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Förord

Det här är den diakonala inventeringen för Skarpnäcks 
församling 2013/2014. Fokus ligger helt på den del 
av skapelsen som är vår geografiska hemvist. Vår 

samvärld, om man så vill. Det vi intresserar oss för är hur 
de som lever och bor i Skarpnäcks församling har det, hur 
vår diakonala teologi och verklighetstolkning ska se ut och 
vad dessa perspektiv kan/ska/bör få för konsekvenser. 

Med en ökad kunskap om hårda och mjuka fakta 
är det oundvikligt att det innebär något 
för oss som församling och för vår diakoni.

Denna inventering har som grund och förlaga den 
inventering som gjordes 2011/2012 (och de procenttal som 
redovisas inom parentes är siffror från den inventeringens 
resultat) och ska förstås som en fördjupning och 
fortsättning på det arbetet som presenterades där.

Ett litet tips inför läsningen: Vill du bara ta del av det 
viktigaste – läs de sammanfattande punkterna under rubriken 
”Så här har vi det i Skarpnäcks församling”. Om du vill 
veta mer om hur vi gått till väga – fortsätt gärna läsa.

I den sista delen av skriften finner du bakgrundsmaterial 
som statistik och intervjuanteckningar.
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Tolknings-glasögonen tas på

Bengt Kristensson Uggla skri-
ver ”Jag är övertygad om att 
det aldrig kan vara något 
oskyldigt att ställa en tids-
diagnos. Därför är det pro-
blematiskt att ropen efter om-
världsanalys i vår tid nästan 
alltid är förknippade med för-
hoppningar såväl om att få en 
entydig och klar bild av sam-
tiden som att få information 
om framtiden. Men samtiden 
är inget man bara kan analyse-
ra från en distanserad betrak-
tarposition och framtiden är 
inget man kan förutsäga i för-
längningen av utvecklingsten-
denser i samtiden”.1

Vår lösning i församlingen är 
att istället använda ordet sam-
världsanalys. Detta för att på-
visa att vi inte menar oss iaktta 
fakta från en objektiv sidolinje 
från den värld vi lever i. Vi för-
söker skaffa oss en bred bild av 
vad vi ser och möter i Skarp-
näcks församling. Siffror och 
statistik ger oss en överblick 
och hjälper oss ana struktu-
rer och större mönster som 
omger oss. Samtal med andra 
samhällsaktörer och att efter-
fråga deras tolkning av hur 
människor har det i vår för-
samling ger oss möjlighet att 
till vår egen tolkning lägga an-
dras tolkningar och på så sätt 
bredda bilden.Vår församling 
är dessutom ingen isolerad sa-
tellit i Stockholm, Sverige eller 
världen – det vi med samlade 
krafter tycker oss kunna se i 
vår samvärld ingår komplext 
och sammansatt i den helhet 
mänskligheten ingår i.

Verkligheten är något som 
alltid är förmedlat, i detta 
perspektiv kan verkligheten 
därför aldrig uppfattas som 

omedelbart given, den är all-
tid förmedlad genom tolkning. 
Den kunskap vi har om om-
världen producerar och upp-
rätthåller maktrelationer, som 
i sin tur är beroende av den-
na kunskap. Det innebär att 
begreppet omvärldsanalys kan 
framstå som alldeles för neu-
tralt och oskyldigt begrepp för 
det slag om verkligheten som 
varje omvärldsanalys är en del 
av. Om tolkningen synliggörs 
kan det avslöja illusionen bak-
om en omvärldsanalys med 
objektivistiska ambitioner.2

Resultat måste alltid tolkas, 
vilket betyder att t. ex den 
statistik som i denna invente-
ring presenteras på inget sätt 
är neutral, och det finns all-
tid skäl till varför en tolkning 
föredras framför en annan.3 
Det handlar om att förstå på 
vilket sätt vi själva är delakti-
ga i den process genom vilken 
verkligheten växer fram.4 Ur 
ett hermeneutiskt perspektiv 
är det intressanta inte språket 
i sig, utan att vi faktiskt kan 
föreställa oss så olika verk-
ligheter fast vi använder oss 
av samma ord och meningar.5 
Föreställningar är således ing-
et vi skapar förutsättningslöst. 
Samhället är redan fullt av fö-
reställningar som erbjuder/
tvingar oss att bilda mening i 
det liv vi lever tillsammans. 

Föreställningar om verklig-
heten ges således stor betydel-
se och makt, helt i linje med 
maktdiskussionens förskjut-
ning från att tidigare ha fo-
kuserat på vem som har mak-
ten över besluten, till vem som 
har makt över problemformu-
leringsprivilegiet till att idag 
främst handla om vem som har 

makt över våra föreställningar 
om verkligheten. Istället för 
att tala som om man hade di-
rekt tillgång till verkligheten, 
borde vi rikta intresset mot 
våra olika föreställningar om 
verkligheten.6 Vi formar aldrig 
våra föreställningar i ett tom-
rum eller ur tomma intet. Vi le-
ver alltid i en värld som redan 
är tilldelad mening. 

våra föreställningar formas, 
positivt och negativt av den 
kontext vi befinner oss i. Me-
taforer och berättelser är någ-
ra av de viktigaste matriserna 
i vårt samhälle för att produ-
cera ny mening respektive ny 
identitet. Språket sätter upp 
villkor och definierar möjlig-
heter för vad vi kan förestäl-
la oss och vad vi inte kan fö-
reställa oss, för vad vi ser och 
inte ser. Till konfigurationens 
villkor hör nämligen att den 
samtidigt som den aktualise-
rar något borttränger något 
annat.

Ytterst sett är det tolkningen 
som bestämmer vad vi ser och 
inte ser med hjälp av språk och 
föreställningsförmåga. Våra 
föreställningar blir därför helt 
avgörande för hur vi förhål-
ler oss till verkligheten.7 Med 
verklighetsproblematiken står 
vi inför utmaningen att på en 
och samma gång försöka för-
stå den förmåga till gemen-
samma föreställningar som 
håller samman ett samhälle – 
och att samtidigt förklara hur 
samma förställningsförmåga  
gör det möjligt att kritiskt 
granska detta samhälle, utma-
na dess självförståelse och sät-
ta igång förändringsprocesser 
hos en grupp människor som 
delar en gemensam verklighet.
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Förmågan att etablera en ge-
mensam verklighet och att kri-
tiskt distansera sig från denna 
hänger samman.8 Till villko-
ren för att en delad verklighet 
skall uppstå hör nämligen att 
man delar verkligheten, med 
resultatet att verkligheten inte 
längre är homogen och sam-
manhängande, utan tvärtom 
kommer att präglas av skill-
nader och konflikter. Det säger 
också någonting om villko-
ren för mellanmänskliga rela-
tioner då en gemensam värld 
med nödvändighet är en upp-
delad värld och som sådan en 
värld av konflikter, av hand-
lande och lidande, men där-
med också en värld präglad av 
förändring.9 

 
Fotnoter

1 Ur Bengt Kristensson Uggla ”Slaget om 

verkligheten” 2012. Bengt Kristensson Ugg-

la är sedan 2005 professor i filosofi, kultur 

och företagsledning vid Finlands svenska 

universitet Åbo Akademi, och sedan 1995 

docent i tros- och livsåskådningsvetenskap 

vid Uppsala Universitet.

2  Uggla sid. 351

3  Ur Richard Wilkinson/Kate Pickett ”Jäm-

likhetsanden” 2012

4  Uggla sid. 353

5 Hermeneutik är läran om tolkning, en 

forskningsmetod där just tolkningen i sig är 

central. Ökad förståelse och tolkning är det 

intressanta för en hermeneutiker – den abso-

luta sanningen men ar man inte finns utan 

enbart olika tolkningar av verkligheten och 

olika mänskliga tillstånd.

6  Uggla sid. 357

7  Uggla sid. 360

8  Uggla sid. 361

9  Uggla sid. 362

T      i ll villkoren 
för att en 

delad verklighet 
skall uppstå hör 
nämligen att man 
delar verkligheten, 
med resultatet 
att verkligheten 
inte längre är 
homogen och 
sammanhängande, 
utan tvärtom 
kommer att präglas 
av skillnader och 
konflikter. Det säger 
också någonting 
om villkoren för 
mellanmänskliga 
relationer då en 
gemensam värld 
med nödvändighet 
är en uppdelad värld 
och som sådan en 
värld av konflikter, 
av handlande 
och lidande, men 
därmed också 
en värld präglad 
av förändring.



diakonal inventering, skarpnäcks församling6

Skarpnäcks församling är & vill

Skarpnäcks församling är; 
-Skarpnäcks församling om-

fattar Hammarbyhöjden, 
Björkhagen, Kärrtorp, delar 
av Enskededalen, Bagarmos-
sen, Skarpnäcksfältet, Skarp-
näcks gård, Pungpinan och 
Orhem.

- 31 december 2013 var folk-
mängden i Skarpnäcks försam-
ling 45 800, antal tillhöriga 
23100 (ca 50% av folkmäng-
den).

-Vi är en kyrka som vill på-
verka vårt samhälle.

-Kyrkorum och matbord – 
rörelsen skapas.

-Kyrkobyggnaden påminner 
om ett andligt stråk i varda-
gen bland stad och natur – det 
kan bidra till att skapa en inre 
rörelse. Det gemensamma för 
var och en av oss är att hitta en 
meningsfull rörelse i just vårt 
eget liv. Oavsett vad så finns en 
rörelse som erbjuds oss alla att 
ingå i – Guds rörelse.

2013 var det första året då 
budgetarbetet utgick från verk-
samhetens mål. Det innebär att 
syftet med verksamheten har 
varit vägledande för tilldelning 
av resurser. Fokus har legat på 
att få bra verksamhet inom 
de prioriterade områdena. 
Dessa är;

Svenska kyrkan Skarpnäcks 
grundläggande uppgift är att 
fira gudstjänst, bedriva under-
visning, samt utöva diakoni 
och mission.

Syftet är att Guds rike ska 
utbredas, människor ska kom-
ma till tro, en kristen gemen-
skap skapas och att skapelsen 
ska återupprättas.

Skarpnäcks församling vill; 
-Ta vara på mötet – var man 

än befinner sig i livet.
-Att allt hör samman för 

”det finns ingen omvärld utan 
vi existerar endast i en sam-
värld.” (Rolf Edberg)

-Skapa och upprätthålla mö-
tesplatser som innebär rörel-
se. Ett ideellt uppdrag, att dela 
med sig av sitt vid en insam-
ling eller äta Markushonung-
en är att sätta igång en rörel-
se. Att vandra med någon en 
bit på dennes väg, är en rörelse 
mitt i tillvaron.

-Eftersom Skarpnäcks för-
samling är en del av en stör-

re helhet så är det självklart 
att stödja andra aktörers verk-
samhet. Allt för att Guds rike 
ska bli större. Det är också en 
del av Skarpnäcks församlings 
sociala ansvar och ett naturligt 
inslag i en församling som vill 
vara en aktiv del i samhället.

-Vision för Skarpnäcks för-
samling är att verka för det 
goda samhället och vara när-
varande i livet alla skeenden. 
-Inom Skarpnäcks församling 
finns ett stort mått av engage-
mang för att Guds rike ska ut-
bredas och skapelsen återupp-
rättas. Allt med fokus på att 
verka för det goda samhället. 
Vi vill finnas med där det hän-
der! Integration, rättvisa, soli-
daritet och miljö är viktiga frå-
gor för församlingen. Svenska 
kyrkans diakonala utmaning 
inom Skarpnäcks församling, 
i hela vårt land och hos våra 
syskon i världen är ett ständigt 

pågående arbete som vi nära 
följer. Vi är i rörelse.

Med den diakonala invente-
ringen som grund, i en önskan 
om att ligga i framkant och 
med en vilja att se och höra 
vad som händer i vår värld ar-
betar vi ständigt vidare.

långsiktiga intentioner för 
Skarpnäcks församling (+8 
år)

*Vi vill öka delaktigheten 
genom att stimulera till ideel-
la insatser

*Stärka relationen till alla 
som bor i församlingen genom 
att arbeta strategiskt med de 
kyrkliga handlingarna.

*Att Skarpnäcks församling 
ska var en mer aktiv samhälls-
röst genom att arbeta strate-
giskt med extern kommunika-
tion.

*Stå på de utsattas sida 
genom att vara en tyd-
lig progressiv samhällsröst. 

Skarpnäcks församling pri-
oriterar (+4 år):

*Mission
*Ideellt medarbetarskap
*Barn- och ungdomsverk-

samhet.

V i lever alltid 
i en värld 

som redan är 
tilldelad mening. 
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Teologisk reflektion

Diakoni i Skarpnäcks för-
samling som vårt gemen-
samma uppdrag

Inledning

Skarpnäcks församling är ett 
område där det växer många 
träd. Nackareservatet ligger-
runt knuten och skogen är 
nära. Vi som lever här är nära 
träd i vår vardag. Med hjälp 
av trädet som symbol kan vi 
tolka vårt diakonala uppdrag 
här i Skarpnäcks församling.

Jesus säger i Matteusevange-
liet kapitel 25: ”Jag var hung-
rig och ni gav mig att äta, jag-
var törstig och ni gav mig att 
dricka, jag var naken och ni 
gav mig kläder, jag var sjuk 
och ni såg till mig, jag satt i 
fängelse och ni besökte mig. 
Då kommer de rättfärdiga att-
fråga: ’Herre när såg vi dig 
hungrig och gav dig mat, eller 
törstig och gav dig att dricka? 
När såg vi dig hemlös och tog 
hand om dig eller naken och-
gav dig kläder? Och när såg 
vi dig sjuk eller i fängelset och 
besökte dig?’ Kungen ska sva-
ra dem: ’Sannerligen vad ni 
gjort för någon av dessa mins-
ta som är mina bröder, det har 
ni gjort för mig.” När vi utför 
vårt diakonala uppdrag så är 
mottagaren Gud själv. I var-
je människa finns möjlighet 
till att möta vår egen skapare, 
frälsare och hjälparen, och när 
vi prioriterar diakoni så bidrar 
vi som församling till att mins-
ka klyftorna i vårt samhälle. 

Allt hänger samman – trädens 
princip

Vid jämförelser mellan olika 

länder i världen har det fram-
kommit data som kan tolkas 
som att om delar av en befolk-
ning har det dåligt påverkas 
hela befolkningens situation-
negativt i termer av exempel-
vis medellivslängd, sjukdomar 
och social rörlighet.

Skarpnäcks församlings dia-
konala teologi tar sitt avstamp 
i en verklighet där vi alla är-
sammanlänkade delar av Guds 
skapelse. Det är viktigt för oss 
människor att få bidra med 
dem vi är, så att vårt gemen-
sammaliv blir bättre. Alla vin-
ner på att alla är med. Träden 
som växer här är av olika arter 
som inbördes är unika. Varje 
rotsystem, stam, grenverk och 
krona har sin historia. Träden 
delar livsbetingelserna, som 
näringsämnen, vatten och en-
ergi, med varandra. Det är 
nödvändigt för att träden ska 
göra sin del av kretsloppet. De 
lever i ett sammanhang – men 
ändå som unika träd. Som in-
divider. Vi människor behö-
ver träden för vår välmåen-
de, andning och överlevnad. 
De kan lära oss om livet. En 
björks skönhet och mystik 
kan drabba oss och vi blir om-
slutna av det stora och sköna 
– men vi kan också få del av 
livets bräcklighet, dess skör-
het och bräcklighet. Det sköna 
följs ofta av vemodet. Men allt 
hör samman för ”det finns ing-
en omvärld utan vi existerar 
endast i en samvärld.” (Rolf 

Edberg)

När Jesus möter en man i 
Betsaida som har problem 
med sin syn så säger den man-
nen: ”Jag ser människorna: de 
liknar träd, men de går om-
kring (Mark 8:24) – kanske är 
likheten mellan oss människor 
och träd större än vi anar.

Människan

Vi människor har också våra 
rotsystem. Några har sina röt-
ter fast förankrade i myllan 
här i Skarpnäcks församling. 
Andras rötter är mer ytliga. 
Rötterna kan symbolisera vårt 
ursprung, och vi har alla vårt 
eget förhållningssätt till våra 
rötter. Genom rotsystemet le-
ver träd i symbios via svamp-
trådar.

Kilometrar från ett träd finns 
ett signalsystem. Det systemet 
av mycel (svamptrådar) är så 
finurligt att vi kan säga att trä-
den ropar till varandra. ”Hallå 
där borta” säger ett träd i Ba-
garmossen. ”Vi måste mobili-
sera våra antikroppar för ett 
virusangrepp är på väg!” Hela 
naturen är sammanbunden via 
mycel. Inte bara som varnings-
system utan även som grund 
för att ta upp näring. Det finns 
ingen ensam björk, allt är sam-
manflätat. Skog är livsgemen-
skap.

Samhället

I boken Jämlikhetsanden be-
skriver professorerna Willcin-
son och Pickett hur en rad oli-
ka faktorer står i relation till 
samhällets status vad det gäller 

Vi är en kyrka 
som vill 

påverka vårt 
samhälle
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jämlikhet. Deras forskning ut-
går från ett 20-tal länder samt 
vissa delstater i USA. Deras tes 
är att alla människor i ett sam-
hälle står i relation till samhäl-
lets jämlikhet. Vare sig jag till-
hör gruppen som har mycket 
eller gruppen som har lite, rik 
eller fattig, så påverkas mitt 
liv av samhällets jämlikhet. Är 
klyftorna stora eller gapet mel-
lan dem som har lite och dem 
som har mycket så ökar häl-
sorelaterade och sociala pro-
blem. Länder, samhällen eller 
sociala

grupperingar som har en hög 
grad av jämlikhet mår helt en-
kelt bättre. De faktorer som 
dessa forskare tittat på som 
påverkas av graden av jämlik-
het är: sociala relationer, psy-
kisk hälsa, droganvändning, 
fysisk hälsa, livslängd, fetma, 
utbildning, våld, kriminalitet, 
social rörlighet, miljömässig 
hållbarhet samt vilja till soli-
daritet. De nordiska länderna 
har enligt rapporten beskri-
vits som de länder som är mest 
jämlika. Dock ser forskarna en 
tillbakagång i Sverige där det 
sedan 1992 har skett en vänd-
ning.

Klyftorna ökar och de senas-
te åren med allt högre fart. Så 
är det även inom vårt geogra-
fiska område, Skarpnäcks för-
samling. Glappet, mellan de 
som nästan ingenting har, till 
exempel papperslösa, och de 
som har mycket, till exempel 
välutbildade med arbete som 
gjort bostadskarriär, har ökat. 
Idag kan vi höra 14-åringar 
säga: Vi i vår familj är fattiga!

Om forskarna ovan har rätt 
i sin teori så betyder det att 
alla i församlingen påverkas 
av detta faktum på ett nega-
tivt sätt. De presenterar även 

en modell för att vända denna 
trend som framförallt riktar 
sig till samhällets politiker. De 
redogör också hur politiken i 
Sverige bidragit till att mins-
ka samt öka klyftorna. Enligt 
den här rapporten och även 
hos ekonomiska forskare38 så 
finns det en punkt där ekono-
misk ojämlikhet hindrar sam-
hällets utveckling.

Vad betyder det 
här för oss som en 
församling i Svens-
ka kyrkan i Stock-
holms stift?

