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Abstract 

 

This is a study of two Christian churches in the north of Sweden in a small village 

called Stöde. In Stöde there are about 3000 people and the village has been a refugee 

center since the year 2010. At first the new people had some difficulties to get closed to 

the people from Stöde. The two Christian churches started up some Swedish education 

and became a meeting point for the immigrants. 

 

In my study I look fore if the two Christian churches can be a good way to integration. I 

also look if the two Christian churches will get some things out of the work with the 

immigrants. I have study the time from 2010 to 2015. In the study I interviewed one 

priest from the Swedish church and one pastor from the church of Euqumenia, Bethel. 

Both churches exist in Stöde. The immigrants come from different places and many are 

Muslims but it`s no problem because everyone is welcomed to both of the Christian 

churches. Perhaps is it so that the immigrants make the small village of Stöde alive 

again. And the both churches in Stöde has made a good work and tried to make the 

immigrants integrated in Sweden. 
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1. Inledning 

 

 ”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i 

Kristus.” (Gal 3:28) 

 

”Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna 

förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, 

religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, 

börd eller ställning i övrigt.” (FNs förklaring art 2) 

 

Ovanstående citat finns också på Sveriges Kristna Råds hemsida i deras dokument, 

Detta vill vi!  Kyrkorna och migrationsfrågorna. Svenska kyrkan och Equmenia kyrkan 

är några av de kristna samfund som ingår i Sveriges Kristna Råd. I detta dokument 

menar de kristna församlingarna att med en kristen tro så hjälper man alla människor 

som är på flykt eller lider nöd. De hävdar också att FNs förklaring är förenlig med en 

kristen grundsyn. Kristen tro har präglats av flyktingskapets erfarenheter och för Jesus 

skriver kristna rådet, är alla människor lika värda. Därför är det naturligt för de kristna 

kyrkorna att hjälpa flyktingar till integration i samhället. Mitt intresse för 

integrationsfrågor har funnits under många år. Jag har sett att storstäderna dras med 

problem med integrationsfrågor och därför vill jag studera hur en integration kan 

fungera ute på landsbygden med hjälp av kristna samfund. Det jag sökte efter var om 

kyrkorna och landsbygden hade chans att överleva bättre när flyktingar bodde i 

glesbygden. Eftersom min hemort Stöde är en liten by i glesbygden som är 

flyktingmottagning sedan fem år tillbaka valde jag Stöde till min studie. Här har jag sett 

hur kyrkorna arbetat med integrationsfrågorna på orten. Därför valde jag att undersöka 

hur integrationen fungerat med hjälp av kristna församlingar. I min studie har jag valt 

att studera hur församlingarna kan vara en väg in i det svenska samhället och 

landsbygden i synnerhet då jag studerar Stöde specifikt. 

 

Detta är alltså en studie av två församlingar i en norrländsk glesbygd som långsamt höll 

på att tyna bort. I och med en snabbt tillförordnad flyktingmottagning i tomma 

hyreslägenheter blev bostadsmarknaden plötsligt hetare. Skolan fick mer personal och 

vårdcentralen fick nytt liv. Stöde är en mindre by i mellersta Norrland ca fyra mil väster 

om Sundsvall. På orten lever ca 3000 människor. Byn har alltså sedan 2010 varit 
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asylmottagning och ca 125 stycken asylsökande finns på orten idag. Integrationsarbetet 

utförs i huvudsak av två kristna samfund, men även skola och förskola, biblioteket och 

idrottsföreningen möter och hjälper flyktingar varje dag. 

 

I Stöde finns idag två kristna församlingar, Stöde församling som tillhör Svenska 

kyrkan och Bethel som tillhör Equmenia kyrkan. Denna studie fokuserar på hur de 

kristna samfundens arbete med flyktingarna fungerar. Jag undersöker också hur de olika 

delarna i Sveriges Kristna Råds målsättning stämmer in med ortens församlingars 

arbete. Svenska kyrkan har fyra uppdrag. Att hålla gudstjänst, undervisning, diakoni och 

mission. Jag har studerat hur mycket de olika uppdragen ingår i Stöde församlings 

flyktingarbete. Equmeniakyrkan, Bethel samarbetar i hög grad med Stöde församling. 

Båda församlingarna följer till stor del Sveriges Kristnas Råd och deras policy i 

flyktingarbetet. Både lokalt och internationellt. Jag har studerat hur deras arbete 

fungerat dessa första fem år och vilka framtidsdrömmar som döljer sig bakom arbetet. 

Jag undersöker också om de kristna församlingarna har varit en väg in till integration 

för de flyktingar som kommit och fått uppehållstillstånd. Trivs de så bra att de stannar 

kvar på orten trots dåliga kommunikationer till Sundsvall och hög arbetslöshet? Jag 

försöker också att förklara vad integration är eller ska vara. Är det så att det pågår en 

dialog mellan kristendom och de religioner som de möter i de olika församlingarna, 

konverterar några och fylls kyrkorna på med gudtjänsts deltagare och nya medlemmar 

tack vare deras diakonala arbete? Har någon av församlingarna en högre missionerande 

infallsvinkel eller är de likställda? Under kommande sida kommer jag omformulera 

dessa frågor till min uppsats huvudfrågor men vill visa att jag måste arbeta utifrån dessa 

olika perspektiv i min analys. 

 

1.1 Bakgrund 

Stöde är ett litet samhälle i mellersta Norrland som präglas av nedläggningar av affärer, 

flytt av folktandvården, bankkontor, posten, bensinstationer. I Stöde bor många äldre 

och det märks bland annat hos Stöde församling. Där det mesta av det diakonala arbetet 

år 2015 mest riktat sig till äldre enligt vad som kommer fram i min intervju med 

Andreas Sundström, kyrkoherde i Stöde församling. De arbeten som finns är främst 

inom äldre omsorgen även om skola och förskola behöver mer personal. Det löser 

rektorerna vid Stöde skola just nu år 2015 med timvikarier från arbetslösa på orten.   

Det finns en skola upp till årskurs nio, vårdcentral samt en livsmedelsaffär med postens 
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utlämning av paket, beställning till systembolaget, obemannad drivmedelsstation och 

spelhörna. 

 

Befolkningen består av många äldre. Återinflyttning av familjer med barn sker 

regelbundet och då har ofta någon av föräldrarna släkt i Stöde. Många unga flyttar ut 

från Stöde och då främst flickor för att studera vidare på högskola. Unga män tenderar 

att stanna kvar i högre utsträckning och kanske har fritidsintressen som jakt och fiske 

betydelse för att de stannar kvar eller återvänder efter avslutade studier. Många av 

föräldrarna i barnfamiljerna har jobb inne i Sundsvall och pendlar varje dag. Förskolan 

och skolan har under de sista fem åren ökat antalet barn nämnvärt och det beror både på 

flyktingar och på återinflyttning av barnfamiljer med anknytning till Stöde. Politiskt har 

Socialdemokraterna stort mandat men i senaste valet år 2014 ökade sympatierna för 

Sverigedemokraterna. 

 

Kristendomen har en stark tradition i det lilla samhället. De flesta barnen konfirmerar 

sig och döps i Svenska kyrkan. Befolkning uppgår i december 2014 till 2968 personer 

och Stöde församling har idag 2404 medlemmar vilket innebär att 81 procent är 

medlemmar i Svenska kyrkan. 2013 döptes 80 procent av de nyfödda och 70 procent av 

de barn som gick i åttonde klass konfirmerades (Stöde församling expedition, 2015-12-

18). Det finns också en frikyrka som tillhör Equmeniakyrkan och var tidigare 

baptistsamfundets kyrka, Bethel. Deras medlemsantal är år 2014, 62 personer och sex 

personer döptes. 2015 är det 71 medlemmar och hittills har fem personer blivit döpt. 

Det sker alltså en liten ökning till Bethels församling (Bethels medlemsregister, 2015-

12-16). 

 

Stöde har en bra sammanhållning och ofta bor flera generationer på orten. Plötsligt över 

en natt kom 50 flyktingar till Stöde och flyttade in i de tomma lägenheterna. För en liten 

ort där man hälsar på alla man möter, blev en grupp om 50 nya invånare en stor 

händelse. Nyfikenhet och en del rädsla uppkom. Bodil Eriksson, pastor i Bethel tog ett 

stort initiativ och startade en klädinsamling, undervisning i svenska och information om 

det svenska samhället. Snart inleddes också ett samarbete med Svenska kyrkan och 

några flyktingfamiljer deltog på ”Öppna kyrkis” som påminner om öppna förskolans 

verksamhet med en lite mer kristen prägel. Barnverksamhet i Stöde församling och hos 

Bethel fick också snabbt flyktingbarn som deltog oavsett religiös bakgrund. 
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Idag år 2015 finns det 125 flyktingar på orten och statistik från SCB som finns på 

Sundsvalls kommun hemsida och visar att i december 2014 hade Stöde ett invånarantal 

på 2968 personer. Av dessa fanns det 110 mer män än kvinnor. Det dör fler än föds och 

statistik från samma sida visar att 18 personer föddes under 2014 och 34 personer dog 

under samma år i Stöde församling. Orten Stöde hade 202 personer som flyttade in och 

193 personer som flyttade ut och flyttnettot enligt SCB är då nio personers ökning i byn 

under 2014 (SCB, 2015-12-22). 

 

 Andreas Sundström har arbetat i knappt ett år i Stöde församling och mina frågor till 

honom utgår från att han inte känner till allt som skett i Stöde församling från år 2010 

till 2015. Det han vet är det som har sammanställts i årsredovisningarna under åren 

2010-2014. Bodil Eriksson var med från starten av asylboendet i Stöde år 2010 och 

därför utgår mina frågor till henne utifrån hennes upplevelse hur allt startade och vad 

som har hänt framtill 2015. 

 

 Enligt en rapport från länsstyrelsen så har Västernorrlands län som Stöde hör till en hög 

andel äldre befolkning i glesbygden. Andelen unga minskar kraftigt när de flyttar till 

tätorter och främst flyttar unga kvinnor. Västernorrland har ett allvarligt underskott av 

kvinnor under trettio år. Utvecklingen av sysselsättningen i Västernorrland är sämst i 

landet, och 5 procent av befolkningen i länet är arbetslösa (länsstyrelsen, 2015-12-22). 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med denna uppsats är att se om integrationen fungerar med hjälp av två 

kristna församlingar. 

