur sjuk vårdens 

inriktning på att organisera sig efter egna behov och sitt eget 

 perspektiv - och inte efter patientens behov och perspektiv. 

Människor med psykisk ohälsa söker inte alltid vård på samma sätt 

och när de söker vård får de för lite och för sena insatser. Att  integrera 

psykiatrisk och kroppslig sjukvård borde även vara självklart i framti-

den för att minska dessa hälsoskillnader.

Betaniastiftelsen – en viktig aktör
Skälen till att Betaniastiftelsen kan bli en viktig aktör i framtiden är 

 fl era, dels ur ett rättviseperspektiv, dels ett stort behov i  samhället 

- och för att vara en plats för helhetssyn på kristen grund. Det 

existentiella samtalet om vem jag är och vart jag är på väg är efter-

frågat. Den människosyn som inte bara frågar efter diagnos,  symtom 

och funktionsnivå behövs. Vi behöver också våga tala om livskraft, 

meningen med våra liv, identitet, betydelsebärande relationer, 

 sammanhang och framtidshopp. 

Med ett sådant perspektiv skapas stora möjligheter för en kristen 

stiftelse att lyssna av samtiden och dess utmaningar. Att fördjupa det 

offentliga samtalet om livet i alla dess dimensioner och perioder, och 

visa på möjligheterna att leva tillsammans i det nya Sverige som är 

mångkulturellt och mångreligiöst. 

I vårt samhälle, där synen på människan ofta blir individualistisk, 

blir många med psykisk ohälsa marginaliserade och ensamma. 

Här behöver relationer skapas, nätverk byggas och sammanhang 

bli  funna. Nya liksom gamla sådana. En syn på människan som i 

 grunden  relationell och med grundläggande behov av sammanhang 

ger  också andra idéer om hur psykiatrisk vård kan utformas. 

Många gånger har olika former av patient- och anhörig utbildningar 

och gruppverksamheter fått bra stöd i forskningen. På sina håll 

 bedrivs detta men sällan som de mest centrala delarna i vården.

Det finns goda möjligheter att utveckla en psykiatri som har en 

helhetssyn där både kroppen och själen är välkomna. Jag tror att 

det där finns nycklar till samarbete mellan patient och läkare, där kan 

hälsoskillnader utjämnas och psykisk ohälsa kan bli en bland många 

olika sjukdomar som det går att tala öppet om, behandla och där 

återhämtning är möjlig. 

Den första manliga Betaniasystern examineras.

1967
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Modum Bad är ett psykiatriskt sjukhus, men det syns inte när man 

kommer dit. Välbevarade hus från 1800-talet är utspridda i den 

 välskötta parken och runt omkring ser man den vackra omgivningen i 

form av skog, sädesfält, forsar och, som nästan var man än är i  Norge, 

de blånande bergen i bakgrunden. Det liknar mer ett hälsohem, en 

kulturinstitution eller ett semesterhotell. Kanske finns det drag av allt 

det här, men det är framför allt ett psykiatriskt sjukhus med plats 

för drygt 100 inneliggande patienter och med över 200 anställda. 

1957 bildades det psykiatriska sjukhuset Modum Bad av psykiatri-

kern Gordon Johnsen och predikanten, själavårdaren och läkaren 

Einar  Lundby och sedan dess har man här arbetat med att hjälpa 

människor med psykiatriska sjukdomar att få färre psykiska sjukdoms-

symptom, men också med en öppenhet för att medvetandegöra de 

existentiella villkor som ibland gör livet så svårt att leva. Redan innan 

dess, sedan mitten av 1800-talet, hade det på platsen för Modum 

Bad funnits en källa, ett kurbad. Hit reste folk som Ibsen, Munch 

och prins Carl långväga ifrån för att få ta del av dess hälsobringande 

vatten.  Så både då och nu stämmer det som Modum Bad säger sig 

vara– ”en kilde til liv”. 

PSYKIATRI OCH SJÄLAVÅRD 
PÅ MODUM BAD

Malin Ljungdahl

När jag kom till Modum Bad för första gången för några år sedan, 

då för att auskultera, kände jag det på något sätt som att jag hade 

kommit hem. Här mötte jag den sortens psykiatri som jag insåg att 

jag hade saknat, en psykiatri där både patient och behandlare får 

vara kropp, själ och ande. 

Gemensamma beröringspunkter
Men varför skriver jag nu om Modum Bad i denna Betaniastiftelsens 

skrift? Ett skäl är att jag tror att dessa båda diakonala institutioner har 

så många gemensamma beröringspunkter att en ömsesidig spegling 

kan leda till spännande upptäckter och vidare utmaningar. Ett annat 

skäl är att mitt första besök på Modum Bad var väldigt viktigt för 

mig. Särskilt minns jag en torsdagskväll när jag full av intryck gick till 

kvällsbön i den vackra Olavskirken. Under veckan hade jag följt med 

en patientgrupp på flera olika gruppaktiviteter, bland annat uttryck-

ande konstterapi, fysisk aktivitet och meditativa samlingar och jag 

var tagen av det patienterna hade delat med sig av och vad det i sin 

tur hade väckt upp i mig. Den stilla kvällsbönen drabbade mig från 

ett annat håll med psalmerna, bönerna och bibelorden som också 

de talade om vikten av att acceptera de mänskliga villkoren och om 

Psykiater, överläkare på 
Modum Bads psykiatriska 
sjukhus i Norge och styrelse-
ledamot i Betaniastiftelsen. 
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möjligheten till tröst och helande. Den kvällen grät jag och delade 

livsberättelser med en nyfunnen vän. Modum Bad hade berört mig 

starkt och jag hade blivit sedd och lyssnad till, mottagen som den 

människa jag var med mina styrkor och svagheter. Hit ville jag kom-

ma tillbaka och det gjorde jag och nu arbetar jag här som psykiater. 

Modum Bad är en plats där den yttre miljön med dess vackra omgiv-

ningar och den inre miljön med dess välkomnande och accepteran-

de anda samverkar för att genuina möten ska kunna ske. Människor 

möts, psykiatri och själavård möts och något djupt  mänskligt kom-

mer i dagen och får finnas, nyfiket utforskas och förvandlas. 

På Modum Bad finns det behandlingsavdelningar för  depression, 

ångest, ätstörning, trauma och en familjeavdelning. De olika 

 avdelningarna arbetar med varierande terapeutiska modeller med 

en gruppterapeutisk tyngdpunkt. Mediciner används när så  behövs. 

Personalteamet arbetar tvärvetenskapligt med läkare, psykolog-

er, sjuksköterskor och andra med terapeutiska utbildningar och 

behandlings tiden är ungefär två till tre månader med både inneligg-

ande tid och permissioner hemma. Att det ska finnas en förankring 

och fortsättning i patientens ordinarie behandling på hemorten  efter 

utskrivning är en pågående utmaning. Det finns alltid personal på 

sjukhuset för patienterna att vända sig till vid behov men  meningen 

är att man ska sköta sig själv på kvällar, nätter och helger. Detta är 

ett medvetet inslag i terapin för att patienterna ska bevara sitt eget 

agentskap och minska risken för institutionalisering. I den  intensiva 

terapi som bedrivs dagtid på Modum Bad är patienten mycket aktiv 

och inte sällan nås smärtsamma insikter. Förutom tid för återhämtning 

så krävs en förmåga att ta vara på sig själv mellan de  terapeutiska 

inslagen och inga patienter med psykossjukdomar eller med hög 

suicidrisk accepteras därför. Från hela Norge remitteras patienter 

till Modum Bad för att ta del av behandlingsutbudet. Patienterna 

ska i princip ha genomgått någon form av vedertagen behandling 

för sitt problem på hemorten innan remittering. Vården här kostar 

inte patienten något då sjukhuset har ett avtal med det offentliga 

 hälsoväsendet i Norge. 

Integrerat fortgår hela tiden klinisk forskning för att kvalitetssäkra 

och förbättra behandlingarna. Man arbetar också aktivt med ut-

bildning och förebyggande insatser genom ” Kildehuset kurs- og 

kompetanse senter”. Modum Bad är en privat institution organiserad 

som en ideell stiftelse. Det är tydligt beskrivet och öppet känt att 

verksamheten vilar på en värdegrund förankrad i den kristna männis-

kosynen, som innebär att människan är skapad med ett absolut och 

oändligt värde.  