Vi som församling kan och ska 
inte driva partipolitik, men vi 
kan genom vårt förhållnings-
sätt bidra till att minska klyf-
torna i vårt samhälle. Profes-
sorerna Wilkinson/ Pickett 
visar nämligen även att det 
finns ”fredade zoner” där klyf-
tan i samhället inte behöver få 
fäste. De är inom idrott, re-
ligion och kultur. Det är lite 
oklart vad de menar med be-
greppet. Men kan vi som för-
samling inom Svenska kyr-
kan låta vår verksamhet vara 
en fredad zon? Det är en frå-
ga som vi måste arbeta vida-
re med.

Vårt uppdrag är att vara kyr-
ka, oavsett hur samhället är 
organiserat – men vi är skyl-
diga vårt uppdrag att fundera 
över hur gör vi detta på bästa 
sätt just nu, 2014.

Vi kan i våra olika beslut beak-
ta att inte öka klyftorna i vårt 
samhälle. Ett exempel är att 
låta konfirmationstiden vara 
gratis för alla eller att inte ta 
betalt för serveringen efter en 
gudstjänst. Församlingen kan 

utarbeta en plan för hur våra 
olika verksamheter och möten 
kan bidra till att överbrygga 
den klyfta vi ser och framfö-
rallt inte förstärka samhällets 
klyftor.

Vi behöver medvetet funde-
ra över vad det innebär för 
människor att våra kyrkliga 
handlingar utförs med samma 
omsorg och med lika stora re-
surser oavsett vilken status du 
har i samhället. Dopet, konfir-
mationen, vigsel eller begrav-
ningen är lika för alla.

I mässan tar vi mot bröd och 
vin helt utan krav – inför Gud 
är vi alla ett, en enda kropp 
och ett enda bröd – liksom 
Gud är en.

Sammanfattningsvis kan man-
med dessa forskare säga att 
jämlikhet är bra för alla i ett 
land, samhälle eller socialt 
sammanhang. Vi hör samman 
med varandra, ingen enda 
människa är en ö och ”det 
finns ingen omvärld vi existe-
rar bara i en samvärld” (Rolf 
Edberg).

Vårt diakonala 
uppdrag

Vi som lever och rör oss inom 
Skarpnäcks församling hör 
samman i ett finurligt system, 
inte via mycel, men via uni-
versums grundform som för 
oss visar sig i formen av en 
droppe. Vattnet som pulserar i 
björken kan utgöras av samma 
droppar som du är döpt med. 
De kan har runnit nedför ett-
barns kind. Eller en mans kind 
då en gren nuddas av den sista 
snöflingan som får allt att bris-
ta vid hans ansikte. Den drop-
pen kan också ha haft sin plats 
i någons blodomlopp eller 
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funnits som ett lätt moln en so-
lig sommardag. Vi delar vatt-
net med björken och allt an-
nat levande från begynnelsen 
till idag, samma vatten och i 
samma mängd. ”Jag döper dig 
i Jesus namn” – med droppar 
från funten mot huvudet och 
fört likt en regnbåge, en löftes-
båge med droppar från evighet 
till evighet. Droppar som likt 
svamptrådarnas signalsystem 
gör att vi hör samman och kan 
reagera och agera. 

Här får vi vårt uppdrag att 
ta evangeliet på allvar, sprida 
det vidare med barmhärtig-
het. ”Hallå där borta, ni mås-
te mobilisera, för orättvisorna 
ökar och girighetens sjukdom 
sprider sig! Men det finns nä-
ring, hämta där!” Vi måste 
ropa, för vi hör samman. När 
vattnet i björken stam möter 
solens strålar så gör björken 
sin del i kretsloppet. När vi le-
ver i vårt dop gör vi vår del i 
uppdraget som ges oss i dopet.

Dopets löftesbåge har nått 
våra huvuden och vi har fått 
uppdraget att om och om igen 
sprida evangelium till andra i 
ord och handling. Vi har upp-
draget att använda våra ögon, 
öron och händer på det sätt 
som Jesus Kristus har lärt oss; 
Jag var…(Matt 25:35)

Vårt diakonala  
förhållningssätt

 
Jesus säger: tvätta varandras 
fötter (Joh 13:5-9, 14-15) och 
dela bröd och vin. (Matt 26:26 
ff). Tjäna varandra och dela 
måltiden. Jesus Kristus är vår 
förebild. Han tvättar lärjung-
arnas fötter och bryter brö-
det. Jesus Kristus vår frälsare 
är frälsaren som på nytt och 

på nytt tar gestalt på jorden 
(Joh 1:1-3, 10) genom sin ska-
pelse, ordet, genom vårt dop 
och när vi tjänar varandra och 
tar emot honom i brödet och 
vinet. Han har gett oss upp-
draget att följa den väg som 
är hans. Kristus finns där allt 
levande finns. Det är genom 
frälsaren, Jesus Kristus, som 
allt hör samman. I Jesu Kristi 
försoning gör vi vår del av ett 
andligt kretslopp, genom död 
till liv, i dopet. Där får vi upp-
draget att sprida evangelium i 
ord och handling. Jesus Kris-
tus lär oss det diakonala för-
hållningssätt som är hans: att 
tjäna varandra – tvätta var-
andras fötter och dela målti-
den. Diakoni och mission är 

sammanflätade och oskiljbara. 
Vår synd är att vi värjer oss 
mot denna sanning. Vi orkar 
inte eller vill inte erkänna vår 
samhörighet. Fullkomlighet-
en tillhör honom som gett oss 
uppdraget. Vi får stå nakna in-
för sanningen. Genomlysta.

Som försonade människor 
vågar och orkar vi stå ansik-
te mot ansikte med den verk-
lighet som vi möter. Allt hör 
samman därför är min hunger 
är din hunger. Din nöd är min-
nöd. Så föds kärleken (1 Tim 
5:10). Ibland ska jag gå med 
en annan människa, andra 

gånger endast stå kvar. Allt vi-
lar i honom som var här och 
tog gestalt. Jesus säger: ”Jag 
var hungrig och ni gav mig att 
äta, jag var törstig och ni gav 
mig att dricka, jag var hemlös 
och ni tog hand om mig, jag 
var naken och ni gav mig klä-
der, jag var sjuk och ni såg till 
mig, jag satt i fängelse och ni 
besökte mig”(Matt 35:35)

Det finns ingen omvärld – vi 
existerar endast i en samvärld.
Signalsystemet går från Skarp-
näck till Hammarby via Mar-
kuskyrkan och Bagarmossens 
kyrka, med förgreningar runt-
om i ”våra” stadsdelar, och 
det hålls ihop av löftesbågens 
oändligt många prismordär 
varje droppe rymmer hela uni-
versum. Den droppen delar vi 
med björken och med varan-
dra.

Vi hör och vi ser. Tillsammans 
är vi många ögon, öron, hän-
der och fötter i Skarpnäcks 
församling. Många som fått 
uppdraget av Jesus Kristus. 
Var och en har sin uppgift och 
gestaltandet av uppdraget va-
rierar på samma sätt som varje 
träd fröar av sig på sitt säreg-
na sätt. Det är skillnad mellan 
granen och björkens sätt att 
lämna spår efter sig i skapel-
sen. Vi lämnar också spår ef-
ter oss. Föga anar björken var 
ett frön hamnar efter att ha 
förts med vinden långt bort 
från stammen och sedan lan-
dat på en plats där betingelser-
na är helt rätt för att detta frö 
ska falla i jorden, möta livs-
betingelserna och genom pro-
cessen död till liv göra sin del 
i kretsloppet och växa upp till 
en ny björk. Vårt gestaltande 
av uppdraget äger rum utan-
för vår förmåga att se hela för-
loppet. I vårt diakonala mis-
sionsuppdrag är vi skapta till 

Dopets 
löftesbåge har 

nått våra huvuden 
och vi har fått 
uppdraget att 
om och om igen 
sprida evangelium 
till andra i ord 
och handling.
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rörelse med vår förmåga att 
tänka, känna och älska. Så 
är vi den vandrande och när-
varande Kristus i Skarpnäcks 
församling i en samvärld. Allt 
sedan den första pingstdagen 
har var och en sitt eget uttryck 
men vi hålls samman av Fader, 
son och Ande. (Apg 2:1-4)

Träden står stilla men rör sig 
i ljudet av stilla susning (1kung 
19:12). Lyssna efter ljudet! 
– Vi är många som är i rörelse 
i vårt gemensamma uppdrag!

”Det finns nåd för nya värl-
dar,  mycket större än den 
här, nya skapelser och tider, 
nåd för allt som är och blir” 
(Psalm 285 v.1)

 
För Svenska kyrkan i  
Skarpnäck dec 2012/ juli 2014

Maria Berg
kyrkoherde

 
  

Fotnot

38 Ex Malinen från Helsingfors

Men kan vi som 
församling 

inom Svenska 
kyrkan låta vår 
verksamhet vara 
en fredad zon? Det 
är en fråga som 
vi måste arbeta 
vidare med.
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Så här har vi det i Skarpnäcks församling

Vid en inventering av nu-
läget skulle vi kortfat-
tat beskriva det så här: 
(De procenttal som redovisas 
inom parentes är siffror från 
2011/2012 års inventerings re-
sultat).

Stora skillnader

Skarpnäcks församling som 
helhet liknar Stockholms stad 
som helhet mer än vad man 
kanske skulle kunna tro. Det 
visar sig när det gäller en rad 
faktorer. Till exempel är an-
delen personer med utländsk 
bakgrund 33% (27 %)  i 
Stockholms stad och 29 % i 
församlingen. Andelen arbets-
lösa är 3,4% i vår stadsdel 
(3,5%) och likaså i staden som 
helhet (3,3%).

I genomsnitt har församlings-
borna det ungefär som stock-
holmare i största allmänhet, 
skillnaderna är dock påfal-
lande och genomgående sto-
ra mellan olika bostadsom-
råden inom församlingen. Vi 
kan konstatera att både statis-
tik och intervjuer visar på en 
i hög grad segregerad försam-
ling. Det är frestande att för-
enkla denna segregering till 
att enbart handla om skillna-
der mellan den norra och söd-
ra delen av församlingen, för 
det beskriver endast en del av 
verkligheten. Stora skillnader i 
hur människor har det, såväl 
ekonomiskt som livssituatio-
nen i stort, ryms också inom 
varje mindre stadsdel i stads-
delen. Detta beroende av bo-
stadsform (villaområde kontra 
vissa hyreshus t. ex) eller av 
vilken sida om en viss väg man 
har sin hyresrätt.

Med en mittlinje i Kärrtorp är 
norra och södra delarna av 
församlingen befolkningsmäs-
sigt lika stora, men utsattheten 
är större statistiskt sett i söd-
ra delen, oavsett vilka faktorer 
som undersöks.

Till exempel är andelen ar-
betslösa högst i Bagarmossen 
4,4% (Skarpnäcksfältet), följt 
av Skarpnäcks gård (fältet) 
4,3% (Bagarmossen). Väljer

man däremot att intressera sig 
för andelen personer med ef-
tergymnasial utbildning är det 
Enskededalen (Pungpinan/Or-
hem), Björkhagen (Enskede-
dalen) och Orhem (Björkha-
gen) som utmärker sig med 

de högsta andelarna, medan 
Skarpnäcksfältet följt av Ba-
garmossen och Kärrtorp ligger 
sämst till (oförändrat). Den 
högsta andelen personer med 
sjukersättning återfinns i Or-
hem10 (Skarpnäcksfältet), följt 
av Bagarmossen (oföränd-
rat), Skarpnäcks gård (Kärr-
torp) och Kärrtorp . Andelen 
personer med utländsk bak-
grund (d.v.s. utrikes födda el-
ler inrikesfödda med två utri-
kesfödda föräldrar) är högst 

på Skarpnäcksfältet 40,8% 
(44,2%) följt av Bagarmossen 
36,5%  (34,3%) och Kärrtorp 
20,5% (20,3%). Enligt Sta-
tistiska Centralbyråns (SCB) 
prognoser förväntas skillna-
derna dessutom öka.

 

Barn och ungdomar 
och ekonomi

Barnens utsatthet verkar öka. 
Det är särskilt bekymmersamt 
eftersom barn, just för att de 
är barn, redan från början är 
mer sårbara än någon annan 
grupp. I den senaste inven-
teringen fann man beskriv-
ningar om en ökning av an-
mälningar(till socialtjänsten) 
om våld mot barn i stadsde-
len då en av intervjupersoner-
na berättade om det. Då tyck-
te man att det var för tidigt för 
att kunna uttala sig om det var 
en tillfällig uppgång eller bör-
jan på en bestående trend. I 
denna inventering ser man att 
iakttagelsen återkommer, allt-
så är det ingen trend utan nå-
got man fortfarande ser bl. 
a på stadsdelsförvaltningen.  
Barnens villkor i ekonomiskt 
utsatta familjer är en annan 
del av barns verklighet som 
det talats om till och från i me-
dia. Rädda Barnen har gått 
ut med (i tidigare rapport) att 
barnfattigdomen, enligt deras 
definition, har ökat i Sverige.

En indikator på hur många 
barn som lever i ekonomiskt 
utsatta familjer är att lyfta fram 
antalet hushåll med försörj-
ningsstöd/ekonomiskt bistånd 
(tidigare kallat socialbidrag). I 
Skarpnäck var antalet hushåll 
med ekonomiskt bistånd 596 

Barnens utsatthet 
verkar öka. 

Det är särskilt 
bekymmersamt 
eftersom barn, just 
för att de är barn, 
redan från början 
är mer sårbara än 
någon annan grupp. 
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st (mars 2011), 592 st (mars 
2012) och 550 (mars 2013) 
och 564 mars 2014. Andelen 
barn (%) med försörjnings-
stöd är störst i Bagarmossen,  
Skarpnäcks gård och Kärrtorp 
procentuellt sett. I hela Stock-
holms stad var det i mars 2012  
36% av personerna som fick 
ekonomiskt bistånd/försörj-
ningsstöd som var barn un-
der 18 år, 2013 i mars var siff-
ran 35% och den siffran är 
densamma mars 2014 – allt-
så är drygt var tredje ”social-
bidragstagare” i Stockholm ett 
barn. 

Då Skarpnäcks församling 
återkommande visar sig spegla 
siffrorna från Stockholms stad 
som helhet i många andra hän-
seenden kan man våga sig på 
en gissning att de 30% (drygt) 
av mängden vuxna med eko-
nomiskt bistånd utgörs av 
barn skulle motsvarande sum-
ma i vår församling röra sig 
om ca 200 barn i vår försam-
ling som får ekonomiskt bi-
stånd.11 I Skarpnäcks stadsdel 
sticker Bagarmossen ut som 
den stadsdel där störst andel 
personer (%) av de som får 
ekonomiskt bistånd är under 
18 år. Antalet personer med 
ekonomiskt bistånd har enligt 
siffror från Utrednings- och 
Statistikkontoret (USK) mins-
kat stadigt de senaste åren (se-
dan 2005), både i Stockholms 
stad som helhet och i Skarp-
näcks stadsdel. Vid årsskiftet 
2013-2014 hade Skarpnäcks 
Stadsdelsförvaltning 564 hus-
håll aktuella för ekonomiskt 
bistånd (årsskiftet 2012-2013 
hade var siffran cirka 560 hus-
håll aktuella för ekonomiskt 
bistånd). Ekonomisk (över)
skuldsättning och psykisk 
ohälsa följs ofta åt.

Upplevelse av 
trygghet kontra 
våld

I böckerna Jämställdhetsanden 
och Slaget om verkligheten be-
skriver författarna vikten av 
individers egen upplevelse av 
trygghet i sin närmiljö. Upple-
ver man sig ganska trygg så mår 
man generellt mycket bättre, 
på en rad olika nivåer. Likaså 
beskriver man hur motsatsen, 
en upplevelse av otrygghet el-
ler t o m rädsla djupt påverkar 
oss människor. Att inte känna 
tillit till sitt sammanhang, sin 
livsmiljö och staten/det offent-
liga leder till mycket negativa 
spiraler av våld som genere-
rar mer rädsla som genererar 
mer våld. Jämställdhetsanden 
visar på att sambandet mellan 
ojämlikhet och våld är starkt 
och konsekvent. Det har visat 
sig gälla för många olika tids-
perioder och i olika miljöer. 
Det finns även belägg från se-
nare tid som visar på en nära 
korrelation mellan å ena sidan 
en ökande eller minskande 
ojämlikhet och å andra sidan 
våld. Om ojämlikheten mins-
kar så minskar våldet.12

Sverige beskrivs i boken som 
ett exemplariskt land vad gäl-
ler graden tillit som medborg-
arna känner generellt, till var-
andra och till det offentliga 
(vilket författarna också vi-
sar hör ihop i ett positivt sam-
band). Med det sagt väljer vi 
ändå att fördjupa oss något i 
hur siffror på hur våldet ser ut 
i vår stadsdel. Detta utifrån två 
viktiga iakttagelser som kom 
i och med den förra invente-
ringen; att en oro för utveck-
lingen i Kärrtorp fanns och att 
flera intervjupersoner beskrev 
en upplevd ökning i ärenden 
gällande våld mot barn.

Förändringar på 
gång –  
en uppföljning

I den tidigare inventeringen 
noterades att en förändring 
var på gång när det gäller skill-
naderna mellan de olika de-
larna av församlingen. Dock 
skilde sig SCB:s prognoser 
som visade på att skillnader-
na mellan de olika områdena i 
stadsdelen förväntas öka, från 
flera av intervjupersonerna 
som däremot tyckte sig se att 
en förbättring successivt skett 
i Bagarmossen och på Skarp-
näcksfältet, de områden som i 
dagsläget ligger sämst till när 
det gäller många indikatorer 
på social utsatthet. Kärrtorp 
lyfte man i den inventeringen 
fram som ett område att hålla 
ögonen på, då man tyckte sig 
se en tendens till försämring av 
situationen där. Vid tiden då 
den förra inventeringen gjor-
des hade man inte några hår-
da fakta att belysa denna oro 
med, nu med facit i hand kan 
man konstatera att det fanns 
fog för denna oro. 

Den 15 december 2013 sked-
de en manifestation i Kärrtorp 
centrum, en demonstration 
mot nazism och främlings-
fientlighet. Det var en till-
ståndsgiven manifestation till 
viss del sprungen ur den oro 
många känt för stadsdelen. 
Vid 12.30-tiden angreps mani-
festationen av ett 40-tal perso-
ner. En mängd olika föremål 
kastades mot manifestation-
en, där både barn och vuxna 
deltog. Ett hundratal personer 
hade samlats på torget i Kärr-
torp men besökarna var allt 
annat än beredda på en plöts-
lig attack. Småbarnsföräldrar 
och pensionärer vittnade om 
hur de tvingades fly i panik 



diakonal inventering, skarpnäcks församling 13

och brinnande bengaler plöts-
ligt kom flygande genom luf-
ten. Efter att polismännen på 
plats fått förstärkning och fått 
kontroll på situationen kun-
de konstateras att två perso-
ner fått stickskador och fördes 
därför till sjukhus för vård. 
Även två poliser som träffats 
av stenar fick föras till sjuk-
hus.  Angreppet mot mani-
festationen bedömdes som ett 
våldsamt upplopp och polis 
grep 28 personer.  Dessa 28 
personer greps för olika brott. 
Anmälningar om bl.a försök 
till mord, våldsamt upplopp, 
hets mot folkgrupp och våld 
mot tjänsteman förekom. I fe-
bruari 2014 i åtalades sju män 
för våldsamt upplopp efter de-
monstrationerna. 