Jag arbetar efter två frågor: 

1. Kan två kristna församlingars arbete med flyktingar fungera som integration? 

 

2. Vad vill församlingarna uppnå med flyktingarbetet? 

 

1.3 Avgränsningar 

Jag har valt min hemort Stöde för att fokusera på glesbygdens perspektiv när det gäller 

integration av flyktingar med hjälp av två kristna församlingar. Den tidigare 

forskningen koncentrerar sig mest på städernas möjlighet till integration för 
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flyktingarna. Jag är medveten om att eftersom jag känner de flesta i Stöde och är 

medlem i Svenska kyrkan så kan det vara en nackdel. Fördelen med det förut sagda är 

att på grund av att jag känner informanterna väl och har deras förtroende så svarar de 

ärligt under intervjuerna. Jag har också personlig kännedom om hur situationen är och 

har varit i Stöde eftersom jag bott 21 år på orten. Däremot har jag ingen släkt här 

förutom min egen familj. Genom att studera bara Stöde så inser jag att vidare forskning 

behövs göras då det gäller integration i glesbygd med hjälp av kristna församlingar där 

fler orter skulle ingå.  

 

 

1.4 Material 

Mitt material består av två långa intervjuer i form av samtal med ortens lokala 

kyrkoherde, Andreas Sundström och pastor Bodil Eriksson, om deras arbete och 

visioner kring den kristna religionens möjlighet att integrerar asylsökande i den lilla 

orten Stöde. Andreas Sundström har arbetat i knappt ett år i Stöde församling och mina 

frågor till honom utgår från att han inte känner till allt som skett i Stöde församling från 

år 2010 till 2015. Det han vet är det som har sammanställts i årsredovisningarna under 

åren 2010-2014. Bodil Eriksson var med från starten av asylboendet i Stöde år 2010 och 

därför utgår mina frågor till henne utifrån hennes upplevelse hur allt startade och vad 

som har hänt framtill 2015. 

 

 

1.5 Metod och Teori 

Min metod har varit kvalitativ då jag intervjuat två av huvudpersonerna i det lokala 

flyktingarbetet. Denna metod kännetecknas av närhet till den källa som min information 

kommer ifrån (Holme & Solvang, 1997, s.14). Dessa personer ingår i två olika kristna 

samfund, Svenska kyrkan och Equmenia kyrkan. Jag har valt att intervjua kyrkoherden i 

Stöde församling och Pastorn i Equmenia kyrkan, Bethel. Intervjuerna har varit form av 

samtal. Båda informanterna är informerade om forskningsrådets etiska principer och har 

godkänt att deras namn får användas. Förutom samtal har jag studerat vilka riktlinjer på 

nationell nivå Svenska kyrkan respektive Equmenia kyrkan har för sitt flyktingarbete i 

Sverige och vad deras motiv och mål är med arbetet.  
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 Kajsa Ahlstrand beskriver fyra typer av dialog i sin artikel, Kristen muslimsk dialog. 

Hennes begreppsbildning använder jag som analysinstrument. De fyra dialogerna är, 

levda livets dialog, social dialog, intellektuell dialog och kontemplativ dialog. 

Den första av dessa dialoger, det levda livets dialog blir sällan dokumenterad, Med det 

levda livets dialog menas att det är den dialog som sker när människor lever 

tillsammans. Vad som sker i vardagens möten mellan människor. Hur olika problem blir 

lösta i vardagen. Det kan vara vilken mat som kan serveras i skolor och förskolor till 

barn från olika religioner. Så att alla barnen ska kunna äta av dem. Det kan också vara 

hur sjukhusens andaktrum utformas så både kristen nattvard och muslimska böner. 

 

Den sociala dialogen arbetar alla människor tillsammans oavsett religionstillhörighet. 

Sammarbetets mål kan vara byggnadslov för religiösa samlingslokaler till att lösa 

väpnade konflikter som understöds av en viss religiös tillhörighet. Den intellektuella 

dialogen är den dialog som sker genom rapporter från konferenser som utgivits i 

bokform. I dessa böcker behandlas ämnen som hur samhället ska se ut för att godhet ska 

råda och andra frågeställningar. 

 

Den intellektuella dialogen kännetecknas av att den är mest dokumenterad genom 

rapporter från konferenser eller i bokform. Den behandlar många olika frågor men ett 

exempel kan vara frågan om vad sanning är. 

 

Slutligen den kontemplativa dialogen inhyser olika former av gemensamma böner och 

meditation. Exempel på det kan vara en fredsgudstjänst eller en gemensam gudstjänst 

för olika religioner. Alla dessa dialoger kan gå in i varandra så till exempel det levda 

livets dialog kan bli en socialdialog. Viktigt är att de som ingår i dialogen är överens om 

vilken typ av dialog man har så inte missförstånd uppstår (Ahlstrand, 2002, s.49-51). 

 

 Mitt antagande att glesbygden har en större utvecklingsmöjlighet när det gäller 

integration för flyktingar bottnar i min egen mors uppväxt. Hon kommer från den 

finsktalande delen av Finland (Sotkamo) till Sverige som tolvårig flicka på grund av att 

hennes pappa fått arbete i Sverige. De flyttade till en by i närheten av Stöde och hon 

lärde sig språket och den svenska kulturen tämligen snabbt. Även om kulturella 

skillnader kanske inte var så stor så var språket en svårighet om något. Eftersom detta 

skedde i början av femtiotalet och hon trots sämre skolundervisning, snabbt lärde sig 
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språket i både tal och skrift så är min teori att hennes integration underlättades av det 

faktum att hon flyttade till en mindre ort där alla kände varandra och inga andra än 

hennes familj var från Finland. Naturligtvis innebar det en del svårigheter också som 

hörde den tiden till. Ett sådant exempel var skolan och en skolfrökens dåliga hänsyn till 

min mors behov av stödundervisning. 

 

 1.6 Tidigare forskning 

 

 De böcker och författare jag använt finns mest inom religionssociologin, integration, 

mission och dialog. Mia Lövheim & Magdalena Nordin(red), Sociologiskt perspektiv på 

religion i Sverige och Mia Lövheim & Jonas Bromander(red), Religion som resurs? 

Existentiella frågor och värderingar i unga svenskas liv läste jag först. Båda dessa 

böcker behandlar den sociologiska vinkeln på religion och trosuppfattningar. I dessa 

böcker har artiklar av Jonas Lindberg & Marta Axner, Religion och politik och Anders 

Lundberg, Religion, migration och identitet, varit mest aktuell för min analys. Deras 

forskningsresultat visar på att religion kan ses som en resurs i samhället. Att religion 

blir en mycket viktig del i migrationen eftersom människor på flykt söker en trygghet 

igen.  

 

En artikel av Kajsa Ahlstrand, Kristen muslimsk dialog och debatt, tar upp den viktiga 

biten av integration, nämligen dialog och hur olika dialoger förekommer när dessa båda 

religioner möts. Denna artikel finns i boken Polemik eller dialog? Nutida 

religionsteologiska perspektivet bland kristna och muslimer, Redaktörer för den boken 

är Mikael Stenmark och David Westerlund. Ahlstrands forskningsresultat kring 

religionsdialog undrar vem dialogen är för. Vad är legitimitet och representativitet i 

dialogmötena som sker mellan kristna och muslimer. Ahlstrand menar att den dialog 

som sker i lokala kyrkor innebär att de är beroende av de personer som för dialogen. 

Dessa officiella dialoger kommer att införlivas i församlingarnas liv. 

 

  Thomas Stoor, Mellan mission och dialog, kristna trossamfund och mötet med det 

mångreligiösa Sverige är en bok som handlar om den mångreligiösa situationen i 

Sverige och hur olika kristna församlingar och samfund hamnar i nya frågeställningar 

och utmaningar. Samhället i Sverige idag möter de kristna samfunden i sina 

invandrarverksamheter andra människor med en annan tro. Här ligger spänningen i 
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mötet mellan mission och dialog. Stoors syfte med sin avhandling var främst att se 

vilket syfte och mål de protestantiska kristna trossamfunden hade med sin 

invandrarverksamhet. Stoor använder sig av fyra begrepp, diakoni, dialog, integration 

och konversion och i Stoors analys använde han dessa begrepp. Dessa begrepp och hur 

de blev tolkade och använda av de olika kristna samfunden antog Stoor  kunde berätta 

om samfundens användning och tolkning av begreppen. I sin undersökning ser Stoor 

mönster som framträder i det dagliga mötet med människor. Samfunden bygger broar 

med hjälp av sin samhällsrelaterade diakoni, olika former av dialog och 

integrationsfrämjande åtgärder och stödåtgärder. Men samfunden bygger inte bara broar 

utan ger upphov till debatt inom och mellan trossamfunden. Konversioner genom 

målmedveten mission finner Stoor i sin undersökning. Stoor menar att mötet med de 

kristna samfunden och det mångreligiösa Sverige visar på två tendenser. Dels har 

globalisering och migration bidragit till gränsöverskridande processer, dialog och 

kulturmöten. Detta har verkat integrationsfrämjande enligt Stoor. Detta har både lokalt 

och regionalt skapat nya förutsättningar för ökad gemenskap mellan människor av olika 

bakgrund. Den andra sidan är att denna öppenhet mot den religiösa mångfalden skapar 

ett krav på kristen exklusivism. Men Stoor menar också att de flesta kristna 

församlingar med sin svenskundervisning, stödåtgärder för kvinnor o.s.v. i sammarbete 

med kommuner och statliga organ skapar en bra integrationsmöjlighet för invandrarna. 

 

Hans Ingvar Roth, Religionen en mänsklig rättighet? Ställer frågan om det är en 

mänsklig rättighet med religionsfrihet. Fungerar det i dagens samhälle med många olika 

religioner sida vid sida och vad händer i dessa möten. Mångkultur kan ha blivit ett 

problem i dagens Sverige och i en ytterligare en bok av Hans Ingvar Roth 

Mångkulturismens utmaningar, diskuterar författaren dessa problem och eventuella 

lösningar. Dessa böcker har varit grunden för mina teoretiska ramar i denna uppsats. 

 

 

 

1.7 Hur jag har gjort min transkription av intervjuerna 

Jag har spelat in mina två intervjuer och båda informanterna var mycket vältaliga och 

vana att hålla ”ordet” i luften. Jag har valt att förenkla intervjucitaten något även om 

båda informanterna talade en god och grammatisk riktig svenska för att få plats att varva 

vad det som sagts med aktuell forskning på området och riktlinjer som ligger på 
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nationell nivå. Stilen jag använt underlättar läsningen men håller inte de regler som 

språkvetenskapen har för transkription. Betonade ord kursiveras och tre punkter inom 

parentes(…) markerar att en del av den citerade texten uteslutis. Om tre punkter är 

utskrivna efter ord … menar jag att informanten gjort en kort paus. Ibland har jag 

behållit talspråket intakt, i ett försök att återge så nära som möjligt vad informanten 

sagt. Dialektalt språk har jag lämnat utanför denna transkription för att underlätta 

läsningen.  

 

1.8 Disposition 

Jag kommer först att utreda vad integration ska vara med hjälp av EUs direktiv och vad 

Sveriges Kristna Råd anser att Sveriges kristna kyrkor ska arbeta med på nationell nivå.  

