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Inledning 

Denna rapport bidrar med vetenskaplig kunskap till genomförandet av projektet ”Sociala 

Innovationer Svenska kyrkan” som drivs av Stockholms stift 2017-2019, med Ayda 

Moayedzadeh som projektledare. Projektet finansieras av Sveriges nationella 

innovationsmyndighet VINNOVA inom utlysningen ”Social innovation mot segregation – 

finansiering av innovationslabb för ökad inkludering”. Rapporten riktas till projektets 

nyckelpersoner inom stiftet, församlingarna och samverkansparterna, men kan även läsas av 

andra intresserade inom och utom kyrkan. I rapporten presenteras en forskningsanalys av hur 

Stockholms stifts projekt trampar upp nya stigar till ”kyrkan mitt i byn” – det vill säga till en 

uppdaterad samhällsrelevans och samhällsnytta för Svenska kyrkan i en föränderlig värld. 

Rapporten är författad av Malin Lindberg som är forskare med expertis inom nytänkande 

utveckling i organisationer och samhälle. Hon har studerat kyrklig förnyelse i flera 

forskningsprojekt tillsammans med Svenska kyrkans forskningschef Cecilia Nahnfeldt och 

andra nyckelpersoner inom kyrkokansliet, stift och församlingar. Hon medverkar som 

kunskapsstöd i Stockholms stifts projekt och medverkar även i det övergripande 

kunskapsstödet som ges till alla projekt som finansieras inom samma VINNOVA-utlysning som 

stiftets projekt. Hon är dessutom kunskapsstöd i Luleå stifts projekt ”MARY – sammanhang 

och egenmakt”, där St Mary-verksamheter etableras i flera församlingar med finansiering från 

Europeiska socialfonden. 

 

Kyrkans föränderliga landskap 

”På bara en generation har förutsättningarna för Svenska kyrkans arbete 

förändrats på ett omvälvande sätt. Svenska kyrkan är kyrka i ett nytt landskap.”  

(Holmberg 2019, sid 14) 

Svenska kyrkan verkar i ett föränderligt landskap, där aktuella samhällsutmaningar med 

arbetslöshet, ohälsa, fattigdom, integration, åldrande befolkning m.m. och samhällets ökade 
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kulturella och religiösa mångfald förändrar förutsättningarna för – och förväntningarna på – 

kyrkans roll och verksamheter. I doktorsavhandlingen Kyrka i nytt landskap skriver Stockholms 

stifts tillträdande biskop Andreas Holmberg att det behövs ”reflektion och teologisk 

bearbetning av vad som är kyrkans identitet, roll och uppgift i en ny tid och i ett nytt landskap 

med förändrade förutsättningar.” (Holmberg 2019, sid 15). I det nya landskapet behöver 

Svenska kyrkan trampa upp nya stigar till ”kyrkan mitt i byn”, det vill säga till uppdaterad 

samhällsrelevans och samhällsnytta, inom såväl diakoni som mission, undervisning och 

gudstjänster. Det gäller inte minst inom välfärdsområdet, där kyrkan – likt många andra 

organisationer i civilsamhället – har en lång historisk tradition av att initiera och driva 

nytänkande verksamheter inom vård, omsorg, skola, arbete m.m. 

 

Svenska kyrkans välfärdsplattform 

I Svenska kyrkans välfärdsplattform formuleras vägledande principer för kyrkans roll och 

uppgift inom välfärdsområdet (Svenska kyrkan 2013). Där konstateras att kyrkan förväntas 

fylla en aktiv roll i förhållande till människor som befinner sig i utsatta livssituationer, utifrån 

ett rättighetsperspektiv, ett försoningsperspektiv och ett hållbarhetsperspektiv. Inom 

välfärdsområdet anses Svenska kyrkan fylla flera roller: som röstbärare och påverkansaktör, 

som samverkanspart och som utförare av välfärdstjänster. I utförandet av dessa roller ska 

kyrkan följa fem principer: 1) människans värde och värdighet, 2) tydlig ansvarsfördelning 

mellan stat och civilsamhälle, 3) tillit mellan olika samhällsaktörer och tilltro till individens 

förmåga, 4) delaktighet och egenmakt på individ-, organisations- och samhällsnivå, 5) 

självständighet för kyrkan i förhållande till andra samhällsaktörer. I rollen som utförare ska 

kyrkan tillföra ett mervärde genom sina specifika organiseringssätt, volontärinsatser, 

kompetens i tros- och livsåskådningsfrågor, samt närhet till församlingarnas lokala arenor med 

mänskliga möten. 

 

Biskopsbrev om diakoni 

I Svenska kyrkans biskopsbrev om diakoni beskrivs diakoni som en central pusselbit i kyrkans 

samhällsrelevans och samhällsnytta (Svenska kyrkan 2015). Detta eftersom den uttrycker den 

kristna tron i form av kärlek, omsorg och solidaritet med medmänniskor. Det diakonala 

ansvarstagandet omfattar allt från möten med enskilda människor till konkreta åtgärder, 

strategisk samhällsanalys och opinionsbildning. I det diakonala arbetet möter kyrkans 

anställda och frivilliga ofta människor i utsatta livssituationer, med ambitionen att lyssna på, 

ge röst åt och stärka egenmakten hos dessa. För att kunna möta aktuella behov i olika delar 

av samhället behöver diakonin trampa upp nya stigar. Det kräver utrymme att pröva nytt, 

misslyckas, modifiera och pröva igen. Ett stöttande ledarskap ses som avgörande för att 

förebygga utbrändhet bland de eldsjälar som trampar upp de nya stigarna. 
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Vägledning för diakoni 

I Svenska kyrkans vägledning för diakoni anges att det behövs en strategisk diakonal 

medvetenhet hos styrning och ledning, kunskap hos medarbetare inom olika 

ansvarsområden, samt en synlighet i budget för att församlingens diakoni ska vara hållbar 

(Svenska kyrkan 2018). I vägledningen presenteras en modell – Diakonitriangeln – som 

illustrerar fyra delar i diakonins teori och praktik: teologiska motiv och utgångspunkter, 

diakonalt förhållningssätt, diakonala verksamheter och diakonins utövare (se Figur 1 nedan). 

