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Sammanfattning 
Syfte – Avsikten med uppsatsen är att undersöka hur den katolska kyrkan och 

Equmeniakyrkan i Jönköping ser på integrationsarbete. Studien görs på två kyrkor i 

Jönköping, dels på den lokala katolska församlingen, dels på Andreasförsamlingen, som 

tillhör Equmeniakyrkan. Därför kommer dessa två församlingarna att jämföras. För att uppnå 

detta så ställs följande frågeställning: 

1. Hur ser katolska kyrkan och Andreasförsamlingen i Jönköping på frågor om 

integration och migration? 

2. Vilka är likheterna och skillnaderna mellan katolska kyrkan och andra kyrkor inom 

Sveriges Kristna Råd i synen på integration och migration? 

Metod – Studien kommer att få svar på frågorna i frågeställningen genom en serie semi-

strukturerade intervjuer med diakoner, pastorer och representanter från två församlingar i 

Jönköping och två organisationer som är relaterade till församlingen (en via mejl och en via 

telefon). De fyra intervjuade i studien var: 

• Sankt Franciskus Katolska Församling i Jönköping, med diakonen Göran Fäldt. 

• Equmeniakyrkans församling Andreasförsamlingen i Fjällstugan, Jönköping, där 

pastor Lennart Johansson är verksam. 

• Sveriges Kristna Råd (SKR), där Björn Cedersjö är direktor för Ekumenisk 

diakoni/kyrka-samhälle. 

• Caritas Sverige, där George Joseph är ansvarig för migrations- och flyktingfrågor. 

Från början skulle både SKR och Caritas intervjuas via mejl men på grund av omständigheter 

så kunde Caritas representant bara intervjuas via telefon. Dessa intervjuer kommer att 

jämföras för att få svar på frågorna som ställdes i uppsatsen. 

Diskussion och slutsatser – Katolska kyrkan via Caritas och Andreasförsamlingen hjälper 

migranterna med arbetssökandet, såsom att kontakta arbetsgivare och företag, samt hjälper 

dem att skriva sina CV:n. En annan likhet mellan Anderasförsamlingen och Sankt Franciskus 

Katolska Församling är att de hjälper migranterna att kontakta myndigheter, dock med några 

skillnader. Enligt resultatet anordnar samtliga intervjuade aktörer språkcaféer och språkhjälp 

till migranterna i sina samfund. 

För samtliga som var med i studien var språket och delaktigheten i samhället viktiga för 

integration av migranter.   

Begränsningar – Denna studie är begränsad till två församlingar i Jönköping och två 

organisationer i Sverige: Caritas och Sveriges Kristna råd. 

Nyckelord 
Semi-strukturerad intervju, Katolska kyrkan, Equmeniakyrkan, Migration, Integration, 

Religion, Kyrka, Sverige, Församlingar, Föreningar
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Inledning 
Under 2016 kom påven Franciskus på besök till Lund i Sverige för att fira ekumenisk 

gudstjänst med Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén. Syftet med vistelsen var 

försoning med protestanter genom att fira femhundraårsjubileet för den protestantiska 

reformationen. Året efter valdes biskopen Anders Arborelius av påven till historiens förste 

svenske kardinal. Påvens val av kardinalen var en del i hans försök att lyfta upp de katolska 

stift som låg i kyrkans periferi. Arborelius betonade att katolska kyrkan i Sverige innehar en 

viktig roll när det gäller integrationen av flyktingar (Martín, 2017).  

Jag är själv kristen och uppväxt på landsbygden, i en frikyrka som var etniskt homogen. 

Under min tidiga skolgång stötte jag inte på några som kom ifrån länder utanför Europa. Det 

dröjde tills jag gick i högstadiet och uppåt, innan jag började gå i klasser som hade elever med 

utomeuropeisk bakgrund. Lite av intresset för såväl migration som integration kommer från 

min pappa som är polsk katolik.  

Mitt intresse för ämnet integration växte under min tid på programmet internationellt arbete, 

men också på grund av den stora immigrationen till Sverige under samma tid. Intresset för att 

ha katolska kyrkan med i studien har flera anledningar. En av dem är att katolska kyrkan inte 

är kulturellt bunden till en specifik etnicitet i Sverige, då den har medlemmar från många 

olika länder och kulturella grupper. Jag hoppas kunna se hur en sådan organisation bidrar till 

integrationen av migranter, då den katolska kyrkan är både etniskt blandad och multikulturell. 

Det är intressant att jämföra katolska kyrkan med andra mer inhemska kyrkor för att få en 

uppfattning om hur unik den multikulturella kyrkan är i dessa frågor. Genom intervjuer och 

litteraturstudier hoppas jag kunna bidra till forskningen angående kyrkans roll i integrationen 

av migranter. 
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Syfte och Frågeställning 

Syfte 

Huvudsyftet med uppsatsen är att se hur prästerna, diakonerna eller andra som arbetar i 

katolska kyrkan ser på integration för/av församlingsmedlemmarna. Ytterligare ett syfte är att 

undersöka om och hur utlands- och svenskfödda medlemmar kommunicerar med varandra, 

men även kommunikationen mellan utlandsfödda av olika kulturer. 

Avsikten med uppsatsen är att undersöka hur den katolska kyrkan och Equmeniakyrkan i 

Jönköping ser på integrationsarbete. Detta innebär att undersöka huruvida katolska kyrkan i 

Jönköping bedriver arbete som hjälper migranter att känna sig som en del av det nya 

samhället men även synen på integration. Integration innebär i detta sammanhang att 

migranterna känner sig delaktiga i samhället och har goda kunskaper relaterat till att kunna 

fungera i detta, såsom att kunna kontakta myndigheter, veta sina rättigheter eller förstå det 

nya språket. Detta kommer vara den primära definitionen av integration i uppsatsen och 

används i resultat, diskussion och slutsats. I bakgrunden har vissa forskare en annan definition 

av integration som en integration in i kyrkan. För att få en överblick över hur katolska kyrkan 

ställer sig till dessa punkter så behövs en jämförelse med andra kyrkor och liknande 

organisationer. I detta fall blir det organisationerna Sveriges Kristna Råd (SKR) och den 

katolska organisationen Caritas som blir jämförelseobjekt och som kyrkor blir 

Andreasförsamlingen och Sankt Franciskus Katolska Församling i Jönköping utvalda för 

jämförelse. Visserligen är katolska kyrkan medlem i SKR, men rådet är också ekumeniskt och 

innefattar flera olika kyrkor, såsom ortodoxa kyrkor och flera grenar av protestantismen. 

Frågeställningen 

De frågor jag har valt till uppsatsen är: 

• Hur ser katolska kyrkan och Andreasförsamlingen i Jönköping på frågor om 

integration och migration? 

• Vilka är likheterna och skillnaderna mellan katolska kyrkan och andra kyrkor inom 

Sveriges Kristna Råd i synen på integration och migration? 
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Metod 
Studien kommer att ge svar på frågorna i frågeställningen genom en serie intervjuer med 

diakoner, pastorer och representanter från inblandade församlingar och organisationer. 

Specifikt blev fyra personer från fyra olika organisationer (varav två från Stockholms katolska 

stift) intervjuade. Organisationerna var: 

• Sankt Franciskus Katolska Församling, där diakonen Göran Fäldt blev intervjuad via 

inspelning. 

• Equmeniakyrkans församling Andreasförsamlingen, i Fjällstugan, Jönköping där 

pastor Lennart Johansson är verksam. Han blev intervjuad via inspelning. 

• SKR, där Björn Cedersjö, direktor för Ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle, blev 

intervjuad via mejl.  

• Caritas Sverige, där George Joseph, ansvarig för migrations- och flyktingfrågor, blev 

intervjuad via telefon. 

Jag planerade att intervjua George Joseph via mejl, men han kunde bara svara via en 

telefonintervju. Intervjuerna med Johansson och Fäldt var semi-strukturerade intervjuer som 

spelades in och senare transkriberades. Intervjun med Cedersjö på SKR gjordes via mejl.  

Frågorna jag valde till intervjuerna var inspirerade av forskare, vars material jag skrev in i 

litteraturöversikten, vilken återkommer i bakgrunden.  

Intervjuformen är en mycket attraktiv metod för att samla in kvalitativa data. Argument för att 

använda just kvalitativa metoder för denna uppsats är att intresset kan riktas mot den 

intervjuades ståndpunkt. Intervjun kan få en alternativ riktning, som kan ge ny kunskap om 

upplevelser från den intervjuade, men den kan också tyvärr innebära störningar, som inte 

skulle inträffa om man använde sig av mer kvantitativa intervjumetoder. Kvantitativa 

intervjuer har övertaget över kvalitativa i att data snabbt kan kodas och bearbetas. Ett av de 

viktigaste argumenten för valet av kvalitativa intervjuer är just möjligheten till följdfrågor, då 

detta kan leda till information eller nya frågor som inte skulle ha kommit fram om man 

använde andra metoder (Bryman & Nilsson, 2018). 