Vidare så undersöker jag hur integrationen via kristna kyrkor utvecklats i Stöde under 

den perioden som Stöde varit flyktingmottagande, 2010- 2015. Här varvar jag intervju 

material med policydokument från Svenska kyrkan och Sveriges Kristna Råd och viss 

forskningslitteratur som analyserar integration och kristendom. Informanterna delger 

fakta om vad kyrkornas arbete utmynnar i då det gäller medlemmar, 

gudstjänstdeltagare, frivilliga hjälparbetare och dialogen mellan olika religioner. I Stöde 

finns främst kristna och muslimska flyktingarna och därför berörs dialogen mellan de 

två religioner mest i min undersökning. Avslutningsvis gör jag min analys, en 

avslutande diskussion och sammanfattning. 
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2. Undersökning 

 

I min undersökning kommer jag nu först reda ut vad integration är. Efter det så följer 

mina två intervjuer med kyrkoherden i Stöde församling och pastorn i Equmenia 

kyrkan, Bethel. Jag undersöker hur dessa två kristna församlingar kan bli en del av 

integrationen och om det ger något tillbaka till de två församlingarna som finns i Stöde. 

 

2.1. Vad är integration? 

Integration är ett komplicerat begrepp som har utretts av bland annat EU 

kommissionen.2004 antog EU elva principer kring integration som alla EUs 

medlemstater stod bakom. Den första principen säger så här ”Integration är en 

dynamisk dubbelriktad process med ömsesidigt tillmötesgående mellan invandrare och 

invånare i medlemstaterna” (Hellqvist, 2012, s.7). 

 

Sveriges Kristna Råd kom fram till att istället för integration skulle man diskutera hur 

invandrare etablerar sig i Sverige. Deras förslag är att prata om social sammanhållning 

eftersom integration ofta associeras med assimilation (Hellqvist, 2012,  s.7-8). 

 Svenska kyrkan har lyft frågan ytterligare och vill kanske mer tala om inkarnation än 

integration. Även om de som arbetar inom Svenska kyrkan är medveten om att ibland 

måste ordet integration användas (Hellqvist, 2012, s.8).  

 

Målet för svenska kyrkans flyktingarbete i Sverige är att personer som flytt sitt land och 

kommit till Sverige ska få en upplevelse av helhet, att personen ifråga har rätt att var 

både ond och god och därmed bli ett subjekt i sitt liv och en aktör i samhället. Olika 

grupper ska kunna samspela med varandra. Viktigt är också att betona enligt Svenska 

kyrkan, att invandraren har en positiv inverkan på samhället. De ska ses som en resurs 

(Hellqvist, 2012, s.8). Att se flyktingarna som en resurs är en bra grundförutsättning 

anser jag när det gäller integrationsarbetet. 

 

Svenska kyrkan försöker att följa EU:s föreskrifter om integration som de utformat i 

Europeisk agenda för integration av tredjelandsmedborgare, (2011). I den står fem 

huvudpunkter som börjar med vad man ska försöka arbeta bort i de olika länderna och 

vilka brister man sett har funnits när de gjort utredningar om invandring och om hur 

integrationen fungerat. Vad EU kommer fram till är att mycket av integrationsarbetet 
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har misslyckats och ger exempel som att de flesta invandrarna har låg 

sysselsättningsgrad. De får inte arbete efter sina kvalifikationer. Följdverkan av detta är 

att invandraren riskerar social utestängning. Att klyftor mellan invandrare och infödda 

och skapar därmed ett oppositionsläge där många är negativa till invandringen 

(Hellqvist, 2012, s.8). 

 

 Svenska kyrkan försöker att följa EU:s föreskrifter om integration som de utformat i 

Europeisk agenda för integration av tredjelandsmedborgare, (2011). I den står fem 

huvudpunkter som börjar med vad man ska försöka arbeta bort i de olika länderna och 

vilka brister man sett har funnits när de gjort utredningar om invandring och om hur 

integrationen fungerat. Vad EU kommer fram till är att mycket av integrationsarbetet 

har misslyckats och ger exempel som att de flesta invandrarna har låg 

sysselsättningsgrad. De får inte arbete efter sina kvalifikationer. Följdverkan av detta är 

att invandraren riskerar social utestängning. Att klyftor mellan invandrare och infödda 

och skapar därmed ett oppositionsläge där många är negativa till invandringen 

(Hellqvist, 2012, s.8). 

 

Religion i en migration och integrationsprocess spelar en viktig roll visar tidigare 

forskning. Människor som befinner sig i en migrations- och integrationsprocess tenderar 

att bli mer religiösa än tidigare. Svårigheter och livskriser ställer dessa frågor på sin 

spets (Lundberg, 2012, s.239-240). Lundberg ger här ett resonemang om att livskriser 

ger upphov till religiositet. En uppkommen livskris på grund av krig och efterföljande 

flykt skapar en tid av stor osäkerhet för den person som utsätts för fara. En ökad religiös 

inriktning på livet efter en livskris är ett argument som finns i den tidigare forsknings 

litteraturen som jag läst. Förutom Lundberg så skriver Lövheim & Bromander att 

religion har en mycket viktig roll för människor i kris. Många av dem befinner sig just i 

migrations- och integrationsprocesser. Invandrade grupper har en tendens att bli mer 

religiös än tidigare och existentiella frågor som meningen med livet blir mycket viktiga 

(Lövheim & Bromander, 2012, s.241). Dessa forskare stödjer teorin att livskrisen startar 

en ökad religiositet. Jag menar att denna religiositet kan vara en grund i en kultur som 

finns hemma och när man befinner sig långt borta från sitt eget hem försöker man 

återskapa sitt gamla hem i sitt nya land. Religionen blir då en väg att återskapa dem 

förhållandet som fanns hemma och skapa en trygghet i det nya. Religionen som förr var 

en bisak blir en huvudsak. 
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2.2. Intervju med den lokala företrädaren för Svenska kyrkan 

Jag fick möjligheten att intervjua kyrkoherden i Stöde församling i en timme vilket var 

ett givande möte. Andreas Sundström inledde med att berätta lite mer om Stöde 

församling som har 2400 medlemmar. År 2015 finns två heltidspräster, två kantorer 

som delar på en heltid. Stöde församling har även en barn- och ungdomsledare på 50 

procent. Det finns även en kontorist och två kyrkogårdsvaktmästare på heltid. Under 

sommarhalvåret tillkommer fyra säsongsarbetare varav två av dem alltid är ungdomar 

som konfirmerat sig i årskurs åtta. Dessa konfirmander har när de slutar nian, möjlighet 

att komma tillbaka och arbeta, tre-fyra veckor på sommaren. 

 

Jag inledde mina frågor med att prata med Andreas Sundström om hur han som 

kyrkoherde tänker när han lägger upp sitt flyktingarbete. 

 

Marie: Hur tänker du som kyrkoherde när du lägger upp flyktingarbetet? 

Andreas: Svenska kyrkan har fyra stora uppgifter, gudstjänster, diakoni, 

mission och undervisning. För Stöde församling och Härnösandstift med 

hela den svenska kyrkan bakom, så tycker jag att när det gällde 

flyktingarbete här i glesbygd såväl som internationellt, så var det först och 

främst diakonibiten som är det elementära. Att missionera är viktigt men 

inte huvuduppgiften när flyktingar inte har tak överhuvudet eller dåligt med 

pengar. Färdas man i en liten båt över medelhavet för att rädda sitt liv så 

spelar inte religionen eller tron in som avgörande för att få hjälp utan 

kärleksbudskapet rådde över kristendomen och alla människors lika värde 

oavsett tro. Vi inom svenska kyrkan har just nu mycket samtal om hur man 

rent praktisk skulle kunna hjälpa till. 

 

Svenska kyrkan har på sin hemsida information om sitt migrationsarbete, där står att 

kristna kyrkor i Sverige sedan länge engagerat sig i flyktingar, migration och 

integrationsfrågor. Det mesta av detta arbete är ekumeniskt. Arbetet grundar sig på 

kristna värderingar och etiska principer där mötet med flyktingen och främlingen är det 

centrala (Svenska Kyrkan, 2015-11-29). 

Att välkomna en främling enligt kristna tron bär på ett välsignelselöfte. ”Kom ihåg att 

visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort det har haft änglar vid sitt bord” (Heb 

13:2). Andreas Sundström hade besökt kyrkoherdekonvent i Härnösandstift och jag 

frågar vad de talat om. 

 

Marie: Under de här dagarna, vad pratade ni om när det gällde 

flyktingarbetet? 
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Andreas: Där var det diakonibiten som kom upp som ett förslag på första 

insats. Alla kyrkor i Sverige har fått frågan av migrationsverket om de har 

något boende att tillgå. Men svenska kyrkan har sedan finanskrisen gett alla 

församlingar till uppgift att avyttra sina överflödiga hus och 

diakonigårdar… så i Härnösands stift har inget att bidra till bostadsfrågan. 

Långsiktigt har man förresten kommit fram till när det gäller integration… 

ja, att svenskundervisning var det mest elementära medan friluftsaktiviterer 

inte fungerade så bra. Sånt som bakning och fiske, blir för dyrt. 

Marie: På vilket sätt arbetar Stöde församling med flyktingar idag? 

Andreas: en del flyktingar deltar redan i vissa av verksamheterna som barn 

och ungdomsverksamhet, vuxenverksamheten har ännu inga flyktingar 

med(…) I dagarna har jag sammanställt en församlingsinstruktion, den är 

inte godkänd ännu… Men där konstaterar jag att Stöde församling arbetar 

mest med äldre, hjälper en del sämre bemedlade samt bedriver viss aktivt 

flyktingarbetet. Alla tre hamnar under diakoni biten. Budgeten däremot som 

lades i våras, ja där var det lite som avsattes på flyktingverksamhet… men 

situationen var inte heller så akut då. Flyktingarnas situation nu i Stöde är 

katastrofal, de bor så trångt och massor av olika nationaliteter och religioner 

och kulturer finns på små ytor, lägenheterna innehåller ofta flera familjer 

och är risiga invändigt, situationen på f.d. Viskananstalten är fruktansvärd 

och just för tillfället gäller det att flyktingarna kan ta ett horisontalläge. Jag 

tänker mig också … om trycket blir ännu större kan missnöjet hos 

lokalbefolkningen uppstå. Många upplever att alla bostäder blir upptagna. 

Sverige Demokraterna har ett starkt politisk läge på orten. Ibland anklagas 

svenska kyrkan för att tillhöra vänstern pga. sin hjälpande inställning till 

flyktingar och behövande. I Sundsvallskommun och Härnösandstift finns ett 

stort antal socialdemokratiska kyrkopolitiker och sådan utspel kan ha att 

göra med att man säger så om andra partier för egen politisk vinning. 