En helhetssyn på människan
Något som genomsyrar Modum Bad är helhetssynen på människan, 

människan som kropp, själ och ande. Detta märks genom att fysisk 

aktivitet finns som en del av alla behandlingsprogram samt att alla 

patienter erbjuds själavård som ett tillägg till den terapi som ges. 

Men det märks också genom en medvetenhet för omgivning arnas 

påverkan, kulturinslag av många olika slag och ett i alla behandlings-

program tydligt fokus på den relationella aspekten av att vara 

 människa. Att ingå i en grupp med vilka man delar de olika terapeu-

tiska inslagen, men också äter tillsammans med och umgås med på 

kvällarna, är även det ett verksamt inslag i behandlingen. Ytterligare 

exempel är att varje patient får möjlighet att från ett artotek välja den 

tavla de vill ska hänga i deras rum under vistelsen och att det finns 

ett erbjudande om att i grupp träna på att använda sin röst både i 

form av tal och sång. För patienterna finns det när de har fritid stora 

 möjligheter att utöva och ta del av olika kulturella uttryckssätt så som 

att måla, skriva, spela instrument, sjunga, läsa, se på film och gå på 

konserter och föreläsningar. För att inte tala om den vackra naturen 

som finns precis runt knuten och ger möjligheter till rekrea tion och 

träning på många olika sätt.  Det finns också en kyrka på området 

som alltid är öppen och där det hålls gudstjänster och andakter. 

 Denna syn på människan som en komplex varelse där de  olika del-

arna påverkar varandra bidrar till öppenhet. Patienterna möts som 

de individuella människor de är med olika bakgrund, varierande 

 styrkor, svagheter och intressen men också som människor som delar 

vissa grundläggande livsvillkor som behöver bli adresserade i till-

lägg till just de problem som har fått dem att söka behandlingen på 

Modum Bad. Något som blir uppenbart på Modum Bad är att det 
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finns existentiella villkor i livet som vi alla delar. Med psykiatern och 

psykoterapeuten Yaloms ord är det döden, friheten, ensamheten och 

meningslösheten. Hur vi ska förhålla oss till dessa villkor är frågor vi 

alla delar och som ibland gör det så svårt för oss att leva. 

Psykoterapi och själavård sida vid sida
På Modum Bad får de existentiella frågorna ta plats, både inom 

psyko terapin där existentiella frågor och livsåskådningsfrågor 

ses som viktiga områden att arbeta med, men förstås också inom 

själavården om patienten så önskar. Inom psykoterapin sker ett ut-

forskande av patientens trosföreställningar som en del av den psyko-

logiska processen. Det är inte relevant att fundera över om det som 

patienten tror på eller inte tror på egentligen finns, det viktiga är 

patientens föreställning om det. Inom själavården finns det istället 

en möjlighet för själavårdaren att vara en representant för tron och 

kunna använda sig av olika religiösa uttryckssätt som bön och  ritualer 

för att föra patientens process vidare. Själavårdarna på Modum Bad 

arbetar tätt samman med terapeuterna och finns på ett tydligt sätt 

med i teamarbetet kring patienten. Så samtidigt som psykoterapin 

och själavården samarbetar för att patienten ska nå sina behand-

lingsmål så finns det en självklar förståelse för att de arbetar på oli-

ka sätt och möter människan från olika håll. De behöver få behålla 

sina respektive särarter, berika varandra för vårdens bästa, men inte 

sammanblandas. 

Psykiatri är en medicinsk naturvetenskap och det är viktigt med en 

neurobiologisk, evidensbaserad kunskapsbas för diagnostik och 

 behandling. Mediciner och olika slags terapier används som behand-

ling när det psykiska lidandet och funktionsbortfallet blir så stort att 

kriterierna för psykiatrisk sjukdom uppfylls. Men psykiatri är också en 

humanistisk, existentiell vetenskap. Vi människor har alla olika livs-

åskådningar och finner olika svar på de existentiella frågorna och det 

är något som behöver få finnas och bemötas även inom psykiatrin. Det 

är viktigt att den psykiatriska vården leder till att sjukdomssymtomen 

minskar. Ibland kan det ske genom att arbeta med den underliggan-

de existentiella problematiken och ibland behövs annan behandling. 

Men det är inte alltid tillräckligt att symptomen minskar, att livet ska 

levas och att det kan krävas hjälp för att kunna leva det lite bättre, att 

orka bära de existentiella livsvillkoren, är också viktigt. Den kunskap 

och kompetens som själavårdare besitter om  människans existentiel-

la verklighet skulle kunna berika psykiatrin i Sverige idag. Inte bara i 

kristna sammanhang utan överallt. De existen tiella  frågorna delar vi 

oberoende av tro. Samtidigt är det viktigt att det, där själavård be-

drivs, finns en möjlighet att söka psykiatrins hjälp när så behövs, samt 

kunskapen att veta när det kan behövas. Själavård och psykiatri kan 

på ett gott sätt leva sida vid sida i sitt uppdrag att hjälpa människor, 

det är Modum Bad ett tydligt exempel på. 

Sjukhemmet i Malmö läggs ner.

1970
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Sedan några år tillbaka ger Betaniastiftelsen i samarbete med 

Teologiska Högskolan i Stockholm en 15-poängsutbildning i konsten 

att förstå och möta människor i kris. Målet med denna utbildning är 

förutom att ge ökade kunskaper och insikter i krishantering att samti-

digt ge människor från olika yrkeskategorier och delar av vårt samhälle 

få möjlighet att mötas på ett mer tvärprofessionellt plan. Deltagarna i 

kursen kommer ofta från olika professioner och områden i samhället – 

sjukvård, socialtjänst, trossamfunden, säkerhet och polis.

Att förstå och möta människor i kris på ett medmänskligt plan var-

ken kan eller får vara en särskild profession. Alla kan utifrån sin per-

sonlighet och sin profession vara med och ge stöd åt människor i kris. 

Däremot är det viktigt att överlämna den mer avancerade kris- och 

traumabehandlingen till dem som har detta som profession, när de 

mer normala reaktionerna övergått i patologi och behöver professi-

onell hjälp.

Konsten att dimensionera lagom
Tidigare har insatserna för människor i kris underdimensionerats 

Det har funnits en tid, då vi inte i tillräckligt hög grad gett människor 

det stöd de behöver, när de hamnar i kris. Såväl socialtjänsten som 

KONSTEN ATT FÖRSTÅ OCH 
MÖTA MÄNNISKOR I KRIS

Daniel Brattgård

hälso- och sjukvården har varit för mycket inriktade på att ge människor 

det yttre stöd de behöver, när de kommer i kris.

Nu har krisstöd i olika former fått en allt större uppmärksamhet. 

Under de senaste åren har vi byggt upp en krisorganisation framför allt 

på det psykosociala området i form av krisgrupper av olika slag. Detta 

har skett på grund av ett ökande behov av stöd och hjälp i samband 

med inte minst stora katastrofer som inträffat. Men det har också skett 

i takt med en allt större medvetenhet om vikten av att ge människor 

rätt hjälp i kris – fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt/andligt.

Vi håller sakta men säkert på att bygga upp ett rätt dimensionerat 

krisstöd för människor som drabbas. Det finns numera färdiga grup-

peringar av personal av olika yrkeskategorier som har en beredskap 

att förstå och möta människor i kris. Ute i kommunerna finns det 

Posomgrupper och inne på sjukhusen har man PKL-grupper.  

POSOM står för Psykiskt Och Socialt OMhändertagande av 

människor i kris. I varje kommun skall det finnas en Posom-grupp 

som kan aktiveras då de ordinarie resurserna inte räcker till för att ge 

människor i kris den hjälp de behöver. 

Sjukhuspräst 1974-2015in-
Sakkunnig Statens 
medicinsk- etiska råd 
1994-2011 
sketa råd 1994-2011 
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Vid en diskussion på Socialstyrelsen påpekade en tjänste-

man som tidigare arbetat inom socialtjänsten mycket klokt och 

tänkvärt: ”Omhändertagande får aldrig bli frihetsberövande!” 

Omhändertagande för henne innebar, att man tog vårdnaden från 

föräldrar, som inte längre kunde ta hand om sitt barn. Att på ett rätt 

sätt förstå och möta människor i kris får inte innebära, att man i sin 

omsorg om människor tar ifrån dem det ansvar för sig själva de både 

kan och behöver ta i en kris.