Händelsen uppkom inte i ett 
vakum, i oron för läget i Kärr-
torp ingick att man under en 
tid noterat en ökning av ra-
sistiska utspel på klotter bl. a 
på gymnasieskolan men även 
på bostadshus och i offentliga 
miljöer. I nuläget beskriver fle-
ra av intervjupersonerna hur 
läget förändrats till det bätt-
re i efterspelet av upploppet, 
man ser inte alls något klotter 
med rasistiska förtecken i det 
offentliga rummet längre och 
satsningar och en ökad med-
vetenhet har präglat efterspe-
let. Dock beskriver polisen hur 
en upplevelse av att trygghet 
är skadad, efter händelsen. En 
del invånare upplever sig räd-
dare nu, som följd av händel-
sen – medan polisen beskriver 
det faktiska läget som tryggt 
och definitivt tryggare än inn-
an. En ökad beredskap finnas 
dock kring evenemang i stads-
delen såsom nationaldagen, 
valborg, skolavslutning och 
liknande.

I den tidigare inventeringen 

från 2012 framkom en bild, 
en upplevelse av att våld mot 
barn i stadsdelen ökat. T. ex ut-
tryckte Cecilia Wassén, enhets-
chef för utredningsenheten för 
barn och ungdom att hon såg 
att det var mycket misshandel, 
en tydlig ökning och att det 
då var något som hon beskrev 
som de största utmaningarna i 
deras arbete. Intervjupersoner 
som redovisas i denna invente-
ring bekräftar den bilden, samt 
understryker att det eventuellt 
fortsatt att öka. Om man ser 
på siffror från Brottsförebyg-
ganderådet (BRÅ) kring an-
mälda brott i vår stadsdel kan 
man se att 595 våldsbrott13 

anmäldes 2012 och att de pre-
liminära siffrorna för 2013 
är 506 st. Sexualbrott14 69 
anmälda (-12) och 50 (-13).  
Hot-, kränknings- och frihets-
brott15 anmäldes 832 brott 
(-12) och 728 (-13). Alkohol- 
och narkotikabrott16 anmäl-
des 667 brott (-12) och 343 
(-13). Stöld-, rån- och häleri-
brott17 anmäldes 2511 brott 
(-12) och 2408 brott (-13). Po-
lisen påtalar i denna invente-
rings intervju att en markant 
uppgång i inbrott skett under 
2013/2014.

Enligt BRÅ anmäldes 2012 
i Skarpnäcks stadsdel  456 
brott som klassificerades som 
misshandel, inkl grov miss-
handel.18 21 fall av misshan-
del mot barn 0-6 år (inkl grov 
misshandel).19 20 fall av våld-
täkt, inkl grov våldtäkt.20 14 
fall av grov kvinnofridskränk-
ning (ingår också i hotbrott).21 

26 fall av grov fridskränkning 
(ingår även i hotbrott). 6 fall 
av olaga förföljelse (ingår även 
i hotbrott) och 54 fall av rån 
inkl.grovt rån (ingår även i 
stöldbrott)22 . 

Hatbrott enligt BRÅ” innebär 

att någon angriper en person 
eller en grupp av människor 
p g a deras etniska bakgrund, 
religion, sexuella läggning el-
ler könsöverskridande identi-
tet.”23 Det som är problema-
tiskt med just hatbrott, när 
man försöker få en bild av om-
fattningen, är att det inte är ett 
särskilt brott i juridisk mening 
utan är en aspekt av motivet 
bakom brottet. Det betyder att 
det inte finns någon särskild 
brottskod för registrering av 
hatbrott när det görs en po-
lisanmälan. Siffrorna bakom 
hatbrottsstatistiken kommer 
istället från polisanmälning-
ar som specialgranskats och 
självrapporterad utsatthet. En 
nationell trygghets undersök-
ning gjordes 2012 och enligt 
den utsattes uppskattnings-
vis 86000 personer (1,2 %) 
av Sveriges befolkning (mellan 
16-79 år) för 151000 främ-
lingsfientliga hatbrott under 
2011. 

Jämfört med tidigare års mät-
ningar kan man notera en lik-
nande fördelning mellan främ-
lingsfientliga hatbrott och 
homofobiska hatbrott. Det 
absolut vanligaste hatbrotts-
motivet är dock de med främ-
lingsfientliga/rasistiska motiv. 
Olaga hot/ofredande är den 
vanligaste brottstypen, följt 
av våldsbrott och ärekränk-
ning. Man kan dock se att 
vissa brottstyper är mer ka-
raktäristiska för vissa motiv. 
Hets mot folkgrupp är vanli-
gare vid antisemitiska och isla-
mofobiska hatbrott. Andelen 
våldsbrott är högre vid homo- 
bi- och heterofobiska samt 
afrofobiska hatbrott, medan 
olaga diskriminering är vanli-
gare vid antiromska hatbrott.  
I 50 % av de identifierade hat-
brottsanmälningarna var gär-
ningsmannen obekant för den 
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utsatta. I 32 % var brottsoff-
ret bekant med gärningsper-
sonen ( t ex kollega, granne, 
skolkamrat) och i 5 % av an-
mälningarna var gärningsper-
sonen en närstående. Hat-
brott sker på olika platser där 
människor vistas i sin vardag. 
Den vanligaste brottsplatsen i 
de identifierade hatbrottsan-
mälningarna från 2012 var all-
män plats, såsom gator, torg, 
parker och köpcentrum. Allt 
fler hatbrott sker på internet.24

Händelsen i Kärrtorp skul-
le kunna anses röra sig i 
trakter av hatbrott. En viss  
oenighet finns kring vad man 
anser bör inkluderas i begrep-
pet hatbrott, trots det ”råder 
en internationell enighet om 
att händelsen är ett resultat av-
bristande respekt för mänskli-
ga rättigheter och människors 
lika värde.”25

Forskning visar att det fram-
för allt är brottsoffer som 
drabbas av hot och/eller otillå-
ten påverkan, ofta i samband 
med brottet eller nära inpå. 
Polisen tycker sig se att många 
unga människor förefaller 
omedvetna om att trakasse-
rier i samband med brott är ett 
brott i sig. Oavsett om det ut-
talas på internet, via sms eller 
framför vittnen. Med anled-
ning av det kan man anta att 
benägenheten att anmäla hot-
brott är låg. 50% av de miss-
tänkta gärningsmännen av 
olaga hot 2010 var mellan 15-
25 år gamla.26 2012 anmäl-
des 87100 misshandelsbrott 
till polisen – omkring 12000 
av dem rörde barn under 15 
år. 85 % av de misstänkta är 
män.27 Under 2012 anmäldes 
16900 sexualbrott vilket är 
en marginell minskning jäm-
fört med 2011. Totalt anmäl-
des 2880 våldtäkter mot barn 

i ålder 0-17 år. 10 % av offren 
var pojkar. Pojkar som offer 
var högst representerade i ål-
dersgruppen 0-14 år och lägst 
representerade i åldersgruppen 
15-17 år. Bland de vuxna off-
ren var 96 % kvinnor. 98 % av 
dem som misstänks för sexual-
brott är män.28

Antalet anmälda fall av våld 
mot kvinnor har ökat under 
lång tid i Sverige. Till viss del 
kan det förklaras att detta är 
en följd av förändrad lagstift-
ning på 80-talet som inte gör 
det möjligt att dra tillbaka en 
gjord anmälan, detta då man 
såg att mannens påverkan är 
så stark att det ofta blev fal-
let när kvinnan själv stod som 
målsägare. Nu faller våld mot 
kvinnor och våld i nära rela-
tioner under allmänt åtal vil-
ket antagligen påverkat an-
mälningsstatisktiken. Bland 
främst två grupper kan man se 
en tydlig ökning; ensamståen-
de mödrar som utsätts av när-
stående och kvinnor som blir 
utsatta för våld i yrkeslivet. 
Drygt 85 % av de som är miss-
tänkta gärningsmän i ärenden 
som gäller våld mot kvinnor är 
män (2010). Mörkertalet vid 
dessa brott antas vara stort då 
så oftast är fallet när gärnings-
mannen är en nära anhörig, 
vid alla typer av brott. 2010 
ledde 20 % av anmälningar-
na till att en misstänkt kunde 
knytas till brottet, i än färre 
fall ledde anmälan till fällan-
de dom.29

I vår stadsdel finns Brotts-
offerjouren som i sin statis-
tik för 2013 bl a anger att 
de mött 2079 brottsoffer, va-
rav kvinnor är ca 250 fler än 
män (utgjort drygt 60%). Den 
överlägset största åldersgrup-
pen bland hjälpsökande har 
varit mellan 26-64 år gamla. 

På Brottsofferjouren har man 
2013 24 stycken olika brottsty-
per 30 som detta antal klienter 
spridit sig över.  De brottstyper 
som tydligt har överlägset fler 
kvinnor än män som brottsof-
fer är; misshandel, grov (kvin-
no)fridskränkning, ofredande, 
olaga hot, stöld/väskryckning/
fickstöld, våldtäkt och övri-
ga sexualbrott. De enda två 
brottstyper där män utgör 
fler av brottsoffren, som BOJ 
mött än kvinnor under 2013, 
är rån och andra tillgrepps-
brott. Fördelat över ålders-
grupp kan man se att gruppen 
12-25 år endast är flest bland 
offren i brottstyp våldtäkt och 
övriga sexualbrott. I alla an-
dra brottstyps- kategorier är 
åldersgruppen 26-64 år den 
absolut största gruppen som 
drabbats av brott. I statistiken 
från BOJ blir det också tydligt 
att könsfördelningen förskjuts 
när åldersgruppen 12-25 år 
blir åldersgrupp 26-64 år, i 
den första är könsfördelning-
en mer eller mindre jämt för-
delad 31 medan i den senare är 
65 % av brottsoffren kvinnor. 
Om man ser på åldersgrup-
pen under 25 år så är till ex-
empel brottstypen misshandel 
helt jämt fördelad mellan poj-
kar och flickor (86 st pojkar 
och 86 st flickor). Rån, ola-
ga hot, ofredande, stöld/väs-
kryckning/fickstöld, våldtäkt 
och övriga sexualbrott är de 
brottstyper som rymmer flest 
antal brottsoffer i den ålder-
skategorin.32

Vid möten med samordnaren 
för Brottsofferjouren i vår 
stadsdel har en kontakt byggts 
upp för framtida samverkan 
kring brottsutsatta personer 
i församlingen. Brottsoffer-
jouren har utmärkt kompe-
tens kring juridisk tågordning, 
skyldigheter och rättigheter 
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som en person som varit utsatt 
för brott ofta baxnar något in-
för och behöver stöd i. Den 
kompetensen är ett mycket 
gott komplement till våra en-
skilda samtal, och vi i vår tur 
besitter en mycket god utbild-
ning och erfarenhet av enskil-
da stödsamtal där stora frågor 
kring liv och död, meningsfrå-
gor och skuld och skam ofta 
finns med. Den kompetensen 
kan vi stötta Brottsofferjour-
ens samordnare och ideella 
med, vid behov. Allt i syfte att 
på bästa sätt kunna ge stöd åt 
en person som varit utsatt för 
brott, med allt vad det innebär.

Fotnoter 

10  Dock lite problematiskt eftersom enbart 

73 personer tillhör den delen i vår stadsdel 

att göra några generaliseringar. Men ändock.  

11 Det ekonomiska biståndet ges i form av 

försörjningsstöd och bistånd för livsföring i 

övrigt enligt SoL 4 kap 1 §. Biståndet ska ga-

rantera skälig levnadsnivå

12  Ur Jämlikhetsanden Richard Wilkinson/

Kate Pickett 2012

13  I denna brottskategori ingår mord, dråp, 

barnadråp, misshandel med och utan död-

lig utgång, våldtäkt inkl grov våldtäkt, grov 

fridskränkning, grov kvinnofridskränkning, 

våld mot tjänsteman samt rån inkl grovt rån 

(källa BRÅ). 

14 Med sexualbrott avses här brott mot BrB 

6 kap samt barnpornografibrott, sexköps-

brott och människohandel för sexuella än-

damål. Sexualbrott är generellt sett brott 

med ett stort mörkertal. Brott som begås i 

det privata och där offer och förövare är be-

kanta anmäls i mindre utsträckning. Mör-

kertalet är också större om offret är barn el-

ler en ung person och speciellt om brotten 

begås inom familjen (källa BRÅ).

15  Här ingår samtliga brott enligt BrB 4-5 

kap samt hot eller förgripelse mot tjänste-

man, olaga diskriminering, hets mot folk-

grupp, överträdelse av besöksförbud, våld-

samt motstånd, egenmäktighet med barn, 

utpressning och ocker (källa BRÅ).

16  Som narkotikabrott redovisas brott mot 

narkotikastrafflagen och lagen om straff för 

smuggling, rattfylleri under påverkan av 

narkotika samt brott mot lagen om kontroll 

av narkotika. Som alkoholbrott räknas brott 

mot alkohollagen och mot lagen av försälj-

ning av teknisk sprit, rattfylleri och dop-

ningsbrott. Rattfylleribrotten redovisas ock-

så under trafikbrotten (källa BRÅ).

17  I denna kategori ingår samtliga brott inkl 

rån och grovt rån i BrB 8 kap, häleribrott 

BrB 9 kap 6-7§§. Rånbrotten finns också re-

dovisade under våldsbrotten (källa BRÅ). 

18 Med misshandel, grov misshandel avses 

brott mot BrB 3 kap, 5-6§§. Dessa brott ut-

gör majoriteten av de våldsbrott som polis-

anmäls i Sverige. Mörkertalet är stort och 

man räknar med att ungefär en fjärdedel 

av alla misshandelsbrott anmäls till polisen. 

Grova brott anmäls oftare än lindriga, brott 

mellan obekanta oftare än mellan bekanta 

och brott som sker på allmän plats oftare än 

de som sker på privat plats (källa BRÅ).

19  Under 2012 anmäldes 3230 misshan-

delsbrott mot barn i åldern 0-6 år i Sverige. 

Det är svårt att ta reda på den egentliga om-

fattningen av barnmisshandel eftersom off-

ret inte kan polisanmäla själv utan är bero-

ende av att någon annan gör det.  Antalet 

anmälda misshandelsbrott mot barn 0-6 år 

ökade med elva procent i Sverige i stort jäm-

fört med 2011. Den polisanmälda misshan-

deln av barn 0-6 år har ökat sedan senare 

delen av 1980-talet. Den allra största delen 

av ökningen under 00-talet beror på föränd-

ringar i anmälningsbeteendet hos tre viktiga 

grupper: föräldrar, personal på förskola och 

skola samt socialtjänsten (Källa BRÅ).

20   Med våldtäkt avses brott mot BrB 6 kap, 

1§. De allra grövsta våldtäktsbrotten och de 

brott som begåtts av en för offret obekant 

person är antagligen bättre representerade 

i förhållande till det faktiska antalet brott. 

Mörkertalet för våldtäktsbrott, i synnerhet 

de som begås i det privata och riktas mot en 

person som gärningsmannen är bekant med, 

är antagligen mycket stort (Källa BRÅ).

21 Med grov kvinnofridskränkning avses 

här brott mot BrB 4 kap 4a §. Om en man 

utsätter en kvinna, som han har eller haft en 

nära relation med för upprepade kränkning-

ar som t ex misshandel, olaga hot, ofredan-

de, hemfridsbrott och sexuellt tvång kan han 

dömas för grov kvinnofridskränkning. Fr o 

m 1999 redovisas detta brott separat i statis-

tiken (Källa BRÅ).

22  Med rån och grovt rån avses brott en-

ligt BrB 8 kap, 5-6§§. Mörkertalet varierar 

för olika typer av rån. T ex för bank- och 

postrån samt rån mot värdetransport torde 

mörkertalet vara i stort sett obefintligt. Dä-

remot kan man utgå från att mörkertalet är 

betydande för personrån då anmälningsbe-

nägenheten är mindre för denna grupp (Käl-

la BRÅ).

23 Källa BRÅ.se Hatbrott

24  Källa Statistik 2013 Brottsofferjouren 

Stockholm Sydost

25  Källa BRÅ.se Hatbrott

26  Källa BRÅ.se Hatbrott

27  Källa BRÅ.se Hot och påverkan

28  Källa BRÅ.se Våld och misshandel

29  Källa BRÅ.se Våldtäkt och sexualbrott

30  Källa BRÅ.se Misshandel mot kvinnor

31  Andra tillgreppsbrott, ekonomisk brotts-

lighet, förtal/förolämpning, grov(kvinno)

fridskränkning, identitetsstöld/förfalskning, 

inbrott, misshandel, mord7dråp/vållande 

till annans död, mordförsök, människorov/

människohandel, ofredande, olaga förföljel-

se, olaga hot, rån, skadegörelse, stöld/väs-

kryckning/fickstöld, trafikbrott, våldtäkt, 

våldtäktsförsök, övergrepp i rättssak, över-

trädelse av kontaktförbud, övriga brott mot 

frihet och frid, övriga sexualbrott, övrigt

32   52 % kvinnor, 48 % män

Om vi vill 
sträva efter att 

skapa en frizon för 
människor måste 
vi vara varsamma 
så vi inte binder 
dem i nya nät. 



Folkmängd och  
ålder

Skarpnäcks församling hade 
en folkmängd på 45411 (44 
608) personer 2013-12-31, 
varav 9380 (9170)personer 
var under 18 år (vilket utgör 
21%) samt 9448 (9279) var 
personer som är utrikesfödda 
(utgör också 21%). För hela 
staden är de procentsatserna 
19% som är under 18 år och 
23% som är utrikesfödda.

Befolkningspyramiden i 
Skarpnäcks församling ser ut 
som den för Stockholm i sin 
helhet, med ganska många små 
barn (0-5 år) och en ”puckel” 
kring 30 års ålder. Samma sak 
gäller i stort sett de olika de-
larna av församlingen. Skarp-
näcks gård avviker något ge-
nom att fler 49-62-åringar är 
bosatta här, liksom något fler 
barn och ungdomar. Däremot 
är antalet invånare i åldern 
25-35 år färre. I Hammarby-
höjden är 21-40-åringarna fler.

Antalet invånare i församling-
en ökade med cirka 1300 per-
soner år 2009. Ökningen av-
tog 2010 och 2011, för att 
sedan öka något under 2012. 
Under dessa år har födelsenet-
to (antalet födda minus antalet 
döda) varit ganska konstant. 
Det som har varierat är flytt-
nettot (antalet inflyttade mi-
nus antalet utflyttade ). 

En prognos för befolknings-
förändringar fram till år 2021 
visar att andelen 6-15-åring-
ar förväntas öka, efter att ha 

minskat under perioden 2003 
till 2012. Samma sak gäller 
andelen 65-79-åringar.

Ökningen av andelen 6-15- 
åringar förväntas vara tydli-
gast i Skarpnäcks gård, där den 
redan ligger lite högre än i öv-
riga församlingen (drygt 12% 
av befolkningen år 2012).