 

Att religion och politik inte hör ihop är en vanlig åsikt i Sverige eftersom Svenska staten 

beskrivs som sekulär. Med sekulär menar man då att Sverige inte har någon 

statsreligion och att religionsfrihet råder. Detta betyder inte per automatik att samhället 

är sekulärt. Religiösa organisationer som Svenska kyrkan och för den delen religiösa 

individer kan uttrycka sin uppfattning i olika offentliga sammanhang. I Sverige idag kan 

religiösa aktörer agera politiskt på olika vis och religionen finns med i den politik som 

bedrivs av partierna. Politisering av religion är en fråga om vem som är aktör. Religiösa 

samfund och religiösa aktörer kan politisera sin egen religion för att få gehör för sina 

värderingar i samhället. Politiska partier kan i sin politik använda religion som en 

strategi för att få igenom förändringar i samhället (Lindberg & Axner, 2015, s.123). I 

den undersökning som Lindberg och Axner gjorde under valet 2014 där man frågade 

väljarna för olika partier om hur ofta de gick till kyrkan under ett år. Socialdemokratiska 

väljare visade sig vara de som flitigast gick till kyrkan, 32 procent gick minst en gång 

om året i kyrkan (2015, s.126). 
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 Stöde församling som övriga församlingar inom svenska kyrkan har politiska partier 

som styr via kyrkorådet och fullmäktige. Kyrkorådet och kyrkofullmäktige i Stöde 

församling domineras av Socialdemokraterna. Socialdemokraterna i Sverige har under 

1900-talet svängt från att inte vara religiöst intresse till att betrakta svenska kyrkan och 

kristendomen som en del av det svenska välfärdssamhället med gemensamma 

värderingar i partiet. 2001 års partiprogram associeras religion med fundamentalism 

som kan begränsa människors frihet (Lindberg & Axner, 2015, s.131). Generellt i 

Sverige ser Lindberg och Axner att partier till vänster vill ha religionsfrihet och partier 

till höger anser sig själva stå kristendomen närmast. Endast Sverigedemokraterna 

uttrycker tydligt att islam är icke-svenskt. Slutsatsen de gör är att partipolitikens 

religiösa skiljelinje finns kvar i svensk partipolitik men blivit mer komplex (Lindberg & 

Axner, 2015, s.134). 

 

Marie: På vilket sätt försöker då Stöde församling skapa en mötesplats för 

asylsökande i Stöde? 

Andreas: Framtidsvision för mig är, att de närmaste pastoraten som i vårt 

fall är Torp och Tuna-Attmar, ja… att vi gemensamt ska gå ihop och 

anställa en diakon vars huvudsakliga uppgift blir att rekrytera frivilliga 

arbetare som kan hjälpa till vid t.ex. svenskundervisning. Ännu bättre var 

om vi hade något slags schema där präst, diakon och kantor, jaa… åkte runt 

på olika asylboende en dag i veckan och höll gudstjänst. 

 

Gudstjänst är en av fyra huvuduppgifter för Svenska kyrkan och kyrkoförordningen 

kräver att vissa gudtjänster hålls i kyrkan men även att gudtjänster kan hållas på andra 

platser. Vanligast i Svenska kyrkan är söndagsgudstjänst men även andra gudstjänster 

hålls som dop, begravnings- och konfirmationsgudstjänst, musikgudstjänster med extra 

mycket musik och veckomässor kan hållas (Svenska Kyrkan, 2015-11-28). 

Det Andreas Sundström talar om är kanske vad vi skulle likna vid musikgudstjänst där 

man med hjälp av musik tar upp olika teman och binder ihop det med några enkla ord. 

 

 

 

Marie: Vad gör ni idag? 

Andreas: Idag finns en internationell buffé som anordnades i Stöde 

församling varje vår. Fast efter årets buffé undrar jag om det är något att 

satsa på, vi måste utvärdera vårt arbete med den… den är dyr och ger inte så 

mycket tillbaka, tanken är ju att bybor och flyktingar ska mötas. 

Marie: finns något ekumeniskt samarbete idag? 

Andreas: Jaa det finns det… Bethel är den största sammarbetspartnern idag 

I Stöde så anordnade Equmeniakyrkan undervisning i svenska. Där är större 

delen av de frivilliga, pensionerade lärare som är medlemmar i svenska 
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kyrkan. Med Bethel samarbetar vi också med den internationella buffen som 

gjordes.  

 

Det var alltså den diakonala delen han talade mest om. Vikten av medmänsklighet och 

att hjälpen var målet i sig Om man tittar på Sveriges Kristna Råds information som 

samman faller med Svenska kyrkans information på hemsidan så är mycket arbete med 

migration och flyktingarbete i Sverige ekumenisk. Med ekumenisk menar kyrkorna att 

de samarbetar med andra kristna samfund. Tillsammans har de utarbetat ett 

informationsblad Detta vill vi, kyrkorna och migrationen. som fastslogs på kristna 

rådets årsmöte, 2007. Denna folder används som hjälpmedel för olika kristna kyrkor i 

Sverige att gemensamt arbeta med flyktingar och migranter (SKRs årsmöte, 2007).  

 

På Svenska kyrkans hemsida står det att läsa att de ofta arbetar med sociala arbeten och 

att de kallar det diakoni. Grunden är guds kärlek genom Jesus Kristus. Denna kärlek 

präglar hela den kristna församlingens livsstil och är inspirerad av Jesus liv och 

gärningar. Svenska kyrkans diakoner och präster har tystnadsplikt och det diakonala 

arbetet har olika uppdrag som samtalsgrupper om sorg, familjekris och annat. Svenska 

kyrkan samarbetar ofta med sjukhus, universitet, högsstadie och gymnasieskolor, 

samhällets sociala institutioner och andra kyrkor och trossamfund eller ideella 

organisationer (Svenska Kyrkan, 2015-11-29). 

 

Marie: Finns det ytterligare samarbetspartners i bygden? 

Andreas: Hembygdsföreningen, skolan, biblioteket är väl några vi 

sammarbetar med… och så skolan förstås… där har vi haft demokratidagar 

och alla likas värde. Det är ett program med samtal, föreläsningar, musik 

och dans. 

Marie: Fungerar samarbetet med skolan bra? 

Andreas: Vi aktar oss för att missionera! Det är viktigt när man jobbar med 

barn och med flyktingbarn i synnerhet… att missionsbiten inte blir för stor. 

Sådant kan lätt skapa murar mellan barn och föräldrar. I Stöde finns inte så 

många ensamkommande flyktingbarn men i konverteringsfrågan så gäller 

det att vara försiktig. Stöde församling har en stark tradition av konfirmation 

och i år ingick flera muslimska barn, de var med på all undervisning men för 

att få döpa sig och bli medlem i svenska kyrkan krävs båda föräldrarnas 

tillstånd. Men undervisning och redovisning kunde de delta i men själva den 

fysiska handpåläggningen när man bekräftar dopet då kommer dessa barn 

stå på sidan. Att konvertera och sedan komma hem tillbaka till sitt hemland 

kunde få fruktansvärda konsekvenser. Inget jag vill utsätta barn för! De 

samtal med gud som barnen hade var deras egna och vilken tro de tillhörde 

hade mindre betydelse. Men om dessa barn på sin 18 årsdag bestämde sig 

för att döpas skulle församlingen bjuda på doptårtan.  
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Enligt Svenska Kyrkans hemsida så är deras mission och förhållande till konversion att 

förr hette den missionerande delen svenska kyrkans mission, SKM. 2008 blev det 

Lutherhjälpen. Nu bedrivs det under svenska kyrkans internationella arbete. Det 

internationella arbetet fokuserar på många områden som till exempel hälsa, 

jämnställdhet, religionsdialog med mera. Svenska kyrkans arbete för mänskliga 

rättigheter och religionsfrihet är en viktig del i deras internationella arbete.  

 

Religionsdialog ingår som en prioriterad del i arbetet och Svenska kyrkan vill arbeta för 

att demokratiska sekulära stater med grundlagskydd för mänskliga rättigheter och 

religionsfrihet. Det ingår i kyrkans uppdrag att förkunna evangeliet. Mission är också en 

del av kyrkans väsen. Kyrkan har en holistisk mission som omfattar förkunnelse och 

tjänst eller diakoni. Dialog mellan olika religioner anser Svenska kyrkan löser upp 

spänningar och hittar vägar i det mångreligiösa samhället. Gudstjänstfirande för 

Svenska kyrkan är upprättande av ordet och är ledd av anden och då flödar missionen 

från dess innersta väsen som vittnande gemenskap (Svenska Kyrkan, 2015-11-28). 

Intervjun närmade sitt slut och den sista frågan började närma sig. 

  

Marie: Vad tycker du att församlingen får ut av sitt flyktingarbete? 

 Andreas: många av Stöde församling är frivilliga hjälparbetare och att de 

skapar en meningsfullhet för bygden. Stöde är en by där nu endast finns en 

matvaruaffär där det förr fanns två samt två kiosker, posten har lagt ned, 

banken har flyttat och mycket av den allmänna servicen försämrats. När då 

flyktingarna kommer hit har lokalbefolkning möjlighet att känna att det 

finns någon uppgift för dem kvar på bygden. Tyvärr så är omsättningen på 

flyktingar här stort… många får inte asyl efter en lång väntetid och de som 

får asyl väljer att flytta eftersom det råder arbetsbrist här och det är långt till 

SFI(4 mil enkel resa och få bussförbindelser). Men den positiva sidan av 

flyktingarnas ankomst var att känslan av gemenskap infunnits sig i 

församlingsmedlemmarna. Man hade något att arbeta med, man kände sig 

behövd igen. Men arbetet hade definitivt gett mer gudstjänstbesökare vilket 

var bra för gudstjänststatistiken men inte fler medlemmar. Förmodligen har 

Bethel mer besökare på sina gudstjänster eftersom de hade verksamheten i 

samma lokaler som kyrkan. Stöde församling har kyrkan för sig... i 

församlingshemmet bedrivs barn och ungdomsverksamhet samt diakoni för 

äldre medlemmar och församlingsaftnar. Men Bethel hade inte heller fått 

mer medlemmar trodde han utan var en ganska tynande församling i botten.  

 

Vi pratade vidare om hur ekonomin såg ut för Stöde församling. Andreas Sundström 

berättar hur de sökt ekonomiskt stöd för sin verksamhet och att han tittade över 

eventuella EU bidrag. En ansökan hos stiften om 20 000 kr till flyktingarbetet hade 

sökts men mer skulle församlingen söka för 2016. Uppfattningen om Stöde församlings 
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flyktingarbete är att den är liten och har inte särskild stor budget ännu, barn och 

ungdomsverksamheten har några besökare från flyktingbarnen men de är få vuxna. Man 

stödjer ekonomiskt de verksamheter som bedrivs på Bethel och en del äldre medlemmar 

hjälper till frivilligt och har då fått en meningsfull tillvaro ett par timmar i veckan. Stöde 

församling har också två egna fonder varav den ena heter Ruthska samfonden och de 

pengarna delas ut till behövande barnfamiljer kring jul. Ekonomisk stöder svenska 

kyrkan genom Stöde församling ca 200 församlingsbor kring jul. 