Diakonala verksamheter kan enligt vägledningen omfatta insatser som i första hand är 

inriktade på omsorg och gemenskap respektive insatser som i första hand är inriktade på 

förändring och problemlösning. I vägledningen urskiljs fyra roller för kyrkan i välfärden: 

röstbärare, samverkanspart, utförare av diakonala verksamheter i egen regi och utförare av 

offentligt finansierade välfärdstjänster. I dessa roller behöver församlingarna och pastoraten 

ha en strategisk medvetenhet kring hur de kan förhålla sig till andra aktörer i 

välfärdssamhället. 

 

Figur 1. Diakonitriangeln 

(Miriam Hollmer 2016) 

 

 

Forskningsprojekt om kyrklig förnyelse 

För att öka kunskaperna om hur nya stigar trampas upp inom kyrkan har Svenska kyrkans 

forskningsenhet drivit två forskningsprojekt tillsammans med Luleå tekniska universitet, 

kyrkokansliet, stift, församlingar och andra samhällsaktörer. 
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Social innovation i Svenska kyrkan (2015-2016) 

Det första projektet – Social innovation i Svenska kyrkan1 – bedrevs 2015-2016 av Svenska 

kyrkans forskningsenhet som projektägare, med VINNOVA och Luleå tekniska universitet som 

samarbetsparter, samt Svenska kyrkan som finansiär. Syftet var att undersöka hur begreppet 

social innovation kan bidra till att synliggöra, sammanlänka och förstärka Svenska kyrkans 

nytänkande verksamheter. Med social innovation menades nya verksamheter, metoder, 

samarbeten m.m. som avser bidra till ökad välfärd, livskvalitet och egenmakt, särskilt för 

människor i utsatta livssituationer. I projektet kartlades och analyserades praktiska exempel 

från församlingar, stift och kyrkokansli genom enkäter, intervjuer, workshops och 

dokumentstudier. Dessutom urskildes möjligheter och hinder för utveckling, implementering 

och spridning av nytänkande lösningar i kyrkans verksamheter. Resultaten publicerades i en 

orienteringsbok och tre forskningsartiklar: 

Lindberg, M., Nahnfeldt, C., Berglund, K-E. (2016). Orienteringsbok: Social innovation i Svenska 

kyrkan. Luleå: Luleå tekniska universitet.2  

Berglund, K-E., Nahnfeldt, C., Lindberg, M. (2016). Social innovation i Svenska kyrkan. Svensk 

kyrkotidning. 112(1): 13-14. 

Berglund, K-E., Lindberg, M., Nahnfeldt, C. (2016). Social innovation now and then in the 

Church of Sweden. Diaconia Journal for the Study of Christian Social Practice. 7(2): 125–141.3 

Nahnfeldt, C. & Lindberg, M. (2017). Gendered Potentials and Delimitations in the Church of 

Sweden’s Social Innovation. Diaconia – Journal for the Study of Christian Social Practice. 8(1): 

3-22.4 

 

Idéburen innovationsutveckling i samhällsutmaningarnas spår (2016-2017) 

Det andra projektet – Idéburen innovationsutveckling i samhällsutmaningarnas spår5 – 

bedrevs 2016-2017 av Luleå tekniska universitet som projektägare, med Svenska kyrkans 

forskningsenhet, Sensus studieförbund, Ideell Arena, Idealistas, m.fl. som samarbetsparter 

och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) som finansiär. Syftet var att 

undersöka hur begreppet idéburen innovation kan bidra till att förstå och förstärka ideella 

organisationers förnyelseprocesser. Med idéburen innovation menades utveckling av 

nytänkande lösningar på organisatoriska och samhälleliga utmaningar och behov utifrån den 

ideella sektorns drivkrafter, organiseringssätt och arbetssätt. Där kartlades och analyserades 

praktiska exempel från 372 ideella organisationer i Sverige genom en digital enkät. Dessutom 

djupstuderades 11 exempel från Svenska kyrkan och Sensus studieförbund genom intervjuer, 

                                                      
1 Mer info: www.ltu.se/research/subjects/Industriell-design/Avslutade-forskningsprojekt/Social-innovation-i-
Svenska-kyrkan-1.157398  
2 Finns i pdf-format på: www.ltu.se/socialinnovation 
3 Finns i pdf-format på: http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1046228/FULLTEXT01.pdf  
4 Finns i pdf-format på: www.vr-elibrary.de/doi/pdf/10.13109/diac.2017.8.1.3  
5 Mer info: www.ltu.se/idebureninnovation 

http://www.ltu.se/research/subjects/Industriell-design/Avslutade-forskningsprojekt/Social-innovation-i-Svenska-kyrkan-1.157398
http://www.ltu.se/research/subjects/Industriell-design/Avslutade-forskningsprojekt/Social-innovation-i-Svenska-kyrkan-1.157398
http://www.ltu.se/socialinnovation
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1046228/FULLTEXT01.pdf
http://www.vr-elibrary.de/doi/pdf/10.13109/diac.2017.8.1.3
http://www.ltu.se/idebureninnovation
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deltagande observationer, workshops och dokumentstudier. I analysen av exemplen urskildes 

dels innovativa mekanismer i den ideella sektorns nytänkande lösningar, dels organisatoriska 

och samhälleliga förutsättningar för att utveckla och sprida dessa lösningar. Resultaten 

publicerades i en bok och en forskningsartikel: 