PKL betyder Psykologisk/Psykiatrisk KrisstödsLedning. En PKL-

grupp på ett sjukhus kan aktiveras av lokal tjänsteman i beredskap 

(LTiB), när sjukhusets ordinarie resurser inte räcker till för att ta hand 

om människor i kris. I detta sammanhang förtjänar det att påpekas, 

att många reaktioner som människor får och ger uttryck för i kris är 

normala, men kan bli patologiska, om man inte redan från början får 

rätt hjälp.

Numera har det blivit allt vanligare att man kallar allt det som 

sker i både POSOM- och PKL-grupper för krisstöd eller psykosocialt 

krisstöd. Vi har genom åren lärt oss genom såväl vetenskap som 

beprövad erfarenhet, att de flesta människor har en inneboende 

kapacitet till självläkning – förutsatt att de får rätt hjälp initialt och 

över tid. 

”Det är lättare att montera ner en för stor krisorganisation än att i 

efterhand bygga upp det man missade i starten.” Denna kloka kom-

mentar gav Jan-Åke Hermansson i samband med en av våra krisut-

bildningar för några år sedan. Jan-Åke Hermansson var socialchef 

i Arvika i slutet av 1990-talet. Där inträffade 1998 ett mord på en 

liten pojke, som naturligtvis upprörde hela samhället. Den omfattan-

de och besvärliga utredningen visade efter ett tag, att förövarna var 

några kamrater endast några år äldre än pojken som dog.

Man drog redan från början igång ett stort krisarbete i kommunen, 

som engagerade många. Jan-Åke Hermanssons erfarenhet var, att 

det kanske blev ett för omfattande arbete redan från början, som 

gjorde att det blev för stor uppmärksamhet på denna oerhört tragis-

ka händelse. Men den erfarenhet man gjorde var, att det trots allt var 

bättre att redan från början lägga upp en hög beredskap än att i takt 

med att en katastrof eller kris växer behöva parallellt med det akuta 

arbetet arbeta fram en större organisation.

Tre krav och förväntningar på personal
För att kunna förstå och möta människor i kris är det rimligt att ha 

tre förväntningar eller att ställa tre krav på den personal som har till 

uppgift att möta människor i dessa situationer.

Kunskap
Det är viktigt att ha en allmän kunskap om, hur människor reagerar i kris. 

Denna kunskap kan man läsa sig till i en numera ganska omfattande 

krislitteratur. Trots olika kultur och religion, erfarenhet och uppväxt är vi 

människor oss ganska lika. 

Till denna kunskap hör medvetenhet om de generella drag i kris-

reaktioner, som t.ex. Johan Cullberg ger i sin bok Kris och utveck-

ling. Här lyfts fram fyra olika faser: chock, reaktion, reparation och  

nyorientering. På senare tid har det framförts en viss kritik mot denna 

indelning av reaktioner i vissa faser. Man har menat, att den skulle 

vara alltför kategorisk. 

Personligen menar jag dock, att den fortfarande är hållbar som en 

grund för förståelsen i mötet med människor i kris. Självklart finns det se-

dan mycket individuella variationer av reaktioner i intensitet och förlopp. 

Nedanstående figur kan illustrera detta, hur olika människor kan reagera.
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Ordet kris kommer från grekiskan och betyder ursprungligen avgö-

rande. En kris i en människas liv innebär en avgörande händelse även 

i en djupare mening. Kris betyder nämligen samtidigt både risk och 

möjlighet. När vi råkar ut för en kris finns det en risk, att denna avgö-

rande händelse är så stor, att vi blir totalt ockuperade av krisen och 

krymper som människor, regredierar för att tala psykologiskt språk, 

och blir som barn på nytt.

Samtidigt finns det en möjlighet, att de kriser jag råkar ut för i livet 

kan bidra till att jag växer och mognar som människa. De flesta av 

oss har nog den erfarenheten när vi tänker tillbaka på våra egna liv. 

De skeden av livet då vi känner att vi mognat och utvecklats som 

människor har oftast inte varit då vi haft medvind och framgång i 

livet. Tvärtom sker mognad och utveckling oftast i motvind och mot-

gång. Trots allt kunde vi resa oss igen och gå vidare i livet.

För insatspersonal liksom för all personal som har till uppgift att 

möta människor i kris är det viktigt att veta, hur det initiala mötet 

påverkar framtiden. Det har en helt avgörande betydelse för krisens 

utveckling i en människas liv, hur hon blir bemött i det alldeles akuta 

skedet. 

Den människa som kommer i kris och möts av oförstående 

människor, som mest betraktar och bedömer de reaktioner som kom-

mer till uttryck eller rent av blir både skrämda och förvånade över hur 

människor kan reagera, löper stor risk att bli ytterligare ockuperad 

och därmed ytterligare traumatiserad av krisen. Risken är stor, att 

den människan under sin vidare färd genom livet stannar kvar i nå-

gon form av regression och går krympt eller till och med vingklippt 

och handikappad ur krisen.

Däremot - den människa som redan i det akuta skedet möter var-

ma människor, som försöker förstå hennes reaktioner i stället för att 

bedöma eller döma dem är chansen stor, att hon kommer att gå 

starkare ur krisen än hon gick in i den. Känslor är känslor och tankar är 

tankar. Dem kan vi aldrig värdera eller betygsätta med kommentarer 

som: så ska du inte känna eller så behöver du inte tänka. En människa 

känner vad hon känner och tänker vad hon tänker. Vad vi däremot 

gör av våra känslor och tankar i ord och handlingar – det kan vi alltid 

diskutera och värdera.

”Trots olika  kultur 
och religion, 

erfarenhet och 
uppväxt är vi 
människor oss 
ganska lika.”

Sjuksköterskeskolans sista elev 

antas, nr 959 Elisabeth Wigh.

1972
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Empati
Detta för oss vidare till den andra förväntan, det andra kravet som är 

rimligt att ställa på den personal, som har till uppgift att förstå och 

möta människor i kris. Även om vi människor är varandra ganska lika 

är vi trots detta unika varelser. Därför måste kunskapen kompletteras 

med en god förmåga till empati.

Empati står för förmågan att leva sig in i en annan människas livs-

situation. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på, hur just den 

människa eller den familj jag möter i kris är och har det. Lika viktigt 

som det är med teoretisk kunskap som man kan läsa sig till är det att 

träna förmågan att i verkligheten ”läsa av” hur en människa reagerar 

och varför hon reagerar som hon gör.

Vi har alla våra bakgrunder med oss i livet. Det handlar om kultur 

och religion, där det kan finns de mest skiftande tolkningsnycklar 

till det som sker och som vi råkar ut för. Alla människor har också 

egen erfarenhet av tidigare kriser, som kan vara mer eller mindre 

väl genomlevda och genomarbetade och som kan både aktualiseras 

och aktiveras inför en ny kris. Mycket är också beroende på vilket 

socialt stöd en människa har omkring sig i sitt vardagliga liv. Där 

finns det oerhört mycket kraft och styrka att hämta från den närmaste 

omgivningen.

Empati får emellertid inte förvecklas med sympati. Det är naturligt, 

att vi har en viss medkänsla med de människor vi möter i kris, för att 

kunna förstå och hjälpa dem. Men sympati kan samtidigt innebära, 

att vi som hjälpare kan utveckla en viss medkänslighet, att vi känner 

lite för mycket med. Det finns då en risk för att vi samtidigt inte kan 

upprätthålla en viss distans till det som drabbat en människa.

Om detta får pågå och utvecklas finns det en stor risk att sympatin 

övergår i en identifikation. Det som drabbat denna människa kunde 

lika väl ha drabbat mig själv. Och då kan jag som hjälpare inte vara till 

särskilt stor hjälp för andra. ”Om en blind leder en blind, faller båda 

i gropen”, säger Jesus i ett sammanhang om blint ledarskap i Nya 

testamentet (Matt. 15:14).

Detta är den ena fallgropen – att vi känner lite eller till och med 

för mycket med de drabbade genom sympati och identifikation. Vi 

öppnar oss själva så mycket för dem, att vi faller rakt in i deras liv och 

förlorar fotfästet i vårt eget liv. Och då kan vi inte vara något stöd 

eller till någon hjälp för den som drabbats.