Jag avslutade intervjun med att fråga den sista frågan till Andreas Sundström. 

 

Marie: Tycker du att kristendom kan fungera som en hjälp till integration? 

Andreas: Religion som integration kan fungera och kristendom kan fungera 

som viss integration. Men ibland kan religion ha motsatt riktning. Titta på 

assyriska föreningen som startar en assyrisk ortodox förening med hjälp av 

svenskt föreningsstöd, inte så mycket från staten… inte så mycket 

integration kanske… även om fotbollslaget när det spelar i allsvenskan blir 

en del av integrationen. 

 

2.3. Intervju med företrädaren för den lokala frikyrkan 

Jag intervjuade Bodil Eriksson hemma hos henne och samtalet var mycket givande och 

Bodil Eriksson visade stort intresse av att berätta om sitt flyktingarbete och om kristna 

värderingar. Hon bjöd på kaffe och samtalet blev mycket familjärt och trevlig under två 

timmars tid. Bodil berättade först lite om Equmenia kyrkan, Bethel och sin egen tjänst 

där. 

 

Bodil Eriksson har arbetat som Pastor i Bethel under många år och har också varit med 

från starten när det gäller flykting arbetet i Stöde. Just nu har hon en tjänst om tjugo 

procent i Stöde. Equmeniakyrkan, Bethel har 71 medlemmar och det mesta aktiviteterna 

bygger på frivilligt arbete. Gudtjänster, flyktingarbete, barn och ungdomsverksamhet 

samt bibelstudier utövas varje vecka berättar Bodil Eriksson. Jag bad Bodil Eriksson att 

själv tala om hur starten med flyktingarbetet började, i april 2010. Hon berättar att det 

var 50 stycken asylsökande kom till den lilla orten Stöde och fick bo i lägenheterna som 

Bröderna Lundgren då ägde. Jag inledde min intervju med att fråga den första frågan. 

 

Marie: Hur var de första dygnen i Stöde när flyktingarna kom? 

Bodil: Varken, skola, församlingar eller Sundsvalls kommun visste om att 

detta asylboende skulle starta utan migrationsverket bara skjutsade ut ett 

antal flyktingar på landet. Mottagande blev dåligt och rasistiska uttalande 

skrevs på facebook. I Stöde har SD ett stort antal sympatisörer politiskt. 
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 Men Bodil Eriksson kontaktades av några ortsbor och ett nytt upprop bildades där de 

nyanlända välkomnades istället berättar hon. Jag fortsätter med andra frågan där jag 

frågar lite mer om den första tiden. 

 

Marie: Hur var de första veckorna tycker du? 

Bodil: Första veckorna präglades av mycket bråk och anklagelser om 

stölder av cyklar och hundar. Kanske åt dem hundar… vad kunde folk veta? 

De flesta anklagelserna fick snabbt sin förklaring i missförstånd. Jag och en 

grupp frivilliga bestämde oss för att åka ut och informera flyktingarna om 

vad som vad okej och inte. Några dagar senare startade vi 

svenskundervisning under två timmar på tisdagar… någon vecka senare 

startades ett handarbetscafé för kvinnor på onsdagar. Vi beslutade också att 

starta en klädinsamling på Bethel.  

 

Denna klädinsamling led av en del barnsjukdomar i organisationen berättar Bodil 

Eriksson. 

 

 Marie: Hur menar du då? 

Bodil: allt gavs bort vilket resulterade att man tog saker man inte behövde 

och slängde i soprummen som tillhörde lägenheterna. Detta blev en tagg i 

ögat på lokalbefolkningen som skänkt kläder i välmening inte för att se dem 

i soprummet. Lösningen blev att bara låta barnkläderna vara gratis och att 

varje vuxenplagg såldes för 1 kr upptill 10 kr. De pengarna används till fika 

under tisdagarna och onsdagarna. 

 

Bodil Eriksson berättar vidare att Bethel hyr sedan augusti 2010 en källarlokal i ett av 

husen där flyktinglägenheterna finns och kläderna skänks bort av frivilliga inom Bethel 

som är ortsbor sedan begynnelsen. Vid Bethelkyrkan samlas kläderna in och sorteras 

och där hjälper idag många flyktingar till med klädsorteringen, vilket skapar en frivillig 

mötesplats med mycket prat på svenska och kontakt med ortsbor. 2015 finns ca 125 

flyktingar varav 50-60 av dessa är barn. Bodil Eriksson anser att de flyktingar som bor i 

Stöde och hon har besökt de flesta, bor bra i tvåor och treor än så länge. Däremot har 

hon också varit i grannbyns gamla fängelse Viskananstalten och där bor 300 flyktingar 

där det förut var plats för 120 interner. Intervjuen fortsätter och jag frågar mer om 

religionens betydelse för människor i kris. Intervjuen fortsätter och vi talar om 

religionens betydelse för människor i kris. 

 

Marie: Varför blir religionen viktig för flyktingar? 
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Bodil: Tron och frågor om gud blir starkare när mäniskor hamnar i kris. 

Krig är en sådan kris och när de tvingas att fly. Därför kan många som inte 

alls varit särskild intresserade av Gud eller haft någon tro bli mycket troende 

under sådana livskriser. Kristendomen anser att alla människor är lika värda 

så spelar det ingen roll vilka som besöker verksamheter och är på 

gudstjänster. Alla som behöver stödjande samtal får det. Jag pratar med 

många flyktingar varje dag även om min tjänst i Stöde nu är bara på 20 

procent så har jag ytterligare 60 procent inne i Sundsvall i en församling 

som heter Betlehems kyrka.  

 

Bodil berättar att besöken på Viskansanstalten sker torsdag förmiddagen som en del i 

tjänsten på Bethel, dessutom så håller Bodil Eriksson i nästa alla gudstjänster på 

söndagar och barn och ungdomsverksamhet på Bethel. Bodil Eriksson har en del 

frivilliga som hjälper henne i detta arbete och några av flyktingarna hjälper också till 

ideellt nu förtiden med t.ex. söndagskola för de mindre barnen under söndagens 

gudtjänst. I söndagskolan finns många flyktingbarn tillägger Bodil Eriksson. 

 

Marie: Söker ni något ekonomiskt bidrag? 

Bodil: Vi söker hela tiden aktivets bidrag från studieförbundet för vuxna 

som Bilda och ABF för att kunna köpa in böcker och driva uppvärmning 

året runt. Förr stängde vi stora kyrkorummet för att uppvärmningskostnaden 

var för stor. Det kan vi inte längre för det är för mycket folk på 

gudstjänsterna… luften tog snabbt slut i det lilla rummet. Åh så är ju 

vintrarna varmare nuförtiden. Vi får se hur vi gör i vinter. 

 

Bodil Eriksson fortsätter med att säga att Stöde församling går in och stöttar med en 

mindre summa till undervisningen. Bethel samarbetar med det lokala föreningslivet som 

Stöde IF och även med skola, förskola och vårdcentral. Svenska undervisningen på 

tisdagar är mer en socialinrättning än direkt skola säger Bodil Eriksson. Men hon tycker 

att det gäng pensionerade lärare som jobbar där gör så gott de kan. Bodil Eriksson 

upplever att närvaron är hög på svenskundervisningen. Dessa timmar bli viktiga för 

flyktingarna säger hon. Dem kommer ut ifrån lägenheterna och samtalar med 

”svenskar” berättar Bodil Eriksson. Har man fått asyl måste man åka till Sundsvall. En 

resa med buss om fyra mil. Stöde har dåligt med kommunikationer till Sundsvall via 

buss och tåg så det går ca 4 resor med start kl. 7 ned till Sundsvall och ca 3 resor 

tillbaka. Eftersom en enkel biljett kostar ca 70 kr för vuxen så är de få som stannar kvar 

efter uppehållstillståndet eftersom resorna äter upp mat och klädbidraget som man får 

som invandrare. Bodil Eriksson upplever ändå att flera har stannat kvar och åker dessa 

resor för att dem vill bo i Stöde, en hel del har också fått jobb eller praktikplatser tack 
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vare Bethelkyrkans kontaktnät vilket hon anser är en viktig intergrations fråga. 

Möjligheten att få ett jobb och därmed lära sig prata svenska och komma in som del i 

det svenska samhället. Här har religionen fallit väl ut som komma in som del i det 

svenska samhället. Här har religionen fallit väl ut som integrationsfaktor säger Bodil 

Eriksson. 

 

         Marie: Finns det något mer som du skulle vilja göra?  

         Bodil: Gärna någon aktivitetsgrupp för barn och ungdomar med 

pyssel. Samma aktiviter vill hon också kunna starta för vuxna. För att 

integrera och prata svenska samt för att skapa något att ”göra”. Flykting 

boendet på f.d. Viskananstalten präglas av en del bråk. Jag tror det beror på 

trångboddhet och sysslolöshet. Det finns inga affärer och med 21 kr om 

dagen så räcker inte en veckas besparing till en resa till Sundsvall. Denna 

verksamhet kan jag gärna ha huvudansvar på om jag hittar frivilliga så att 

det blir av varje vecka annars blir gärna barnen besvikna. 

 

Bodil Eriksson berättar vidare då förutom ekonomiskt stöd från Stöde församling har 

Bethelkyrkan samarbetat med den internationella buffén som under 2015 anordnades för 

tredje året i rad. Tanken är att flyktingar ska laga sina traditionella maträtter och det 

bjuds på dans och annan underhållning. De som bjuds in är all flyktingar och ortsbor. 

Man får ge en frivillig slant till maten säger Bodil Eriksson. 

 

Marie: Hur tycker du att årets internationella buffé blev? 

 Bodil: Föregående år har gått bra men årets buffé blev för dyr. Få skänkte 

pengar. Kanske det var sista gången. Buffen var välbesökt men… utmynnar 

mer i en gratismåltid… och dåligt med samtal över gruppgränserna.  

 

Bodil Eriksson fortsätter att berätta om sina framtidvisioner och hur hon vill arbeta 

framöver i flyktingverksamheten och gärna utöka arbetsinsatsen att gälla uppstart av 

barn och ungdomsverksamhet i Viskananstaltens lokaler. Där finns en stor 

gymnastikhall till exempel säger Bodil. 