Lindberg, M. & Nahnfeldt, C. (2017). Idéburen innovation – nyskapande lösningar på 

organisatoriska och samhälleliga behov. Stockholm: Idealistas.6 

Lindberg, M. & Nahnfeldt, C. (2017). Idealistic incentives in non-governmental organization 

innovativeness: bridging theoretical gaps. Prometheus – Critical Studies in Innovation. 35(2).7 

 

Lärdomar från forskning och praktik 

Forskningsprojekten bidrog med värdefulla lärdomar om hur nya stigar trampas upp till 

Svenska kyrkans samhällsrelevans och samhällsnytta. Bland annat tydliggjordes den 

teologiska och kristna grunden för social förnyelse: 

”I kyrkor världen runt är det många som i sin vardag försöker omsätta sin tro på olika 

sätt, vilket gör tro till en drivkraft för social förändring (…) I det socialt nyskapande finns 

drivkrafter och uthållighet som en troende människa associerar med Gud. Den kristna 

tron på att skapelsen är ständigt pågående speglar en tro på att Gud verkar med och för 

människor (…) Kyrkan har odlat tankar om gästfrihet, om försoning, om helande och 

rättvisa. Detta har under historiens lopp tagit sig ständigt nya uttryck: i nya samarbeten 

mellan människor, i nya tankar, mötesplatser och arbetsformer – med både ögon och 

händer. Denna kontinuerliga förnyelse kan kallas för social innovation av vissa, för 

gudsburen utveckling av andra.” (Lindberg m.fl. 2016, sid 7) 

 

Kyrklig förnyelse förr och nu 

Som citatet belyser har Svenska kyrkan en lång historisk tradition av att utveckla nytänkande 

verksamheter, metoder, samarbeten m.m. som bidragit till ökad välfärd, livskvalitet och 

egenmakt, särskilt för människor i utsatta livssituationer (Berglund m.fl. 2016). Förnyelsen har 

skett både inom diakonin och kyrkans övriga verksamhetsområden: teologi, mission, 

gudstjänst och undervisning. Ett historiskt exempel är söndagsskolor som etablerades för att 

säkerställa kristendomsundervisning när den offentligt driva skolan blev allt mer 

sekulariserad. Lärdomarna från forskningsprojekten visar att utrymmet för kyrklig 

innovativitet inom välfärdsområdet har påverkats av dess relation till den svenska staten. 

Innan stora delar av välfärdsområdet övergick till offentlig regi kring förra sekelskiftet (1900) 

bedrev kyrkan omfattande verksamheter inom vård, omsorg, skola och fattigvård (Berglund 

m.fl. 2016, Svenska kyrkan 2013). Sedan Svenska kyrkan skildes från staten vid millennieskiftet 

                                                      
6 Mer info: www.idealistas.se/bocker/innovation  
7 Mer info: www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08109028.2017.1396751?journalCode=cpro20  

http://www.idealistas.se/bocker/innovation
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08109028.2017.1396751?journalCode=cpro20
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1999/2000 – och därmed blev en del av den ideella sektorn – har dess roll som utförare av 

välfärdstjänster återigen vuxit och kyrkan är numera den största aktören inom området vid 

sidan av den offentliga sektorn. Flera nytänkande verksamheter, metoder och samarbeten har 

då utvecklats inom församlingar, stift och kyrkokansli för att möta välfärdsrelaterade 

samhällsutmaningar, såsom arbetslöshet, ohälsa, fattigdom och migration (Berglund m.fl. 

2016, Lindberg m.fl. 2016, Lindberg & Nahnfeldt 2017a, 2017b). I forskningsprojekten har 

bland annat dessa exempel identifierats och analyserats: 

 

Framtiden bor hos oss – Nätverk för församlingar i mångreligiösa och mångkulturella 

stadsdelar 

Fritidsbanken – Kostnadsfritt bibliotek för sport- och fritidsartiklar, samt arbetstillfällen för 

långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna 

Digniti Omnia – Metoder för ökad egenmakt och social inkludering bland utsatta EU-

medborgare 

Mer än jobb – Samverkansplattform för meningsfull sysselsättning i kyrklig regi, som leder till 

anställning, praktik eller utbildning 

Skapa – Samverkansplattform för andlig och personlig utveckling genom kreativ lek och 

uttryckande konst 

St Mary – Verksamhet för kyrklig arbetsträning, praktik och rehabilitering för 

långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna 

Växthuset – Verksamhet för kyrklig växtförsörjning och långsiktiga arbetstillfällen för 

funktionsnedsatta 

 

Innovativa ingredienser 

Analysen visar att flera av ovanstående exempel har en kristet motiverad drivkraft att stå upp 

för människovärdet när det befintliga välfärdssystemet inte lyckas bistå människor i utsatta 

livssituationer på ett fullödigt sätt. För att fylla dessa glapp erbjuds nytänkande former för 

bland annat rehabilitering, arbetsträning, anställning, integration, personlig utveckling och 

gemenskap, där kyrkans mervärden tillvaratas för att bättre möta målgruppens behov. Dessa 

mervärden består bland annat i den kristna människosynen, det diakonala arbetssättet, 

kyrkans meningsfulla/existentiella sammanhang och de kyrkliga arbetsuppgifternas mångfald. 