På andra sidan empati finns det en annan fallgrop. Vi kan i mötet 

med människor i kris förfalla till apati – en form av okänslighet för 

människors öden och äventyr och de reaktioner de visar. Av rädsla för 

att förlora sig själv i andras känslor gör man vad man kan för att bygga 

upp en känslomässig mur mellan sig och omgivningen. Man kan inte 

engagera sig i alla människor. Det gäller att hålla en riktig distans.

Om detta får pågå under för lång tid finns det en risk, att denna 

fallgrop övergår i någon form av antipati – en form av besvärlighet 

eller till och med aggressivitet. Det finns människor som är besvärli-

ga. Och när de drabbas av en kris eller katastrof kan deras besvärlig-

het utvecklas och bli svår att hantera.

Det är inte det jag i detta sammanhang menar. Jag tänker på när 

mitt eget möte med en människa i kris väcker så konstiga känslor och 

tankar hos mig själv, att jag inte riktigt vet hur jag ska klara av det. 

Andra människors reaktioner blir så hotfulla, att den känslomässiga 

mur jag försökt bygga upp hindrar mig från att förstå och möta den 

drabbades reaktioner i form av känslor och tankar.

Nyckelordet heter återigen – empati, där den ena fallgropen ut-

görs av sympati och identifikation och den andra fallgropen innebär 

apati som kan utvecklas till en antipati. Därför är det viktigt vid defini-

tionen av empati att göra ett väsentligt tillägg. Empati är visserligen 

en fråga om konsten att leva sig in i en annan människas liv. Men 

definitionen behöver ett viktigt tillägg: och samtidigt vara noga med, 

att stanna kvar i sitt eget liv. 

Detta leder oss över till den tredje förväntan, det tredje kravet på 

den personal, som har till uppgift att förstå och möta människor i kris.

 

Självkännedom
När man försöker förstå och möta andra människor som drabbats 

hårt i livet är det ofrånkomligt, att vi använder oss själva som ett in-

strument. Då är det viktigt med ett stort mått av självkännedom – en 

mer eller mindre utvecklad medvetenhet om egna reaktioner, egen 

livshistoria och erfarenhet, livsåskådning och tolkningsnycklar till det 

som händer i livet.
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En kollega gav några prästkandidater ett gott råd i deras själavårds-

utbildning: känn dig själv, var dig själv och ge dig själv – i ditt möte 

med andra människor. Ett sunt mått av självkännedom är inte lätt 

att skaffa sig och att utveckla genom åren. Det bästa sättet är nog 

någon form av persongenomgång som på sikt kan utvecklas i en mer 

eller mindre regelbunden hand- och vägledning. Det borde vara fullt 

naturligt, att den personal av olika yrkeskategorier som har till upp-

gift att förstå och möta människor i kris, själva får både avlastnings-

samtal liksom väg- och handledning.

När Jesus gav oss det dubbla kärleksbudet, är det egentligen inte 

dubbelt utan tredelat. Vi blir uppmanade att älska Gud. Men så till-

lägger han, att vi bör älska vår nästa - såsom oss själv. Ingen kan i 

längden ha kärlek till, omsorg om och ansvar för andra människor. 

Om vi inte samtidigt har ett visst mått av sund och frisk kärlek till oss 

själva, odlar en viss omsorg om oss själva och tar ett visst ansvar för 

oss själva.

Genom den 15-poängsutbildning som Betaniastiftelsen i samver-

kan med Teologiska Högskolan bedriver vill vi ge vårt bidrag till ut-

vecklingen av konsten att förstå och möta människor i kris.

Betaniastiftelsens sjuksköterske-

skola övergår i landstingsregi.

1974

ÄDEL-reformen om ändrat huvudmannaskap 

inom äldreomsorgen beslutas av riksdagen och 

träder i kraft 1992.

1990
All vårdverksamhet är avvecklad.

2005
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I dagens samhälle väcker ofta ordet demens samma rädsla och obe-

hag som cancer gjorde förr. Löpsedlar har inte sällan rubriker om 

Alzheimers sjukdom och hur man kan skydda sig mot sjukdom eller 

om riskbeteenden som kan bidra till sjukdom. Det är rubriker som 

visar på medvetenhet om dessa sjukdomstillstånd. 

Men vad innebär och hur vanligt är det med demens och var står 

vi idag när det gäller diagnostik och behandling? 

En vanlig sjukdom
I dagsläget insjuknar någonstans i världen en person var tredje se-

kund. Antalet med demenssjukdom i världen beräknas till drygt 46 

miljoner. Denna siffra förväntas stiga till 131 miljoner år 2050.

I Sverige handlar det om 160 000 personer som idag bedöms vara 

drabbade med drygt 500 000 anhöriga. Med den demografiska ut-

vecklingen och då åldrande är en riskfaktor bedöms antalet med de-

menssjukdom att öka till cirka 250 000  personer år 2050.

Många orsaker – Alzheimers sjukdom är vanligast
Demens betyder att en person har drabbats av sjukdom eller ska-

da på nervceller och deras förbindelser i hjärnan av den grad att 

OM DEMENSSJUKDOM

Wilhelmina Hoffman

individen inte klarar sig som tidigare. Bara glömska innebär inte de-

mens utan minst två kognitiva områden i hjärnan måste vara påver-

kade och av den grad att det påverkar individens liv. Symtombilden 

måste också ha funnits i minst sex månader för att en diagnos ska 

kunna ställas.

Den vanligaste av de idag ca 100 kända orsakerna till demens-

sjukdom är Alzheimers sjukdom.  Andra orsaker är till exempel 

pannlobsdemens, Lewy kropps demens, Parkinsons sjukdom med 

demensutveckling eller demens till följd av blodproppar eller blöd-

ning i hjärnan (så kallad blodkärlsdemens). Många fler sjukdomar och 

skador kan ge upphov till demenssyndromet.

Alzheimers sjukdom innebär att nervceller i hjärnan börjar förtvina.  

En process som vi idag vet kan starta mer än tio år innan symtom de-

buterar och innan sjukdom diagnosticeras.  Två av tre personer med 

demenssjukdom lider av Alzheimers sjukdom. Det är den vanligaste 

orsaken till demens men också den sjukdom som vi känner bäst till.

Vem drabbas?
Den allra största risken för att drabbas av demens är att komma upp i 

hög ålder. Samtidigt kan yngre personer drabbas av demenssjukdom. 

Geriatriker, överläkare och 
chef för Stiftelsen Silvia-
hemmet sedan 2005.
Direktör för det nationella 
kompetens centret Stiftelsen 
Svenskt Demenscentrum 
sedan 2008. 
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En annan riskfaktor är att det finns många som drabbats av demens 

i släkten. Samtidigt vet vi att man kan drabbas utan att ha kända fall 

i familjen och att personer med många anhöriga med demenssjuk-

dom kan vara friska. Tittar man på hur vanligt det är i olika ålders-

grupper idag kan man konstatera att cirka en procent av alla vid 65 

års ålder är drabbad av demenssjukdom. Tjugo år senare, vid 85 års 

ålder, är det så vanligt som 20 procent av alla i den åldern. Under 65 

år är det ovanligt med demenssjukdom men minst 7 000 individer, 

yngre än 65 år, är idag drabbade.  De allra flesta av dem är 60 – 64 

år, men det finns också ett antal ännu yngre fall.

Kan demenssjukdom förebyggas?
I dag visar forskning att det finns flera olika strategier man behöver 

känna till för att minska risken och skjuta eventuell demenssjukdom 

framåt i tiden. 

 Det handlar då om att äta rätt, vara fysiskt och socialt aktiv, inte 

röka och inte vara överviktig.  Hjärnan behöver stimulans och inte 

minst måste blodtryck, blodsocker och blodfetter vara under kon-

troll, vilket kan kräva läkemedel. När det gäller kosten så förordas 

medelhavsdieten med fet fisk, skaldjur, nötter, frukt och grönsaker 

och fleromättade fetter som olivolja och rapsolja. Den fysiska aktivi-

teten handlar om att regelbundet röra sig. Vill man inte träna med 

andra så är en daglig promenad bra. För att också stimulera balan-

sen kan man välja att gå i något ojämn terräng. Att vara socialt aktiv 

innebär att samspela med andra i olika sammanhang. Det viktiga är 

kontakten med andra människor.