Ekonomi

Enligt  Stockholms stads siff-
ror redovisade på hemsidan 
”Statistik om Stockholm”  
kan man se hur medelinkom-
sten för Skarpnäcks befolk-
ning följer hela Stockholms 
stads kurva vad gäller löneut-
veckling men också ligger på 
ett något ökande avstånd un-
der hela stadens medelinkomst 
stadigt under samma period. 
Man kan också se på perio-
den 2000-2011 hur inkomst-
klasserna sett ut i mängd från 
spannet mellan kategori 0 tkr, 
0,1-159.9 tkr, 160-319.9 tkr, 
320-499.9 tkr och 500tkr och 
uppåt. Den tydliga tendensen 
under det tidsspannet visar 
att antalet invånare i Skarp-
näck som tillhör den allra läg-
sta kategorin ökat med när-
mast en tredjedel (1916 st till 
2719)medan de två översta 

inkomstkategorierna tredubb-
lats (näst högsta) respektive 
fyrdubblats (den högsta från 
644 st till 2763 st). Den in-
komstklass som tycks minst 
förändrad procentuellt sätt 
är den i kategorin 160-319.9 
tkr vilket också utgör mitten-
kategorin av de fem inkomst-
klasserna. Således har stora 
förändringar skett under el-
vaårsperioden i inkomstläget i 
Skarpnäck, där de som har de 
allra svårast och de två kate-
gorierna av höginkomsttagare 
varit de som ökat allra mest. 
Den inkomstkategorin som 
befinner sig ett steg upp från 
0tkr dvs kategorin 0.1-159.9 
tkr har blivit ca 30% färre per-
soner. På en kartbild över hur 
inkomstkategorierna förde-
lar sig på Skarpnäcks försam-
lings olika stadsdelar under 
2010 kan man se att Enske-
dedalen följt av Björkhagen är 
de stadsdelar där flest personer 
med högre inkomst bor. 

I Skarpnäck var antalet hus-
håll med ekonomiskt bistånd 
596 st (mars 2011), 592 st 
(mars 2012) och 550(mars 
2013) och 564 mars 2014. 
I genomsnitt fick respektive 
hushåll ett ekonomiskt bistånd 
på 8595 kr i Skarpnäck under 
mars 2013. Den summan var 
en liten minskning sen 2012 
med ca 50 kr/månad.  I mars 
2014 hade samma summa 
ökat något till 8865 kr. 

Siffror hämtade från Skarp-
näcks stadsdelsförvaltning gäl-
lande ekonomiskt bistånd där 
det främsta försörjningsskälet 
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Inventeringen 
inleder ett arbete 

som kan innebära 
stora förändringar 
i församlingens 
arbetssätt. 

Befolkningsstatistik
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framgår visar bl. a att i mars 
2014 var det 24 (15)  hushåll 
som var aktuella för ekono-
miskt bistånd p g a inkomsten 
var för låg som följd av ofrivil-
ligt deltidsarbete. I  3( 4) hus-
håll under samma tid arbetade 
man heltid, men var ändå ak-
tuell för försörjningsstöd. Just 
det säger något om löneläge 
och arbetssituation för vissa 
människor som befinner sig i 
arbete. Arbete och inte bara 
arbetslöshet kan uppenbarli-
gen båda leda till ekonomiskt 
bistånd för en person.

Ohälsa

Enligt Stockholms stads siff-
ror redovisade på hemsidan 
”Statistik om Stockholm”  har 
ohälsotal beräknats i antalet 
dagar ersatta/person i befolk-
ningen som är mellan 16-64 år. 
Där kan man se att två områ-
den sticker ut som mer utsatta 
och det är främst Kärrtorp och 
Bagarmossen följt av Skarp-
näcks gård. Generellt sätt kan 
man säga att statistiken pekar 
på att kvinnor mår sämre än 
män och att man mår sämre i 
takt med stigande ålder.

Prognos över be-
folkningsutveck-
lingen i Skarpnäcks 
stadsdel och hur 
det inverkar på 
stadsdelsförvalt-
ningens priorite-
ringar

Sammanfattning i stora drag 
utifrån Stadsdelsförvaltningens  
underlag för budget 2015 med 
inriktning 2016 & 2017 33  ;

- De senaste åren har präglats 
av en omfattande utbyggnad 
av förskolor då antalet barn i 
förskoleåldern ökat i stadsde-
len. Enligt befolkningsprogno-
sen förväntas ökningen av an-
talet barn i åldern 1-5 år nå 
sin kulmen runt 2019. För att 
uppfylla barnomsorgsgarantin 
tvingas förvaltingen bygga ut 
antalet förskoleplatser. Beho-
vet av förskoleplatser är något 
ojämnt fördelat inom stadsde-
len då man ser att det framfö-
rallt i Hammarbyhöjden som 
behovet av platser är stort.

- I avseende barn och ung-
dom ser förvaltningen ett 
ökat behov av socialtjäns-
tens insatser nu och framåt. 
   - Förstärka ett evidensbaserat 
och sammanhållet arbetsätt 
inom utredning av barn och 
ungdom som har sammansatt 
problematik med både funk-
tionsnedsättning och vård-
nadshavare som brister i om-
sorgen. Inom individ- och 
familjeomsorgen kan förvalt-
ningen se ett ökat behov av in-
satser för barn och ungdomar 
under treårsperioden. Framfö-
rallt gäller denna ökning barn 
och ungdomar med funktions-
nedsättning av olika slag och 
behov av insatser enligt både 
SoL34 och LSS.35 Det ökande 
behovet av insatser bekräftas 
även av landstingets verksam-
heter.

- Stärka samverkan och ut-
veckla metoder kring tidig 
upptäckt av barn som riskerar 
att fara illa.

- Fortsatt kvalitetsutveckling 
i samverkan med andra för-
valtningar i staden i arbetet 
med ensamkommande flyk-
tingbarn.

- Man ser en minskad efter-
frågan på sommarkollo för 
barn, en möjlig orsak till detta 
tror man kan vara att avgifts-
nivåerna ändrats.

- För att kunna behålla den 
höga ambitionsnivån för de re-
gionaliserade insatserna inom 
våld i nära relationer är det 
av central vikt med statligt ut-
vecklingsstöd som budgetför-
stärkning. Förvaltningen öns-
kar att staden borde arbeta för 
en verksamhet där även lands-
tinget ingår som part. Hälso- 
och sjukvården behöver vara 
med för att det ska gå att nå 
en hållbar planering utifrån 
preventivt och långsiktigt häl-
sofrämjande arbete, skriver 
man.  Forskning visar att barn 
som upplevt våld i nära rela-
tioner får hälsomässiga kon-
sekvenser av det som vuxna. 
Våld i nära relationer innebär 
stora ekonomiska konsekven-
ser för samhället. Att minska 
våldet i nära relationer är inte 
bara en viktig samhällsfråga 
utan också en barnrättsfråga, 
en jämlikhetsfråga (genus) och 
en HBTQ-fråga.

- Medborgarnas upplevelse 
av trygghet i sina bostadsom-
råden är en prioriterad fråga 
och man understryker vikten 
av att det trygghetsskapande 
arbete man hittills gjort även 
fortsättningsvis prioriteras, i 
det är det understryket vikten 
av att det ekonomiska stödet 
från staden till Skarpnäckslyf-
tet inte upphör. Inom ramen 
för det brottsförebyggande 
och trygghetsskapande arbe-
tet har förvaltningen förlängt 
projektet Skarpnäckslyftet till 
2015. Andelen unga i åldrarna 
7-18 år ökar stort i stadsdelen 
under de kommande åren och 
det förebyggande arbetet be-
höver prioriteras.

- Stadsdelarnas samarbe-
te med bostadsbolagen, poli-
sen och skolan utifrån målet 
att motverka nyrekrytering av 
ungdomar till kriminalitet be-
höver nu utvärderas och en 
kunskapsbank byggt av goda 
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exempel kring förebyggande 
insatser mot social oro, som 
gett resultat behövs.

- Inom området individ- och 
familjeomsorgen kommer för-
valtningen att arbeta fram en 
handlingsplan och strategi för 
en sammanhållen socialtjänst 
i Skarpnäck i syfte att nå en 
innovativ, långsiktig och håll-
bart evidensbaserad social-
tjänst.

- Centrala mål man ang-
er handlar om valfrihet och 
mångfald i mötet med social-
förvaltningen där arbetet med 
trygghet och hållbar utveck-
ling särskilt understryks.

- Mer samordnade insatser 
och utveckla regionaliserade 
öppenvårdsalternativ för miss-
brukare med komplexa vård-
behov, som bl a arbetar för att 
förhindra vräkningar hos mål-
gruppen.

- Utveckla samverkan mellan 
myndigheter inom rehabilite-
ringsområdet för sjukskrivna 
personer med försörjnings-
stöd.

- När det gäller möjligheter 
till försörjningsstöd vill man 
starta ett strukturerat samar-
bete kring målgruppen inom 
rehabiliteringsområdet, mel-
lan olika myndigheter. ”Fin-
sam”, finansiell samordning 
mellan staden, landstinget, 
försäkringskassan och arbets-
förmedlingen. 

- Viktigt att finna former 
för att stödja romers speciel-
la utbildnings- och arbetslös-
hetsproblematik. Under tre-
årsperioden har förvaltningen 
tillsammans med arbets-
marknads- och utbildnings-
förvaltningen Länsstyrelsens 
ESF-projekt för inkludering av 
romer i majoritetssamhället.

- Vidareutveckla ett inklude-
rande stöd för barn och ung-
domar med romsk bakgrund.

- Inom äldreomsorgen 

minskar antalet äldre över 80 
år dock behövs fortfarande 
fler och mer flexibla boende-
former för den målgruppen. 
Antalet personer äldre än 80 
år kommer minska fram till 
2020 och ökar sedan igen un-
der påföljande tioårsperiod. 
Samtidigt kommer antalet per-
soner i åldern 65-79 att öka. 
Den äldre byggnaden på vård- 
och omsorgsboendet Hemmet 
för Gamla uppfyller troligen 
inte dagens krav på god ar-
betsmiljö och måste på sikt av-
vecklas. Planer för ersättnings-
byggnad finns.

- Man ser att sjukfrånvaron 
inom äldreomsorgen fortsatt 
att öka de senaste året, så även 
på anställda inom området in-
divid och familjeomsorg inkl. 
socialpsykiatrin.

- För personer med fysisk 
och psykisk funktionsnedsätt-
ning kommer det sannorlikt 
att behövas boendeformer för 
gruppen yngre med demens-
sjukdom. Utbyggnaden av 
gruppbostäder kommer för-
valtningen bidra till.

- Starta alternativa boende-
former för personer med psy-
kiska funktionsnedsättningar

- I Hammarbyhöjden-Björk-
hagen kommer de kommande 
åren uppskattningsvis 1500-
3000 nya lägenheter byggas, i 
Bagarmossen-Skarpnäck pla-
neras för ca 2500 lägenheter.

- När det gäller försöks- och 
träningslägenheter har beho-
ven tidigare ansetts som tillgo-
dosedda för personer med psy-
kiska funktionsnedsättningar, 
missbruk och för hemlösa. Det 
är viktigt inför de kommande 
tre åren att förvaltningen i hög 
utsträckning, inom projektet 
”Bostad först”s ramar, kan 
lösa boendefrågorna för dessa 
tre målgrupper genom alterna-
tiv på hemmaplan genom en 
god tillgång på tränings- och 

försökslägenheter.
- Med utgångspunkt i park-

planen ansöker förvaltningen 
om investeringsmedel till upp-
rustning av tre lekplatser, en 
naturpark och ny dränerings-
ledning i ett koloniområde.

- En utmaning inom kul-
turområdet är att fortsät-
ta utvecklingen a verksamhe-
ter generellt inom stadsdelen 
som helhet och specifikt göra 
Skarpnäcks Kulturhus till cen-
trum för detta.

Fotnot  

33 Samtliga uppgifter under denna rubrik 

hämtas från dokumentet Skarpnäcks stads-

delsnämnd, underlag för budget 2015 med 

inriktning 2016 och 2017 där beslut också 

lämnas av Skarpnäcks stadsdelsnämnd att 

underlaget godkänns och att ärendet över-

lämnas till kommunstyrelsen undertecknat 

av stadsdelsdirektör Margareta Östrand.

34  Socialtjänstlagen

35  Lag om stöd och service till vissa funk-

tionshindrade - LSS 

LSS är en rättighetslag som ska garante-

ra personer med omfattande och varaktiga 

funktionshinder goda levnadsvillkor, att de 

får den hjälp de behöver i det dagliga livet 

och att de kan påverka vilket stöd och vilken 

service de får. Målet är att den enskilde får 

möjlighet att leva som andra. 

LSS ger rätt till tio insatser för särskilt stöd 

och särskild service som människor kan be-

höva utöver det som de kan få genom annan 

lagstiftning. LSS är ett komplement till an-

dra lagar och innebär inte någon inskränk-

ning i de rättigheter som andra lagar ger. En 

begäran om stöd och service från en person 

som ingår i lagens personkrets bör i första 

hand prövas enligt LSS om det är en insats 

som regleras i lagen. Motivet till detta är att 

det i allmänhet får antas vara till fördel för 

den enskilde.
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Bostadsförhållanden

Boendet förändras

Bostadsförhållandena i 
församlingen lyftes i den 
förra inventeringen fram 
som en fråga att fördju-
pa sig i för att öka vår för-
ståelse för sambandet mel-
lan hur församlingsbornas 
mående och deras bostads-
situation kan höra samman.

Antalet hyresrätter i området 
har sjunkit kraftigt. Det gäl-
ler både inom allmännyttan 
och hos privata värdar. Samti-
digt har andelen bostadsrätter 
ökat från 16 % av lägenhets-
beståndet år 1990 till att vara 
drygt hälften av alla lägenhe-
ter 2011, för att sedan fortsät-
ta öka några procentenheter 
2012 och 2013.

Antalet lägenheter totalt har 
ökat från 18211 till 19900 
(19824 st 2011) under samma 
tid.

  Antal lägenheter år: 
   1990       2013
  
  Allmännyttan

  9390 (51,6%)    6 202 (30,1%)
 

  Övriga hyresrätter  

  5827 (32%)    3601 (18,1%) 

  
Bostadsrätter 

  2994 (16,4%)       10 308 (51,8%

 
Uppgifter om bostädernas 
storlek i Flaten-Orhem-Skrub-
ba redovisas inte. I detta om-
råde finns 46 bostäder, uppgif-
ter om dessas storlek saknas.

Bostädernas storlek och-
fördelning; totalt finns det 
närmare 23 000 bostäder i 
Skarpnäcks församling. Den 
övervägande delen, närma-
re bestämt 19 900 bostäder, 
är lägenheter i flerbostadshus 
(hyresrätter och bostadsrät-
ter). Av bostäderna i försam-
lingen finns också 2086 bostä-
der som klassas som småhus, 
alltså utgör villor och hus klas-
sade som större än småhus, ca 
1000 stycken (hittade inga ex-
akta siffror på det). Det bety-
der i % räknat att 86,5% av 
församlingens bostäder utgörs 
av lägenheter i flerbostadshus, 
9 % utgörs av bostäder som 
klassas som småhus och en-
bart ca 4,5% utgörs av villor/ 
större hus.

Enligt Stockholms stads siff-
ror redovisade på hemsidan 
statistik om Stockholm kan 
man se att boendeformerna 
i flerbostadshus i Skarpnäck 
har förändrats en hel del mel-
lan tioårsperioden 2002-2012, 
där allmännyttan sjunkit från 
7478 bostäder till 6066 st 
(sänkning med ca 20%), öv-
riga hyresrätter  sjunkit från 
5969 st till 3642 st (sänkning 
med 40% eller med 2327 lä-
genheter) men där bostads-
rätterna istället nästintill för-
dubblats i antal (från 5448 till 
10179 st).
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Diakonernas enskilda kontakter

Diakonala möten

Diakonernas kartläggning 
av enskilda kontakter visar 
att telefon är den huvudsakli-
ga kontaktvägen till försam-
lingens diakoner. Diakoner-
na möter fler kvinnor än män. 
Själavård är under de två re-
dovisade veckorna den störs-
ta delen av diakonernas sam-
manlagda arbete, men adderar 
man de två kategorierna eko-
nomisk rådgivning/ fonder och 
stöd vid myndighetskontakt så 
utgör det också en mycket stor 
del av arbetet. Att många kon-
takter sker inom verksamhet 
blir också uppenbart. Möten 
med individer men inom oli-
ka verksamhet uppgår till den 
största mängden enskilda kon-
takter under de två redovisade 
veckorna, det faller sig ganska 
naturligt då verksamheter just 
sker i grupp och många kon-
takter skapas där.

Diakonernas enskilda kon-
takter har viktiga budskap 
att förmedla när det gäller att 
försöka förstå och tolka hur 
människor har det i Skarp-
näcks församling. I enskilda 
samtal möter diakonerna ofta 
hur konsekvenser av politis-
ka beslut drabbar eller påver-
kar en individs vardagsliv och 
ibland i det allra mest centrala 
för en människa. I berättelser-
na och samtalen växer en bild 
av hur vårt samhälle mår fram. 
I enskilda samtal blir ofta, den 
annars ibland diffusa, kopp-
lingen mellan struktur och in-
divid tydlig. I den enskilda och 
högst unika berättelsen om er-
farenhet av våld i nära relatio-
ner blir det också den gemen-
samma berättelsen om hur en 

människa mår när man är ut-
satt för ett trauma och hur vårt 
biologiska psyke reagerar oav-
sett många av de delar av våra 
liv och resurser som skiljer oss 
åt. Kampen för en nära anhö-
rig med demens som behöver 
vård är alltid högst personlig, 
men den synliggör också nor-
mer kring vem som är att be-
trakta som närmast anhörig i 
Sverige och vem som inte är 
det och vad det i sin tur stäng-
er och öppnar för dörrar för de 
drabbade. I en högst personlig 
berättelse om djupaste stress i 
väntan på försäkringskassan 
och vårdens beslut kring sjuk-
skrivning kontra sjukersätt-
ning ryms också en beskriv-
ning av diagnosens centrala 
roll i dagens Sverige, där skill-
naden mellan att ha en och att 
vänta på en utgör en värld av 
skillnad ur ett trygghets- och 
omsorgsperspektiv.

I tidigare inventering hade 
man formulerat ett antal rub-
riker för att försöka skapa un-
derlag för statistik utifrån frå-
gan om vilken nöd det är som 
diakonerna möter i enskilda 
samtal, dessa rubriker används 
även i denna inventering.

• Egen sjukdom
• Ensamhet 
• Livskriser – t ex separa-

tion/död/sjukdom
• Relationsproblem
• Stöd i ekonomisk utsatt-

het
• Eget eller anhörigs miss-

bruk
• Psykisk ohälsa (t ex neu-

ropsykiatriskt funktions-
hinder, depression, ång-
est)

• Anhörigs sjukdom
• Livsval

• Utanförskap
• Svårigheter i kontakt 

med myndigheter
• Svårigheter med barnen.

I en högst personlig 
berättelse om 

djupaste stress 
i väntan på 
försäkringskassan och 
vårdens beslut kring 
sjukskrivning kontra 
sjukersättning ryms 
också en beskrivning 
av diagnosens centrala 
roll i dagens Sverige, 
där skillnaden mellan 
att ha en och att 
vänta på en utgör 
en värld av skillnad 
ur ett trygghets- och 
omsorgsperspektiv.
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Intervjuer

Intervju med Margareta 
Östrand, stadsdelsdirek-
tör  

Vi har noterat en upplevd ök-
ning av droganvändning bland 
unga i Skarpnäcks församling. 
Är det något ni känner igen? 
– Bland de som är ute och ar-
betar med ungdomar beskriver 
man den situationen. Vartan-
nat år gör staden en stor un-
dersökning bland ungdomar 
med fokus på förhållningssätt 
till alkohol och droger, den är 
samstämmig med  SkarpBrå39 
där man också konstaterar  en 
ökning av cannabisanvänd-
ning i Stadsdelen.