Analysen visar att ambitionen ofta är att åstadkomma social förändring på flera nivåer 

samtidigt: för enskilda människor, berörda organisationer och samhället i stort. Därför 

omfattar flera av exemplen nytänkande samverkan inom och mellan olika professioner, 

församlingar, stift, kyrkokansli, organisationer och samhällssektorer. Av samma anledning 

omfattas ofta aktiv involvering av målgruppen, vilket ökar deras egenmakt. Sådan involvering 

är dock vanligast i början och slutet av de kyrkliga utvecklingsprocesserna – det vill säga vid 
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identifieringen av behov och i genomförandet av de nya insatserna, snarare än i utvecklingen 

av dem. I genomförandet involveras målgruppen ibland som anställda och eventuellt delägare 

i sociala företag8, där de har inflytande över verksamheten. 

 

Återerövring av begreppet innovation 

I forskningsprojekten har Svenska kyrkans nytänkande insatser analyserats i termer av 

”innovation”, vilket kan vara oväntat eftersom begreppet är så förknippat med teknisk 

utveckling i kommersiella företag – inte social utveckling i den ideella sektorn. Historiskt är 

dock den senare kopplingen mer självklar eftersom begreppet innovation togs i allmänt bruk 

i medeltidens kyrkliga sammanhang, där det avsåg - ofta oönskad – religiös förnyelse. Därefter 

började innovation användas som beteckning för samhällsrevolutioner på 1700-talet och 

samhällsreformer på 1900-talet. Först på 1970-talet kom innovation att bli så starkt förknippat 

med teknik och industri. På 2000-talet har betydelsen återigen börjat breddas och används nu 

allt oftare för att beskriva nytänkande lösningar på samhällsutmaningar och hållbarhetsmål. I 

den dialog som fördes med representanter från kyrkokansli, stift och församlingar i de båda 

forskningsprojekten urskildes följande fördelar med att ”återerövra” innovationsbegreppet:  

 

• Att det synliggör, sammankopplar och stärker kyrkans nytänkande verksamheter  

• Att det tillgängliggör kunskaper, metoder och resurser från innovationsfältet till kyrkan 

• Att det ökar kyrkans förmåga att leda, organisera och samordna nytänkande initiativ 

• Att det förtydligar kyrkans samhällsrelevans och samhällsnytta i nutid, dåtid och 

framtid 

 

Strukturer och kulturer för kyrklig innovation 

Lärdomarna från forskningsprojekten visar att de organisatoriska förutsättningarna för 

nytänkande initiativ inom Svenska kyrkan varierar. Det handlar dels om strukturer – det vill 

säga tillgången till kunskaper, metoder och resurser för att utforma, testa, implementera och 

sprida nya lösningar. Dels om kulturer – det vill säga attityder och drivkrafter hos kyrkans 

medarbetare, ledare, förtroendevalda, medlemmar och andra att förnya kyrkliga 

verksamheter. Församlingarnas självständiga position har visat sig både främja och hämma 

innovativiteten. Å ena sidan är varje församling fri att utveckla sin verksamhet efter egna 

behov och intressen. Å andra sidan försvåras spridning av framgångsrika initiativ mellan olika 

församlingar. Detta innebär att många kyrkliga innovatörer upplever sig sakna ett gemensamt 

sammanhang med andra innovatörer och initiativ. Det innebär även att innovatörerna ofta är 

utelämnade till den närmsta chefens och kollegornas varierande förståelse för 

                                                      
8 Sociala företag driver affärsverksamhet i samhällsnyttiga syften och kan vara organiserade som ett aktiebolag, 
ekonomisk förening, ideell förening, stiftelse eller en blandning av dessa former. Mer info: 
www.verksamt.se/fundera/socialt-foretagande-och-samhallsentreprenorskap 

http://www.verksamt.se/fundera/socialt-foretagande-och-samhallsentreprenorskap
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innovationsutveckling. Många har blivit bemötta med frågan om deras nytänkande initiativ 

”verkligen är kyrkans ansvar”. Kyrkans regelverk, rutiner och resursfördelning upplevs också 

begränsa möjligheterna till kyrklig förnyelse. För att ändra på detta krävs ett samspel mellan 

styrning (församlingsråd, kyrkoråd, kyrkofullmäktige), ledning (kyrkoherdar, 

ledningsgrupper), medarbetare (anställda, frivilliga) och andra intressenter (medlemmar, 

samhälle). 

De senaste åren har flera initiativ tagits för att synliggöra och stärka kyrklig förnyelse. Sedan 

2010 delas priset "Årets förnyare i Svenska kyrkan" ut till en person eller grupp som verkat för 

en gränsöverskridande och framåtvänd kyrka, i samarbete mellan Kyrkans Tidning, Gotlands 

kyrkvecka och Visby domkyrkoförsamling. En utbildning i kyrklig innovationsledning – ”Från 

idé till handling” – har etablerats inom ramen för samverkansplattformen Mer än jobb. Flera 

stift och församlingar har tilldelats projektmedel från bland andra VINNOVA, Tillväxtverket 

och Europeiska socialfonden för att utveckla och sprida nytänkande initiativ. Ett exempel är 

projektet ”MARY – Sammanhang och Egenmakt”9 där den verksamhet för kyrklig 

arbetsträning, praktik och rehabilitering som utvecklats inom Västerås stift sprids till 

församlingar i Luleå stift, med finansiering från Europeiska socialfonden. Ett annat exempel är 

projektet ”Social Impact Innovation Support”10, där kyrkokansliet och Västerås stift samverkar 

med Innovationskontoret Fyrklövern vid fyra universitet för att stärka kunskapen och 

stöttningen av sociala innovationer, med finansiering från VINNOVA. Ännu ett exempel är 

projektet ”Sociala Innovationer Svenska kyrkan”11 som drivs av Stockholms stift, med 

finansiering från VINNOVA, vars insatser analyseras i nästa avsnitt. 