 

Dessutom kommer en del flyktingar som redan är kristna säger hon dem vill gärna ha 

bibelstudium. Tanken är att hon lär upp dem till ledare så att flyktingarna kan få hjälp 

på sitt eget språk. I Stöde så som Viskan pratar de flesta persiska eftersom de är från 
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Iran och Afghanistan men en ökad mängd Syrier har gett många arabiskt talande 

flyktingar. Få kan engelska och tolkar finns nästan inte att tillgå berättar Bodil Eriksson. 

För egen del skulle hon vilja lära sig arabiska med förstår att det kan vara svårt att hinna 

med och förblir nog en dröm. 

Marie: Vad tycker du är viktigast i integrationen? 

Bodil: I Sundsvalls kommun och i orten Sundsvall har man i dagarna starta 

något som kallas för språkvän… där man sammanför olika personer med 

samma intresse och möjligheten att tala och lära sig svenska blir en naturlig 

bit i integrationen. Det vore kul att göra här i Stöde och i Viskan. Många av   

 

 

Bethels medlemmar har goda kunskaper vad olika ortsbor har för intresse och kan då 

sammanföra flyktingar och ortsbor till en första kontakt. Mötet med arbetet är viktig roll 

i integration och där har Bethel och dess medlemmar varit mycket hjälpsamma eftersom 

de har ett stort nätverk och flera flyktingar som fått asyl har kunnat göra praktik på orten 

eller fått jobb. Religionen eller i detta fall den kristna gemenskapen har öppnat upp för 

ett värdigt liv för dessa människor anser jag. 

 

Marie: Var i er verksamhet har integrationen fungerat bäst tycker du?  

Bodil: Bäst har integrationen lyckats i barn och ungdomsverksamheten. En 

del barn har bott några år i Stöde och de pratar en felfri svenska. Det är 

endast hudfärgen som eventuellt kan avslöja dem, de går och rör sig och för 

sig precis som ortens barn gör. Barn och ungdomsverksamheten har 

innehållit en del läger som skapat möjlighet för flyktingbarn att få svenska 

vänner och en snabbar integration. 

 

Bodil Eriksson döper alla åldrar men vill att föräldrarna samtycker. Även om dopet i 

Bethel är ett personligt val oavsett ålder så vill hon inte döpa mot föräldrarnas vilja. 

Bodil Eriksson säger att hon har haft ett antal konvertiter och döpt ett tiotal flyktingar. I 

och med dopet så är man medlem. Bodil Eriksson upplever att skolan lyckas hålla 

rasismen och mobbningen ganska låg och hon sitter i trygghetsgruppen i Stöde. I den 

gruppen sammarbetar kyrkor, fritidsgårdar, polis och vårdcentralen. Andelen anmälda 

brott är lägst i länet trots flyktingsituationens snabba framväxt. Små attityder dyker upp 

men bra information vid flyktingboende och till ortsbor av Bodil Eriksson och andra 

frivilliga har hjälpt till att hålla nere statistiken tror hon. 

 

Marie: Vad har flyktingarbetet gett Bethel som församling? 
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Bodil: en ökning på gudstjänstbesökare på 40-45 procent, kyrkan brukar 

stängas och en mindre lokal brukar användas under vintern men i år höll stor 

kyrkan öppet hela vintern. 

 

Under slutet av intervjuen berättar Bodil Eriksson att kyrkan förut stängts under 

vinterhalvåret på grund av den dyra uppvärmningskostnaden. Den mindre lokalen blev 

snart lufttom med så mycket besökare. Hon tillägger att staben av frivilligt arbetande 

har ökat tack vare att flyktingar gärna hjälper till med gräsklippning, städning, bakning 

till gudstjänster och hjälpledare i olika sammanhang. Så vinsten har varit stor i den 

bemärkelsen och viktig för Bethel där gemenskapen är den viktigaste punkten i deras 

kyrka. Den kristna tron välkomnar alla tycker hon och de muslimer som kommer är lika 

välkomna som alla andra. Så sammanfattningsvis kan man säga att flyktingarbetet har 

gett mycket tillbaka när det gäller arbetskraft, nya medlemmar och en stark gemenskap 

över nationsgränserna och en hel del familjer med uppehållstillstånd har stannat kvar på 

orten tack vare Bethels arbete. Jag upplever att Bodil har en önskan om att ytterligare 

arbetsinsatser behövs men jag anser att de har gjort ett stort arbete i integrationsfrågan 

här i Stöde men även ”vunnit” nya medlemar och välfylld kyrka. 
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3. Analys 

Jag har nu i min undersökning presenterat två intervjuer med två olika kristna 

församlingar i orten Stöde och jämfört vad de sagt mot den nationella policyn som 

kyrkorna har. I min analys har jag två huvudfrågor att besvara. 

 

1. Kan två kristna församlingars arbete med flyktingar fungera som integration? 

2. Vad vill församlingarna uppnå med sitt arbete? 

 

 Min undersökning använder sig av sociologiska metoder och från en mikronivå med 

samtal med enskilda personer till en meso- och makronivå där det lilla samhället upp till 

majoritetssamhälle behandlas och jämförs. Makronivån är ” ett fenomen som återfinns 

som en bred allmän religiös praktik bland människor i hela samhället” (Lövheim och 

Nordin, 2015, s.22). Mesonivån är hur den är kopplad till organiserad religion (Lövheim 

och Nordin, 2015, s.22). I min studie är det främst Svenska kyrkan och Equmenia 

kyrkan. Men dessa både kyrkor möter hos flyktingarna andra religioner och då främst 

Islam. Möjlighet till dialog mellan de två olika religionerna sker dagligen. I Kristen- 

muslimsk dialog och debatt, skriven av Kajsa Ahlstrand står det att de flesta kristna idag 

finns på jordens södra halvklot och då främst i Latinamerika och Afrika. Ahlstrand 

skriver om att det finns fyra typer av dialog. Första typen är det levda livets dialog som 

sällan blir dokumenterade men som uppkommer i vardagen där människor lever med 

varandra. Denna dialog löser vardagsituationer för kristen nattvard och muslimsk bön, 

vilken mat som ska serveras med mera. De tre övriga dialogerna är social dialog, 

intellektuell dialog och kontemplativ dialog (Ahlstrand, 2002, s.49-50). 

 

I Stöde kan de två kristna församlingarna analyseras med hjälp av de fyra dialogerna. 

Vid undervisning i kristendom i tonårsgruppen som tillhör Bethel och 

konfirmationsundervisningen som Stöde församling har så finns den kontemplativa 

dialogen. Här anpassas gudstjänstformen så att både muslimer och kristna ska kunna 

studera kristen tro tillsammans. Särskilt tydligt blir det i konfirmationsgudstjänsten i 

Svenska kyrkan där alla får delta i gudstjänsten men när själva konfirmationen sker med 

den fysiska handpåläggningen så stiger de muslimska barnen åt sidan. 

 

I Stöde sker det levda livets dialog ständigt i de båda församlingarna. Exempel på det är 

att det finns vegetarisk korv när det serveras korv med bröd i olika verksamheter eller 
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som kyrkkaffe. Däremot har inte någon anpassning med andaktsrum för både kristna 

och muslimer eller någon annan religion i de bägge församlingarnas kyrkor eller 

församlingshem. Ändå kommer många muslimer och deltar i gudstjänsten hos Bethel, 

den lokala frikyrkan. Även Stöde församling har en del muslimer som kommer på 

gudstjänsterna och deltar i uppträdanden som dansuppvisningar med mera. 

 

I den sociala dialogen kommer de olika religionerna i Stöde tillsammans med de kristna 

församlingarna i Stöde ihop och arbetar tillsammans för att bygga upp gemensamma 

mötesplatser i de olika kyrkorna. Dessa mötesplatser skapar fred mellan olika grupper i 

det lilla samhället Stöde och skapar ett tryggt samhälle för alla som bor där. 

 

Den intellektuella dialogen sker i mindre omfattning men kanske mest i 

kristendomsundervisningen för ungdomarna, både hos Bethel som Stöde församling. 

Möjligheten att studera Bibeln och jämföra den med Koranen som barnen har hemma 

skapar en religionsdialog mellan kristna och muslimer genom studiet av dessa två 

böcker som behandlar respektive tro. Däremot behandlas inte rapporter i denna 

undervisning. 

 

I Ahlstrands begreppsbildning om dialogerna så förekommer alla de olika dialogerna i 

Stöde i olika stor omfattning. Mötesplatserna och den dagliga interaktionen skapar en 

förutsättning för de olika religionerna att vistas tillsammans i de kristna församlingarna. 

De två kristna församlingarn gör det möjligt för alla mäniskor att integrera sig i det lilla 

samhället i mellersta Norrland oavsett tro. Alla flyktingar i bygden är välkomna till 

undervisning i svenska som är en viktig del i integration. Det sociala nätverket som 

finns inom de båda församlingarna skapar en bra grogrund för integration och möjlighet 

till arbete efter uppehållstillstånd. Det levda livets dialog är den dialog som dominerar i 

de två kristna församlingarna och är den typen av dialog som sällan blir dokumenterad 

men gör att olika människor kan mötas oavsett religion i till exempel en gemensam 

måltid. Att respektera varandra och att samarbeta är viktiga delar i integrationen av 

nyanlända. 

 

 I kyrkorna i Stöde har till exempel Stöde församling visat att muslimska barn kan ingå i 

konfirmatonsundervisningen och lära sig mer om kristen tro utan för den skull behöva 

konvertera. Ungdomarna är välkomna att delta utifrån sin livssituation och har 
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möjlighet att delta i en kristen aktivitet med sina kompisar och blir en viktig del i deras 

möjlighet att integreras i samhället och förstå de kristna värderingar som kan finnas i 

det svenska samhället. Bethel har också kristendomsundervisning för tonåringar, där 

flera muslimska ungdomar ingår utan krav på konvertering utan ges en möjlighet till 

rättigheter är mycket viktigt och att deras arbete följer dessa rättigheter där alla 

religioner är välkomna till deras kyrkor. Kristna rådet skriver i sitt dokument om hur 

flyktingarbetet ska gå till i Detta vill vi- kyrkorna och migrationen, alla människor är 

skapade till Guds avbild och har rätt till ett liv i värdighet. Den bibeltext de bland annat 

hänvisar till är ”Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade 

han henne, till man och kvinna skapade han dem.” (1 Mos 1:27). 

I FNs förklaring om de mänskliga rättigheterna står det, ”Alla människor är födda fria 

och lika i värde och rättigheter” (FNs förklaring art 1). Där står också att, ”Var och en 

har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet” (FNs förklaring art 3). 