Just den semistrukturerade intervjun är mycket passande för mitt arbete på grund av behovet 

att diskutera specifika teman, men även för att ha en viss form av flexibilitet att kunna 

undersöka nya teman som kan uppstå under intervjun. Bryman beskriver detta i sin bok 

Samhällsvetenskapliga metoder: 

Frågorna behöver inte komma i samma ordning som i intervjuguiden. Frågor som inte ingår i 

denna kan också ställas, om intervjuaren anknyter till något som intervjupersonen sagt. Men i 

stort sett kommer frågorna att ställas i den ursprungliga ordningen och med den ursprungliga 

ordalydelsen. (Bryman & Nilsson, 2018: 563) 

Varför olika intervjumetoder 
Precis som det var planerat från början skulle data från de två samfunden (Sankt Franciskus 

Katolska Församling och Andreasförsamlingen) samlas in via en längre muntlig och inspelad 

intervju. Anledningen till att jag skulle göra intervjun med Caritas och SKR via mejl är att det 

inte fanns möjlighet att åka till deras huvudkontor (det var inte möjligt för mig att resa till 

Stockholm), att huvudfokuset i studien riktades mot dessa två församlingar i Jönköping samt 

svårigheter att spela in via telefon. I Caritas fall kunde jag inte få svar via mejl på grund av att 
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den intervjuade bara hade möjligheter att genomföra intervjun via telefon och, som sagt var, 

återstod då endast möjligheten att anteckna intervjun. 

Beroende på olika svar på frågorna, så behövde de uppföljande frågorna anpassas på sätt och 

vis (jag kunde inte ställa samma frågor till katolska kyrkan som jag gjorde vid 

Equmeniakyrkans intervju eller vice versa). Detta behövde också göras på SKR:s och Caritas 

frågor, men inte i samma utsträckning (bara en fråga som behövdes ändars på). 

Komparativa metoder 
Eftersom flera olika kyrkor och organisationer var med i denna studie behövdes en 

komparativ metod. Det som passar är kvalitativ intervjuundersökning, då studien inte hanterar 

så många fall. Att just använda kvalitativ semi-strukturerad intervjumetod kommer att göra 

det möjligt att hitta likheter och skillnader mellan katolska kyrkan i Jönköping, som är 

heterogen, och den mer homogena Andreasförsamlingen (Bryman & Nilsson, 2018: 108).  
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Bakgrund 

Tidigare forskning 

Flera forskare har studerat förhållandet mellan integration och organiserad religionsutövning. 

Foner och Alba (2008) menar att religiösa organisationer kan ha en viktig stödfunktion för 

migranter. Där kan man träffa likasinnade människor, och sådana relationer kan fungera som 

ett extra säkerhetsnät vid svårigheter att integreras i värdlandet. Författarna pekar på att 

religiösa samfund i USA hjälper migranter att komma in i samhällets ekonomiska och sociala 

liv, exempelvis genom att hitta bostad och jobb. Även migranternas identitet påverkas av 

samfunden, då den stärks genom att man får ge uttryck för sin tro på sitt modersmål och utöva 

kulturen från hemlandet. Deras kultur och trosuttryck formas ibland om, då dessa tar intryck 

av den amerikanska kulturen. Forskarna påpekar att samfundet också får migranterna att bli 

mer involverade och integrerade i den civila och politiska delen av samhället, då de engagerar 

sig i sina rättighetsfrågor. Detta utgör en kontrast till Europa, där religionen, enligt Foner och 

Alba, spelar en mer negativ roll i integrationen. De förklarar dessa skillnader med dels den 

amerikanska statens relation och historia i kontext till kyrka och stat, dels vilken religion 

migranten hade. Sedan 90-talet så var migranter i USA mest katolska och latinamerikanska, 

medan migranterna i Europa hade muslimsk bakgrund. Även Kivisto (2014) har kommit till 

liknande slutsatser, dvs att religionen spelar en positiv roll i integrationen i USA, medan den 

är mer negativ i Europa. Han beskriver hur icke kristna migranter i västra Europa tenderar att 

få kritik på grund av att deras värderingar ses som en antites till värdlandets. I USA får kristna 

migranter ett stigma, dock av andra anledningar än sin tro, då de blir anklagade för att t ex 

vara kriminella eller ta jobb från den inhemska befolkningen. Dock ser han en trend i Europa 

då man börjar se mer positivt på att religion och integration kan gå hand i hand. 

I en dansk studie (Borup & Ahlin, 2011) jämfördes buddistiska och katolska vietnamesiska 

migranter i Danmark och deras integration. Forskarna kom fram till att de vietnamesiska 

buddistiska migranterna lättare integrerades än de katolska. De förklarar detta med hjälp av 

ackulturationsteorier. Enligt John Berrys modell för ackulturation kan migranter utveckla fyra 

hanteringsstrategier, nämligen, för det första integration, då man behåller en viss grad av sin 

egen kultur men är en del av det nya samhällets större sociala nätverk, för det andra 

assimilering, där invandrarens kultur ersätts av värdlandets kultur och inget eller mycket lite 

av invandrarens egen kultur blir kvar. Den tredje strategin är separation. Här bevarar 

invandraren sin kultur, och det saknas vilja att bli en del av värdlandets kultur. Slutligen 

nämns den fjärde strategin, marginalisering, där invandraren inte har något intresse av att ha 

kontakt med vare sig representanter för värdlandet eller med representanter för den 

ursprungliga kulturen. Enligt modellen använde vietnameserna från båda religionerna 

separation och marginalisering som strategi (Borup & Ahlin, 2011:177–178, 182). 

Vanliga teman som nämndes i många av artiklarna var religiös transnationalism, det vill säga 

en identitet som transcenderar nationella identiteter (exempelvis är man katolik i första hand, 

mexikan eller bolivian i andra hand), samt att man får hjälp av samfundet i kontakter mellan 

sitt hemland och värdlandet. Ett exempel på detta är när Levitt (2003) undersöker hur olika 

religioner påverkas av transnationell migration. Hon påpekar också att migrantsamfund i USA 

förändrade sin religionsutövning. Som exempel tog hon upp hur japanska buddister försökte 
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efterlikna det amerikanska sättet att utöva religion på genom att ha möten på engelska och 

överge japanska seder, såsom att sitta på knä och ta av skorna vid gudstjänst. 

Yang och Ebaugh (2001) har studerat hur religiösa migrantsamfund förändrades med 

migrationen till USA. I migrantsamfund i USA fick lekmännen mer inflytande än i 

motsvarande församling i sändarländerna. Kyrkan i dessa samfund fick en utvidgad roll, då 

man började erbjuda tjänster utöver just gudstjänster, såsom byggande av fritidsgårdar och 

utbildning om hur man deltar i civilsamhället. Icke kristna församlingar försökte i vissa 

avseenden efterlikna kristna kyrkor i USA genom att exempelvis starta 

välgörenhetsorganisationer eller grupper för studier av religionens heliga skrifter. Även de 

andliga ledarnas roller har utvidgats och har, precis som i kristna samfund, kommit att 

inkludera verksamheter utanför gudstjänsterna, såsom äktenskapsrådgivning, sjuk- och 

anhörigbesök eller att ta emot resande gäster eller samfundsmedlemmar. Yang och Ebaugh 

använde Mark Mullins modell för att förklara hur migrantkyrkor anpassar sig till det 

amerikanska samhället. Teorin är uppdelad i tre steg: I det första steget är kyrkan enspråkig, 

det vill säga all kommunikation baseras på migranternas egna modersmål. Efter hand tas ett 

andra steg då kyrkan blir tvåspråkig och predikan hålls på såväl värdlandets modersmål som 

på samfundets ursprungliga modersmål, detta för att kunna tillgodose migranterna samt 

kommande generationer i samfundet. I det tredje steget har kyrkan övergått helt och hållet till 

värdlandets språk. Detta sker genom att yngre generationer i samfundet väljer att delta i 

gudstjänster där predikan sker på värdlandets modersmål. Yang och Ebaugh menar att, trots 

att man behåller samfundets ursprungsspråk som ett heligt språk i gudstjänsterna (exempel 

som författarna använde var arabiska, sanskrit, pali, avestiska eller kinesiska), så översätter de 

undersökta samfunden sina heliga skrifter och gudstjänster till engelska. De påpekar även att, 

i enlighet med Mullins teori, så föredrog yngre generationer i kyrkorna att delta i de 

engelskspråkiga gudstjänsterna, men de ville också bevara sin ursprungliga kultur i 

samfundet. 

Yang hänvisade till en studie som Ebaugh och Chafetz hade gjort, där de pekade på att vissa 

samfund som började som multietniska samfund (en kyrka som från början hade medlemmar 

från flera olika länder) har engelska som enhetligt gudstjänstspråk på grund av den stora 

variationen av etniska bakgrunder och språk hos medlemmarna. På så sätt började de istället 

på steg två eller tre i Mullins modell (Yang, 2001). Det skulle vara intressant, men utanför 

fokus för denna studie, att undersöka om den katolska kyrkan i Sverige började med 

tyskspråkiga gudstjänster eller om de var på steg två av Mullins modell när de blev ett stift på 

50-talet. Katolska kyrkan har två sätt att organisera katolska migranter: ”Missio cum cura 

animarum” (mission med själavård), vilket innebär församlingsliknande gemenskaper som är 

baserade på språk eller kultur och där församlingen kan ha register över medlemmarna, och 

”Missio sine cura animarum” (mission utan själavård), där man kan fira mässor, döpa och 

viga, men där församlingen inte kan ha register över medlemmarna. Stockholms katolska stift 

valde mission utan själavård, där man inte delar upp separata församlingar utifrån kultur, 

språk och/eller etnicitet. Stiftet har dock nationella själavårdscentraler där gudstjänster hålls 

på invandrarnas modersmål. Dessa nationella självårdscentraler är enligt ”mission utan 

själavård” underställda Stockholms stift. Stiftet organiserar emellertid inte församlingar 

utifrån nationell tillhörighet (Andersson & Sander, 2015). Gärde (1999) säger, i likhet med 
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Andersson och Sander, att Stockholms katolska stift vill definiera sig som multikulturellt. 