 

Analys av projektet ”Sociala Innovationer Svenska kyrkan” 

I detta avsnitt presenteras en forskningsanalys av projektet ”Sociala Innovationer Svenska 

kyrkan” som drivs av Stockholms stift 2017-2019, med Ayda Moayedzadeh som projektledare. 

Analysen fokuserar på hur Stockholms stifts projekt trampar upp nya stigar till ”kyrkan mitt i 

byn” – det vill säga till uppdaterad samhällsrelevans och samhällsnytta för Svenska kyrkan i en 

föränderlig värld. 

 

Kyrkliga stigar till samhälleliga utmaningar 

Projektet syftar till att utveckla ett stiftsbaserat stöd till församlingar som vill utveckla 

nytänkande insatser för ökad självförsörjning och egenmakt bland behövande församlingsbor, 

med särskilt fokus på lågutbildade eller arbetslösa kvinnor. Sysselsättning och ekonomisk 

stabilitet ses som ett kärnbehov för individens integration i samhället, vilket bedöms kunna 

                                                      
9 Mer info: www.esf.se/sv/Resultat/Projektbanken-2014-2020/Alla-Projekt/MARY---Sammanhang-och-
Egenmakt  
10 Mer info: www.oru.se/nyheter/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv-2018/vinnovamedel-ska-fa-social-impact-lab-att-
vaxa  
11 Mer info: www.vinnova.se/p/sociala-innovationer-svenska-kyrkan  

http://www.esf.se/sv/Resultat/Projektbanken-2014-2020/Alla-Projekt/MARY---Sammanhang-och-Egenmakt
http://www.esf.se/sv/Resultat/Projektbanken-2014-2020/Alla-Projekt/MARY---Sammanhang-och-Egenmakt
http://www.oru.se/nyheter/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv-2018/vinnovamedel-ska-fa-social-impact-lab-att-vaxa
http://www.oru.se/nyheter/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv-2018/vinnovamedel-ska-fa-social-impact-lab-att-vaxa
http://www.vinnova.se/p/sociala-innovationer-svenska-kyrkan
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motverka segregering, passivitet, psykisk ohälsa och kriminalitet. Genom att möta dessa 

behov utifrån kyrkans mervärden – det vill säga en kristen människosyn, diakonala arbetssätt, 

meningsfulla sammanhang och varierande arbetsuppgifter – förväntas församlingarna kunna 

återta sin position som nod i lokalsamhället, det vill säga “kyrkan mitt i byn”. Projektet är ett 

exempel på den sorts nytänkande initiativ som på senare tid tagits inom kyrkan för att möta 

välfärdsrelaterade samhällsutmaningar, såsom arbetslöshet, ohälsa, fattigdom och migration. 

Störst likheter verkar finnas med Mer än jobb, St Mary, Växthuset och Fritidsbanken. I likhet 

med dessa utvecklar projektet nytänkande verksamheter, metoder och samarbeten för kyrklig 

rehabilitering, arbetsträning, praktik och arbetstillfällen, särskilt för långtidsarbetslösa och 

långtidssjukskrivna. En skillnad mellan initiativen är att vissa skapar tillfälliga arbetstillfällen i 

kyrklig regi, för att göra målgruppen redo för arbete på den övriga arbetsmarknaden, medan 

andra skapar långsiktiga arbetstillfällen antingen inom kyrkans ordinarie verksamheter eller 

inom ramen för sociala företag. Projektet tillhör den förstnämnda gruppen, där deltagarnas 

utvecklingsprocess inom församlingsverksamheten och övergången till andra samhällsaktörer 

illustreras i Figur 2 nedan. 

 

 

Figur 2. Deltagarnas process inom församlingen och övergången till andra samhällsaktörer 

(Ayda Moayedzadeh 2019) 

 

Projektet tar – precis som Svenska kyrkans välfärdsplattform och vägledningen för diakoni – 

avstamp i kyrkans olika roller inom välfärdsområdet. En central roll i både plattformen, 

vägledningen och projektet är som röstbärare och opinionsbildare, där kyrkan förväntas 

arbeta aktivt för rättvisa och egenmakt hos människor i utsatta livssituationer inom ramen för 

det diakonala uppdraget. En annan roll som betonas i både plattformen, vägledningen och 

projektet är som samverkanspart, där stift, församlingar och andra samhällsaktörer – till 

exempel Arbetsförmedlingen och forskare – involveras i projektets utveckling av nytänkande 

insatser. Ytterligare en roll är som utförare av välfärdstjänster, där kyrkoordningen anger att 

Svenska kyrkans församlingar är fria att bedriva näringsverksamhet så länge det har en tydlig 

anknytning till kyrkans grundläggande uppgifter inom diakoni, mission, undervisning och 

gudstjänster. I projektet anses kyrkans roll i välfärden även omfatta ”diakonal verksamhet i 
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egen regi”, där till exempel öppna mötesplatser, sorgegrupper, enskild själavård och 

hembesök utgör ett komplement eller alternativ till offentliga välfärdstjänster. I projektet 

betonas även kyrkans roll som välfärdsinnovatör, genom att utveckla och erbjuda alternativa 

perspektiv på – och vägar till – ökad inkludering och solidaritet. 