 

Hans Ingvar Roth skriver i sin bok utifrån frågeställningen om religion är en mänsklig 

rättighet. Han menar att de senaste decennierna har världen präglas av två stora 

förändringar. Han beskriver att en första stora förändringen är att religion har en 

betydande roll inom världspolitiken. Den andra förändringen är ”en mänsklighetens 

rättighetsrevolution”(Roth, 2012, s.9)Med det menar han att många ropar ut 

mänsklighetens rättigheter utan för den skull ha det i sina egna länder fullt ut. Idag 

kränks många människor i olika länder när det gäller religionsfrihet. Länder han skriver 

om där detta sker är, Afghanistan, Sudan, Iran, Saudi Arabien men även andra länder 

som Egypten och Frankrike. Frankrike utmärker sig med att särskilda religiösa 

klädesplagg kritiserats och infört förbud mot vissa religiösa klädesplagg i skolor och 

andra offentliga arenor. Religionsfrihet är fortfarande lika laddat politisk och etiskt. 

Rätten till religionsfrihet är lika laddat idag inom politik när det gäller diskussioner om 

det mångkulturella samhället och frågor kring den sekulära staten (Roth, 2012, s. 14). 

 

I dagens Sverige utmanas också religionsfriheten menar Roth och i diskussionerna i 

media som diskussioner i vardagen är det många som är negativa till de olika 

religionerna som följer med flyktingvågen. I Stöde har rätten till religionsfriheten 

uttrycks klart i de bägge kristna församlingarna och det har skapat en förståelse i byn för 

det mångkulturella samhället som är på ingående. Att möta nya kulturer har med de två 

kristna församlingarna blivit enklare. Religionsfriheten har lyfts fram som en viktig 
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punkt i integrationsarbetet som de bägge församlingarna bedriver och skapat en trygg 

och lugn miljö i det lilla samhället. Även om det politiskt i Stöde har varit laddad mot 

flyktingarnas nya vistelse i Stöde har de två kristna församlingarnasarbete skapat en 

värdefull motpol och Roths argument kring att religionsfriheten utmanas i Sverige idag 

stämmer inte med situationen i Stöde.  De flesta människor som bor i Stöde idag 

accepterar religionsfrihet även om Sverigedemokraterna politiskt ökat i Stöde. I det  lilla 

samhället så finns det fler som inte sympatiserar med Sverigedemokraterna och en vilja 

att flyktingarna ska stanna kvar. 

 

Religionsfriheten finns i FNs artikel 18,Europakonventionens artikel 9 om mänskliga 

rättigheter innehåller nästa samma formulering som FNs artikel 18. I dessa artiklar har 

alltså EU och dess medlemstater godkänt att både troende och icke troende har rätt att 

uttrycka sina övertygelser. Ändå präglas en hel del statliga institutioner genom 

lagstiftning och domar ett motstånd emot religiösa minoriteters rättighetskrav. 

Religionsfrihet innebär också möjligheten att byta religion. Om detta ska kunna ske 

måste det finnas ett åsiktklimat som uppmanar dialoger och reflektioner (Roth,  2012. 

s.39). 

 

Ett dialogarbete som jag anser finns i Stöde tack vare de två kristna församlingarna. 

Varje dag sker det reflektioner i de två församlingarnas möte med flyktingarna och 

dialogklimatet är öppet och varmt. Här finns möjlighet att byta religion om individen är 

vuxen och själv vill det. Det syns tydligt i mina intervjuer med Bodil Eriksson och 

Andreas Sundström. Båda dessa representanter för varsin kristen kyrka talar om att alla 

får vara med på kristen undervisning men det är frivilligt att överge sin egen tro men 

inget krav att så ska ske. 

 

Integrationen, har jag beskrivit utifrån EU kommissionens riktlinjer och hur de anser att 

integration är en dynamisk och dubbelinriktad process. Sveriges kristna råd vill hellre 

tala om hur invandrare etablerar sig i samhället istället för integration och Svenska 

kyrkan försöker följa EUs råd i sitt arbete. I tidigare forskning om integration har jag 

läst Thomas Stoors bok, Mellan mission och dialog, kristna samfund och mötet med det 

mångreligiösa Sverige. Han menar som de flesta andra att integration är ett mångtydigt 

begrepp och att det gärna används av de olika kyrkorna som motiv till sitt diakonala 

arbete mot flyktingar. Målet är utifrån en kristen värdegrund att möta människor i det 



 

                                                                    27 

 

sociala, materiella och andliga. Olika kristna organisationer anger olika motiv och mål 

och motiv för sin verksamhet när det gäller flyktingarbetet. Hur vägen från assimilation 

till integration ska ske, så beskriver Stoor att integrationsverket vill att varje invandrare 

ska ha möjligheten att bidra till det svenska samhället med sin unika kompetens och 

därmed tillhöra en gemensam tillgång och fungerande helhet (Stoor, 2002. s262-266.). 

 

Detta mål att från en kristen värdegrund möta människor i det sociala, materiella och det 

andliga är tydligt i de båda kristna församlingarna i Stöde. Här fungerar integrationen 

bra eftersom varje människa får bidra till det lokala samhället med sin unika kompetens. 

Eftersom flyktingarna får göra detta så ingår de snabbt i en gemensam tillgång och en 

fungerande helhet. Precis som integrationsverket vill att invandraren ska göra när 

integrationen fungerar som bäst. 

 

Integration kan definieras enligt Stoor som en process där flyktingen eller invandrarens 

identitet förenas till en helhet (Stoor, 2002, s.267). Integration menar Stoor är ifrågasatt 

och det finns en tydlig spänning mellan integrations- och assimileringsperspektivet. 

Detta menar författaren finns det spår av i de kristna kyrkornas och samfundens 

attityder. Svenska kyrkan skriver Stoor, har en linje där man får vara som man är och 

ändå är välkommen (Stoor, 2002, s.271). I Intervjuerna som jag gjort med de lokala 

församlingarna i Stöde kom konversionsfrågan upp och svaren vara både lika och olika. 

Konversion skriver Stoor kan innebära en nyorientering i livet och konversionen kan 

vara påverkad av yttre faktorer eller händelser. Ibland kan bristande kunskaper om den 

egna religionen leda till konversion eftersom man blir intresserad av nya och 

främmande religioner. Stoor anser att det beror på att den nya religionen har något man 

inte hittat i sin egen. Människor som flytt från religiöst förtryck, kan avstånd från den 

egna religionen uppstå. Ibland kan religionsförföljelse göra att förhållandet till den egna 

religionen utvecklas och värderas istället för att överges (Stoor, 2002, s.277). 

 

I Stöde är inte målet att flyktingarna ska konvertera till kristen tro om de tillhör en 

annan tro. Detta framgår tydligt i mina intervjuer även om Bodil Eriksson haft en del 

konvertiter till hennes frikyrka. 

 

Kyrkan skriver Stoor är kallad att sprida det kristna evangeliet i världen, men vilket sätt 

detta görs på skiljer sig i de olika samfunden. Islams utbredning har av vissa uppfattas 
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som hot mot den kristna tron och mot den västerländska demokratiska civilisationen. 

Denna Islamofobi skriver Stoor ökade kraftigt efter terror attacken på World Trade 

Center i New York, den 11 september 2001. Av en del kristna samfund så var islam 

ondskan i världen som bara den goda kristendomen kunde besegra (Stoor, 2002, s.279-

282). 

 

Konversion är ifrågasatt och vissa anser att det är en väg till enhet och integration. 

Andra trossamfund uppfattar att konversion ger en ökad splittring (Stoor, 2002.s282.). 

Som det kommer fram i mitt intervjumaterial kan konversion leda till svåra 

konfrontationer mellan individ, trossamfund och kulturmönster. I tidigare forskning så 

ser man att de protestantiska trossamfunden kan ha en positiv roll i integrationsarbetet 

eftersom de redan har en stor kunskap om olika kulturer via sin mission i andra länder. 

De kan bidra till ”att kulturkonfrontationen i Sverige blir en möjlighet till integration 

istället för isolering eller assimilering […] eller olika former av rasism” (Stoor, 2002, 

s.283). 

 

Som Stoor visat i sin avhandling så är de kristna trossamfunden brobyggare mellan 

människor. Deras invandraverksamhet är integrationsfrämjande både lokalt som 

regionalt. Detta skapar nya förutsättningar för ökad gemenskap mellan människor av 

olika bakgrund. Stoors analysbegrepp, diakoni, dialog, integration och konversion. I 

Stöde finns tydliga kopplingar till dessa begrepp och när jag använder dem på de två 

kristna församlingarna i Stöde så syns tydligt hur de har arbetat integrationsfrämjande 

genom diakoni, dialog och integrationsfrämjande verksamhet. De kristna 

församlingarna i Stöde bygger broar mellan människor från olika bakgrund. Den 

tendens man ser i Stöde är att de två kristna församlingarnas invandrarverksamhet 

skapar nya förutsättningar för ökad gemenskap mellan människor av olika bakgrund. I 

Stöde finns också ekumeniskt och interreligiös dialog. 

 

Jag ser inte den andra tendensen som Stoor skriver om i sin avhandling, där den 

religiösa mångfalden ökar kraven på kristen exklusivism inom församlingarna. Stoor 

menar att det i de kristna samfunds invandrarverksamhet där den religiösa mångfalden 

finns ökar kraven på kristen exklusivism. I de kristna församlingarna i Stöde kan jag 

inte finna någon kristen exklusivism. 
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Arbetet med denna uppgift har ställt en rad nya frågor som är intressanta som den 

senaste tidens förändring i Sveriges invandrarpolitik med skärpta krav både för att 

passera gränsen och få uppehållstillstånd. Även EU har förändrat sin politik eftersom 

flyktingvågen är den största sedan andra världskriget. Religion och politik visar sig 

fortfarande som en betydande maktfaktor i världen idag och de mänskliga rättigheterna 

som inbegriper religionsfrihet och rätten till asyl och slippa tortyr och förföljelse bör 

eftersträvas. Den sekulära staten med demokrati till grund är under förändring som inte 

gynnar dialogen mellan olika religioner. Mångkulturalismen ses som ett problem istället 

för en tillgång och främlingsrädsla uppstår. 

 

I tidigare forskning så beskriver Hans Ingvar Roth i sin bok, Mångkulturalismens 

utmaningar, att världen idag både blivit mindre och större. Dagens värld består av 

mycket migration och kanske är tanken om att visst landområde tillhör en 

majoritetsbefolkning har ersatts av uppfattningen som varit central i många 

världsreligioner att jorden är ”given” mänskligheten som helhet. Olika invandrargrupper 

ska inte anpassa sig till majoritetskulturen utan bli delaktig i en nationalstat. Roth menar 

att ett mångkulturellt samhälle inte behöver vara ett svårlöst problem(Roth, 2005). 