 När det gäller att hålla hjärnan stimulerad i övrigt så behöver hjär-

nan utmaningar. Det kan då handla om korsord, gärna med någon 

annan så blir det också ett socialt samspel. Andra kanske föredrar 

Sudoko, läsa böcker på andra språk etc. Forskning har bedömt olika 

typer av aktiviteter och det som verkligen visat sig vara bra för att 

hålla hjärnan frisk är att dansa. Det är flera områden i hjärnan som 

samspelar vid dans.  Det är en social aktivitet som är kognitivt utma-

nande då hjärnan måste koordinera steg och rörelser och det är inte 

minst fysiskt. Att också ha kontroll över sin hälsa, genom att inte gå 

med högt blodtryck, oreglerat blodsocker vid diabetes eller höga 

blodfetter, ställer krav på läkarkontakter. Kan man ha dessa tillstånd 

under kontroll, ibland med hjälp av mediciner, så innebär det också 

ett skydd mot sjukdom i hjärnan.

Vart söker jag om jag misstänker demenssjukdom?
Om vi drabbas av svåra smärtor i ryggen, andningsbesvär eller urin-

vägsinfektion söker vi läkare för bedömning. 

Däremot upplever många det ännu inte självklart att söka läkare:

• När vi drabbas av svårigheter att minnas, av mer allvarlig grad, 

som att vi glömt vad vi gjorde dagen innan. (Det handlar då inte 

om att förlagda glasögon eller nycklar utan om en hel händelse i 

nutid inte kan kommas ihåg).

• När vi börjar få svårt att orientera oss i tidigare kända miljöer, där 

vi tidigare hittat. 

• Eller när vi inte längre klarar att sköta räkningar etc. 

Ovanstående symtom borde väcka samma känsla av att en läkarbe-

dömning är viktig, precis som vid smärtorna i ryggen eller infektionen. 

Många söker idag tidigare för sina kognitiva besvär än för tio år 

sedan. Kognitiva symtom handlar bland annat om minne, oriente-

ringsförmåga, språk- och räkneförmåga, tanke- och koncentrations-

förmåga, planering- och handlingsförmåga. 

Men fler borde söka hjälp tidigare än idag för att få en bedömning 

och eventuell utredning. Vid en utredning av kognitiva symtom ge-

nomförs en hel del olika kroppsliga undersökningar och tester för att 

utesluta annan sjukdom. Om behandlingsbara orsaker har uteslutits 

och om utredning tyder på en begynnande demenssjukdom är det 

läge för att planera eventuell behandling och andra åtgärder, bero-

ende på typ och grad av demenssjukdom.

Det är i första hand vårdcentralen man ska vända sig till vid oro 

för kognitiva symtom. I vissa fall remitterar läkaren vidare till en 

minnesmottagning.
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Min man vill inte gå till läkaren
Det är inte ovanligt att anhöriga hör av sig för att höra hur de kan 

övertala sin närstående att gå till läkaren. Personen med kognitiva 

symtom kan uppleva frustration, nedstämdhet, irritation och ibland 

aggression när det inte fungerar som förr. En del saknar insikt om 

problemen. En del skäms. 

•  Men det har du inte sagt tidigare, säger mannen irriterat när hus-

trun påminner om deras planerade besök hos vänner. 

•  Äsch, alla glömmer ju som äldre, säger hustrun till sin make.

Anhöriga vet ofta inte råd och ibland försöker barn och vänner bistå. 

Det viktigaste i ett sådant läge är att ta hjälp av andra. Kontakta 

vårdcentralen. Hör med eventuell anhörigstödjare på orten. Ingen 

kan mot sin vilja tvingas till en bedömning. Men det är väsentligt att 

inte stå där själv. Det finns utbildade personer runt om i landet som 

både kan bemöta och stödja så att svåra situationer kan förenklas. 

Diagnos demens
Att utredas och därefter få en diagnos som Alzheimers sjukdom 

innebär en existentiell brytpunkt både för den som är sjuk och för 

anhöriga. En del kan ha svårt att ta till sig informationen. Andra kan 

uppleva att de äntligen får en förklaring till symtomen. Oavsett vil-

ket är det viktigt att därifrån försäkra sig om tydliga kontakter inom 

vården. Som vårdprofessionell bör man tänka på att olika reaktioner 

förekommer och man bör vara uppmärksam så att det inte blir för 

mycket, för lite eller otydlig information. Ett snart återbesök är att 

rekommendera för att åter diskutera diagnos, möjligheter i behand-

ling och olika andra individuella behov. Det kan handla om mediciner 

och olika hjälpmedel som kan behöva prövas ut i hemmet. Det kan 

handla om att vårdcentralen förmedlar information till biståndshand-

läggare.  Biståndshandläggaren i kommunen får bara information om 

den demenssjuke samtycker till det. Handläggaren kan ombesörja 

stöd och hjälpinsatser i hemmet såsom hemtjänst, dagverksamhet 

m.m. som inte vårdcentralen och landstingen förmedlar.

”...det är  väsentligt 
att inte stå där 

själv.”

Stiftelsen inleder ett samarbete med utveck-

lingscentret inom vård och omsorg, Sapientia, 

inom utbildning, utveckling, certifiering m m.

2007
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Det handlar också om information till anhöriga. Anhöriga behöver 

få information om stödmöjligheter som t.ex. anhörigkonsulent och 

lokala anhöriggrupper. Att skapa en trygg relation är avgörande.

Medicinsk behandling
Det finns ingen botande behandling vid demenssjukdom. I dagsläget 

finns två typer av symtomlindrande läkemedel för den vanligaste de-

menssjukdomen, Alzheimers sjukdom. Dessa två läkemedel påverkar 

olika signalämnen i hjärnan som nervcellerna använder i kommunika-

tionen med varandra. Forskning pågår i hela världen för att hitta fler 

mediciner som kan lindra symtom.  Inte minst pågår forskning för att 

hitta botande behandling. Flera studier med vaccin är igång. Vaccin 

som skulle kunna användas för att hindra uppkomsten av Alzheimers 

sjukdom. Dessvärre har inga klara framsteg gjorts i området men trots 

det är hoppet, till upptäckt av ett fungerande vaccin, stort.

Viktigt att inte glömma är andra sjukdomar som kan förekomma 

samtidigt med demenssjukdom. Äldre personer har inte sällan ett 

eller flera andra sjukdomstillstånd som kan kräva specifik medicinsk 

behandling. 

Demensresan
Sjukdomen kan inte hejdas men olika åtgärder kan göra resan lättare 

för alla inblandade. Olika symtom kommer att tillstöta beroende på 

vilken demenssjukdom det handlar om och hur sjukdomen sprider sig. 

Olika funktioner kommer att drabbas successivt. Hur snabbt det sker 

är individuellt så det går inte att ge ett tidsperspektiv för den enskilde 

personen i samband med diagnos. Sjukdomsförloppet brukar indelas 

i stadierna mild, medelsvår och svår demens. Vid mild demens kan 

den drabbade oftast klara sig i eget boende om det finns nära anhörig 

eller hemtjänst. Dagverksamhet kan stimulera de sociala och kognitiva 

funktionerna och fungera som avlastning för den anhöriga. Vid med-

elsvår demenssjukdom har ofta skador brett ut sig så pass i hjärnan att 

personen behöver hjälp med det mesta i det dagliga livet för att det 

ska fungera.

I den svåra fasen har många förmågor försvunnit och heldygns-

omsorg är nödvändig.

Att vara anhörig
Hela familjen drabbas om någon utvecklar demenssjukdom. 

Forskning visar att anhöriga till personer med demens har sämre 

sömn, mer psykisk ohälsa och allt för sällan tar hand om sin egen 

fysiska hälsa. När en person får en demensdiagnos är det lätt hänt 

att det på sikt blir två patienter. Därför måste anhöriga få stöd för 

att orka, inte bli sjuka, socialt isolerade eller utmattade. Ingen klarar 

att vara ensamvårdare i demensprocessen. Det är lätt att säga till 

anhöriga att de måste söka och ta emot hjälp. Det är inte sällan svårt 

för anhöriga att be om och ta emot hjälp. Sorg, oro, skuld och dåligt 

samvete påverkar många. Att förmedla anhörigstöd är en av hörn-

stenarna i god demensvård. Samtidigt måste den anhörige få känna 

sig som en kompetent teammedlem när vård- och omsorgsinsatser 

förmedlas. Anhöriga kan underlätta omsorg och vård genom att för-

medla den demenssjukes levnadsberättelse när dennes minnes- och 

språkförmågor inte fungerar. I dag finns en hel del olika aktiviteter 

runt om i landet som syftar till att den som är demenssjuk eller an-

hörig ska kunna ta del av kulturutbudet, anpassat för att det ska vara 

lätt att delta. Ett exempel är ”Möten med Minnen” som innebär att 

museer runt om i landet ordnar visningar avsedda för personer med 

demenssjukdom och anhöriga. Flera spännande projekt är i gång. 