 

Kyrkvänliga översättningar 

Projektets utmaning är att inspirera och stötta kyrkans medarbetare och ledare att tänka och 

göra nytt – det vill säga att med både ögon och händer omsätta sin tro i social förändring. 

Lärdomarna från forskningsprojekten visar att det är en fortsättning på en lång historisk 

tradition av förnyelse inom diakoni, teologi, mission, gudstjänst och undervisning. Det ligger 

också i linje med biskopsbrevets budskap att kyrkan behöver trampa upp nya stigar för att 

kunna möta aktuella behov i olika delar av samhället. I projektet konstateras att detta kräver 

ett fokusskifte från traditionella insatser och kortsiktiga projekt till långsiktiga 

förnyelseprocesser och verksamhetsformer. Kyrkans medarbetare och ledare behöver då vara 

öppna för nya angreppssätt och begrepp, samtidigt som dessa behöver anpassas till kyrkans 

sammanhang och språkbruk i enlighet med välfärdsplattformens principer om kyrkans 

självständighet och mervärde. Därför har projektledaren Ayda Moayedzadeh lagt mycket tid 

på att översätta vissa nyckelbegrepp till mer kyrkvänliga formuleringar: 

 

Innovation = Strategisk utveckling som skapar nya värden för människor, organisationer och 

samhälle 

Social innovation = Nya samverkansformer och lösningar på samhällsutmaningar inom 

arbetsliv, integration, hälsa m.m. 

Socialt entreprenörskap = Förverkligandet av nya samverkansformer och lösningar genom 

företagande eller andra verksamhetsformer 

Affärsmodell = Kyrkvänlig arbetsintegrerande verksamhetsutveckling 

Affärsutveckling = Utveckling och användning av affärsmodeller som passar i kyrkan och 

bidrar till strategisk utveckling 

 

Dessa översättningar kan ses som ett sätt att ”återerövra” begrepp som kommit att förknippas 

med industriella snarare än ideella verksamheter. På så sätt kan projektet tillvarata de 

kunskaper, metoder och resurser som är knutna till begreppen, för att synliggöra, 

sammankoppla och stärka kyrkans nytänkande verksamheter – och i förlängningen kyrkans 

samhällsrelevans och samhällsnytta. En annan sorts översättning som gjorts i projektet är att 

urskilja vilka sorters verksamheter, tjänster och produkter som passar in i kyrkliga 

sammanhang (se Figur 3 nedan). 
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Figur 3. Verksamheter, tjänster och produkter som passar in i kyrkliga sammanhang  

(Ayda Moayedzadeh 2019) 

 

Översättningen gör det möjligt att urskilja hur kyrkans befintliga verksamheter kan 

korsbefruktas med nytänkande insatser, för att uppdatera kyrkans samhällsrelevans och 

samhällsnytta, samtidigt som kyrkans etablerade funktioner upprätthålls. På så sätt kan 

översättningen fungera som en respons på oförstående motfrågor om denna sorts initiativ 

”verkligen är kyrkans ansvar”. Det skapas då utrymme att pröva nytt, misslyckas, modifiera 

och pröva igen – såsom förespråkas i biskopsbrevet om diakoni. 

 

Parallella spår och processer 

För att trampa upp nya stigar till ”kyrkan mitt i byn” – där kyrkans samhällsrelevans och 

samhällsnytta synliggörs och stärks genom nytänkande verksamheter, metoder och 

samarbeten inom välfärdsområdet – omfattar projektet flera parallella processer: 

 

Stiftsprocess – Utveckling och utvärdering av ett metodstöd för nytänkande diakonala 

verksamheter, vilket kräver samverkan och samsyn mellan stift, församlingar och andra 

samhällsaktörer.  

Församlingsprocess – Utveckling, test, implementering och utvärdering av nytänkande 

diakonala verksamheter. 

Stödprocesser – Strategisk diakonal utveckling för kyrklig samhällsrelevans, Social innovation 

och kyrklig affärsutveckling, Arbetsförmedlingen, Kommuner, Dokumentation och 

kartläggning. 
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Stiftsprocessen behöver säkerställa utrymme för att pröva nytt, misslyckas, modifiera och 

pröva igen i församlingarnas diakonala verksamheter, i enlighet med lärdomarna från 

forskningsprojekten och biskopsbrevet om diakoni. Stiftets metodstöd behöver därför 

omfatta kunskaper, metoder och resurser för kyrklig innovativitet, som ökar församlingarnas 

förmåga att leda, organisera och samordna nytänkande initiativ. I detta krävs ett så kallat 

”hybridledarskap”, som kopplar ihop olika verksamheter, organisationer och samhällssektorer 

i en iterativ utvecklingsprocess. I projektbeskrivningen framhålls att Svenska kyrkans 

rikstäckande organisation och starka resurser gör det möjligt att sprida projektets resultat till 

församlingar i fler delar av landet och därigenom ge effekt för många människor i målgruppen. 

I praktiken kan detta bli en utmaning eftersom lärdomarna från forskningsprojekten visar att 

bristen på sammanhang och spridningskanaler för kyrklig innovativitet försvårar spridningen 

av framgångsrika initiativ mellan församlingar. Därför är det viktigt att det metodstöd som 

utvecklas i projektet omfattar konkreta och realistiska strategier för spridning, med potentiell 

inspiration från Mer än jobb, St Mary, Fritidsbanken och Framtiden bor hos oss. 