Gärde påpekar för det första att det inte verkar finnas någon central plan för att integrera 

migranten, utan det händer spontant, utan någon planering. Men tankarna är att integrationen 

in i lokala svenska församlingar ska ske via kulturinlärning istället för assimilering. Med 

andra ord vill man integrera dem i kyrkan och bevara deras nationella och kulturella 

identiteter. Huvudtankarna är att man förhindrar avsiktligt eller oavsiktligt skapande av 

nationella katolska församlingar. Det andra är att migrantens identitet och tradition behålls 

och respekteras. Stockholms katolska stift skriver i sina riktlinjer för den nationella 

själavården, precis som Gärde och Andersson observerade i sina arbeten, att kyrkan ger 

mission utan själavård. I Stockholms katolska stifts egna riktlinjer för den katolska migrantens 

integration är målet att såväl bevara den nationella och kulturella identiteten för migranten 

som att genom dem berika församlingsverksamheten (Stockholms katolska stift, 2011). 

Katolska kyrkan har olika nationella missioner som, vid sidan av församlingen, firar mässor 

och bedriver undervisning på sina olika nationers respektive språk (arabiska, engelska, polska 

etc.). Medlemmarna är fortfarande medlemmar i församlingen, men de är också aktiva inom 

respektive mission (Katolska kyrkan, 2017). 

Katolska kyrkan i Sverige anser att det är viktigt att man integrerar de nya etniska grupperna i 

kyrkan, detta för att förhindra att församlingar blir etnisk bundna, och att man respekterar 

deras identitet och traditioner (Gärde, 1999). 

För att vidareutveckla Gärdes resonemang, så är det katolska nationella själavårdare som 

arbetar med invandrare av olika nationaliteter. I deras arbetsunderlag finns två huvudteser, 

vilka Gärde lyfter fram: Den första betonar vikten av att migranter från olika nationaliteter 

integreras i den katolska kyrkan i Sverige för att undvika bildandet av avskilda nationella 

församlingar. Den andra betonar betydelsen av att deras identitet och traditioner bibehålls och 

respekteras (Gärde, 1999: 126–127, 232). Ett sätt för kyrkoledningen att förhindra bildandet 

av nationella församlingar är att satsa på inkulturation, som enligt Gärde ”betecknar hur 

kyrkans lära och evangeliet inlemmas i en given kultur” (Gärde, 1999: 232). Med så många 

olika nationaliteter menar Gärde att katolska kyrkan är mångkulturell bland sina medlemmar 

och i ledningen, men att man saknar en multikulturell vision (Gärde, 1999: 126–127, 232).  

Till skillnad från katolska stift i andra länder, så delar inte Stockholms katolska stift upp 

invandrarna i egna församlingar beroende på språk eller etnicitet. Det hålls dock specifika 

gudstjänster på olika modersmål. För invandraren kan det ske antingen en anpassning till 

samhällets normer, och religionens roll blir svagare i deras egna liv, eller en konservering, då 

den religiösa identiteten blir ännu starkare än i hemlandet. Ett exempel på denna kulturkrock 

var assyrier mellan 90- och 00-talet, som upptäckte att religionen hade mindre betydelse i 

värdlandet än i deras hemland (Andersson & Sander, 2015).  

Det verkar inte finnas några studier om katolska kyrkans integrationsarbete specifikt rörande 

Jönköping. Dock skrev Gärde på slutet av 1990-talet en doktorsavhandling om katolska 

kyrkan som ett multikulturellt samfund. Gärde gjorde i samband med sin avhandling 

upptäckten att runt 80% av prästerna kom ifrån utlandet. De har haft svårt med det nordiska 

kulturella klimatet och i synnerhet den katolska kyrkans situation i Sverige. Detta har ingett 
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dem en känsla av isolering, utsatthet och otillräckligt stöd för att utföra sin uppgift (Gärde 

1999: 99). 

Han upptäckte även att invandrares kontakt med svenska myndigheter inte underlättades 

genom katolska kyrkan, men att de kunde få kontakt med svenskar genom kyrkan, även om 

det skilde sig mellan nationaliteter. Det visade sig dock finnas en önskan inom församlingen 

att myndigheternas stöd till katolska kyrkan skulle öka. Representanter för katolska kyrkan 

anser att man måste satsa på socialpastoralt arbete för att kunna integrera flyktingar och 

invandrare (Gärde 1999: 198–199). 

Det förekom svårigheter bland katolska migranter att integrera sig i samhället. En orsak till 

detta verkade vara att flera av missionerna inte hade haft några stadgar enligt svensk modell 

(vad Gärde menar med ”svensk modell” är lite oklart, men jag tolkar det han har skrivit som 

något relaterat till krav från svenska myndigheter) och inte heller hade fått bidrag från 

svenska myndigheter för att bedriva verksamhet som gynnar integration. Dessutom är 

språkbarriärer ett problem, då kommunikationen försvårar integrationsarbetet (Gärde 1999: 

127–131). Gärde observerade när han sammanställde sin doktorsavhandling generella 

skillnader mellan olika grupper av katoliker beroende på nationalitet. Polacker och eritreaner 

sökte för det mesta själva kontakt med katolska kyrkan. Detta var också vanligt bland kroater 

och latinamerikaner (Gärde, 1999:187).  

I studien gjorde Gärde flera intervjuer för att få fram den syn de katolska invandrarna och 

ledningen inom katolska kyrkan i Sverige hade på integration i det svenska samhället. Gärde 

fann en oenighet bland medlemmarna om vad integration betyder. De flesta 

församlingsmedlemmarna ansåg att integration innebar att lära sig svenska seder och att förstå 

samhället, dock ville de att migranten skulle behålla värderingar och normer från sitt hemland. 

Folk i ledande position inom katolska kyrkan i Sverige menade att katolska kyrkan bör göra 

mer för invandrares och flyktingars integrering i samhället. De flesta ansåg sig inte vara 

integrerade i Sverige. Katolska kyrkan i Sverige anser att det är viktigt att man integrerar de 

nationella grupper som kommer in i kyrkan, detta för att förhindra att församlingar blir etniskt 

bundna, men också för att respektera deras identitet och traditioner (Gärde, 1999). 

Trzebiatowska (2010) genomförde en studie om polska katolska migranter i Skottland och hur 

de bemöttes i kyrkomiljön av skotska katoliker. Hennes slutsats var att det kan vara lätt för 

katoliker från olika länder att förstå och känna sig bekanta i värdlandets katolska församling. 

Så var dock inte fallet i hennes studie, då polacker och skottar hade olika syn på katolicismens 

roll. Polackerna såg den som en bärare av deras identitet och som andligt överlägsen andra 

former, medan skottarna upplevde katolicismen som en transnationell identitet. Dessa olika 

synsätt orsakade konflikter om vad som menas med att vara katolik och gjorde att polackerna 

kände att den katolska kyrkan i Skottland skilde sig alltför mycket från den i Polen. Detta 

ledde till att polackernas national-katolska identitet stärktes när de bosatte sig i Skottland, 

något som ytterligare förstärktes när de upptäckte att deras kyrka inte hade samma dominans 

som i hemlandet. Deras integration hämmades på så sätt.  

Det blev ett dilemma, då församlingen ville integrera dessa katoliker samtidigt som man ville 

ha en enhetlig kyrka. Språkbarriärerna skapade ytterligare problem, då det blev misstro och 

klyftor mellan de inhemska och de polska katolikerna. I intervjuer, som Trzebiatowska gjorde, 
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såg polackerna själva positivt på integration, men ansåg att den kommer att ta lång tid och att 

man inte kan påtvinga den. De upplevde dessutom att det inte fanns någon hjälp till 

integration.  

Trzebiatowska nämnde också att polska katolska präster hade flyttats dit med intention att de 

skulle bidra till en bättre integration av de polska migranterna, då de fick hjälp av prästerna på 

sitt egna språk, men effekten blev den motsatta. Misstro spreds, även i ledarskapet, då de nya 

polska prästerna blev anklagade för att driva tribalism, eftersom skottarna upplevde att de 

fokuserade mest på sina landsmän. Det fanns även en målkonflikt. Medan ärkebiskopen i 

Polen, varifrån prästen kom, ville att de skulle fokusera på att behålla de polska identiteterna, 

så ville den skotska motsvarigheten främja integration och transnationalitet. Polackerna 

föredrog att gå på gudstjänster som hölls på deras modersmål. Medan de polska katolikerna i 

undersökningen hade svårt att få förståelse från lokalbefolkningen, menade Trzebiatowska att 

katolska migranter från andra länder hade det lättare. De polska katoliker som Trzebiatowska 

intervjuade upplevde att det inte fanns någon hjälp till integration eller att kraven på 

integration var orimliga. 