För att hitta vad som pågår kan man fråga i kommunen, gärna an-

hörigkonsulent om sådan finns. Annars kan man hitta information via 

hemsidorna hos Svenskt Demenscentrum, Demensförbundet eller 

Alzheimerfonden. 

Som vän, hur ska jag göra?
En man med stor bekantskapskrets drabbades av demenssjukdom 

och vänner och bekanta försvann. Då mannen avled efter flera års 

sjukdom bestämde sig familjen för en liten kyrka. Vännerna kom då 

tillbaka och familjen fick boka en större kyrka.  

I samband med demenssjukdom drar sig ibland vänner och bekan-

ta undan. Det blir svårt att veta hur man ska bete sig. Okunskap om 

demenssjukdom är ofta en anledning. Men tänk på att all kommu-

nikation inte sker med ord. Gamla minnen är ofta lättare att tala om 

och komma ihåg, än det som sker i nutid. Bilder kan vara ett sätt att 
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kommunicera. Musik förenar. Humor och skratt är förlösande. Kortare 

besök kan vara bättre än långa. En promenad kan vara värdefull. Att 

bli inbjuden och vara med innebär att få leva.  

Att arbeta för personer med demenssjukdom 
Som vårdprofessionell är demensvård en fantastisk utmaning. Att 

som mål ha högsta möjliga livskvalitet för personer med demens-

sjukdom, i olika stadier och med olika symtom och samma för an-

höriga, kräver en hel del. En värdegrund att utgå ifrån behövs och 

en vårdfilosofi som kan användas genom hela demensförloppet. En 

vårdfilosofi som kan användas i praktiken som ett arbets- och förhåll-

ningssätt. Sedan behövs stor kunskap om hur de olika sjukdomarna 

uttrycker sig. Behovet av att känna till metoder och strategier kan 

underlätta och lindra symtom som vållar lidande. Det handlar om 

bemötandestrategier i första hand. Med rätt bemötande kan många 

svåra situationer undvikas. Med rätt insatser grundade på kunskap 

kan onödiga sjukhusbesök undvikas, anhöriga kan avlastas sin oro, 

läkemedelsanvändning kan minskas. Med kunskap och struktur kan 

teamarbete underlättas och arbetsmiljö förbättras för medarbetare. 

Nationella riktlinjer som plattform
I vårt land har vi sedan 2010 nationella riktlinjer för vård och om-

sorg vid demenssjukdom, framtagna av Socialstyrelsen i samarbete 

med landets ledande forskare och sakkunniga. Portalparagrafen är 

den personcentrerade vården och omsorgen och den omfattar både 

hälso- och sjukvård samt socialtjänst. I riktlinjerna poängteras också 

anhörigstöd, teamarbete och bemötande. Med dessa riktlinjer har 

vi därför en plattform att utgå ifrån oavsett om vi arbetar i vård- och 

omsorgsboende eller på sjukhus. 

Mer grundläggande kunskap behövs
Dessvärre är dock kunskap om demenssjukdom, diagnos och be-

handling och förlopp ännu inte tillräckligt spritt, särskilt inte inom 

hälso- och sjukvård. Det beror på att grundutbildningarna till olika 

vårdyrken ännu inte förmedlar tillräcklig kunskap om demenssjuk-

dom, trots välkänd demografi och epidemiologi.

Men utvecklingen är på gång, allt mer forskning sprids och fler fort-

bildningar tillgängliggörs. 

Målet är ett demensvänligt samhälle
Det finns så mycket som kan förbättras för en stor och skör grupp 

personer när botande behandling ännu inte finns. WHO, världshäl-

soorganisationen, uppmanade i mars 2015 varje land att anta en 

nationell strategi, en demensplan, och att ge frågorna högsta prio-

ritet som ett globalt folkhälsoproblem.  En av de viktigaste delarna 

för utveckling av området, utöver nationella riktlinjer, vore att också 

Sverige valde att anta en plan. En konkret plan med mätbara mål som 

kan möjliggöra hög livskvalitet för personer med demenssjukdom 

och anhöriga oavsett grad av sjukdom eller vårdnivå. En plan som 

möjliggör utbildningar som ger den kunskap som behövs och som 

stödjer medarbetare i vård och omsorg i att utföra ett bra arbete. 

Sverige har förutsättningar för att lyckas. 

Målet är ett demensvänligt samhälle. 

Stiftelsen övertar Sapientia.

2011
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Sedan 2007 konserthuschef 
vid Studio Acusticum, Piteå, 
1998 – 2002 konstnärlig 
ledare för Festspelen i Piteå. 
Musiker med klarinett som 
huvudinstrument.

Roger Norén

Kärlek och musik 
”If a thing is not a science, it is not necessarily bad. For example, 

love is not a science.” Så skriver Nobelpristagaren i fysik Richard P. 

Feynman som utvecklade banbrytande metoder inom kvantfysiken. 

Han var dessutom en hängiven fritidsmusiker och spelade congas 

när tillfälle gavs. 

Kärlek och musik. Musik och kärlek. Jag är rätt säker på att orden 

hamnar i topp om man skulle fråga en grupp slumpmässigt utvalda 

människor över hela världen vad de anser vara viktigt för god livskva-

litet. Och god hälsa, säger någon. Ja, kärlek och musik är förutsätt-

ningar för god hälsa, säger jag. Men helt säker kan jag inte vara, för 

det är knappast mätbart i vetenskaplig mening. Men det jag vet är 

att kärlekens och musikens molekyler har den unika sammansättning-

en att vi inte behöver analysera dem för att njuta. 

Som norrbottning är man framför allt två saker – stolt och roman-

tiker. Ofta i kombination, vilket jag gillar. Det finns mycket att vara 

stolt över i Norrbotten. Landskapet är mjukt och böljande, kargt och 

vilt. Hornavans bråddjup, Storforsens brus och Kebnekajses utblick. 

DEN DIGITALA KULTURARENAN – 
ETT SÄTT ATT FORTSÄTTA LEVA

Natur, stolthet och romantik. Vi är stolta naturromantiker, alltså! Det 

här med ljuset och ljudet som spelar tillsammans och tystnaden som 

en avgörande grundförutsättning. ”Norrskenet står som en fladdran-

de ljudkappa runt byn”, säger Sara Lidman träffsäkert. Norrbottens 

natur med sitt jonosfäriska ljud-ljus är den största inspirationskällan i 

mitt arbete som konserthuschef i regionens tonala universum – kon-

serthuset Studio Acusticum i Piteå. 

Kraften i mänskliga möten 
Efter avslutad utbildning till klarinettlärare och klarinettist arbetade 

jag under tolv år på Musikhögskolan i Piteå. Undervisning varvades 

med ansvar för skolans produktioner, för internationalisering och 

kontakt med omvärlden. Det var en fantastisk tid innehållande sam-

arbeten med länets innovativa och generösa näringsliv och besluts-

fattare som trodde på musikens möjligheter och på kraften i mänsk-

liga möten. 

Ett av de av de mer fruktsamma och långvariga samarbetena upp-

stod när jag under denna period kom i kontakt med Ulla Burman, då 

VD för Sapientia utvecklingscenter för vård och omsorg. Sapientia 
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arrangerade under flera års tid, i hela Norrbottens län, seminarier 

om palliativ vård vid livets slut. I konceptet ingick att varje utbild-

ningstillfälle skulle innehålla musik för att sätta deltagarna i rätt stäm-

ning och för att framkalla reflektion och eftertanke. Jag lovade att 

Musikhögskolan skulle bidra med detta. Samarbetet inleddes för att 

sedan fortgå under flera år. Inblandade lärare och studenter tog upp-

draget med stor seriositet. Även om själva musikinslaget bara varade 

några få minuter så minns jag att jag gärna avsatte hela dagen för 

att ta del av och få ökad förståelse för vad musiken kan betyda för 

den enskilda individen för att fortsätta leva. År 2007 ”bytte jag fot” 

och påbörjade min tjänst som konserthus chef på nybyggda Studio 

Acusticum i Piteå. Ett par år senare flyttade Ulla och hennes man 

Gunnar till Jönköping och vårt samarbete upphörde. 