Församlingsprocessen behöver också säkerställa utrymme för kyrklig innovativitet, i enlighet 

med lärdomarna från forskningsprojekten och biskopsbrevet om diakoni, genom ett stöttande 

ledarskap och förstående kollegor. Detta kan kräva ett mer omfattande samspel mellan 

styrning (församlingsråd, kyrkoråd, kyrkofullmäktige), ledning (kyrkoherdar, 

ledningsgrupper), medarbetare (anställda, frivilliga) och andra intressenter (medlemmar, 

samhälle). För att öka församlingarnas förmåga att leda, organisera och samordna nytänkande 

initiativ omfattar projektet följande faser: Initiering, Planering, Innovationslabb, 

Synkronisering, Implementering, Utvärdering. Medverkande församlingar/pastorat har i 

skrivande stund nått den näst sista fasen. Innovationslabb har genomförts i Botkyrka 

församling den 13 maj 2018, i Ekerö pastorat (som omfattar Ekerö församling, Adelsö-Munsö 

församling och Lovö församling) den 27 september 2018 och i Tyresö församling 26 den 

november 2018. Syftet var att utveckla idéer till nytänkande insatser för ökad självförsörjning 

och egenmakt bland lågutbildade eller arbetslösa kvinnor. I innovationslabben medverkade 

medarbetare och chefer från församlingarna och stiftet, samt externa experter och 

samhällsaktörer. Innovationslabben resulterade i olika spår för att utveckla, testa och 

implementera innovativa verksamheter i församlingarna (se Figur 4 nedan). 

 

 

Figur 4. Spår för att testa och implementera innovativa verksamheter i församlingarna 

(Ayda Moayedzadeh 2019) 
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Projektets erfarenheter visar att det krävs en kombination av nytänkande verksamheter, 

metoder och samarbeten för att de nytänkande verksamheterna ska kunna leda fram till 

långsiktig nytta för målgruppen, kyrkan och samhället. I Tyresö församling bedöms det 

exempelvis behövas mer nytänkande synergier mellan den befintliga caféverksamheten, som 

drivs av ett externt socialt företag i kyrkans lokaler, och församlingens diakonala verksamhet, 

för att kyrkans mervärden ska tillvaratas. I Ekerö pastorat bedöms det behövas mer 

nytänkande kompetensförsörjning, inom bland annat textil och produktutveckling, för att 

kunna producera den sorts varor och tjänster som har störst potential att kunna säljas inom 

och utom kyrkan. Även i Botkyrka församling bedöms det behövas fortsatt produktutveckling 

och försäljningskanaler börjat identifierats både inom och utom kyrkan, exempelvis 

askgravpåsar till kyrkogårdsförvaltningen, kläder till präster och diakoner, samt produkter till 

IKEA och Ambea. Samtidigt behövs där ett mer nytänkande samarbete med 

Arbetsförmedlingen, som hittills inte kunnat förse dem med tillräckligt många deltagare. För 

att säkerställa finansiella resurser för att utveckla och etablera nya, hållbara verksamheter 

bedöms både Ekerö och Botkyrka behöva nytänkande metoder och samarbeten. Dessa 

erfarenheter synliggör de utmaningar som finns med kyrkans olika roller som röstbärare, 

samverkanspart och utförare inom välfärdsområdet, i enlighet med välfärdsplattformen och 

vägledningen för diakoni. 

Projektets stödprocesser syftar till att underlätta stiftsprocessens och församlingsprocessens 

navigering genom det rörliga landskap där nya stigar ska trampas upp till ”kyrkan mitt i byn”. 

Stödprocessen med strategisk diakonal utveckling ska bidra till att identifiera och stärka 

församlingarnas och stiftets teologiska och kristna incitament att utveckla nytänkande 

insatser, som en långsiktig strategi för diakonal förnyelse. Stödprocessen med social 

innovation och kyrklig affärsutveckling ska bidra till att identifiera och tillvarata kunskaper, 

verktyg och exempel inom bland annat produktutveckling, försäljning, företagande och social 

förnyelse, som visar hur kyrkans befintliga verksamheter kan korsbefruktas med nytänkande 

insatser. Stödprocesserna med Arbetsförmedlingen och kommunerna ska bidra till att hitta 

och stärka förutsättningar och format för deras samverkan med församlingarna kring 

nytänkande insatser för ökad inkludering på arbetsmarknaden, förbättrad folkhälsa och 

därigenom minskade samhällskostnader. Stödprocessen med dokumentation och 

kartläggning ska bidra till att paketera och kommunicera projektets lärdomar och metodstöd 

inom och utom kyrkan. När församlings- och stiftprocessen går in i den sista fasen med 

utvärdering kan det bedömas i vilken utsträckning som dessa stödprocesser kunnat bidra till 

att etablera nytänkande kyrkliga insatser inom välfärdsområdet. 