Hos oss i kyrkan (såsom i res-
ten av samhället) ser vi det 
snabbt ökande trycket från 
eu-medborgare som försöker 
klara försörjning med tigge-
ri. Vi ser dessvärre ingen ljus-
ning, utan befarar att nästa 
steg är att trycket kommer es-
kalera. Vad tror du? 

– Stadsdelsförvaltningen står 
ganska maktlös så länge det 
inte handlar om fara för liv 
eller om barn finns med. Då 
kan man göra nödprövning-
ar. Margareta tror att man 
från de vuxnas sida vet det om 
Sverige, att har man barn med 
sig på bosättningarna eller när 
man arbetar så går socialtjäns-
ten in på en gång. På social-
tjänsten syns dessa personer 
över huvudtaget inte. De vill 
inte ha någon kontakt och sö-
ker inte stadsdelsförvaltning-
ens hjälp.

Jag undrar om du har någon 
”spaning”, något du ser just 
nu i Skarpnäck? 

– Det är tydligt hur unga 
tjejer mår sämre och sämre, 

det märks bl. a på en mar-
kant ökning av t ex självska-
debeteenden, säger Margareta. 
Omvandlingen av hyresrätter 
till bostadsrätter påverkar seg-
regationen i stadsdelen. Hon 
säger sig stödja bilden vi har 
och som syns i statistiken från 
Statistik om Stockholm, att 
det på samma gång är ökade 
siffror på ohälsotal och ökning 
av bostadsrätter inom samma 
stadsdel. En annan spaning är 
att ett rejält ökat tryck i antal 
orosanmälningar för barn som 
far illa har skett, så pass att 
man på stadsdelen varit tvung-
en att förstärka med personal 
på mottagningsgruppen.

– En skillnad har också skett 
när nyanställd kompetens på 
området våld i nära relationer 
kom på plats i februari i Skarp-
näck, skillnaden består i en 
ökning av ärenden. Margareta 
själv problematiserar den iakt-
tagelsen med en obesvarad frå-
ga gällande om det egentligen 
kanske är så att antalet brott 
inom det området inte ökat  
– utan att man i och med kom-
petenshöjningen som  nyan-
ställd personal står för blivit 
bättre på att upptäcka våld i 
nära relationer. Fler personer 
med den problematiken blir 
sedda och får stöd/åtgärd be-
viljad.

Jag undrar över Skarpnäcks-
lyftet, vad de ser för positiva 
följder av den insatsen? 

– Margareta säger att trygg-
hetsupplevelsen har ökat tack 
vare lyftet. Mycket skedde i 
samarbete med Stockholms-
hem, de vittnar om en minsk-
ning i klotter, och framför allt 
en minskning av rasistiskt klot-
ter. Socialtjänster ser att deras 
omkostnader för placeringar 

för unga killar minskat. Po-
lisen noterar att torget i Ba-
garmossen blivit lugnare, inte 
bara upplevt så utan också 
blivit det. Tidigare fanns stor 
gängproblematik, det ser man 
inte nu. Ett resultat av lyftet 
är bagishuset (för yngre, ung-
domsgård) och bagisgården 
(för unga vuxna mellan 20-25 
år), dessa har kommit till och 
bidrar positivt. Det man kan 
se är alltså resultatet av flera 
gemensamma insatser från oli-
ka aktörer som resulterat i en 
ökad upplevd känsla av trygg-
het.

Jag frågar hurvida Margare-
ta ser att den största segrega-
tionen eller klyftan i mående 
och inkomst är större inom 
varje stadsdelsdel än mellan 
t ex södra och norra delen av 
stadsdelen som helhet? 

– Margareta svarar att vad 
gäller våld i nära relationer så 
finns det ingen skillnad, det 
problemområdet är väldigt 
”demokratiskt” och går inte 
att knyta till socioekonomi el-
ler liknande. Däremot tyck-
er hon att en skillnad är att 
Hammarbyhöjden, Kärrtorp 
och Björkhagen är ganska ho-
mogena stadsdelar. Klyftorna 
är inte så stora och de flesta 
boende rör sig inom liknan-
de spann av inkomst, hälsa, 
livssituation med mindre va-
riationer (från stadsdelens be-
dömning sett) medans Bagar-
mossen och Skarpnäcksfältet 
ser annorlunda ut. Inom Ba-
garmossen finns mycket mer 
av en spridning mellan de re-
sursstarka och de resurssvaga. 
Skarpnäcksfältet (dit Pungpi-
nan hör) ser också så ut, med 
stora skillnader i resursfördel-
ning mellan invånarna.
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Intervju/samtal med Kris-
tina Nilsson polis och 
gruppchef för vårt område  

Kristina informerar om sto-
ra förändringar inom polisen. 
2015 blir polismyndigheten 
en myndighet i hela Sverige, 
landet indelas i 7-8 regioner 
med regionschefer. Ett av syf-
tena med omorganisationen 
är att öka medborgarnas in-
flytande och insyn i polismyn-
digheten. Den nya organisa-
tionen hoppas man också ska 
underlätta för samverkan då 
myndigheten blir en gemen-
sam myndighet. Ett av skälen 
till att en omorganisation bli-
vit önskvärd är att polisen ser 
en förändring i omvärlden där 
brottsligheten och dess förut-
sättningar förändrats – fram-
förallt inom grov kriminalitet.

De lokala poliskontoren fick 
ett uppsving från 2005 då Ca-
rin Götblad gjorde en kart-
läggning i Stockholm på po-
lisnärvaro och ökade upp den 
med 27 nya närpoliskontor. 
En av grunderna i tanken med 
närpoliskontoren var att de 
som arbetar på ett poliskontor 
inte ska ”ryckas” till stora in-
satser på andra delar i Stock-
holm utan vara ”fredade” att 
just vara lokalt förankrade.

Polisens formulerade huvud-
uppgifter just nu är att arbe-
ta mot ungdomar på väg in i 
kriminalitet, våld på allmän 
plats, narkotika och inbrott.

Kristina beskriver ett skall 
i Polisens uppdrag; de skall 
vara uppsökande, kontakt-
skapande och samverka med 
andra aktörer och de skall ha 
lokala poliskontor (för oss i 
Skarpnäcks församling är det 
kontoret i Bagarmossen och 
det är öppet för besök av med-
borgarna torsdagar mellan kl 
16-18). Det lokala kontoret 

ska skapa möjlighet för med-
borgare att möta polis utan att 
man är inblandad i ett brott el-
ler brottsutredning.

Skarpnäckslyftet vad betydde 
det för stadsdelen?

Hon säger att det är myck-
et lyckat, med otroligt bra 
samverkan och resultat. Kris-
tina har tjänstgjort  i områ-
det i drygt tio år. Då var läget 
mycket svårt med stenkast-
ning på polis, bränder, hot och 
gängbildning. Från då till idag 
har det varit en lång process.

Vi tycker oss se att cannabi-
sanvändningen bland unga i 
stadsdelen ökat, vad ser ni?

Många satsningar polisen 
har är inriktade på ungdomar. 
Kontaktpolis finns till alla hög-
stadieskolor i området. För att 
mäkta med arbetsbördan görs 
behovsinventering i skolorna, 
alla högstadieskolor i Skarp-

näck (förutom några riktigt 
små privatskolor) har kon-
taktpolis, så även muslimska 
friskolan. Loven går våldssta-
tistiken upp vad gäller person-
rån och våld på allmän plats, 
därför satsar polisen särskilda 
resurser till loven. ”Operation 
gåsen” är en annan special-
satsning som polisen i vårt om-
råde gör några gånger per år, 
där handlar fokus om att hit-
ta tidigare ostraffade ungdo-
mar under 18 år som använder 
narkotika. Den målgruppen är 
viktig, bedömer polisen, just 
i hänseende att kunna göra 

skillnad och påverka och t o m 
förhindra att ungdomar ham-
nar i långvarigt missbruk och 
kriminalitet. ”Mumin” är en 
samverkan med Mariaung-
dom som polisen har, det är 
målgruppen ungdomar som 
åker fast för ringa narkotika-
innehav för eget bruk. Polisen 
tar då ungdomen till Maria 
ungdoms lokaler, kallar in so-
cialtjänst och föräldrar – det-
ta är en del i Operation Gås. 
De unga får lämna urinprov 
och man gör förhör med dem. 
När polisarbetet är avklarat 
kommer landstingspersonalen 
ner från Mariaungdom och tar 
vid. Under en Gås-operation 
(som pågår i ca 1-2 veckor) 
kommer det in massa barn och 
ungdomar i taget. 3 ungdomar 
dog narkotikarelaterat för-
ra året i Skarpnäcks stadsdel.  
De var 18, 20 och 25 år gam-
la. Två kvinnor och en man. I 
ett av ärendena anmälde poli-
sen socialtjänsten för bristan-
de insats.

Det är mycket sprit och nar-
kotika som säljs på Lagaplan 
– även i butikerna. Polisen har 
koll men kan inte agera på 
anonyma tips och ingen vill 
stå som anmälare.” Det känns 
som att alla ungar röker på!”, 
säger Kristina. Man tar emel-
lanåt in mindreåriga som får 
göra pinkprov, syftet med det 
är att uppmärksamma social-
tjänsten på unga brukare som 
behöver snabb insats för att 
inte sugas in i ”klustren”. Det 
är mest på högstadieskolorna 
och gymnasiet som cannabis 
florerar. Om Kristina ska göra 
en spaning så beskriver hon 
en förändring hon ser. Nu-
mer är det många ungar som 
också säljer narkotika. Tidi-
gare ostraffade ”normisar” 
som säljer främst marijuana 
är extremt vanligt numer. Så 
var det inte förut, då använde 

Det är endast 
genom att 

dela världen som 
vi kan dela världen 
med varandra. 
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man men sålde inte. Det sto-
ra i den förskjutningen är att 
då vill polisen anhålla, det sit-
ter 15-åringar i väntan på att 
kunna bli anhållna ( p g a de är 
mindreåriga). Kristina uttryck-
er en oro för vilken typ av rela-
tioner dessa ungdomar skapar 
i och med att de säljer och inte 
enbart brukar, vem de skapar 
relation till där skulder, indriv-
ning och avbetalning med sex 
är uppenbara riskfaktorer.

När jag frågar Kristina om 
den rådande generaliseringen 
om att den största spänning-
en, segregationen, finns mel-
lan de södra och de norra de-
larna av församlingen svarar 
hon; 

att det alltid varit Skarpnäck 
och Bagis som varit problem 
områdena i församlingen- res-
ten kommer aldrig att bli ett 
långvarigt problem menar 
hon. Detta då de kriminella 
strukturer som finns på ung-
domssidan i Skarpnäck och 
Bagis inte finns i Björkhagen, 
Kärrtorp och Hammarbyhöj-
den. Dock har situationen i 
Bagis och Skarpnäck lugnat 
sig avsevärt. Det lokala polis-
kontoret (Näpo) har en central 
roll i den förbättringen, menar 
Kristina. Hon tror inte att den 
stora omorganisationen 2015 
kommer ändra på det här med 
lokala kontoren. Det Kristi-
na beskriver som sticker ut i 
Skarpnäck och Bagis (i stads-
delen i stort) är att man häng-
er i ”kluster”, d v s tajta grup-
per som hänger i det offentliga 
rummet. Hon vill kalla det 
kluster snarare än gäng då hon 
menar att det senare ordvalet 
skapar associationer som inte 
är bra. Från 13 års ålder kan 
polisen se hur ungdomar bör-
jar ”sugas in i klustren”. Tack 
vare det goda samarbetet med 
bl. a Skarpnäckslyftet har inte 

polis och brandkår ungdomar-
na mot sig. Men detta är om-
råden som det under lång tid 
kommer att handla om att hål-
la, hålla, hålla, säger Kristi-
na. Det är skört, alla hänger 
på något sätt ihop med alla i 
olika kopplingar och mycket 
grov kriminalitet finns med. 

 
Intervju med Leif Berg-
ström (Bobo) enhetschef 
för stadsdelsförvaltning-
ens resursenhet Skarp-
näck och  Nicklas Roth, 
projektledare/handläg-
gare Stockholms stad. 

Resursenheten tillhör soci-
altjänsten och arbetar enligt 
Bobo medvetet med komplex-
itet och flexibilitet. Viktigt är 
att ha en egen stor kompetens 
på resursenheten inom t ex fa-
miljeproblem, men annars är 
samverkan a och o. 

Vad finns inom resursenhe-
ten?;

– Skarpnäckslyftet. Kom ur 
2009 års problematik med 
vapen, kriminalitet, stenkast-
ning runt torget i Bagis. Syf-
tet med Skarpnäckslyftet är att 
öka känslan av trygghet och 
att hjälpa ungdomar ur en de-
struktiv livssituation. Polis, 
Stockholmshem, ungdomsgår-
den, brandmän (stiftelse), SIG 
ungdomar, behandlare.

– Ett All-Aktivitetshus finns 
där plats finns för olika åld-
rar och intressen att mötas och 

finnas. Mål med ungdomsgår-
den var att ungdomar mellan 
13-17 år ska ha en mötesplats, 
och absolut inte bara för dom 
som är struliga utan för alla. 
Samma mål (förutom ålders-
spannet) gäller för AllAktivi-
tetshuset.

– Familjebehandlare. Har ca 
100 aktuella ärenden/år. 

– Familjemottagningar. Har 
ca 300 familjer aktuella. Inga 
remisser för att få komma dit, 
inga underlag eller beslut be-
hövs för att få komma dit.

– Ungbo. Ca 25 st lägenhe-
ter (16+9) där ungdomar kan 
få bo , men enbart på bistånds-
beslut.

– 4 st uppsökare som kopp-
lats till. (2+2. Onsdag+ tors-
dag, varannan vecka och var-
annan onsdag till lördag). De 
har till uppdrag att identifiera, 
söka upp och erbjuda stöd.

– Områdesvärdarna. Ungdo-
mar som anställts via Skarp-
näckslyftet ca 10-12 stycken 
som är igång men 4 av dem 
som är ordinarie. 

– PSS (Polis, Socialtjänst, 
Skola). Jobbar med dem som 
inte går i skolan, främst inrik-
tat på årskurs 7-9, men flexi-
bla. 2 anställda jobbar med 
det.

– Ungdomsgård och parklek 
hänger ihop i organisationen 
då syftet är att hitta barn/ung-
domar som inte har det bra. 
”Vi gör inget åt ungdomarna 

– utan tillsammans med ung-
domarna”, säger Bobo.

– Systemtänk, systemteori. 
Hur hänger allt ihop i Syste-
met?, är viktigt på resursenhe-
ten och styr hur man arbetar. 

– I arbete och samverkan är 
det viktigt att skriva ner vem 
som gör vad, säger Bobo. Han 
samverkar med ALLA! Bagis 
har kommit längst och när-
mast de sätt han strävar efter 
att arbeta på. Strävan är att 

Vi gör inget åt 
ungdomarna – 

utan tillsammans 
med ungdomarna, 
säger Bobo.
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vara okomplicerade och lät-
tillgängliga.

Har du något exempel på 
samverkan med kyrkan, exis-
terande eller önskat?

Fisknätet är ett exempel på 
där samverkan socialtjänst 
och kyrka funkar galant, sä-
ger Bobo. Han kan på en di-
rekt fråga inte se något särskilt 
sammanhang där han tycker 
kyrkan borde vara och lyser 
med sin frånvaro. Han tyck-
er man lämnat det akutstyrda 
arbetet i stadsdelen från 2009 
och istället står inför utmaning 
med fördjupning och ökad 
bredd. Det handlar mycket om 
att sakta ner, hitta former som 
håller på sikt. Kyrkan är defi-
nitivt en del i det!

Han tycker det är viktigt 
framåt att fortsätta arbetet 
som gör medborgarna delakti-
ga. ”Vår uppgift, säger Bobo, 
är att vara igångsättare och er-
bjuda mötesplatser”.

Framtiden, har ni någon spa-
ning? 

Bobo beskriver en oro för 
2015. Han säger att arbete 
måste underhållas också, när 
man nått en bit i sitt föränd-
ringsarbete behöver det un-
derhåll. De fördelningsnycklar 
som används av stadsdelsför-
valtningen kan ibland motar-
beta detta. D v s man får eko-
nomi utifrån t ex hur många 
ungdomar som befinner sig i 
missbruk – hjälper man dem 
och gör ett gott arbete med just 
den gruppen som leder till att 
färre ungdomar finns i miss-
bruk så leder det till att verk-
samheten får mindre pengar 
nästa budgetår. Placeringar-
na på barn och ungdomar har 
gått ner markant i stadsde-
len, jättemycket, jämfört med 
2009. Däremot ser han en ök-
ning av våld i familjen och att 

man just nu söker rutiner i det 
arbetet.

Hur ser er bild av cannabisan-
vändning bland ungdomar i 
stadsdelen ut?

Han tycker sig redan se ef-
fekt kring uppsökarnas arbe-
te med målgrupp ungdomar i 
missbruk. Cannabis använd-
ningen är extremt utbredd, li-
kadant i hela Stockholm. Ett 
sätt att arbeta förebyggande 
är att man startat ett grupp be-
stående av åtta ungdomar till-
sammans med Linn (kyrkan) 
och Moa (stadsdelen) som ska 
utgöra ett kompetens råd i frå-
gan. En annan åtgärd är att 
man från stadsdelen går in i 
varje klass föräldramöte och 
informerar om resurseneheten 
– de vuxna/föräldrarna kom-
mer inte när man kallar till 
särskilda möten kring droger 
och cannabis.

Fotnot 

39 Brottsförebyggande rådet i Skarpnäck, 

det centrala av flera mer lokala BRÅ. Här 

sitter stadsdelsdirektör, polis, representant 

från hyresbolag, Skarpnäcks församling etc.

Arbete måste 
underhållas 

också, när man 
nått en bit i sitt 
förändringsarbete 
behöver det 
underhåll. 
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Anteckningar från analysarbetet

Vad sticker ut i sta-
tistik och  
intervjuer?

Att åldergruppen 16-64 år är 
det absolut största procentu-
ellt sätt bland personer i för-
samlingen med utländsk bak-
grund (2012) . Oavsett vilken 
av de olika stadsdelarna i 
Skarpnäcks församling man 
tittar på.

Att Bagarmossen ligger högst 
vad gäller ekonomiskt bistånd 
procentuellt inom befolkning-
en i nästan alla åldergrupper 
jämfört med alla andra stads-
delar i Skarpnäcks försam-
ling, en enda åldersgrupp och 
det är 65 åringar och uppåt 
är något fler procentuellt sett 
i Skarpnäcks gård än i Bagar-
mossen. Anmärkningsvärt är 
också att de flesta procentu-
ellt sett som får ekonomiskt 
bistånd (2012) i Skarpnäcks 
församling är barn (0-17 år) 
och 18-24 åringar i Bagarmos-
sen. Gruppen 18-24 åringar är 
också överlägset störst procen-
tuellt sätt i Björkhagen, det är 
kanske lite oväntat.