Nya konsumtionssätt och nya målgrupper 
Arbetet för mig handlade om att tillsammans med mina kollegor 

och nätverk sätta Studio Acusticum på kartan, att sälja in ”Akustik 

i världsklass” och Orgel Acusticum samt att kommunicera och till-

gängliggöra konsertutbudet. Skivbolaget Studio Acusticum Records 

och inte minst Digital Live Arena (Studio Acusticums ”virtuella kon-

serthus”) utvecklades delvis med statligt stöd och fick snabbt ett na-

tionellt genomslag. Nu hade vi möjlighet att nå publik som av olika 

anledningar inte kunde komma till det fysiska konserthuset eller helt 

enkelt valde andra sätt att konsumera. Här på konserthuset vet vi att 

människor drastiskt har förändrat sina sätt att konsumera kultur. I dag 

tar man del av konserter på datorn, spelar musik från mobilen, går 

på digitalbio o.s.v. Denna verklighet vill, och måste, vi anpassa oss 

till. Studio Acusticum Records och Digital Live Arena är idag en na-

turlig del av vår infrastruktur och regelbundna samarbeten med bl.a. 

Sveriges Radio och Sveriges Television har möjliggjorts tack vare att 

vi har personal, medarbetare och lokaler av bästa märke. 

Trots, eller tack vare, denna utveckling så upplever vi att intresset för 

att besöka vårt ”fysiska” konserthus växer sig allt starkare. Regeringen 

beslöt 2013 att via Kulturrådet satsa 40 extra miljoner på ”Kultur för 

äldre”. Nu var tiden mogen för oss att ta vårt ansvar även för denna 

målgrupp och att skapa bra förutsättningar för ett digitalt kulturut-

bud i miljöer för vård och omsorg. Inför ansökningsomgången blev 

det ett bra tillfälle att återuppta kontakten med Ulla Burman, nu i 

rollen som tf. Director i Betaniastiftelsen som dessutom nyligen hade 

införlivat utvecklingscentret Sapientia i sin verksamhet. Att genom 

Betaniastiftelsen få in sakkunskap om människan i vårdsituationen, 

om de vetenskapliga, medicinska, de etiska och de själavårdsmässi-

ga aspekterna kändes avgörande. Vi hade också noterat att den typ 

av stiftelse, med anknytning till trossamfund, som Betaniastiftelsen 

representerar, idag synliggörs i politiken som viktiga samhällsaktörer. 

”Samfunden har kommit att uppfattas som en mycket angelägen och 

betydelsefull del av det civila samhället med unika bidrag i integra-

tionsprocesser och stora samhällsinsatser i form av andlig vård inom 

sjukvården, barn- och ungdomsverksamhet, generationsöverskridan-

de verksamhet m.m.” (prop. Bildning och tillgänglighet – radio och 

tv i allmänhetens tjänst 2014–2019, prop. 2012/13:164). I denna tex-

tomgivning finns även kopplingar till musikens starka plats i själavård 

i livets slutskede. 

Kulturella rendezvous inom vård och omsorg 
Ulla och Betaniastiftelsen sade ja till samarbete, så även Piteå kom-

mun och Norrbottens läns landsting. Kulturrådet gillade vad de hör-

de om det nyfödda utvecklingsarbetet ”Kulturella rendezvous inom 

vård och omsorg” och visade finansiell kärlek. I januari 2014 inleddes 

så ett utvecklingsarbete. Målgrupper är personer som inte kan ta del 

av konserter och föreställningar live från scen. Dessa kulturella uttryck 

förmedlas till sjukhus och äldreboenden genom IPTV och visas på stor-

skärm eller i vanlig TV. Även individen i hemmet eller särskilda intres-

segrupper ska kontinuerligt ges samma möjlighet. Genom Digital Live 

Arena http://dlaplay.se/ skapas således nya kulturella mötesplatser för 

vårdtagare, personal, anhöriga och vänner. Ett flertal utbildningstillfäl-

len genomförs under projekttiden i syfte att skapa ömsesidig förståel-

se för professionella villkor inom vård- respektive kultursektorn, samt 

att hitta gemensamma värdegrunder; människan är en kulturell varelse 

och att få ta med sig sina levnadsvanor genom hela livet, även om de 

egna förutsättningarna förändras, är en mänsklig rättighet. 
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Ja, jag tycker precis som kulturslukaren Arne, 63 år, som stannade 

mig i Studio Acusticums foajé efter en presskonferens och sade: 

”Roger, när jag blir gammal och kanske självsvag önskar jag ha 

snabb och enkel åtkomst till massor av kulturyttringar, såsom mina 

favoritmusikgenrer, konst- och litteraturrundor samt andra stimule-

rande uttryck. Bredd, höjd och djup. Faktum är att jag kommer att 

KRÄVA tillgång till det.”

”Musik och kärlek. Jag är rätt 
säker på att orden hamnar i topp
 om man skulle fråga en grupp 

slumpmässigt utvalda människor 
över hela världen vad de anser vara 

viktigt för god livskvalitet.”

Kultur har – och kommer alltid att ha – sitt egenvärde, men när kul-

turen får komma in och på riktigt möta skol-, vård- och omsorgssek-

torn, då kan riktigt spännande saker ske. Den digitala tekniken gör 

detta möjligt på ett enkelt och effektivt sätt. Här är vi nu, och jag tror 

att vi står inför en kulturrevolution!

Utvecklingsarbetet med Digital Live Arena startar i ett samarbete

 med bl a Acusticum, Piteå kommun med stöd av Kulturrådet.

I ett samarbete med Teologiska Högskolan genomförs utbildningen

”Att förstå och möta människor i kris”. Kursen har tidigare genomförts vid

 Luleå Tekniska Universitet.

2013
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Den andliga vården inom sjukvården har rullat på under lång tid. Den 

har skett tack vare att Svenska kyrkan och de s.k. frikyrkorna ställt 

upp på ett imponerande sätt med präster och pastorer. Ett blygsamt 

statligt stöd har utgått. På de flesta håll har samarbetet fungerat väl 

med de lokala sjukhusen, och de har mött upp med lokaler.

I takt med att fler människor som har sina rötter i andra länder och 

religiösa traditioner har insikten vuxit om att fler än Svenska kyrkan 

och några frikyrkosamfund måste finnas med. Katolska kyrkan har 

blivit allt aktivare liksom muslimer och andra religiösa företrädare. 

Under min tid som statsråd med ansvar för trossamfunden höjde jag 

kraftigt det ekonomiska stödet till den andliga vården. Detta för att 

markera det viktiga arbete som bedrivs, men också för att skapa för-

utsättningar för fler företrädare för det religiösa livet i Sverige att 

kunna medverka.

Men egentligen är hela konstruktionen vi har idag med en statlig 

myndighet som betalar småpengar till trossamfunden för att de 

ska finnas tillgängliga på sjukhusen mycket märklig. Det borde vara 

landstingen och andra sjukvårdshuvudmän som ser detta som en 

naturlig del av vården och betalar vad verksamheten kostar, i nära 

samverkan med trossamfunden.

Kropp, själ och ande
Enligt världshälsoorganisationen WHO definieras hälsa som ”högsta 

möjliga välbefinnande hos den enskilde individen, fysiskt, andligt, 

psykiskt och socialt och ej enbart i frånvaro av sjukdom”. 

Eftersom människan består av kropp, själ och ande är de själsliga 

och andliga behoven av största betydelse för sjukvården. Det behövs 

kvalificerat stöd när patienterna brottas med existentiella frågor, med 

de svåra frågorna om liv och död, om sorg och lidande, om mening-

en med tillvaron. Då när det kanske är som mörkast räcker inte alltid 

sjukvårdens personal till, och många gånger varken får eller kan de 

bidra när det drar ihop sig till andliga samtal. Och många är berättel-

serna om hur personalen på sjukhusen i präster och pastorer får en 

behövlig avlastning och samtalshjälp när det är för mycket.

UTMANAD!

KOMPETENSCENTRA  
FÖR ANDLIG VÅRD

Riksdagsledamot (KD). 
Civil- och bostadsminister 
med ansvar för 
trossamfunden 2010-14

Stefan Attefall
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Därför är det mer än anmärkningsvärt att sjukhusen kunnat snylta, ja 

jag skriver snylta, på trossamfunden i den utsträckning som sker. Att 

erbjuda andlig vård borde vara en naturlig del av sjukvården, som 

också sjukvården ska betala för.