 

Sammanfattande reflektioner 

Stockholms stifts VINNOVA-finansierade projekt ”Sociala Innovationer Svenska kyrkan” utgör 

en fortsättning på en lång historisk tradition av kyrklig förnyelse, där nya stigar trampas upp 

till ”kyrkan mitt i byn”. Sådan förnyelse är nödvändig i ett föränderligt landskap, med aktuella 

samhällsutmaningar som behöver lösas av kyrkan och andra samhällsaktörer. Inte minst inom 
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välfärdsområdet, där kyrkan spelar en viktig roll som röstbärare, samverkanspart och utförare 

– dels av diakonala verksamheter i egen regi och dels av offentligt finansierade 

välfärdstjänster. Betydelsen av dessa roller lyfts fram såväl i kyrkans välfärdsplattform som 

biskopsbrevet om diakoni och vägledningen för diakoni. Stockholms stifts projekt är ett av 

flera pågående initiativ inom kyrkan för att möta samhällsutmaningar inom arbetslöshet, 

ohälsa, fattigdom och integration, likt Mer än jobb, St Mary, Fritidsbanken och Växthuset. I de 

forskningsprojekt som drivits av Svenska kyrkans forskningsenhet analyseras sådana initiativ i 

termer av social innovation och idéburen innovation, vilket gör det lättare att synliggöra, 

sammankoppla och stärka kyrkans nytänkande verksamheter. Forskningsresultaten visar att 

det innovativa i initiativen bland annat består i att tillvarata kyrkans drivkrafter och mervärden 

för att möta utsatta människors ouppfyllda behov i välfärdssystemet och att skapa nya 

synergier mellan olika professioner, församlingar, stift, organisationer och samhällssektorer. 

 

Utmaningar för församlingarna 

En central utmaning i Stockholms stifts projekt har varit att översätta sådana begrepp till mer 

kyrkvänliga formuleringar för att öka acceptansen för nya angreppssätt och synsätt bland 

kyrkans anställda, förtroendevalda och medlemmar. Innovation har till exempel översatts till 

strategisk utveckling som skapar nya värden för människor, organisationer och samhälle. 

Översättningen har även omfattat att urskilja vilka sorters verksamheter, tjänster och 

produkter som passar in i kyrkliga sammanhang. I de medverkande församlingarna har tre 

skilda verksamhetsformer utkristalliserats: egen diakonal verksamhet i projektform, eget 

socialt företag vid sidan av församlingens ordinarie verksamheter, samt samverkan med ett 

externt socialt företag. En upplevd utmaning är att skapa hållbara affärsmodeller som 

säkerställer produktion, marknadsföring och försäljning av varor och tjänster som efterfrågas 

inom och utom kyrkan. En anknytande utmaning är att säkerställa resurser för att utveckla 

och testa sådana affärsmodeller, i form av finansiering, personal och kompetens. En 

näraliggande utmaning är att hitta kanaler och former för nytänkande samverkan med 

relevanta samhällsaktörer, såsom myndigheter och privata företag. 

 

Utmaningar för stiftet 

För att uppnå projektets syfte behöver Stockholms stift sammanställa och sprida de 

erfarenheter som gjorts på ett sätt som möjliggör för fler församlingar i landet att initiera och 

driva nytänkande verksamheter för ökad självförsörjning och egenmakt bland behövande 

församlingsbor. Det handlar dels om att paketera och presentera stiftets metodstöd till 

församlingarna – det vill säga de kunskaper, verktyg och resurser som behövs för att öka 

församlingarnas förmåga att leda, organisera och samordna nytänkande processer och 

lösningar. Det handlar även om att paketera modeller för innovativa verksamheter i 

församlingarna – det vill säga strategier, format och exempel för egen diakonal verksamhet i 

projektform, eget socialt företag vid sidan av församlingens ordinarie verksamhet, samverkan 
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med ett externt socialt företag. Eventuellt kan detta även omfatta eget socialt företag inom 

församlingens ordinarie verksamhet, likt i St Mary och Katarina församling. En central 

utmaning för stiftet är att bedriva ett så kallat ”hybridledarskap” som förbättrar de 

organisatoriska förutsättningarna för nytänkande initiativ genom att länka ihop kyrkliga 

strukturer – det vill säga kunskaper, metoder och resurser för att utforma, testa, 

implementera och sprida nya lösningar, med kyrkliga kulturer – det vill säga attityder och 

drivkrafter hos kyrkans medarbetare, ledare, förtroendevalda, medlemmar och andra att 

förnya kyrkliga verksamheter. 

 

Utmaningar för effektmätning 

En avgörande utmaning i Stockholms stifts projekt är att mäta de effekter som uppnåtts för 

individer, organisationer och samhälle. Det handlar om att bedöma hur väl projektet lyckats 

möta välfärdsrelaterade samhällsutmaningar inom arbetslöshet, ohälsa och integration 

genom stiftsprocessen, församlingsprocessen och stödprocesserna. Som en del i detta behövs 

en analys av hur kyrkan lyckats kombinera sina roller som röstbärare, samverkanspart och 

utförare i skapandet av nya stödformer och verksamheter för att förbättra målgruppens 

livssituation, uppdatera kyrkans samhällsrelevans och minska segregationen i samhället. För 

att kunna ringa in effekterna behövs löpande dokumentation av upplevelser och utveckling 

hos deltagare, församlingar, stift och övriga involverade aktörer. Dokumentationen behöver 

omfatta både kvantitativa indikatorer (t.ex. antalet deltagare som medverkat, som övergått 

till andra samhällsaktörer och som upplever sig ha ökat sin sociala kompetens, yrkesidentitet 

och yrkeskompetens) och kvalitativa berättelser (t.ex. deltagares och församlings/stifts-

representanters upplevda utveckling). Analysen av dokumentationen behöver omfatta 

effekter för deltagarna, för de medverkande församlingarna, för stiftet och för externa 

samverkansparter. Analysen behöver synliggöra både konstaterade kortsiktiga resultat och 

potentiella långsiktiga effekter, för att kunna ge en samlad bild av projektets utsikter att skapa 

reell förändring för målgruppen, kyrkan och samhället i stort. 
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