 

Bägge församlingarna i Stöde är mycket tydliga om att de alltid i sitt ungdomsarbete vill 

ha föräldrarnas tillåtelse så att inga murar ska byggas upp mellan hemmet och 

kristendomsundervisning. Inga dop och medlemskap införlivas om inte bägge 

föräldrarna godkänt en sådan konversions process. Jag tycker mig se att de i ganska stor 

mån följer sina egna föreställningar om att de inte missionerar. Ändå så talar Bodil 

Eriksson mer om att det faktiskt kommer kristna flyktingar som hon kan lära upp till 

ledare i till exempel barn och ungdomsverksamheten. Bodil Eriksson har också haft 

några flyktingar som har döpt sig och därmed konverterat till den kristna tron. Bodil 

Eriksson menar liksom Andreas Sundström att vuxna människor har rätt att konvertera 

om de själva vill. Om det är så att dessa flyktingar konverterat från någon annan tro som 

Bodil Eriksson döpt eller om de inte hade någon religionstillhörighet vet jag inte i dags 

läget. Men jag anser att Bodil Eriksson gått ut med en mer missionerande inställning till 

flyktingarna och därmed nått en del av sina mål med flyktingarbetet. 
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4. Diskussion och sammanfattning 

 

 

”Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd.” (Joh. 10:10) 

 ”Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.” (FNs förklaring art 3) 

 

 

 Vad har då kyrkorna fått ut av sitt arbete och har kristendom fungerat som en väg till 

integration på den lilla orten och kan övriga Sverige lära sig något av detta arbete? Jag 

anser att många saker har blivit mycket bättre här i Stöde än i en stor stad. Men eftersom 

mängden av frivilliga är begränsad så kan det behövas mer stöttning då arbetet med 

flyktingar kan vara slitsamt och frustrerande ibland. 

 

Flyktingarbetet för Equmeniakyrkan, Bethel har gett mycket tillbaka när det gäller 

arbetskraft, nya medlemmar och en stark gemenskap över nationsgränserna. En hel del 

familjer med uppehållstillstånd har stannat kvar på orten tack vare Bethels arbete. Även 

om det finns en önskan om ytterligare arbetsinsatser så har de gjort ett stort arbete i 

integrationsfrågan här i Stöde men även ”vunnit” nya medlemar och välfylld kyrka. 

Stöde församling har också bidraget till integration med sitt ekumeniska arbete med 

Bethel samt den egna barn och ungdomsverksamheten. En liten ökning bland gudstjänst 

deltagandet har man också märkt. Kykoherden önskar också framledes att mer av 

budget ska gå till flyktingarbetet i den diakonala biten eftersom han tycker att för stor 

del hamnar i äldre diakonala verksamheten. I dagarna öppnar Stöde församling ett eget 

språkcafé och med det så kommer fler flyktingar hitta till Stöde församlings 

församlingshem. Stöde församling har också under sommaren 2015 en anställd man 

från Eritrea med uppehållstillstånd som arbetat som säsongsarbetare. Han bor kvar ännu 

så länge och åker till Sundsvall på SFI. Integration i den meningen med möjlighet att 

stanna kvar och få ett jobb och ingå i det svenska samhället har i en del fall blivit 

mycket lyckade. Kanske är det lättare på en liten ort att bli integrerad i samhället.  

 

På en mindre ort som Stöde är så hälsar man på alla man möter efter vägen. Oavsett om 

personen är bekant eller inte. Flyktingar som har kommit hit har snabbt lärt sig vår sed 

och hälsar glatt tillbaka. Varje promenad till livsmedelsaffären ger goda chanser till 
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flera dagliga bekräftelser av ortens lokabefolkning. Möts man ofta så söker ofta ortsbon 

kontakt med invandraren och ett försök till att tala om vädret inleds. 

Promenerandet är omfattande i Stöde och många går gärna en sväng och hoppas finna 

någon att samtala med. Med tiden har denna aktivitet att söka kontakt med andra ortsbor 

även omfattat flyktingar på orten som varit här länge. Immigrationsverkets lägenheter 

finns mitt ibland ortens befolkning och både äldre och yngre personer finns som 

grannar. Infödda barn leker gärna med sina nya grannar. Under skolterminerna på 

skolan så sker positiva möten varje morgonen och vid skoltidens slut, när föräldrar 

hämtar och lämnar sina barn. Alla hälsar på alla, oavsett om man känner personen eller 

inte. Nyfikenheten och sammanhållning gör att man gärna vill komma till tals med nya 

föräldrar och deras barn. Det har vuxit fram en känsla av samhörighet och vilja att 

hjälpa de nyanlända så gott det går. Om fler fick stanna under några år i Stöde så skulle 

de snabbt tas upp i samhällets gemenskap. Lokalbefolkningen är stolt över sin ort och 

vill att den ska fortsätta leva.  

 

Redan nu syns en stor förändring sedan flyktingarna kom till byn, livsmedelsbutiken har 

en större kundkrets och skolan har fått mer personal. Klassrummen är fyllda av barn och 

förskolelokalerna byggs ut. Orten har börjat leva upp igen och vårdcentralen blir kvar 

som tidigare hotades av flytt. Fler sjuksköterskor jobbar där och en sjuksköterska har 

stor del av dagen vigd åt flyktingarnas behov av vård och samtal. 

Både församlingarna har god kännedom om vilka människor som bor i bygden och det 

vore lätt att föra samman olika personer med samma intressen. Flera flyktingar med 

uppehållstillstånd har anställts hos lokala företag och fler skulle anställas om 

möjligheten för dem att stanna kvar fanns. Regeringen har möjlighet att hjälpa till med 

lönebidrag och många nystartade företag skulle gärna ta emot kompetens från utlandet 

om en lämplig mötesplats fanns. 

 

 Inom församlingarna har sådana möten inträffat och framtidens språkcafé på Stöde 

församling är en sådan startpunkt där nyanlända och lokal befolkningen kommer att 

träffas och prata med varandra. Möjligheten att bli sedd som individ är mycket större på 

den lilla orten. Det går snabbare att integrerar sig i samhället om personen ifråga har 

möjlighet att bli delaktig i det. Kontaktnät är viktigt i dagens Sverige för möjligheten att 

få jobb, en bra bostad och nya svenska vänner skapar ännu bättre möjlighet att bli 

delaktig samhället oavsett religion men även att få en chans att ta del av ”svenska” 
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värderingar. En del av traditionerna hemifrån kanske inte blir så viktig att hålla kvar och 

både kvinnor och barn får en friare framtid i Sverige. Andra traditioner kan tillföra 

något till den svenska kulturen. 

 

I kyrkorna har olika former av dansgrupper utvecklas och en gudstjänst på Bethel 

innehåller ofta Persisk eller Afgansk dans, sånger och läsning av bibeln på olika språk. 

Stöde församling har också fått tagit del av dansgrupper från Bethel och dessa danser 

har höjt gudstjänsterna mycket. I framtiden utvecklas nog båda församlingarnas 

gudstjänster då fler grupper kommer att bildas inom drama, barnverksamhet och 

språkcafé. Med en kyrka fylld av olika kulturer och religioner har den lokala 

kristendomen chans att utvecklas. 

 

 Jag har sett en ökad förståelse hos församlingarna när det gäller att möta andra 

religioner och kulturer. Båda församlingarna har en stor vilja att möta det ”nya” med 

nyfikenhet och försöker att möta olika personers behov till värme och gemenskap. Med 

hjälp av en värdefull dialog med andra religioner kommer ”vi och dem” mentaliteten 

kanske i bästa fall försvinna. Det i sin tur kan skapa ett värdefullt möte människor 

emellan utan rädsla och med en sann nyfikenhet inför en framtid där olika folkgrupper, 

religioner och kulturer kan leva i fred med varandra i samma land. 

 

Detta arbete har belyst en möjlighet för flyktingar att bli integrerade i det svenska 

samhället via kristna trossamfund. Den har också belyst möjligheterna för glesbygden 

att växa istället för att minska och skapa en trygg framtid för dem som bor och vill bo 

kvar på landsbygden. Undersökningen har visat på positiva möjligheter för 

landsbygdsutveckling och en förbättrad livsmiljö för både ortsbor som nyanlända 

svenskar. Jag har också visat att religionen har fortsatt viktig betydelse inom politiken 

trots att Sverige är ett sekulärt samhälle där vi gärna vill tro att vi bejakar de mänskliga 

rättigheterna och inte har någon formell statsreligion så ”bubblar” gamla värderings-

grunder snabbt upp till ytan när mångfalden känns besvärande. Kristendomen kan ha en 

tydlig integrerande inverkan eftersom dem kristna värderingarna alltid välkomnar en 

främling. Inom de kristna församlingarna har de en stor förståelse för andra kulturer och 

seder eftersom de har en lång bakgrund med missionerande verksamhet i andra länder. 

Inom församlingarna finns en stor gemenskap som inte bara inbegriper det andliga utan 

hela människans behov av att finna en trygghet och gemenskap. De kristna 
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trossamfunden möjliggör för vuxna och barn att möta svenska medborgare och lära sig 

språket och finna vänner i det nya landet. I flera fall har också mötena gett upphov till 

arbete för den nyanlända. 

 

Det är spännande att se hur Stöde församling ingått i flyktingarbetet trots att de har en 

stor trygghet i sitt medlemsantal om 81 procent av befolkningen i Stöde. Min studie har 

tydligt visat att landsbygden har en chans att utvecklas tack vare flyktingarna. Att de har 

mycket positivt att tillföra orten Stöde. Mitt resultat skulle vara ännu tydligare om 

flyktingboendet här i Stöde bestod av dem som redan fått uppehållstillstånd. 

Kristendomen i detta fall och kyrkornas arbete i Stöde har gett en god integrations 

möjlighet för flyktingarna. För att lära sig ett nytt språk, ny kultur och finna gemenskap 

med sina nya land är landsbygden ett utmärkt alternativ till storstadens anonymitet. Här 

i Stöde ser vi varandra och delar gärna med oss av vår gemenskap.  

 

Flyktingarna kom och berikade byn med både sin kultur, religion och kompetens. Deras 

barn skapade fler lärartjänster i skolan. De två kristna församlingarna i Stöde som är ett 

litet samhälle i mellersta Norrland, lyckades skapa integrations möjligheter för de 

nyanlända. Alla har tyvärr inte fått uppehållstillstånd men några har fått det och bor 

kvar på orten. Asylmottagningen i Stöde gör att vårdcentralen blir kvar och att det finns 

en livsmedelsaffär med tillhörande tjänster. Om fler av flyktingarna får 

uppehållstillstånd och stannar kvar blir säkert infrastrukturen bättre när det gäller tåg 

och busstider. 

 

Anledningen till att flyktingar med uppehållstillstånd stannar kvar på orten är för att 

barnen trivs på skolan. De stannar kvar för att de två kristna församlingarna skapar en 

värdefull gemenskap och mötesplats mellan flyktingar och ortsbor. De stannar kvar för 

att de upplever fred och trygghet i Stöde och får massor med nya vänner för livet. 
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