Den existentiella dimensionen
Behovet av den andliga vården inom sjukvården ser inte ut att mins-

ka. Många i Sverige mår dåligt, och forskare1 menar att en bidragan-

de orsak till det kan vara att allt fler saknar en existentiell dimension 

i sina liv. Även Världshälsoorganisationen WHO har framhållit den 

existentiella dimensionens betydelse för hälsa och livskvalitet. I takt 

med att allt fler människor med bakgrund i andra länder kommer 

att användas sig av svensk sjukvård så ökar behovet av kunskap om 

olika religiösa traditioner. Till detta ska läggas den allt mer avance-

rade medicinska tekniken som ställer allt fler svåra etiska frågor på 

sin spets.

Utbildning behövs
För att hantera allt detta krävs kunskap och fortbildning. Givetvis 

bland alla dem som arbetar med andlig vård inom sjukvården men 

också för sjukvårdspersonal i allmänhet. Det finns enorma behov, 

självklart av att tillhandahålla religiösa ceremonier och allmänt för-

stå olika religiösa traditioner, men också att på ett kompetent sätt 

förstå och möta de svåra frågor som dagens och morgondagens 

människor ställer. 

Hur ska Betaniastiftelsen orientera sig i detta landskap? Ja, kanske 

genom att vara det organ som blir det mest framträdande kompe-

tenscentret för andlig vård och etiska frågeställningar i Sverige. Inte 

minst för att visa sjukvårdens huvudmän vilken resurs som den and-

liga dimensionen är för svensk sjukvård och för att människor, enligt 

WHO, ska uppnå ”högsta möjliga välbefinnande”

1. Se exempelvis Cecilia Melder, präst och doktor i religionspsykologi, som på-

visar detta i sin avhandling Vilsenhetens epidemiologi, Uppsala universitet 2011

Medverkar för första gången i 

Almedals    veckan.

Arbetet påbörjas med en digitaliserad 

utbildning i palliation.

2014
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Pastor i Equmeniakyrkan, 
kommunalråd (MP) i Karlstad 
och förbundsordförande i 
Studieförbundet Bilda.

Per-Inge LidénUTMANAD!
    

Strax utanför Jerusalem ligger den lilla byn El-Azareh – Lasaros plats, 

tidigare känd som Betania. Här bodde tre av Jesu närmaste vänner; 

Marta, Maria och Lasaros. Det var här lärjungarna hämtade kraft och 

förberedde sig för allt det stora och viktiga som skedde på gator 

och torg inne i det kosmopolitiska Jerusalem.  I kristen tro har Marta 

fått symbolisera den tjänande, diakonala sidan av kyrkans uppdrag, 

Maria, den feministiska lärjungen som vågade ta plats i de intellektu-

ella samtalen och Lasaros, den som vågade och fick möjlighet lämna 

allt det döda bakom sig. Jesus uppväckte honom från de döda. 

Jag tror att det är dags för såväl Betaniastiftelsen som andra idé-

burna rörelser i Sverige att ta plats i samhället och låta sig inspireras 

av de tre syskonen från Betania. 

Samhället behöver nya partners
Det har funnits en tendens under de senaste 100 åren att kyrkor-

na i Sverige tror att man enbart ska sköta det andliga livet och låta 

det offentliga samhället och privata vinstdrivande bolag sköta sam-

hällsfunktionerna. Således går det många predikningar på varje 

vårdinsats och tio pastorer på varje diakon – om det nu räcker. Det är 

historielöst med tanke på att det var kyrkorna i det här landet som i 

500 år skötte såväl universitet som sjukvård och social omsorg. Det 

här är en utveckling som är unik för Sverige och några länder till. I 

stora delar av tredje världen är det helt naturligt för kyrkan att arbeta 

med fattigdomsbekämpning, driva sjukhus, laga vägar och kritise-

ra förtryckande samhällsstrukturer –samtidigt som man predikar och 

undervisar barnen i söndagsskolan. 

Jag tror att det svenska samhället idag behöver nya partners. 

Goda samhällsbyggande rörelser med demokratiska värderingar. 

Idag finns en ny upphandlingsform som heter ”idéburet offentligt 

partnerskap”. Det prövas nu av kommuner runt om i landet. Det 

innebär att samhället vill gå in i ett långsiktigt fördjupat samarbe-

te med idéburna organisationer för att arbeta med allt från våldsut-

satta kvinnor, till integrationsarbete, sjukvård eller annan samhälls-

viktig verksamhet. Samhället längtar efter samverkanspartners som 

har demokratisk värdegrund och andra målsättningar än det krassa 

vinstintresset.

MED BETANIA  
FÖR FRAMTIDEN
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”Betaniastiftelsen kan i vår tid få 
hjälpa människor att vakna upp och 

komma ut ur hopplöshetens skuggor till 
ett rikt och helt liv. ”

Förändring – diakoni och ledarskap
Det är här de tre syskonen från Betania kommer in i bilden.

Låt Broder Lasaros få bli en inspirationskälla för att förändring all-

tid är möjlig - hur dött livet än ser ut. Betaniastiftelsen kan i vår tid 

få hjälpa människor att vakna upp och komma ut ur hopplöshetens 

skuggor till ett rikt och helt liv. Det kan handla om människor som 

leds från utbrändhet till friskhet, sjukdom till hälsa eller den döende 

som får stöd att dö på ett värdigt sätt.

Marta kan få symbolisera det praktiska och diakonala arbetet 

med andra människor. Betaniastiftelsen har historiskt både utbildat 

människor för praktisk tjänst i sjukvård och drivit egna institutioner. 

Det är dags att gå från ord till handling och se till att det blir verkstad. 

Köp ett sjukhus. Starta en rådgivning. Erbjud undervisning.

I ett samhälle, där kvinnorna förväntades passa upp männen och 

vara tysta, klev den tredje av Betaniasyskonen fram. Maria tog på sig 

rollen att vara lärjunge tillsammans med männen. Hon klev fram och 

deltog i samtalet tillsammans med de andra. Hon blev en lärjunge 

och ledare, såväl i lärjungagruppen som i ledningen för den framväx-

ande unga kyrkan. 

Det förs idag en livlig idédebatt i Sverige om etik i vården, me-

todutveckling och hur vi ska förhålla oss till all ny kunskap som rör 

människors hälsa och sociala roll i samhället. Här behöver vi få möta 

medarbetare som likt Maria vågar kliva fram och ta del i det offent-

liga samtalet.

Så låt er inför framtiden inspireras av de tre syskonen från Betania. 

Men kom ihåg en sak till. Det var nåt med den där byn och det 

där hemmet. Där fanns en kärlek och en värmande gemenskap som 

gjorde att folk drogs dit. Den där närheten och varma gemenskapen 

behöver vi. Ja, vi rent av längtar efter den.

Betaniastiftelsen 115 år.
2015
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Härifrån till framtiden

Härifrån till fram
tiden

Det bästa med jubileum är att få tillfälle att fira, tacka och fundera framåt. I en jubileumsskrift 
som denna görs just detta.
Vilka är vår samtids frågor och rop? I vilken värld finns Betaniastiftelsen? På vilka behov bör 
den svara?
Vi lever i en värld av ständig förändring. Samtidigt finns vissa konstanter. En människa kan 
bara vara till i relation till andra, i möten med andra. En människa är kropp, själ och ande.
En människa har såväl kroppsliga, själsliga som andliga behov.
I denna bok skriver forskare, föreläsare och teologer om just människan, om Gud och om
samtiden. Här ges påminnelser om kristen tro som handling och möte. Här målas människan 
fram, i hennes skörhet och styrka. 
Här formuleras även utkast till en etik för vår tid och här ges konkretion kring hur en kristen 
tro bör levas som ”kärleksverksamhet”.
För en nybildad kyrka som Equmeniakyrkan är spetskunskapen inom Betaniastiftelsen
ovärderlig. För vår samtid lika så. När ohälsotal är höga, inte minst bland barn och unga, 
människor flyr för sina liv och klimatutmaningarna är överhängande, behöver kärnuppdraget 
formuleras. Härtill bidrar denna bok. Social helighet förklaras och vi får även en del svar på 
frågan om huruvida robotarna kommer ta över eller ej. 

Sofia Camnerin, pastor och teologie doktor. Biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan. 
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