Det Trzebiatowska skildrade är tänkvärt, då man kan fråga sig hur migranternas syn på kyrkan 

och dess roll påverkade denna som en trygg och bekant institution i det nya landet 

(Trzebiatowska, 2010). Det kan vara relevant att ställa sig frågan om det var en konflikt 

mellan inhemska och utländska präster (eller till och med mellan olika länder) beträffande hur 

man skulle föra dialog i församlingen.  

Borup och Ahlin (2011) gjorde en jämförande studie mellan buddistiska och katolska 

vietnameser beträffande hur väl de integrerats i det danska samhället. Slutsatsen var att båda 

grupperna hade lyckats i integrationen då de hade lägre arbetslöshet, bättre hälsa och 

upplevde mindre diskriminering än andra minoriteter i landet. De katolska vietnameserna har 

ett nätverk inom den katolska kyrkan (Borup, 2011:179). 

Garces-Foley (2008) gjorde jämförelse om integrationsinitiativ mellan katoliker och 

medlemmar i den evangeliska rörelsen i USA. I likhet med vad Gärde observerade i Sverige, 

så ville katolska kyrkan i USA definiera sig som en multikulturell kyrka, då man beskrev 

integrationen av medlemmars olika kulturer och etniciteter. Historiskt sett så har katolska 

kyrkan ändrat synen på kulturer. 

Andra Vatikankonciliet var positivt inställt till olika kulturer. Konciliet menade att evangeliet 

transcenderar alla kulturer men bara kan bli upplevt genom kultur. Detta gjorde, enligt 

Garces-Foley, att den katolska kyrkan på 1980-talet lämnade sin roll, att assimilera migranter 

till att bli amerikaniserade, för att gå vidare till att försvara folks rätt att ha sin egenkulturella 

tradition, så länge de förblev katoliker. Detta förhållningssätt till diversitet identifierades 

senare av Garces-Foley som kulturell pluralism. Den katolska kyrkan hoppades kunna skapa 

enhet i kyrkan på församlingsnivå genom att forma kulturmöten. Kyrkan var emot att smälta 

samman olika kulturer med varandra, utan underströk att det finns olika kulturer som arbetar 

med varandra för ömsesidig respekt och för allmänhetens bästa. Med andra ord så värnade 

man medlemmarnas egen kultur och höll inom församlingarna gudstjänster uppdelade efter 

språk. Gemensamma gudstjänster och traditioner hölls några gånger per år, men annars var 

man uppdelade efter etnicitet (Garces-Foley, 2008). 
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Den typ av katolskt samfund som Garces-Foley beskriver verkar mycket lik den som Gärde 

gjorde en analys av i Sverige, på så sätt att alla är anslutna till samma samfund, oberoende av 

etnicitet, men att man delar upp och håller gudstjänster på flera olika språk (Garces-Foley, 

2008). 

Precis som Garces-Foley, så observerade Menjivar (1999) att katolska kyrkan i USA valde att 

lämna rollen att assimilera migranter in i den amerikanska kulturen. Menjivar gjorde tidigare 

en likande studie om evangeliska och katolska kyrkor i Washington D.C, USA. Fokus 

riktades mot transnationalism i de undersökta kyrkorna. 

Menjivar menade att den amerikanska katolska kyrkan var tvungen att välja mellan två vägar i 

förhållande till etnicitet och kultur, antingen kulturell homogenitet i samfundet (en form av 

assimilation) eller pluralism. I katolska kyrkan blev det sistnämnda förhållningssättet det 

rådande. Kyrkan valde att integrera migranternas religiösa kultur i samfundets egen samt att 

ge själavård till migranten på dennes modersmål. Detta menade Menjivar skapade problem för 

kyrkan, då man inte längre kunde legitimera sin enhet genom att hänvisa till en kulturellt 

homogen församling. Katolska kyrkan löste problemet genom att tillåta vissa kulturella 

trosuttryck för att behålla såväl en form av enhet inom kyrkan som kyrkans relevans för 

migranten. Hon upptäckte att transnationella kyrkor inte tycktes fokusera på en specifik plats, 

utan riktade sig till alla medlemmars hemländer. Hon nämnde ett exempel, en kyrka kallad 

”Emmanuel’s Temple”, där man försökte skapa en transnationell kristen identitet istället för 

en nationell kristen identitet. 

Menjivar talade senare om katolska kyrkans arbete med att skapa en överetnisk identitet. I en 

intervju, som Menjivar gjorde med Vicente för St Marykyrkan, förklarade Vicente vikten av 

att organisera sig samt att arbeta tillsammans för att göra livet lättare för alla. Då kan man få 

mer genomslag politiskt. Prästen menade att migranterna som grupp försvagades om de 

delade upp sig i nationella identiteter (Menjivar, 1999). 

Ytterligare en studie om katolicism och integration i USA genomfördes av López-Sanders 

(2013). Hon analyserade specifikt två katolska kyrkor: Resurrection och Holy Spirit, som 

ligger i Greenville-Spartanburg-Anderson-regionen i delstaten South Carolina. Resurrection 

grundades av guatemalaner och var enligt författaren en hybrid mellan en hierarkisk och 

gräsrotsstyrd maktstruktur. Socialt arbete tycktes vara viktigt, då kyrkan utöver de vanliga 

religiösa tjänsterna också erbjöd hjälp till församlingsmedlemmar i nöd, även i deras hemland. 

Prästen i kyrkan hade kontakter med församlingar i Guatemala, då kyrkans ledare kunde 

hjälpa migranter att skicka pengar hem. Församlingen fokuserade på mål som medlemmarna 

tyckte var viktiga. López påpekade att medlemmarna uppgav sig inte känna samma känsla av 

isolering som i andra katolska samfund. Den här församlingen var dock relativt homogen. 

Denna homogenitet har enligt författaren skapat en viss form av social sammanhållning, då 

migranterna hade som mål att skicka bistånd till sina hemområden med hjälp av andra kyrkor, 

katolska hjälporganisationer och hemlandets konsulat. 

Den andra kyrkan i studien, Holy Spirit, verkade inte ha haft samma positiva effekt på 

migranterna. Denna katolska församling var mer blandad än Resurrection, men medlemmarna 

möttes inte ofta, eftersom kyrkan hade flera gudstjänster på samma dag, men på olika språk. 

López observerade att vita deltog i de engelskspråkiga gudstjänsterna, medan 
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latinamerikanerna deltog i de spanska gudstjänsterna. I början hade samfundet flera metoder 

för att integrera migranterna från Latinamerika, då de anordnade språkkurser och andra 

program, men när migranterna blev fler ökade spänningen mellan etablerade och nykomna 

migranter. Ledarskapet åtgärdade inte denna konflikt, och i ledarskapet förekom dessutom 

fördomar mot dessa migrantgrupper. López förklarade att spänningen orsakades av att 

ledningen i kyrkan inte var flexibel och att det var en form av klasskonflikt i församlingen, då 

mer etablerade migranter (colombianer) var i konflikt med de nya migranterna (mexikaner). 

Levitt (2003) påpekade att katolska kyrkan, åtminstone i Washington D.C, ville att 

församlingen skapade en identitet som stod över den etniska. Detta skulle ske genom 

välgörenhetsprojekt, riktade till församlingens gemensamma syften istället för till ett specifikt 

hemland. Hon nämnde hur präster och kyrkobesökare i katolska kyrkan i USA hjälpte 

migranterna med kunskap gällande de sociala och juridiska tjänster som står till buds. Detta 

var, enligt författaren, ett indirekt sätt att lära dem hur man kunde lösa sina problem genom att 

organisera sig och på så sätt få större politisk kraft när man förespråkade sin grupps 

rättigheter. 

Appleby (2011) nämnde i ett konferensbidrag, att den katolska kyrkan positivt bidrog till 

integration i USA. Han nämnde att katolska kyrkan organiserar integrationsaktiviteter, såsom 

mingel, för att hjälpa migranter och flyktingar att lära sig språk och skapa lokala kontakter. 

Han belyste att andliga ledare, däribland katolska, bidrog till att minska stigmatiseringen av 

migranter och förbättra flyktingars status genom att humanisera och föra retorik om ett 

Amerika byggt av migranter. 

Organisationerna som finns i undersökningen 

Stockholms Katolska Stift 

Stockholms Katolska Stift bildades 1953 och sågs tidigare av Vatikanen som ett missionsfält. 

Stiftet växte under senare 1900-tal, bland annat genom arbetskraftsinvandring (Werner, 2006). 

Stiftets medlemsantal var år 2016 116 000, dock finns det fler katoliker i Sverige än de 

officiellt registrerade medlemmarna i stiftet. Mellan 150 000 och 200 000 tillhör den katolska 

kyrkan i Sverige. Bland dem finns romersk-katolska samt katoliker från andra katolska kyrkor 

i världen, exempelvis från de orientaliska katolska kyrkorna (Nationalencyklopedin, 2018). 