Vad gäller ohälsotal sticker 
åldersgruppen 60-64 år ut med 
stor tydlighet i varje stadsdel i 
Skarpnäcks församling jäm-
fört med andra årsgrupper 
inom respektive stadsdel. Allra 
högst, procentuellt, ligger Ba-
garmossen och Kärrtorp. Det-
ta återspeglas sedan också när 
man ser på sjukpenning och 
sjukersättning i de respektive 
stadsdelarna, då ligger Kärr-
torp och Bagarmossen också 
högst. Flest öppet arbetslösa 

finns i Skarpnäcks gård och i 
Bagarmossen, genomgående 
dock i de flesta stadsdelar är 
den största andelen öppet ar-
betslösa mellan 18-19 år.

Skarpnäcks stadsdelsför-
valtning (i samarbete med an-
dra) arbetar aktivt kring våld i 
nära relationer. Detta märks i 
prioritering kring anställning-
ar med sådan inriktning och 
specialkompetens, men kan-
ske också just därför syns det 
med fler ärenden. Fler ögon ser 
fler, oftast. Ökad kompetens 
och medvetenhet på området 
bidrar ofta till att problemet 
tycks växa, fast verkligheten 
kanske är sådan att det som 
alltid varit nu blivit synlig-
gjort.

Skarpnäcks församling är 
segregerad. På många olika 
sätt, södra distriktet jämfört 
med norra men också över lag 
inom varje liten stadsdel. Ge-
neraliseringar behövs för att 
göra saker tydligt, men stere-
otyper är inte gynnsamma att 
underhålla, såsom att segrega-
tionen enbart finns i en upp-
delning i södra och norra di-
striktet.

Den tydliga tendensen under 
det tidsspannet visar att anta-
let invånare i Skarpnäck som 
tillhör den allra lägsta katego-
rin ökat med närmast en tred-
jedel (1916 st till 2719)medan 
de två översta inkomstkatego-
rierna tredubblats (näst hög-
sta) respektive fyrdubblats 
(den högsta (från 644 st till 
2763 st). Den inkomstklass 
som tycks minst förändrad 
procentuellt sätt är den i ka-
tegorin 160-319.9 tkr vilket 

också utgör mittenkategorin 
av de fem inkomstklasserna. 
Således har stora föränd-
ringar skett under elvaårspe-
rioden i inkomstläget i Skarp-
näck, där de som har de allra 
svårast och de två katego-
rierna av höginkomsttagare 
varit de som ökat allra mest.

Enl Stockholms stads siffror 
redovisade på hemsidan statis-
tik om Stockholm kan man se 
att de klart största åldersgrup-
perna i vår församling som får 
ekonomiskt bistånd är barn 
från 0-17 år och ungdomar 
18-24 år. Den åldersgruppen 
tillsammans utgör helt över-
lägset den största målgrup-
pen för ekonomiskt bistånd 
i Skarpnäck, man kan också 
se hur skillnaden procentuellt 
mellan hela Stockholms stad 
och Skarpnäck i andel av be-
folkningen med ekonomiskt 
bistånd minskat stadigt från 
2005 då ganska tydlig skillnad 
fanns till 2011 då linjerna när-
mast går ihop till en och sam-
ma. 

Om de säger något om att 
människor fått det bättre eko-
nomiskt i Skarpnäck jämfört 
med Stockholms stad tyck-
er jag nog inte går att säga. 
Är det samma personer inom 
vår församling som under åren 
fått det bättre och bättre eko-
nomiskt, eller är det mer el-
ler mindre samma personer 
som finns kvar i den lägsta in-
komstkategorin och istället 
blivit ca 1000 personer till? 
Det kan inte statistiken säga 
oss.  D v s i takt med att hy-
resrätterna blivit färre och fär-
re och bostadsrätterna blivit 
fler och fler kan det vara så att 



diakonal inventering, skarpnäcks församling26

de köpstarka stått för en stor 
del av inflyttningen och därför 
förändrar statistiken eller har 
människor som bott i Skarp-
näck under hela mätperioden 
fått det ekonomiskt bättre? 

Vad sticker ut i  
diakonernas enskilda 
kontakter?

Den absolut största ålders-
gruppen som diakonerna be-
skriver sig ha kontakt med i 
enskilda samtal är  den som 
befinner sig mellan 31-40 år, 
och den näststörsta gruppen är 
de mellan 41-50 år. Detta rå-
kar också till stor del vara just 
den åldersgrupp som vi i kyr-
kan generellt säger oss ha svårt 
att nå. Vi tycks nå dem, i de 
enskilda samtalen.

Själavård är den beskrivan-
de rubrik i diakonernas en-
skilda kontakter där de iden-
tifierar flest av sina samtal 
hemmahörande. Men för en 
större insyn i vad samtalen 
rör sig inom för kategori av 
ärende behöver gruppen ”öv-
rigt” nyanseras och beskri-
vas. Detta då den i denna in-
ventering var den största. Det 
ger en fingervisning om att 
kategoriindelningen lämnar 
en del att önska för att anses 
korrekt beskriva verkligheten 
diakonerna möter. Många av 
diakonernas enskilda möten 
sker inom olika typer av verk-
samhet. Vad säger det? Vad 
är positivt/negativt med det?  
Siffrorna i diakonernas enskil-
da kontakter belyser inte det 
faktum att en stor del av de 
personer som man möter har 
en komplext sammansatt bild 
av nöd i många aspekter. 

Vad gäller hemvist på 

diakonernas enskilda kontak-
ter ser man att den allra störs-
ta gruppen bor i Skarpnäck 
(29,5%), följt av Bagarmossen 
(16,5%) vilket kanske inte är 
helt oväntat sammantaget med 
beskrivningen av statistik från 
Stockholms stad kring olika 
typer av belastande faktorer. 
Däremot kanske det kan före-
falla lite oväntat att Björkha-
gen (16%) kommer på tredje 
plats, och enbart 0,5% bakom 
Bagarmossen.

Diakonernas enskilda kontak-
ter fortsätter vara överhäng-
ande fler kvinnor (86%) än 
män(14%). Kanske är den siff-
ran representativ för hur köns-
fördelningen ser ut på t ex 
gudstjänster, öppna förskolan 
och caféverksamhet. Eller så 
är det så att det snarare är så 
att fler kvinnor än män söker 
kontakt för enskilda samtal av 
många skäl, men ett av dem 
skulle kunna vara att kvin-
nor överhuvudtaget är fler i all 
kyrklig verksamhet och att det 
därför också avspeglar sig i de 
enskilda samtalen.

Vad var väntat?

Att Bagarmossen följt av 
Skarpnäcks gård ligger högt 
när det gäller många ”ohälso-
faktorer”, det känns igen från 
tidigare omvärldsanalyser. Att 
det mest är kvinnor som söker 
hjälp/kontakt med diakoner-
na.

Vad var oväntat?

Att Bagarmossen och Skarp-
näcks fältet/ gård har bytt plats 
i en hel del av statistiken kring 
”ohälsofaktorer” jämfört med 
tidigare inventering. Att pla-
nen för församlingens uppgift 

att undersöka underlag för ett 
Allaktivitetshus i församlingen 
alternativt ett diakonalt cen-
ter37 måste anses ha ändrat 
fokus. Nu handlar det fortsat-
ta arbetet snarare om att kart-
lägga och undersöka vår egen 
delaktighet i de olika aktivi-
tetshus som finns, och att tan-
kar kring ett diakonalt center 
kommer påverkas av vad som 
i en sådan undersökning blir 
tydligt. 

Att polisen i intervju berättade 
att inte bara inställningen till 
cannabisanvändning föränd-
rats hos ungdomar utan också 
till att själv sälja droger. Detta 
påverkar polisens arbete.

Vår egen ”spaning”;

Vi ser ingen närstående för-
ändring i romernas situation 
utan tror att nästa steg snara-
re är att det kommer fler som 
försöker försörja sig på tiggeri 
än att det kommer avta. Den-
na bild styrks av polisen i in-
tervju.

Vi ser en större spridning 
inom varje stadsdel inom för-
samlingen än sinsemellan 
stadsdelarna emellan vad gäl-
ler resursfördelning mellan 
starka och svaga. Ex; I Bagis 
ökade boendepriserna med 
ca 33% samtidigt som olika 
”ohälsofaktorer” ökade i sam-
ma stadsdel. Det får oss tro att 
det finns lika stora skadliga 
spänningar inom varje stads-
del i Skarpnäcks församling 
som mellan distrikten. 

Vi ser en påtaglig ökning 
av cannabisanvändning bland 
ungdomar i stadsdelen, vilket 
bekräftades av de olika perso-
nerna i intervjuerna.

Fotnot

37 Skarpnäcks församling Verksamhetsplan 

och budget 2014 med plan för 2015 & 2016 

Antagen av kyrkofullmäktige.
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Förslag till framtida inriktning för församlingens  
diakonala arbete
Denna världsanalys utgörs 
av en uppföljning från 2012 
års inventerings förslag och ett 
nytt förslag till handlingsplan 
utifrån församlingens nya dia-
konala inventering.

Då genomförandet av denna 
diakonala inventering lutade 
sig på tidigare genomförd in-
ventering från 2012 bör för-
slagen till handlingsplan som 
framkom där kommenteras 
här. Vi vill betrakta dessa in-
venteringar som pågående 
processer, processer vi väljer 
att dokumentera med jämna 
mellanrum – men där också 
tillfälle ges att binda samman 
tidigare reflektioner, slutsat-
ser och analyser med det vi ut-
vecklat, lämnat och sparat för 
framtiden binds samman. 

Eftersom församlingens re-
surser är begränsade måste 
dessa fördelas utifrån de be-
hov som vi ser. I denna sam-
världsanalys har vi problema-
tiserat just vårt seende och hur 
en omvärldsananlys aldrig kan 
förstås som objektiv sanning, 
trots underbyggande av fak-
ta. Vi väljer ändå att beskriva 
fakta, men dessa är aldrig upp-
komna i ett neutralt objektivt 
vakum utan formulerade och 
tolkade i många led innan de 
landat i denna analys och in-
ventering. Vår ansats är ändå 
att i någon mån påtala områ-
den som rymmer stora behov, 
kanske behöver stora behov 
stora insatser – men inte nöd-
vändigtvis. Snarare kanske det 
handlar om ett fokus, detta i 
medvetenhet om att när vi lyf-
ter fram något i fokus så läg-
ger vi något anat i skugga. Vår 

strävan är också att lyfta fokus 
på det som vi upplever annars 
får försvinna i skuggan. Det 
innebär att vi kanske inte all-
tid genom vår prioritering kan 
säga att det vi väljer att priori-
tera är det vi ser som det störs-
ta problemet i världen just nu. 
Utan snarare att det är ett om-
råde, en livssituation, ett exis-
tentiellt tillstånd, ett problem 
som förtjänar att lyftas fram 
ur skuggan. I dagsläget beskri-
ver det redogjorda statistiken i 
inventeringen att grovt genera-
liserande så finns de största be-
hoven enligt alla siffror i för-
samlingens södra distrikt. Vid 
direkt fråga och i allmänna 
resonemang beskriver dock 
samtliga intervjupersoner 
samt medarbetare i arbetsla-
get att samma behov som ge-
nerellt kan förläggas till det 
södra distriktet också kan bli 
synliga om skärpan skruvas åt 
och varje separat del av vår 
stadsdel iakttas. Skillnader, 
ekonomisk utsatthet, segrega-
tion i olika former och ojäm-
likhet finns inom varje sepa-
rat stadsdel i Skarpnäck, det 
finns likaså resursstarka per-
soner i både Södra och Norra 
distriktet. Men också perso-
ner i nöd och i behov av stöd. 
Tidigare inventerings förslag 
för framtiden som formulera-
des som att vi bör sluta med 
verksamhet som ”bara” kon-
sumeras av församlingsborna 
har senare omformulerats. Vi 
vill istället i positiv anda arbe-
ta med att ständigt återkomma 
till för Skarpnäcks församling 
centrala mål och syften när vi 
utvecklar verksamheten. Vi-
sionen för Skarpnäcks försam-
ling är att verka för det goda 

samhället och vara närvarande 
i livets alla skeenden, hur tar 
vi riktning mot det? Syns det-
ta inom diakonins verksamhe-
ter, och i så fall hur? Om syftet 
som vi formulerat är att skapa 
samhörighet och ge möjlighet 
till fördjupad livsreflektion, 
hur strävar varje verksamhet 
efter det – i sin kontext och ut-
ifrån sina förutsättningar? Det 
centrala handlar om att det är 
nästan som står i centrum, vår 
nästas behov – inte våra egna 
där trygghet och älskade upp-
gifter är svårt att släppa taget 
om. Om vi vill sträva efter att 
skapa en frizon för människor 
måste vi vara varsamma så 
vi inte binder dem i nya nät. 
Det är viktigt att fortsätta med 
verksamhet som riktar sig till 
människan i utsatthet som till 
exempel barn.

 Det arbete som finns, och som 
bör fortsätta att utvecklas, är 
samverkan med övriga aktörer 
inom församlingens samvärld 
som skolor, BVC, vårdcentra-
len, olika myndigheter, olika 
omsorgsgivare etc. Detta blir 
och är en självklar konsekvens 
av att agera på sanningen om 
att vi alla hör samman men 
utifrån olika förutsättningar, 
kompetenser och huvudmän/
uppdrag. Syftet, meningen och 
målet är dock lika viktigt att 
ständigt pröva och utvärdera 
i samarbetet utifrån försam-
lingsperspektiv.

En verksamhet som den tidi-
gare inventeringen efterlyste 
och menade bör startas och 
utvecklas inom församlingen 
är någon form av öppen soci-
al verksamhet som till exempel 
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ett all-aktivitetshus där ange-
lägna verksamheter för soci-
alt utsatta grupper kan finnas, 
där självhjälpsgrupper kan 
verka och som ideella insatser 
kan utgå ifrån. I en god sam-
verkansmiljö har mycket pe-
kat på att sådana allaktivitets-
hus redan finns, i både ganska 
etablerade former och andra 
under uppbyggnad. Oavsett 
vilken fas dessa befinner sig i 
blir nu istället fokus för oss att 
orientera oss, stötta och enga-
gera vår strävan i dessa. För-
samlingens uppdrag är inte att 
starta nya verksamheter där 
stadsdelen och andra orga-
nisationer redan påbörjat ett 
uppbyggnadsarbete. Då vill vi 
istället vara med och bidra och 
utveckla med det vi har att bi-
dra med. 

Församlingen måste börja ver-
ka mer profetiskt genom att 
framförallt delta i samhälls-
debatten och lyfta de frågor 
som församlingen möter och 
ser i sin vardag. Det är något 
vi ständigt måste arbeta med, 
lyfta blicken, dokumentera 
och formulera vad vi ser. Det-
ta bör ske utifrån medvetenhe-
ten om att vår uppgift är att 
lyfta fokus på frågor, situatio-
ner och problem som vi upple-
ver står i skugga, osynliggörs 
eller på andra sätt överger 
människor strukturellt och in-
dividuellt. Nästa steg i detta 
arbete är tätt sammankopp-
lat till Skarpnäcks församlings 
stora kommunikationsprojekt 
och stora förändringar kom-
mer antagligen komma på om-
rådet, stöttat av nya struktu-
rer. De romer och framförallt 
rumänska medborgare vi un-
der 2013-2014 mött ansikte 
mot ansikte har återigen påm-
int oss om vikten av att själ-
va se vart vårt eget rotsystem 
förbinder sig med andra – en 

fråga, en situation, ett existen-
tiellt tillstånd som tillåtits fort-
gå i århundranden med mis-
är och förtryck som följd för 
en stor grupp människor kan 
aldrig Skarpnäcks församling 
anse sig kunna hitta lösningar 
på. Men utifrån trygghet som 
vilar på en tradition från bib-
lisk tid måste vi våga formule-
ra och kritisera utifrån vad vi 
ser – utan att för den sakens 
skull anse oss nödgade att ock-
så presentera lösningar. Att ar-
beta förebyggande är också 
fortsättningsvis centralt i vårt 
arbete; till exempel föräldras-
töd och öppen förskola på lov 
eller ekonomisk rådgivning is-
tället för ekonomiskt stöd.

Församlingen måste fortsät-
ta fundera kring, och konti-
nuerligt utvärdera, hur arbe-
tet med ekonomi och fonder 
ska hanteras. Avgifter för oli-
ka verksamheter överlag mås-
te också funderas vidare kring, 
jämför med avgiftsfri konfir-
mation som redan har införts.

Församlingens vakanta dia-
kontjänst tillsattes i februari 
2014 och är, i enlighet med ti-
digare inventerings förslag, in-
riktad på att hjälpa människor 
att finna sammanhang. Att vi-
dareutveckla befintligt arbete, 
starta upp nytt och att organi-
sera ett strukturerat samman-
hang för ideella medarbetare 
är några av de uppgifter som 
inom den tjänstens ram påbör-
jats. 

Att utifrån Skarpnäcks för-
samlings olika stadsdelars in-
dividuella karaktär tydligare 
knyta samman våra respek-
tive verksamheter och loka-
ler – på ett sammanhållet sätt 
är en utmaning vi står inför. 
Den utmaningen rymmer allti-
från hur gemensamma direktiv 

och idéer kan genomföras på 
ett konstruktivt sätt (t ex hur 
kan vi vara en ekonomisk fri-
zon och når vi dit vi vill med 
den lösning vi provar?) så att 
en genomgående igenkänning 
finns oavsett var i församling-
en en församlingsbo möter 
oss – men att på samma gång 
ta vara på det allra mest livs-
kraftiga och tydligaste/otydli-
gaste varje respektive distrikt 
och arbetslag individuellt mö-
ter. Eken och björken hör 
ihop och kommunicerar bl a 
via sina rötter, men har en del 
väldigt olika attribut och för-
utsättningar att hantera det 
de möter. De villkoren delar 
Skarpnäcks församlings olika 
distrikt (norra – södra), kyr-
kobyggnader (Bagarmossen, 
Markuskyrkan och Markus-
platsen), anställda och ideella. 
Att kommunicera gemenskap 
i olikhet kräver en del, norm-
kritik och delaktighet är något 
Skarpnäcks församling fort-
sättningsvis kommer behöva 
arbeta mer med. 

Att vara modern, 
är att upptäcka 

att vi befinner oss 
i en miljö som 
utlovar äventyr, 
makt, glädje, växt, 
förvandling av oss 
själva och världen – 
och som samtidigt 
hotar att förstöra 
allt vad vi har, 
allt vi känner till, 
allt som vi är. 
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Nya frågor som 
samvärldsanalysen 
väckt är;

• Hur kan vi formulera en 
identitet för Skarpnäcks 
församling som rymmer 
likhet/igenkänning oavsett 
var och hur man möter oss 
– samtidigt som individuell 
kraft och attribut får fro-
das?

• Hur införlivas Skarpnäcks 
församlings gemensamma 
vision, mål och uppdrag 
inom just diakonin?

• Vad söker människor stöd 
i för situationer och frå-
gor när de söker diakoner-
na och diakonala verksam-
heter (utifrån att kategorin 
”övrigt” blev så stor på 
diakonernas egna siffror)?

• Hur mäter vi upplevelse av 
samhörighet och en för-
djupad livsreflektion, som 
är diakonins programför-
klaring och verksamhets-
idé?

• Hur kopplas idealitet till 
det som vi tycker invente-
ringen säger oss?

• Unga tjejer mår sämre och 
sämre, det märks bl. a på 
en markant ökning av t 
ex självskadebeteenden, 
framkommer i intervju. 
Hur stöttar vi de i vårt ar-
betslag som främst möter 
ungdomar med den pro-
blematiken? Och hur kan 
kyrkan bidra till att synlig-
göra och möta denna pro-
blematik?

Att kommunicera 
gemenskap i 

olikhet kräver en 
del, normkritik 
och delaktighet är 
något Skarpnäcks 
församling 
fortsättningsvis 
kommer behöva 
arbeta mer med.

Vad vi vill fördjupa 
oss i och veta mer 
om;

Frågor som kvarstår sedan ti-
digare inventering som inte åt-
gärdats är;

• De som bor/uppehåller sig i 
församlingen utan att vara 
skrivna här. Hur många är 
de?

• ”Hög förekomst av ohäl-
sa och ekonomisk utsatthet 
samvarierar i hög grad med 
hög förekomst av personer 
med utländsk bakgrund.” 
Varför? Är området i sig 
”ohälsobringande”? 

• Bostadssituationens bety-
delse?

Dessa kommer undersökas fram 
till nästa inventering utförs 
2015/2016.
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Avslutande reflexion - en delad verklighet

Reflexion kring 
omvärldsanalys

Reflektion kring det sam-
manhang vår diakonala in-
ventering, vår samvärldsa-
nalys befinner sig i. 

Tolkningens  
problematik

Vi lever i en hermeneutisk tids-
ålder, där förmågan att tolka 
mer än någonsin är av strate-
gisk betydelse. I boken Slaget 
om verkligheten 40 blir det tyd-
ligt att den tolkande uppgiften 
inte bara är ett imperativ utan 
också ett ofrånkomligt ansvar 
för vi gör något med verklig-
heten när vi tolkar den.41

Verkligheten är något som 
vi själva befinner oss i och är 
hänvisade till att tolka för att 
förstå, sådana är våra livsvill-
kor. Men samtidigt är det all-
tid möjligt att överskrida de 
givna villkoren och tolka om-
världen på nya och oväntade 
sätt. Uggla formar sina reso-
nemang utifrån övertygelsen 
att det är nödvändigt att fri-
göra sig från omvärldsana-
lysens förment objektivistis-
ka drag för att istället bejaka 
tolkningen och dess möjlig-
heter. Vi lever i en hermeneu-
tisk tidsålder då förmågan att 
tolka har blivit en strategisk 
kompetens. Uggla beskriver 
hur en förskjutning skett över 
vad som kännetecknat makt-
diskussionen i vår tid, från 
att tidigare handlat om mak-
ten över besluten till diskus-
sionen om vem som har makt 

problemformuleringsprivile-
giet (makten över dagordning-
en) för att på senare tid över-
gå till en fråga efter vem som 
tolkar verkligheten.  Tolk-
ningsproblematiken, som up-
penbarats, aktualiserar flera 
av kunskapssamhällets mest 
grundläggande frågor om san-
ning och verklighet och hur vi 
ska hantera de ofrånkomliga 
konflikter som ständigt upp-
står genom att vi tolkar den 
verklighet vi har gemensamt så 
olika. En återkommande for-
mulering i boken är den dia-
lektiska devisen att ”det endast 
är genom att dela världen som 
vi kan dela världen med var-
andra”.42  Uggla menar att för 
att världen ska hänga samman 
är det paradoxalt nog nödvän-
digt att vi delar upp den och 
det är endast genom att göra 
skillnad som vi kan bli delakti-
ga i verkligheten, bilda mening 
och utveckla en identitet som 
kan delas med andra. Det de-
lade utgör på så sätt de livsvill-
kor vi alla har gemensamt, och 
att dela upp den verkligheten i 
mindre delar som vi vrider och 
vänder på för att tolka det vi 
ser och upplever är och kan 
fungera som en arbetsmetod.

Vi och Luther

En av de delar av samtidens ut-
maningar vår tid delar med ti-
den efter och runt reformatio-
nen (1500 och efter) är hur 
geografin hela tiden ritas och 
ritades om, föränderlig år från 
år. Vår tid och Luthers tid har-
det gemensamma att brottas 
med svårigheten att hålla kar-
torna aktuella såväl politiskt 
som geografiskt. När vi möter 

något nytt tror vi människor 
vid första anblicken att vi kan-
ske främst lär oss något om de 
nya miljöer och situationer vi 
möter, men med lite eftertan-
ke inser vi att de mest avgö-
rande insikterna alltid handlar 
om det vi genom kontraster-
na lär om oss själva. Det är 
en gammal sanning att man 
ibland måste resa långt bort 
för att möta sig själv. Proces-
sen i mötet med vad som för 
oss är nytt innebär alltid att 
det nya och obekanta i nå-
gon mån inordnas i det gam-
la och välbekanta. Så när vi i 
Skarpnäcks församling försö-
ker lägga örat mot marken, el-
ler med ökad medvetenhet se 
oss omkring i vår samvärld 
bör vi försöka förhålla oss till 
insikten om att vi i egenskap 
av människor alltid kommer 
att sträva efter att införliva det 
nya som vi ser i det trygga och 
välbekanta (såsom t ex verk-
samheter vi ”alltid” erbjudit, 
hur arbetet organiseras för att 
bäst möta behoven etc.) – på 
ont och gott. En viktig fråga 
att leva i är den om hur man 
skall kunna göra rättvisa åt 
Den Andre i dennes annorlun-
dahet? Att se risken med det, 
då det endast varit genom att 
erkännas som annorlunda som 
man kunnat ta till sig Den An-
dre, vilket riskerar att medfö-
ra att dessa Andra endast kun-
nat bli bekräftade genom att 
samtidigt låta sig exkluderas. 
Vår tid utmärks av att vi lever 
med en mängd olika kartor/
bilder och kan föreställa oss 
världen ur ständigt nya och 
oväntade perspektiv, utan att 
variationen av perspektiv kan 
fixeras och hamna i viloläge. 
Istället för en ny dominerande 



diakonal inventering, skarpnäcks församling 31

väldskarta, om man använ-
der den som illustration, ver-
kar framtiden ligga utspridd i 
en mängd olika, ibland väsen-
skilda, ibland överlappande kar-
tor. Det Uggla beskriver gällan-
de Europa tycker jag också kan 
appliceras på (Svenska) kyrkan. 
Han skriver att Europa förlo-
rat sitt tolkningsföreträde i för-
hållande till andra kulturer, men 
har också tvingats konfronteras 
med sin egen pluralism. Den-
na smärtsamma dekonstruktion 
av den europeiska identiteten 
är sannolikt bara början på på 
en mer omfattande process som 
innebär att Europa måste kla-
ra sig i en värld där man själv 
inte är tillvarons centrum.  Detta 
är ett tillstånd som jag tror kyr-
kan övat på att befinna sig i med 
några års försprång längre än 
Europa har det. Men när nu väl 
detta priviligierade tillstånd ska-
kats om måste vi lära oss att till-
sammans ansvarigt och rättvist 
hantera makten att definiera, 
benämna, dela in och konstrue-
ra den globala verkligheten som 
en gemensam delad värld. I ned-
monteringen av den traditionella 
världskartans universalism, som 
också avslöjats med dess dolda 
agenda, tvingas vi oupphörligen 
konfronteras med frågan om vår 
identitet. När Uggla skriver och 
citerar Edgar Morin i att Euro-
pa har endast en enhet i och ge-
nom sin mångfald beskriver det 
för mig ett möjligt förhållnings-
sätt även för oss i Skarpnäcks 
församling. 

Att tolka är också 
att synliggöra – och 
att mörklägga

Castells medvetna undvikan-
de av att använda begreppet in-
formationssamhälle om vårt tid 
beror på att information enligt 

hans mening varit avgörande 
för i stort sett alla samhällen 
i historien, ett informationellt 
samhälle däremot är ett sam-
hälle där alstring, behandling 
och överföring av information 
blivit den viktigaste källan till 
produktivitet och makt till 
följd av de nya tekniska möj-
ligheterna som uppstått – det 
är en beskrivning av vår sam-
tid.

Det finns något djupt motsä-
gelsefullt i själva hjärtat av det 
moderna, slår Uggla fast åter-
kommande i boken. Det hand-
lar inte om antingen eller, skri-
ver han,  och jag associerar till 
Luthers begrepp simul. Simul 
– samtidighet som motsats till 
antingen eller.

Återkommande lyfter ock-
så Uggla påminnelsen om att 
när man väljer att lyfta fram 
och starkt belysa med revide-
ring av historietolkning från 
tidigare epoker ( ex medelti-
den var inte alls bara mörk 
och hemsk utan innebar också 
väldigt mycket utveckling och 
växt) så lägger man någon an-
nan aspekt i skugga, således är 
det en intressant fråga att inte 
bara notera vad vi vill aktuali-
sera utan också förtränga med 
att lyfta in historien i vår tid? 
Istället för den länge domine-
rande modellen för att förstå 
vad förändring är, där perio-
der av stabilitet endast tillfäl-
ligt avbryts av revolutioner, 
upplever vi idag en förändring 
av förändringen. Några be-
skriver det som att vi lever i en 
permanent förändring, andra 
som ett kaotiskt förlopp och 
åter andra som en spiralfor-
mad process.

I alla tider har civilisationen 
i mindre eller större utsträck-
ning strukturerat samhället 

kring arbete, men nu elimine-
ras för första gången i histori-
en det mänskliga arbetet från 
produktionsprocessen. Rifkin 
sätter sitt hopp till den tred-
je sektorn, vad gäller arbetets 
framtid; den sociala ekono-
min. Bauman tolkar föränd-
ringarna i samtiden som en 
förskjutning från arbete, yr-
kesfärdigheter och sysselsätt-
ning till livsprojekt som byggs 
upp kring konsumtionsval.43  

Det innebär att vi står inför en 
övergång från ett produktions-
samhälle, där medlemmarna 
främst definieras utifrån sina 
funktioner i produktionspro-
cessen, till ett konsumtions-
samhälle, där medlemmarna 
definieras utifrån deras egen-
skap som konsumenter i detta 
samhälle. 

Vårt existentiella 
tillstånd

Marshall Berman citeras av 
Uggla; ”Att vara modern, är 
att upptäcka att vi befinner oss 
i en miljö som utlovar äventyr, 
makt, glädje, växt, förvand-
ling av oss själva och världen 
– och som samtidigt hotar att 
förstöra allt vad vi har, allt vi 
känner till, allt som vi är”.44 

Är det kanske en del av kyr-
kans uppgift och utmaning i 
vår samtid att fånga upp detta 
existentiella tillstånd?

Bermans förtjusning i para-
doxer, motsägelser och er-
farenheter av kluvenhet häng-
er också samman med hans 
sätt att gestalta modernise-
ringen som ”kreativ förstörel-
se”. Konsten att hantera tve-
tydighet utan att bli kluven…. 
Kan kyrkan den?- javisst!  Si-
mul! Utveckla ett dubbelseen-
de är ett sätt att hantera den 
fundamentala dubbelhet som 
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präglar vår civilisation/barba-
ri, menar Uggla. När man de-
lar världen är det viktigt att 
fasthålla tvetydigheten i vår 
vardagsverklighet. Historiens 
återkomst, som Uggla beskri-
ver det som, gör varken ana-
lysen av en svåröverskådlig 
samtid eller våra orienterings-
försök inför en osäker fram-
tid enklare skriver han – utan 
bara mycket svårare. Talet om 
brytningstider har funnits ge-
nomgående i historien, det är 
inget nytt, däremot har vi ge-
nomgående ett behov av att 
tolka historien på ett sätt som 
sanktionerar den utveckling vi 
rör oss mot, t ex menar Uggla 
att det är något av protestan-
tismens arv att utmåla medel-
tiden som så mörk och hemsk 
– för att ”vi” behövde att den 
var sån för i första hand dis-
kreditera påvedömet och i för-
längningen också  försvara 
varför en brytning inom kyr-
kan var nödvändig.45 Ugg-
la skriver ”medeltiden fanns 
emellertid inte alls under med-
eltiden”. Vi formar våra bilder 
av verkligheten och samtiden 
med hjälp av analogier, genom 
att vi ser något som något an-
nat. Renässansen och reforma-
tionen har blivit vår sinnebild 
för hur en brytningstid ska se 
ut, i det är det nödvändigt att 
medeltiden såg ut som något 
annat. I ljuset av detta är det 
viktigt att problematisera sin 
egen samtid och visa på hur 
komplicerat det är att utkora 
brytningstider. Epoker över-
lappar varandra, griper in och 
inverkar på varandra bakåt 
och framåt i tiden.  Uggla cite-
rar Johan Asplund i iakttagel-
sen om ett nära samband mel-
lan den individualisering man 
populärt hävdar att renässan-
sen stod för också innebar en 
intensiv socialisering. När re-
nässansmänniskan ville få 

erkännande som individ vände 
han sig inte från utan till sam-
hället för bekräftelse. ”Om 
prestationen är individuell – 
så är bifallet socialt”.46 Jag 
tycker att det beskriver nå-
got mycket viktigt också i vår 
samtid, där behovet att synas 
på sociala arenor känns out-
tömligt hos individen – men 
alltså är det inte direkt någon 
”modern” företeelse utan ut-
gör arvet från renässansen.  

”Historien” &  
religion

Detta har också skett men-
ar Uggla i den dominerande 
historiesynen som omgärdar 
religion, där sekulariserings-
perspektivet varit totalt domi-
nerande. Men nu menar Uggla 
att vi kan se att det var onyan-
serat då vi i samhället upplever 
en religionens återkomst – och 
att vi i kölvattnet av det tittar 
kritiskt på hur vetenskapen ut-
gör boven i dramat då DEN is-
tället tagit religionens så av ve-
tenskapen hårt kritiserade roll 
som universallösning och att 
den nu själv istället kan anses 
vara ett av civilisationens sto-
ra problem.47 Sekulariserings-
begreppet innefattar såväl att 
makt och egendom överförd 
från kyrkliga till världsliga in-
stanser till att omfatta det fak-
tum att samhället som helhet 
inte längre är organiserat re-
ligiöst. Parallellet med utvid-
gningen av sekulariserings-
begreppet har det också skett 

en förskjutning av dess inne-
håll, från innebörden avkrist-
ning till att man rent av bör-
jat uppfatta sekulariseringen 
som ett resultat av kristendo-
men, vilket i sin tur implicerar 
ett positivt förhållande mellan 
sekularisering och kristendom. 
Fredrich Gogarten gjorde en 
distinktion mellan sekularise-
ring (som något givet med den 
kristna tron själv och som ett 
legitimt resultat av den biblis-
ka föreställningen om männ-
iskan som myndig förvaltare 
av skapelsen) och sekularism 
(som innebär en absolutifie-
ring av en ny position där ve-
tenskapen tagit den plats som 
tron just lämnat för att eta-
blera sig som frälsningslära 
med totalitära anspråk och 
med resultatet att ett nytt sla-
veri som kränker människans 
myndighet och fria ställning 
införs). Genom denna distink-
tion blev det också möjligt att 
lyfta fram och bejaka sekulari-
seringens inomteologiska bib-
liska rötter.48 Om sekularise-
ringen kan ses som innehållet 
i människans myndigblivan-
de, så framstår urbanisering-
en som sammanhanget i vilket 
myndigblivandet ägde rum. Få 
hade trott att religionen skul-
le kunna återhämta sig från 
den misstankens hermeneu-
tik som filosofer och psykolo-
ger utsatte religionen för (som 
arena för klasskonflikter, sex-
ualdrifter och maktrelationer 
etc.). Den religion som kom-
mit tillbaka är snarare överin-
dividuell än individuell, den 
utgår från rummet och krop-
pen snarare än självmedvetan-
det. Den lyfter fram paradoxer 
och hemligheter snarare än en-
tydighet och genomskinlighet, 
den utgår från mysteriet sna-
rare än att erbjuda en upplyst 
transparent verklighet.49 Priset 
för att världen skall kunna bli 

Att vara jämlik 
betyder inte 

att vara likadan.
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delad, i den meningen att den 
blir något gemensamt, är att 
världen delas upp, det vill säga 
blir ett fält av asymmetriska 
maktrelationer.

”Historien” &  
Förlåtelsen

Problemet är att det inte finns 
något rent ursprung eller odis-
kutabel början på en histo-
risk berättelse. Det finns all-
tid redan en historia där innan 
historien börjar och det finns 
alltid andra historier att be-
rätta. I vår samtid finns en så 
stark förväntan på att histo-
rien skall återge oss stabilitet 
och riktning, identitet och me-
ning. Man skulle kunna säga 
att hemlösheten i samtiden ut-
gör bakgrund till de ökade an-
strängningarna som görs för 
att med historiens hjälp åstad-
komma en hemkomst. Vem är 
jag? Och var hör jag egent-
ligen hemma? Att berätta en 
historia är ett urgammalt sätt 
att tala om vem man är. Det 
verkar som om den mänskli-
ga erfarenheten av att vara en 
handland och lidande varel-
se i sig har en narrativ struk-
tur. Nationerna beskrivs inte 
längre med någon bärighet 
som innehavare av ett enda 
förflutet, utan många vilket 
ger många alternativa fram- 
och samtider. Personen är inte 
längre en integrerad individ, 
men i allt större utsträckning 
en divid; personen är inte läng-
re odelbar utan delbar. Efter-
som vi aldrig kommer kunna 
göra upp med alla övergrepp 
som historien innehåller, mås-
te vi lära oss att leva med det 
irreparabla. En historiker bör 
sträva efter att vara en detek-
tiv snarare än en domare. Om 
människor helt vägrade att be-
fria varandra från följderna av 

sina handlingar skulle själva 
handlingsförmågan blockeras. 
”Endast genom upprepat öm-
sesidigt avbördande och be-
frielse kan människorna, vil-
ka kommer till världen med 
friheten som gåva, förbli fria 
i världen” (Hanna Arendt). 
Förlåtelsen blir i relation till 
vårt handlande och vår histo-
ria den fullständigt oväntade 
överraskningen – som vi sam-
tidigt måste räkna med som en 
självklarhet i livet.50

Samvärldsanalys!