Caritas 

Caritas är en katolsk hjälporganisation. Dess hjälpinsatser kan variera från små grupper av 

frivilliga till större globala välgörenhetsprojekt. Caritas säger sig vara kyrkans hjälpande 

hand, då man hjälper de fattiga, utsatta och exkluderade, oberoende av vilka de är. Den 

internationella delen av Caritas har sitt huvudkontor i Rom. Caritas är uppdelat i olika 

nationella nätverk, som ingår i de regionala Caritasnätverken och i internationella Caritas 

förbund (Caritas International, 2018). Det finns 162 olika medlemmar i den internationella 

delen av Caritas och nästan 2500 av alla katolska stift har en lokal Caritasorganisation 

(Müssener & Schartau, 2009). 

Det svenska Caritas grundades 1946 av den dåvarande biskopen Müller för att hjälpa de 

många flyktingar som hade drabbats av andra världskriget. 1950 öppnade Caritas en 

rådgivningsbyrå i Stockholm, avsedd för flyktingar som hade sökt hjälp hos dem samt för 

hjälpinsatser till katoliker i Östeuropa. 1987 blev Caritas en biståndsorganisation och gick 
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med i såväl det europeiska som det internationella Caritasnätverket (Caritas-i-Sverige). De 

inledde också ett nära samarbete med SIDA samt med andra organisationer. Målet var att 

skapa en mer rättvis värld för fattiga och marginaliserade. Med detta började de bedriva 

utvecklingsprojekt internationellt. Under 2000-talet började organisationen bli för stor och 

kunde inte utföra sina uppdrag. Detta föranledde en intern utredning, där Caritas upptäckte 

brister i sitt mellanösternprojekt. SIDA gjorde en liknande utredning som resulterade i att man 

begärde återbetalning från Caritas. Under 2007 påbörjades en avveckling av Caritas Sverige 

som förening. Ansvaret för verksamheten togs över av Stockholms katolska stift (Müssener & 

Schartau, 2009). Men några år senare, i slutet av 2013, skedde en rad omorganiseringar, då 

biskop Anders Arborelius vid den tiden ville uppmuntra sina församlingar att starta lokala 

karitativa arbeten. Idag fortsätter organisationen att hjälpa flyktingar, men också de som blivit 

offer för trafficking (Caritas Sverige, 2018). 

Sankt Franciskus Katolska Församling 

Jönköpings Sankt Franciskus Församling grundades den 7 december 1950 av biskopen 

Johannes Erik Müller. Den första kyrkoherden blev då Herbert Burkert. 1990 fick 

Franciskanorden ansvaret för församlingen. Vid tiden för uppsatsen var Joseph Maria Nilsson 

kyrkoherde (Franciskus, 2018).   

Sveriges Kristna Råd (SKR) 

År 1910 utgjorde Edinburgh-konferensen startskottet för en ekumenisk rörelse, som senare 

skulle nå Sverige. Något decennium därefter, 1925, hölls ett möte i Stockholm, vilket lade 

grund för det som skulle bli Svenska Ekumeniska Nämnden. En fortsatt vilja till ekumeniskt 

samarbete mellan svenska kyrkan och frikyrkorna ledde till slut till att Svenska Ekumeniska 

Nämnden (SEN) bildades 1933. Denna organisation skulle bli en föregångare som senare, i 

slutet av 1992, skulle ersättas av Sveriges Kristna råd (SKR) som ekumeniskt organ.  

Andreasförsamlingen 

Församlingen grundades 1915, då med namnet ”Jönköpings Stadsmissionsförenings Norra 

Församling”. 1948 bytte man namn till dagens ”Andreasförsamling”, baserad i Fjällstugan 

som ligger i västra Jönköping. Idag är Andreasförsamlingen en medlem i Equmeniakyrkan 

(Andreasförsamlingen, 2018). Andreasförsamlingen består, enligt församlingens pastor 

Lennart Johannson (personlig kommunikation, 2018-04-20), nästan helt av svenskfödda 

(95%, enligt Lennarts uppskattning).  

Equmeniakyrkan är ett kyrkosamfund som grundades 2011, då flera samfund smälte samman. 

Detta kyrkosamfund anser att kyrkan ska ha såväl en kapacitet som ett ansvar att ge stöd till 

flyktingar och nyanlända som kommer hit. Equmeniakyrkan arbetar för att skapa nätverk 

mellan församlingar, lyfta uppmärksamheten för projekt som församlingar genomför i det 

avseendet, samla kompetenser och utveckla strategier inom migrations- och mångfaldsarbete 

(Equmeniakyrkan, 2018a)(Equmeniakyrkan, 2018b). 

Sverige senare delen av 1900-talet 
Under den senare delen av 1900-talet skedde en stor samhällsförändring i Sverige, då landet 

under en längre tid hade en stor immigration. Exempelvis var på 1970-talet bara fem procent 

av befolkningen utlandsfödda, medan andelen år 2000 var uppe i elva procent. Migrationen 

bestod ifrån början mestadels av arbetskraftsinvandring, men efter 1970 började flyktingar 
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komma. Det var greker, chilenare, iranier samt individer från det forna Jugoslavien. Under 90-

talet började länder utanför EU bli de vanligaste ursprungsländerna bland migranterna 

(Hedenborg & Kvarnström, 2015). 
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Resultat 

Sankt Franciskus Katolska Församling 
Intervjun i denna församling gjordes med diakon Göran Fäldt. Den genomfördes i form av en 

semi-strukturerad intervju. Intervjun genomfördes den 11 januari 2018. Jag kontaktade Fäldt 

via mejl för att bestämma en tid för intervju. Några dagar före intervjun skickade jag frågorna 

till Fäldt. Till intervjutillfället tog jag med mig två kopior av intervjufrågorna, avsedda för 

mig själv och Fäldt.  

Fäldt har arbetat i församlingen som diakon i sammanlagt 35 år, varav 10 – 13 år som ständig 

diakon sedan han pensionerades. Han har inte varit diakon i någon annan församling. Han 

uppger att den katolska församlingen inte har någon särskild politik eller syn på katolikers 

integration i det svenska samhället. Han nämner dock att katoliker ska ha en roll att bidra både 

politiskt och socialt i samhället, men också att integrationen inte behöver betyda att man 

accepterar allt i det sekulära samhället (det svenska samhället). Han menar också att katoliker 

inte ska undanhålla sig samhället utan ” …medverkar på ett katolskt sätt till samhället 

förnyelse och att stödja alla goda insatser för det gemensamma bästa…”.  

Fäldt anser att katolska kyrkan är väldigt bidragande till katolikers integration i Sverige. Han 

menar att det blir lättare för migranten då hans/hennes identitet som migrant blir bekräftad, i 

en gemenskap med olika individer och olika språk. Fäldt menar att den katolska kyrkan inte 

tillhör någon enstaka etnicitet eller språk utan är en smältdegel av olika influenser, som leder 

till ny identitet men också positivt bidrar till integration i Sverige. 

Han säger att migranterna umgås med varandra och med svenskfödda genom gudstjänstlivet, 

då detta är en central del av det katolska livet. Där, menar han, lär migranten känna andra 

katoliker. Efter gudstjänsten brukar man ha kaffe/ fika där man även kan umgås, vanligen en 

och en halv timme direkt efter gudstjänsten. Detta hjälper migranterna att hålla kontakten med 

sina landsmän. Fäldt betonar vikten av att stärka migrantens identitet, men påpekar också att 

den katolska kyrkan är gränslös och vare sig etniskt eller nationellt bunden, utan den ska vara 

öppen för alla. Fäldt upplever att katolska migranter föredrar att gå på mässor som är på deras 

hemlands språk, men vid de svenskspråkiga mässorna kommer de inte i samma utsträckning.  

Han säger att han inte arbetar exklusivt med integration och inte heller har någon uppgift som 

säger att han ska medverka till integration. Ingen av församlingens anställda har något 

specifikt uppdrag i den frågan. Fäldt nämner dock att han gjort något försök till språkcafé. 

Han har hjälpt de katolska migranterna att förstå det svenska språket samt svenska uttryck och 

språkbruk. Fäldt själv säger att det hjälper dem att inte bli missförstådda, men det är inte 

integration i någon djupare mening. Enligt honom är integration alltid kopplad till 

familjebildning, arbetsplatser, arbetsmarknaden och hur man klarar arbetsrelationerna. 

Fäldt tror inte att utlandsfödda präster känner direkt utanförskap, men att det kan bli 

svårigheter vid kulturella skillnader. Präster som tas i tjänst i Stockholms katolska stift 

behöver tid att anpassa sig till det svenska samhället. Prästerna, tror han, är medvetna om det 

när de accepterar anställningen.  

Fäldt nämner att det inom stiftet hålls olika seminarier som handlar om integration och 

barnens situation i svensk skola. Detta sker på stiftsnivå. Enligt honom koordineras många av 

dessa insatser genom Caritas samt så anordnar Katolska Pedagogiska kurser inom detta. 
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När han blir tillfrågad hur katolska kyrkan som institution hjälper migranterna som kommer 

till kyrkan att ta kontakt med myndigheter, säger Fäldt att det beror mycket på vilka 

personliga resurser man har i församlingarna. I hans församling är det kyrkoherden som 

hjälper migranterna att kontakta de relevanta myndigheterna, i huvudsak med råd om hur man 

får kontakt med dessa myndigheter. Han tycker att de svenska myndigheterna gör ett bra jobb 

(han nämner att de gör ett bättre jobb än församlingen själva) med att ta kontakt med 

migranterna, när det gäller att hjälpa dem i dessa frågor eller som Fäldt själv säger:  

Ett tecken på att det fungerar bra är att dem [myndigheterna] inte vänder sig till oss. Så 

skattemyndigheten eller migrationsverket vänder sig inte till oss för att fråga efter ”finns det 

någon här” eller ”kan församlingen hjälpa till”, det gör de ju inte för att dem sköter om dessa 

frågor själva. (personlig kommunikation, 2018-01-11)  

Fäldt menar dock att kyrkan hjälper till bäst vid extremfall, som när migranterna hamnar i 

situationer då de måste sova ute på nätterna eller i situationer då det inte är möjligt att 

kontakta myndigheterna så som där migranterna inte har rättigheter eller, som Fäldt säger, när 

migranten ”…har missbrukat sina rättigheter”. 

Han säger också att stiftet inte hjälper migranterna att hitta föreningar som representerar 

migrantens kultur, eftersom migranten eller föreningen ofta hittar varandra på egen hand. Han 

nämner också att kyrkans hjälp till dessa föreningar är begränsad till ekonomiskt stöd för 

gudstjänstlivet och att förse dem med böcker eller biblar på föreningsmedlemmarnas egna 

språk. 

Han nämner att det har förekommit bråk inom församlingen om vad som menas med att vara 

en god katolik eller gällande politisk uppfattning, men detta verkar inte vara något större 

problem för Stockholmsstiftets enhet, då det inte, enligt Fäldt, verkar hända så ofta. Fäldt 

säger också att kyrkan har tydliga definitioner och dokument för vad katolsk identitet innebär. 

Därför har, enligt honom, inte heller prästers ursprung någon betydelse för deras syn på 

katolsk identitet, och detsamma gäller för församlingsmedlemmars syn på denna fråga. 

När han blir tillfrågad om det inträffar konflikter mellan nyligen ankomna och mer etablerade 

migranter i församlingen, så är det inget som han själv kunnat observera. Men när det kommer 

landsmän till Sverige, vilka anländer under olika decennier, så kan det uppstå en viss friktion, 

då de kan ha olika politiska åsikter beroende på när de lämnat hemlandet. 

Apropå församlingens hjälp till migranter i sökandet efter bostad, så menar Fäldt att man 

oftast hjälper migranterna att söka upp relevanta myndigheter för sådant.  

När Fäldt under intervjun blir tillfrågad om hur församlingen förhåller sig till Stockholms 

katolska stifts riktlinjer för den nationella själavården, så nämner han att man ska respektera 

och bevara migranternas kultur. Samtidigt ska man inte dela upp församlingen efter språk, 

etnicitet eller nationalitet. Han svarar att det inte riktigt går att uppnå detta, då migranterna 

själva vill vistas bland folk med samma språk och etnicitet. Han tillägger:  
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Riktlinjerna är ju det, men i själva verket fungerar det bra med de här olika grupperna, därför 

[att] de känner varandra och de samarbetar bäst tillsammans med en präst som kan deras språk. 

Men alla är väl medvetna om de behöver öppna med de andra också och inte sluta sig i ett getto, 

om du förstår vad jag menar. Ett getto är en gemenskap som utesluter andra och det vill man ju 

inte. Inte ens de här etniska grupperna vill det, men å andra sidan känner de att de får större stöd 

för sin tro om de får sjunga på sitt språk. (personlig kommunikation, 2018-01-11) 

På frågan huruvida församlingen vill definiera sig som multikulturell, så betonar Fäldt att 

kyrkans enhet bygger på tro, liturgi, skrift och traditioner. Fält förklarar att när den katolska 

kyrkan definierar sig som multikulturell, så innebär det att de olika invandrargrupperna får 

behålla sina kulturella variationer och egna katolska traditioner. Ett exempel är att polacker 

firar påskafton på sitt lands eget sätt genom matvälsignelse där de tar med egna korgar med 

mat, såsom ägg, salt och bröd som symbol för fastetiden. Denna mat välsignar prästen.  

Fäldt har inget direkt önskemål rörande integrationsarbetet i församlingen. Han arbetar själv 

för att förstärka äktenskapets roll och menar att man ska vända sig till unga för att förbereda 

deras relationer och äktenskap, så att de inte skiljer sig. Detta anser han är den bästa typen av 

integration in i det svenska samhället. 

Andreasförsamlingen 
Kontakten och genomförandet av intervjun med diakonen Lennart Johansson skedde likt den 

som gjordes med Göran Fäldt. Johansson kontaktades via mejl, frågorna skickades i förväg, 

två utskrivna exemplar av frågorna togs med, av vilka Johansson fick en kopia under 

intervjun. Det var en semi-strukturerad intervju, som genomfördes den 20 april 2018. 

Johansson har varit anställd i församlingen sedan 2014 men är i dagsläget pensionerad. Han 

har sedan 1979 varit pastor inom missionskyrkan och har arbetat i flera församlingar. 

Johansson beskriver integration:  

Vår uppfattning är att integration är en ömsesidighet och att vi har mycket att ge men också 

väldigt mycket att få och att vi berikas av nyanlända till vårt land. (personlig kommunikation, 

2018-04-20) 

På frågan om hur han uppfattar Equmeniakyrkans syn på integration i Sverige är svaret något 

oklart. Utifrån hans beskrivning av Equmeniakyrkans verksamhet, så verkar dock integration 

innebära att man kan språket, är aktiv i föreningslivet och har sysselsättning. 

Johansson blir tillfrågad om hur han uppfattar att individer från olika etniska/kulturella 

grupper umgås/kommunicerar med varandra i kyrkan samt med svenskfödda. Han vill först 

påpeka att det finns mycket få med migrationsbakgrund i församlingen, men också att 

församlingen anordnar olika aktiviteter för migranterna i närområdet, såsom utflykter, fotboll, 

studiebesök och andra, mindre specifika aktiviteter. 

På frågan hur han är engagerad i arbete som relaterar till integration mellan grupper, så blir 

hans svar att han arbetar med detta via språkcaféer och andra aktiviteter samt hjälper dem att 

förstå svenska högtider, exempelvis valborgsmässofirandet.  

Församlingen har, enligt Johansson, inte gjort någon stor satsning i syfte att hjälpa 

migranterna att kontakta myndigheter, men han säger att församlingen hjälper migranten att ta 

sig till migrationsverket om han/hon känner sig otrygg. De erbjuder sig även att ta kontakt 

med myndigheterna genom att ringa dem. Församlingen hjälper dessutom migranterna med 

att skriva dokument och ansökningar till respektive myndighet. Johansson påpekar att denna 
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hjälp inte är organiserad utan uppkommer vid behov, men också att församlingen försöker 

uppmuntra migranten att själv kunna utföra dessa saker. 

Församlingen uppmuntrar även migranterna att gå med i föreningar och delta i det svenska 

föreningslivet, men enligt Johansson så är det inte någon specifik förening som de uppmuntrar 

att gå med i. 

Johansson blir senare tillfrågad om huruvida det inträffar konflikter mellan nyligen ankomna 

och mer etablerade migranter. Han kan inte besvara frågan på grund av att det finns för få 

migranter i församlingen, enligt Johansson runt 5%. 

Johansson säger att församlingen hjälper nyanlända att få bostad genom att hyra ut bostäder 

som församlingsmedlemmar själva äger eller genom att hjälpa dem att ställa sig i kö till 

bostäder. 

I frågan om jobb så har församlingen, utöver hjälp att söka jobb via arbetsförmedlingen, hjälpt 

migranterna genom att lära dem hur man hittar jobb i Sverige och i enstaka fall hjälpt dem att 

få ett jobb genom kontakter. 

Johansson önskar att fler med utländsk bakgrund kommer till hans församling. Han önskar att 

runt 20% av hans församling skulle ha en sådan bakgrund. Han önskar inte något speciellt 

konkret, men vill att församlingen ska vara en öppen mötesplats där folk från olika 

bakgrunder kan dela kunskaper. 

Sveriges Kristna Råd 
Björn Cedersjö, direktor på Sveriges Kristna Råd (SKR), blev intervjuad via mejl. Han 

började på Sveriges kristna råd 1 december 2010. Cedersjö säger att arbete med integration 

sker inom kyrkorna och inte i SKR, eftersom SKR arbetar med policy- och opinionsarbete i 

migrationsfrågorna. De har dock kontakter med Migrationsverket kring olika frågor. 

Han säger att de arbetar med en person från Caritas (George Joseph), som ingår i SKR:s 

arbetsgrupp för migration och integration. Enligt Cedersjö är George länken mellan 

Stockholms katolska stift och SKR när det handlar om dessa frågor. 

Cedersjö uttrycker sina önskemål angående hur församlingar ska arbeta med frågor gällande 

integration:  

SKR är en mötesplats mellan kyrkorna. Det är kyrkorna som är aktörer och det är i kyrkorna 

som olika församlingar samverkar. SKR har ingen egen agenda kring detta. SKR är kyrkorna 

tillsammans - i tro och handling. Gemensamt vill vi stödja allt gott arbete för integration och 

migration. (personlig kommunikation, 2018-04-17) 

Caritas 
George Joseph skulle ha blivit intervjuat via mejl, men han kunde bara bli intervjuad via 

telefon. Intervjun genomfördes med muntliga frågor där varje svar antecknades direkt. 

George Joseph har arbetat på Caritas i mer än 30 år. Han säger att man på Caritas hjälper 

migranterna att skriva till myndigheter, tipsar dem om olika jobbmöjligheter, hjälper dem att 

kontakta arbetsgivare och företag samt hjälper dem att skriva sina CV:n. 

Enligt Joseph går det inte att ha planer angående integration på grund av att det inte finns 

någon definition om vad integration innebär. Han säger att man ska se till att migranterna kan 

bidra till en bättre utveckling i samhället samt ta vara på deras kompetenser oavsett var de 
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kommer ifrån. Han säger också att det finns en form av helig plikt att bidra och utveckla 

samhället de lever i. Målet är att ha en omfattande respekt och ömsesidighet i att skapa ett 

samhälle där alla kan utvecklas tillsammans. 

Joseph vill att församlingarna ska vara delaktiga och bidra till utvecklingen, eftersom 

församlingen är en del av samhället, inte utanför. 
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Diskussion och slutsatser 
Enligt resultatet anordnar samtliga intervjuade aktörer språkcaféer och språkhjälp till 

migranterna i sina samfund. Caritas och Andreasförsamlingen hjälper migranterna med 

arbetssökandet genom att kontakta arbetsgivare och företag samt hjälper dem att skriva sina 

CV:n. En annan likhet mellan Andreasförsamlingen och Sankt Franciskus Katolska 

Församling är att de hjälper migranterna att kontakta myndigheter, dock med vissa skillnader. 

Exempelvis verkade Anderasförsamlingens hjälp bestå av (vara utökad till) att assistera 

migranterna med att skriva och även följa med dem till den relevanta myndigheten. I Sankt 

Franciskus Katolska Församling handlar det främst om råd från kyrkoherden. Dock så nämner 

Fäldt att de hjälper migranter som är i situationer där det inte är möjligt att söka upp och 

kontakta myndigheter. Skillnaden kanske kan förklaras på så sätt att ledningen i den katolska 

församlingen tycker att myndigheterna själva tar kontakt med och informerar migranten hur 

man tar nytta av myndigheterna. I båda församlingarna beror hjälpen på vilka resurser 

församlingen har när situationen uppstår. En annan likhet gäller föreningslivet: Båda 

församlingarna ser vikten av att migranten engagerar sig i föreningslivet, men ingen av dem 

arbetar aktivt för att förmedla kontakter med enskilda föreningar (inom migrantens 

kultursfär). Den katolska församlingen hjälper inte migranterna att hitta föreningar. Enligt 

Fäldt hittar migranterna dem själva. Den katolska kyrkan ger dock etniska föreningar ett 

begränsat stöd i form av litteratur på deras egna språk. Skillnaden kan observeras i att 

Johansson verkar ha synen att föreningslivet i sig är viktigt för att integreras i det svenska 

samhället medan Fäldt fortfarande betonar väsentligheten av föreningsliv, dock inte i samma 

utsträckning som Johansson. Av det som Johansson nämner verkar hans församling försöka 

mer aktivt få migranterna att gå med i föreningar. 

De katoliker som intervjuades (från Sankt Franciskusförsamlingen och Caritas) talade om att 

migranten ska vara med och bidra till allmänhetens bästa, men också om att man värnar deras 

kultur och har gudstjänster på deras språk och rit. Det överensstämmer med Garces-Foleys 

(2008) slutsats i USA och en observation som Gärde (1999) gjorde i Sverige. Slutsatsen är att 

det samfund jag intervjuade i Jönköping, i likhet med det som Garces-Foley observerade i 

USA, värnar medlemmarnas egen kultur inom en sammanhållen kyrka och firar gudstjänster 

uppdelade efter språk (i den svenska katolska kyrkans fall var det ritual) men har några 

gemensamma gudstjänster varje år. Exempel på detta är när Fäldt säger att de håller 

gudstjänster på svenska men att migranterna föredrar att gå på dem som är på deras egna 

språk (det är en likhet med vad López-Sanders (2013) observerade). Detta kan jämföras med 

Andreasförsamlingen, som inte har gudstjänster på något annat språk än svenska. Det främsta 

skälet till detta kan vara den låga andelen migranter i församlingen. Dessutom finns det 

möjligen inte tillräckligt med resurser för att ha predikanter på andra språk, då detta är svårt 

att rättfärdiga med tanke på det låga antalet som har ett annat modersmål än svenska. En 

annan förklaring kan vara att Andreasförsamlingen har en enkel protestantisk frikyrklig ritual, 

till skillnad från den katolska kyrkan, som har en fast ordning, som migranterna har lättare att 

känna igen från kyrkan i sina hemländer.  

Ett återkommande inslag i intervjuerna är uppfattningen att migranterna inte ska isolera sig 

från det svenska samhället. Ett gemensamt drag är betoningen av vikten av språkkunskaper 

för att kunna fungera i samhället. Detta kan tolkas som att församlingarna anser att språket 
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och delaktigheten i det svenska samhället är viktiga komponenter för integration. Vad som 

menas med delaktighet i samhället kan jag emellertid inte svara på. 

Eftersom Caritas är katolska kyrkans hjälporgan så kan det vara så att organisationen sköter 

mycket av det integrationsarbete som i andra samfund sköts av den lokala församlingen.  

SKR som organisation verkar inte bedriva några direkta integrationsprojekt, utan detta sker i 

församlingarna. Istället hjälper SKR församlingarna att koordinera och ger dem information 

relevant för frågor angående integration. Arbete med migranter sker istället genom policy- 

och opinionsarbete samt genom att hjälpa församlingar att koordinera sig. Det samarbete som 

sker mellan dessa organisationer angående integration kan indikera en likhet i 

organisationernas syn på detta ämne, då samarbetet verkar vara oproblematiskt och väl 

fungerande.  

Att jämföra synen på integration är svårt då jag inte får klara svar. Fäldt från Sankt Franciskus 

församling svarar att församlingen inte har någon specifik syn eller policy gällande 

integration, men anser att migranten ska bidra såväl politiskt som socialt i samhället, dock 

utan att behöva acceptera allt i det svenska sekulära samhället. Detta kan tolkas som att man 

ser integration som att vara en del av den ekonomiska och i viss utsträckning den politiska 

sfären i samhället samt att man respekterar men inte behöver acceptera alla samhällets 

värderingar. Josephs svar är att det saknas en klar definition av vad integration innebär, men 

precis som Fäldt säger han att migranten ska bidra till en bättre utveckling i samhället. Svaret 

från Andreasförsamlingen gällande integration är lite otydligt med lydelsen: ”Vår uppfattning 

är att integration är en ömsesidighet”. Om man drar en slutsats, utifrån den verksamhet som 

Johansson beskriver att Andreasförsamlingen och Equmeniakyrkan bedriver, verkar 

integration betyda att kunna det svenska språket, att vara aktiv i föreningslivet (han hänvisar 

inte till någon specifik förening) och att vara sysselsatt. Samtliga organisationer tycker att 

språkcaféer är viktiga.  

Enligt resultaten så har den katolska kyrkan i Sverige en syn på integration som innebär att 

migranten ska vara med och bidra i samhället, men också att man inte ska behöva göra för 

många kompromisser i sitt katolska liv för att passa in i det svenska samhället. Detta kan 

knytas till vad Gärde (1999) observerade, nämligen att den katolska kyrkans tanke för 

integration är kulturinlärning istället för assimilation, att migranterna kan bevara sina 

nationella och kulturella identiteter, vilka kyrkan anser berikar församlingen.  

Som jag redan har berört, så nämner Fäldt att katoliker från olika länder har olika traditioner 

för firandet av vissa högtider i kyrkan. Detta är väsentligt för migranten, då denne kan relatera 

till traditioner från hemlandet. Exempel från intervjun med Fäldt är firandet på påskafton. Då 

förekommer så kallad matvälsignelse, vilket katoliker från exempelvis Polen firar, medan 

svenskar och engelskfödda inte gör på samma sätt.  Det Fäldt nämner liknar Menjivars 

iakttagelse (1999), att katolska kyrkan i USA tillåter kulturella trosuttryck för att behålla en 

form av enhet inom kyrkan och relevans för migranten. I likhet med den katolska kyrkan, som 

definierar sig som en universell kyrka som finns i nästan hela världen, verkar också den 

katolska kyrkan i Jönköping tillåta olika variationer för att uttrycka sin tro. Huruvida detta 

underlättar eller hämmar migrantens integration i samhället är svårt att avgöra, men som 
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argument kan en trygghet i migrantens identitet möjligen göra honom/henne mer djärv att ta 

sig in i det svenska samhället, eftersom identiteten inte är ”hotad”.   

Det har funnits flera begräsningar med studien, då jag bara kunde intervjua två representanter 

personligen och därtill ytterligare två, en via mejl och en via telefon. Orsaken till detta var 

tidsbrist, då studien omfattade 10 veckor, vilket begränsade urvalet. Detta skapade även 

svårigheter i att svara på frågan om hur integrationen fungerar i praktiken. Det var inte 

praktiskt möjligt att intervjua migranter i församlingarna på grund av tidsbristen. Det låga 

antalet intervjuer begränsade även möjligheterna att besvara frågeställningen mer omfattande, 

då jag enbart fick representanternas syn på integrationsarbetet och inte migranternas egna 

perspektiv. Det skulle behövas ytterligare undersökningar för att samla in denna data. Att 

enbart använda intervjuer leder inte nödvändigtvis till att man får svar gällande migranternas 

integration i samhället. En möjlig metod, som kunde ha använts om det funnits mer tid, hade 

varit etnografi eller deltagande observation. Enligt Bryman (2018) så observerar forskaren 

med dessa metoder under en viss tid med syfte att få in data som kan ge insikt om en grupps 

kultur och funktion. I uppsatsens sammanhang kan en sådan observation ge en inblick i hur 

migranterna bemöts av svenskfödda i kyrkan samt om/hur detta påverkar deras integration i 

det svenska samhället. Ett övertag som metoden har gentemot kvalitativa intervjuer är att man 

kan upptäcka beteenden som är relevanta för integration, vilka inte skulle nämnas i en intervju 

(på grund av till exempel att deltagaren inte ser beteendet som märkvärdigt och därför inte 

nämner det för forskaren). En svårighet som kan uppstå med denna metod är att forskaren 

påverkar observationsmiljön på ett sätt som kan ändra resultatet. Dock kan kvalitativa 

intervjuer komplettera denna metod genom att ge svar på forskningsfrågor som annars inte 

skulle uppkomma i en observation.  

Det var nödvändigt att ändra på frågor i frågeformulären, då vissa frågor inte var lämpliga att 

ställa till Andreasförsamlingen. Huvudfrågorna var dock identiska. Flera frågor var riktade till 

den katolska kyrkan, eftersom uppsatsen skulle initialt fokusera på katolska kyrkan. Men efter 

intervjun med katolska kyrkan uppstod ett behov av att ta med en annan församling som 

samfundet kunde jämföras med. Därför utökade jag uppsatsen genom att ta med 

Andreasförsamlingen. Dessutom upptäckte jag efter den första intervjun att mycket av 

Fransiskusförsamlingens sociala arbete gjordes via Caritas, och därför var det nödvändigt att 

ta med dem i studien. Följaktligen behövdes en motsvarande organisation för 

Andreasförsamlingen. Jag valde SKR som jämförelse till Caritas. Det gjorde att vissa av 

frågorna som ställdes inte kunde anpassas i en intervju med den andra församlingen. Det 

fanns bara en katolsk församling i Jönköping och jag hade ingen vetskap om någon katolsk 

kyrka i närheten som bäst skulle passa kriteriet för jämförelsen (dvs bestå mest av 

svenskfödda). 

Däremot är uppsatsen ett första försök att jämföra katolska kyrkans och Equmeniakyrkans 

integrationsarbete i Jönköping. 

Vidare forskning 

En annan infallsvinkel till min studie hade varit att enbart jämföra katolska kyrkan med 

Equmeniakyrkan och utelämna SKR, eftersom båda organisationerna är medlemmar i SKR 

och Equmeniakyrkan i likhet med katolska kyrkan är en samling av olika kyrkor. Jag anser då 
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att den också kan jämföras med Caritas Sverige då Equmeniakyrkans sociala arbete är likt 

varandra när det kom till integration av migranter i det svenska samhället. Ytterligare 

förbättring av forskningen kunde ske på det tekniska området med kunskap om hur man 

spelar in via telefon (med den intervjuades tillåtelse och vetskap). Detta skulle kunna utöka 

antalet möjliga intervjukandidater i studien, men även göra att studiens intervjudel blir mer 

konsekvent, då alla blir inspelade. 

Som vidare forskning skulle det även vara intressant att undersöka huruvida kyrkorna hjälper 

migranter som arbetar i landet att skicka pengar eller annan form av bidrag till sina familjer i 

hemlandet, liksom huruvida de hjälper migranter att upprätthålla kontakt med familj och släkt 

i hemlandet. Vilka resurser avsätts av kyrkan till detta ändamål och hur fungerar detta i 

praktiken?  

Ett annat ämne som vore intressant för forskning är hur integrationen påverkas med tanke på 

att religionen kan ha en mycket annorlunda roll i Sverige jämfört med i migrantens 

ursprungsland. 

Något jag stötte på under mitt arbete var att det saknades en enhetlig definition av integration 

bland de olika samfunden. Det skulle vara intressant om man kunde forska vidare för att få 

svar på följande frågor: vilka möjligheter och problem skapas av församlingens syn på 

integration? Hur påverkar detta migranterna? 
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Bilagor 

Frågeformulär 

Sankt Franciskus Katolska Församling 

Frågor: 

1. Personlig info: hur länge har du arbetat i denna församling? Tidigare arbete i andra 

församlingar? 

2. Vad är församlingens syn på integration 

3. Hur uppfattar du den katolska kyrkans syn på integration i Sverige. 

4. Hur uppfattar du att individer från olika etniska/kulturella grupper 

umgås/kommunicerar med varandra i kyrkan samt med etniska svenskar. Observation 

av gruppöverskridande kommunikation och samverkan. 

5. På församlingens hemsida förekommer syrisk rit, kroatisk själasörjare och polska 

föreningen. Detta visar på förekomsten av en kulturell uppdelning, men i vilken 

utsträckning umgås/kommunicerar de mellan grupperna? 

6. Är du engagerad i arbete som relaterar med integration mellan grupper? 

7. Johan Gärde nämnde i hans doktorsavhandling 1999 att bland utlandsfödda präster 

fanns det en känsla av utsatthet och isolering på grund av det nordiska kulturella 

klimatet. Är det så fortfarande? 

8. Han nämnde även att integrationen av migranter sker utan planering och jag undrar om 

det har skett en sort av formalisering? 

9. Hur hjälper katolska kyrkan som institution migranterna som kommer till kyrkan att ta 

kontakt med myndigheter så som Skatteverket, Migrationsverket och polisen etc.  

10. Hjälper eller informerar ni migranterna att organisera, gå med i föreningar som rör 

migrantens specifika etnicitet eller som engagera sig politiskt för migrantens 

rättigheter 

11. Har det förekommit konflikter bland församlingsmedlemmar om vad katolsk identitet 

betyder? Transnationell identitet/nationella identitet. 

12. Skiljer det sig mellan prästers ursprungliga nationalitet och synen på katolsk identitet  

13. Inträffar det konflikter mellan medlemmar som är nyligen ankomna och migranter som 

är mer etablerade? 

14. Hur hjälper ni era migranter att hitta bostad och/eller jobb? 

15. I Stockholms katolska stifts riktlinjerna för nationella själavården så nämner de att man 

ska respektera och bevara migranternas kultur samtidigt ska man inte ska dela upp 

församlingen efter språk, etnicitet eller nationalitet. Hur förhåller ni till detta? 

16. Enligt flera forskare så vill stiftet definiera sig som multikulturellt är församlingen det 

med? 

17. Vad har du för önskan rörande integrationsarbetet i församlingen/stiftet? 
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Andreasförsamlingen 

Frågor: 

1. Hur länge har du arbetat i denna församling? Tidigare arbete i andra församlingar? 

2. Vad är församlingens syn på integration? 

3. Hur uppfattar du Equmeniakyrkan syn på integration i Sverige? 

4. Hur uppfattar du att individer från olika etniska/kulturella grupper 

umgås/kommunicerar med varandra i kyrkan samt med etniska svenskar? Observation 

av gruppöverskridande kommunikation och samverkan. 

5. Är du engagerad i arbete som relaterar med integration mellan grupper? 

6. Hur hjälper din församling som institution migranterna som kommer till kyrkan att ta 

kontakt med myndigheter så som Skatteverket, Migrationsverket och polisen etc? 

7. Hjälper eller informerar ni migranterna att organisera, gå med i föreningar som rör 

migrantens specifika etnicitet eller som engagera sig politiskt för migrantens 

rättigheter? 

8. Inträffar det konflikter mellan medlemmar som är nyligen ankomna och migranter som 

är mer etablerade? 

9. Hur hjälper ni era migranter att hitta bostad och/eller jobb? 

10. Vad har du för önskan rörande integrationsarbetet i församlingen/stiftet? 
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Sveriges Kristna Råd 

Frågor: 

1. Hur länge har du arbetat i organisationen? 

2. Hur hjälper ni migranterna att administrera sig själva som exempel kontakter med 

myndigheter eller hur man hittar jobb och bostäder? 

3. Hur arbetar ni med Caritas i Integrationsfrågor? 

4. Har ni önskemål angående hur församlingar ska arbeta med frågor angående 

integration? 
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Caritas 

Joseph kunde inte ställa upp på mejlintervju så intervjun fick föras över telefon 

Frågor: 

1. Hur länge har du arbetat i organisationen? 

2. Hur hjälper ni migranterna att administrera sig själva som exempel kontakter med 

myndigheter eller hur man hittar jobb och bostäder? 

3. Det har varit forskare (från 1999) som menat att integrationen av migranter i 

Stockholms stift sker utan planering och frågan är om det har skett någon form av 

formalisering av integrationsplanen av Katolska kyrkan i Sverige. 

4. Har ni önskemål angående hur församlingar ska arbeta med frågor angående 

integration?  

 

  