Det som vi uppfattar som en 
ren verklighet, är i själva ver-
ket alltid redan förmedlat. 
Förmedlingen finns redan där 
från början. Men om ing-
en verklighet kan sägas vara 
omedelbart tillgänglig och om 
all verklighet i själva verket 
kommuniceras genom symbo-
ler, då öppnar sig, istället för 
talet om en ny overklig hy-
perverklighet, ett spännan-
de fält för undersökningar av 
hur verklighet förmedlas i och 
genom tolkning.51 Uggla för-
söker genomgående i boken 
visa på det ohållbara i en om-
världsanalys med objektivistis-
ka ambitioner – därför är en 
lösning för oss i Skarpnäcks 
församling att istället tala om 
en ”samvärldsanalys”. Värl-
den är mångtydig och ligger 
öppen för skilda tolkningar 
och delade meningar. Förmå-
ga till urval, bryta olika per-
spektiv till varandra och att 
tolka blir tillsammans en vik-
tig kompetens. Syfte med bok-
en är att väcka en medvetenhet 
om tolkningens fundamentala 
betydelse för förmedling av 
vår relation till en mångtydig 
verklighet – och få till stånd en 
hermeneutisk reflexion kring 
omvärldsanalysens villkor och 

möjligheter. Ropen efter om-
världsanalys och svårigheter-
na att komma till rätta med 
verklighetsproblematiken har 
vuxit ur en allmän och åter-
kommande erfarenhet av att 
den värld vi lever i och betrak-
tar som gemensam, ändå tol-
kas så olika av oss. Nödvän-
digeten blir att förhålla oss till 
mängden av motstridiga tolk-
ningar. På samma sätt som det 
inte finns några rena, teoriobe-
roende, neutrala data, så har 
man menat att det inte hel-
ler finns någon oskyldig blick 
som betraktar verkligheten.52 
I stället för illusionen om en 
omedelbar tillgång till det 
konkreta och omvärldsanaly-
sens ambitioner att leverera en 
korrekt beskrivning av verk-
ligheten, insisterar hermeneu-
tiken på nödvändigheten att 
tolka. Uggla argumenterar för 
att det är angeläget för herme-
neutiken i vår tid att undvika 
ett tolkningsbegrepp som bara 
cementerar dualistiskt ord-
ning/förhållningssätt av na-
tur – kultur, kropp – själ, och 
som i grunden präglat verklig-
hetsdiskussionen i Väst. Tolk-
ningsprocessen har varken nå-
gon början eller något slut, 
den är oändlig och kan följ-
aktligen varken härledas till en 
ursprunglig mening, stabilise-
ras eller fullbordas i en absolut 
kunskap. Detta eliminerar den 
oskyldiga, objektivt betrak-
tande blicken. Men om allt 
nu är tolkning, vad är då san-
ning? Sanningserfarenheten 
får en riskfylld karaktär, vil-
ket i sin tur kräver ett ansvars-
tagande från den tolkandes 
sida. Den moderna vetenska-
pens egen utveckling bereder 
själv marken för en situation 
där det inte finns några fakta, 
utan endast tolkningar – det i 
sin tur tenderar att ha en kraft-
fullt destabiliserande verkan. 
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Att avslöja världen som tolk-
ningarnas konflikt är inte 
bara att befria den utan ock-
så att tolkningen öppnas mot 
en etisk problematik.53 Det är 
den etiska konflikten jag bl. a 
vill synliggöra som nedteckna-
re och insamlare av data till 
denna samvärldsanalys. Jag är 
inte en objektiv betraktare. Vi 
är inte objektiva betraktare.

Kyrkan en röst

Ett politiskt perspektiv bety-
der att det som ibland fram-
ställs som oskyldiga beskriv-
ningar och analyser av samtid, 
historia och framtid, i själva 
verket måste förstås som kon-
troversiella politiska hand-
lingar som grundar sig på en 
mängd motstridiga tolkning-
ar.  Idag har i princip allt bli-
vit politiskt: vad vi äter, hur vi 
klär oss, vad vi konsumerar, 
vart vi reser på semester, var 
och hur vi bor o s v. kanske 
stirrar vi oss ibland blinda på 
att så mycket politik har bli-
vit icke-politisk i vår tid, så att 
vi inte märker hur mycket nytt 
av det som tidigare betrakta-
des som icke-politiskt som bli-
vit politiskt. Till följd av sam-
bandet mellan konflikt och 
verklighet rör vi oss i riktning 
mot en verklighetens politik, 
där slaget om verkligheten 
kommer att handla om rätten 
att beteckna, definiera och be-
skriva verkligheten. Om tolk-
ningarnas konflikt inte ska bli 
en fysisk kamp och leda till att 
den starkaste tränger sig fram 
måste varje tolkning framföra 
sina egna argument.54 Risken 
med det är att den fysiska kam-
pen ersätts med en lika stark, 
dock mindre påtaglig kraft; att 
argumentation och den offent-
liga arenan blir den plattform 
som lika odemokratiskt som 

fysiskt våld tystar de resurss-
tarka de alternativa tolkningar 
som försöker nå ytan och att 
det är maktutövande likaså.

Männsikosyn!

Att leva tillsammans i en värld 
av skillnader. För tänkare som 
Jaspers, Arendt och Ricoeur 
är skillnaden, olikheterna 
och konflikten rent av demo-
kratins förutsättning. Politi-
ken handlar då inte bara om 
att leva tillsammans i staden, 
utan att göra detta med beva-
rad skillnad och olikhet. Uti-
från denna grundsyn handlar 
politik inte bara om likhet; po-
litiken förutsätter tvärtom ett 
erkännande av att människor 
också är olika.

Hanna Arendt skriver ”det är 
människor och inte Människ-
an som lever på jorden och be-
folkar världen. Som handlande 
varelse är människan helt be-
roende av de andras närvaro”. 
För Arendt är det viktigt att 
pluraliteten manifesteras såväl 
i form av likhet som olikhet. 
Olikhet och variation präglar 
allt levande, men det som ut-
märker människan är att hon 
aktivt kan uttrycka denna 
olikhet och åtskilja sig från an-
dra. I denna särskildhet, som 
innebär att människor uppträ-
der som likar inom ramen för 
en pluralitet av människor där 
var och en är unik, finns ock-
så grunden till att människans 
liv ofrånkomligt känneteck-
nas av såväl frihet som relatio-
ner. Politiken – som konsten 
att dela världen så att vi kan 
dela världen med varandra – 
kan inte administreras fram, 
den är frukten av gemensamt 
meningsskapande i en värld av 
skillnader.

I slutänden kan man inte und-
gå att slaget om verkligheten 
blir en kamp om människobil-
den (eller människosyn som vi 
talar om i kyrkan), eftersom 
våra egna föreställningar om 
verkligheten alltid hänger sam-
man med vilka antaganden vi 
gör om människor.55 Det före-
faller som om de ojämlikheter 
som påverkar hur vi behandlar 
varandra inom våra egna sam-
hällen också påverkar de nor-
mer och förväntningar som 
ligger till grund för vårt upp-
trädande i internationella frå-
gor. Att växa upp och leva i ett 
mer jämlikt samhälle inverkar 
på vilka antaganden vi gör om 
den mänskliga naturen. Vi be-
höver ingen stor revolution, 
kan vi undvika de schismer 
och störningar som ökar osä-
kerheten och rädslan och som 
så ofta slutar i ett katastrofalt 
bakslag gynnar det alla. Syftet 
är att öka vår känsla av trygg-
het och minska vår oro, få alla 
att känna att ett mer jämlikt 
samhälle inte bara ger plats åt 
dem utan också erbjuder ett 
mer meningsfullt liv än vad 
som är tänkbart i ett samhäl-
le som domineras av hierarkier 
och ojämlikhet. Att vara jäm-
lik betyder inte att vara lika-
dan.56

Att höra till

Författarna till Jämlikhets-
anden57 försöker visa på att 
de sociala relationerna i ett 
samhälle bygger på materiel-
la grundvalar. Inkomstskillna-
derna har en stark återverkan 
på våra relationer till varan-
dra. De visar på att det är jäm-
likheten som utgör en kraftfull 
politisk hävstång för allas vårt 
psykiska välbefinnande. Häl-
sorelaterade och sociala pro-
blem är utan tvivel vanligare 
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i länder med större inkomst-
skillnader. Ökad ojämlikhet 
tycks förstärka vår oro för so-
cial värdering genom att social 
status får större vikt. När sta-
tusskillnaderna vidgas blir det 
allt viktigare för oss att jämfö-
ra oss med andra, istället för 
att se varandra som likar uti-
från vår gemensamma mänsk-
liga natur, som vi skulle göra 
i en mer jämlik miljö. Förut-
om att stor ojämlikhet utgör 
grunden för alla de problem 
som förknippas med sociala 
skillnader, och de splittrande 
klassfördomar som följer med 
dem, leder den – som boken 
visar – till försvagad gemen-
skap, minskat förtroende mel-
lan människor och ökat våld. 
Man menar sig visa på att för-
troende utgör en viktig mar-

kör för det sätt på vilket större 
materiell jämlikhet kan bidra 
till att skapa en gemenskap 
grundad på sammanhållning 
och samarbetsvilja till allas 
nytta.58

Genom kroppen särskiljs vi 
från andra samtidigt som den 
kanske är det tydligaste be-
viset på hur nära samman 
vi hör med varandra. Detta 

manifesteras inte minst genom 
att vi kan dela måltider med 
varandra på ett sådant sätt att 
det uppstår en delad verklighet 
i en värld av skillnad. Kroppen 
ger proportioner åt det mänsk-
liga livet och vittnar om männ-
iskans fundamentala sårbar-
het. Vi är således hänvisade till 
att lita på varandra. Mellan en 
ytterlighet, där man tror sig 
veta allt, och en annan ytter-
lighet, där man inte längre vet 
något, tvingas man ställa sig 
frågan vem kan man lita på.59

Som ett relationellt feno-
men är förtroendet omöjligt 
att göra rättvisa åt utifrån så-
väl en individualistisk som en 
kollektiv utgångspunkt, tillit 
handlar varken om egoism el-
ler altruism. Förtroendekursen 
förutsätter i stället en kom-
munikativ syn på människan, 
vilket implicerar en filosofisk 
antropologi där människan 
förstås utifrån sin förmåga till 
ömsesidighet, d v s utifrån fö-
reställningen att människa kan 
man vara fullt ut endast genom 
att leva med, av och för andra 
människor. Förtroendet skul-
le således kunna beskrivs som 
såväl en förutsättning som ett 
uttryck för dessa kommuni-
kativa relationer. Förtroendet 
för den andre är grundat i in-
sikten att våra liv ytterst sett 
vilar i andras händer. Efter-
som förekomsten av förtroen-
de förutsätter en pluralitet av 
människor, kan förtroendets 
primära plats inte förläggas 
till vårt eget inre medvetan-
de, istället förutsätter tilliten 
det relationella sammanhang 
som mötet mellan ett Jag och 
ett Du markerar. I ett högt me-
dialiserat och komplext sam-
hälle som vårt, uppbyggt kring 
mängder av anonyma system, 
är det viktigt att uppmärksam-
ma förtroendets institutionella 

karaktär, skriver Uggla.60 I en 
värld av globalisering är vi be-
roende av förmågan att kunna 
känna förtroende på distans. I 
längden kan förtroende aldrig 
byggas endast på självtillit och 
förtroende för andra; förtro-
endet för den andre och själv-
tilliten implicerar också före-
komsten av institutioner som 
det går att lita på. 61 

Kan Svenska kyrkan och 
Skarpnäcks församling vara 
en sådan institution, eller fle-
ra? Dit strävar vårt arbete, 
med kontinuitet och hållbar-
het, delaktighet och samman-
hang (KASAM) och förmår vi 
låta andens vind få utrymme 
bland alla våra strävanden så 
är vi möjligen redan där - men 
ännu inte.
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konsten att 

dela världen så att 
vi kan dela världen 
med varandra – kan 
inte administreras 
fram, den är frukten 
av gemensamt 
meningsskapande 
i en värld av 
skillnader.
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Projektplan för diakonal inventering  
i Skarpnäcks församling
Direktivet

Den diakonal inventering som 
gjordes 2012 skedde enligt kyr-
korådets uppdrag den 12 mars 
2012. Uppdraget gav att den 
skulle innehålla en kartlägg-
ning av församlingen utifrån 
ett samhällsperspektiv samt en 
teologisk reflektion och inne-
hålla en handlingsplan för 
församlingens diakoni. Den-
na diakonala inventering – en 
samvärldsananlys 2013-2014 
är en ansats att dokumentera 
att och hur en ständigt pågå-
ende inventering och analys 
sker. Uppdraget kom nu från 
kyrkoherden. Den form inven-
teringen har och presenteras i 
följer den tidigare inventering-
en såsom;

Beskrivning

Mål

Vi har valt att bryta ned arbe-
tet med den diakonala invente-
ringen i fyra delar:

Del 1: Kartläggning och be-
skrivning – hur ser verklighe-
ten ut?

Här kommer vi att beskri-
va verkligheten i Skarpnäcks 
församling genom att göra en 
kartläggning av församling-
en ur ett samhällsperspektiv, 
innehållande:

A: Områdesstatistik

B: Intervjuer med nyckelper-
soner - Kartlägga församling-
ens tjänstgörande diakoners 
kontakter under en tvåveck-
orsperiod. Detta i dialog med 

tidigare inventerings beskriv-
ning.

Del 2: Analys – vad be-
tyder det som kartlägg-
ningen och teologin visar?  
 
Innehåller en kortfattad analys 
av det som tidigare kartlägg-
ningen, denna kartläggning 
och den teologiska reflektio-
nen visar. 

Del 3: Handlingsplan – hur 
ska församlingen då organise-
ra sitt arbete?

Här ska vi utifrån analysen 
skapa en handlingsplan för 
församlingens diakonala ar-
bete. Denna kommer att utgö-
ra en del av grunden till en ny 
församlingsinstruktion.

Del 4: Teologisk reflektion

Kyrkoherde Maria Bergs teo-
logisk reflektion över försam-
lingens diakonala uppdrag 
presenteras.

Frågeställningar

Del 1: För att kartlägga och 
beskriva hur verkligheten i 
vår samvärld ser ut används 
följande frågeställningar:

• Hur ser strukturen i för-
samlingen ut vad gäller be-
folkningsstatistik, bostads-
bestånd osv?

• Vilka iakttagelser gör 
nyckelpersoner i stadsdels-
förvaltningen och polisen?

• Hur ser församlingens 

diakoners kontakter med 
enskilda ut? 

• Vilka är det som söker dia-
konernas hjälp? 

• Var bor de? 

• Vilka är de vanligaste 
ärendena? 

• Hur kommer enskilda i 
kontakt med diakonerna?

Del 2: Analysen görs genom 
att diakon och projektledare 
Karin Löfgren, i dialog med 
församlingens diakoner, an-
ställda och Maria Berg, stude-
rar det material som samlats in 
i kartläggningen och sorterar 
det utifrån dessa frågor:

• Vad i detta material sticker 
ut, vad observerar vi, vad 
är intressant?

• Vad i detta material var 
väntat?

• Vad i detta material var 
oväntat?

• Vad vill vi veta mer om?

• Vad ser vi för mönster?

• Vilka slutsatser kan vi dra?

• Vad vill vi fördjupa oss vi-
dare i?
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Del 3: Utifrån analysen ovan; 

• Vad i detta material stick-
er ut. 

• Vad observerar vi. 

• Vad är intressant?

Del 4: Koppling mellan de teo-
logiska utgångspunkterna för 
församlingens diakonala upp-
drag och samhällsforskning;

Avgränsning

Vi gör ingen beskrivning, be-
dömning eller utvärdering av 
församlingens befintliga verk-
samheter.

Fokus ligger på hur försam-
lingens invånare har det, inte 
på vad dess anställda arbetar 
med.

Vi gör inga efterforskningar 
på församlingsbors, institutio-
ners eller andras förväntningar 
på församlingen, utan endast 
en kartläggning och analys av 
synlig struktur och behov.

Nyckelantaganden och 
risker

Församlingens resurser är 
begränsade. Prioriteringar och 
omfördelning av resurser och-
verksamheter kommer att be-
höva ske i framtiden. Det är 
en tänkbar uppgift för en för-
samling att sammanföra iden-
tifierade resurser, tillgångar el-
ler skyddsfaktorer med olika 
matchande behov.

Inventeringen inleder ett ar-
bete som kan innebära stora 
förändringar i församlingens 
arbetssätt. En genomgripan-
de omprövning kan i och för 
sig oroa och/eller leda till mot-
stånd. Om det kommer förslag 
på ny eller annan verksamhet 
säger det dock ingenting om 

kvaliteten på befintliga verk-
samheter, utan endast om ak-
tuella behov av verksamhet.

Organisation

Beskrivning av organisatio-
nen

Uppdragsgivare har va-
rit församlingens kyrkoråd 
(2012) och senare kyrkoher-
den(2014). Genomförandet 
har skett som en uppföljning, 
fördjupning och spaning bygd 
på inventeringen som gjordes 
av Kristina Ramberg Gustafs-
son, diakon, MariaBerg, kyr-
koherde och Richard Rejsjö, 
konsult 2012. Församlingens 
diakoner bestående av Lai-
la Svensson, Katarina Lund-
ström Thompson och Christi-
na Markgren var vitala delar 
i 2012 års inventering såväl 
som i denna, den hade också 
en förstudie till hjälp som ge-
nomfördes och sammanställ-
des av Magnus Olsson, präst, 
sommaren 2012.

Viktiga resurser förkartlägg-
ningsarbetet är medarbetare i 
församlingen och representan-
ter från myndigheter och orga-
nisationer i församlingen.
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Så här gjorde vi

Genomförandeplan

Aktiviteter

Intervjuer

Under själva insamlingsperi-
oden, våren 2014, intervjua-
de Karin Löfgren representan-
ter från olika samhällsaktörer 
i församlingen. Denna gång 
intervjuades personer som på 
olika sätt kunde bidra med 
fördjupning och uppföljning 
av tidigare genomförd inven-
tering samt vara starkt bidra-
gande till att kunna beskriva 
läget i församlingen utifrån sin 
roll och uppgift.

Diakonernas enskilda 
kontakter

Under vecka månadsskiftet 
april/maj 2014 förde försam-
lingens diakoner ”loggbok” 
över sina kontakter med en-
skilda, med hjälp av ett for-
mulär framtaget av Richard 
Rejsjö och Kristina Ramberg-
Gustafsson för 2012 års in-
ventering. Detta för att kunna 
jämföra materialet från 2012 
med det från 2014. Diakoner-
na har även var och en gjort en 
subjektiv skattning av de fem 
vanligaste teman som de stöd-
jande och själavårdande sam-
talen handlat om i respektive 
samtal.

Det urval av befolkningssta-
tistik som Magnus Olsson tog 
fram i förstudien komplette-
ras med ytterligare några upp-
gifter från USK och SCB som 
visat sig vara relevanta för be-
skrivningen av församling-
en. Det underlag för budget 
2015 från Skarpnäcks stads-
delsförvaltning presenterar för 

stadsdelsnämnden som vi fått 
ta del av genom stadsdelsdi-
rektör Margareta Östrand bis-
tod med en beskrivning av hur 
man på strukturell nivå beskri-
ver utvecklingen den närmsta 
framtiden i Skarpnäcks stads-
del. 

Rapportering och upp-
följning

Karin Löfgren ansvarade för 
att samla ihop material och att 
genomföra analys som sedan 
rapporterades till kyrkoherde 
Maria Berg och vidare till kyr-
korådet.

Hur gick det?

Ett problem med den områ-
desstatistik som funnits till-
gänglig är att den redovisas 
på stadsdelsnivå, inte på för-
samlingsnivå. Vi bedömer 
att Skarpnäcks stadsdel och 
Skarpnäcks församling stäm-
mer geografiskt och befolk-
ningsmässigt tillräckligt väl 
överens för att den tillgäng-
liga statistiken ska vara an-
vändbar för att beskriva läget 
i församlingen. När det gäller 
diakonernas enskilda kontak-
ter, så finns det några fakto-
rer som kan ha färgat materi-
alet på ett betydande sätt och 
som därför nämns här. En av 
diakonerna avslutade sitt ar-
bete i församlingen just inn-
an mätperioden inleddes, vil-
ket definitivt kan ha dragit 
ned det totala antalet kontak-
ter jämfört med ”normalt” 
samt påverkat hur procent-
satsen vad gäller alla under-
sökta områden utfallit. Un-
der tvåveckorsperioden inföll 
också såväl Valborg som för-
sta maj samt Markuskyrkans 

födelsedagsfirande vilket ock-
så påverkat utfallet, gissnings-
vis främst i kategorierna var 
flest möten skett där ”verk-
samhet” eventuellt blev en lite 
större grupp än annars, men 

den kan också vara en av för-
klaringarna till varför kate-
gorin ”övrigt” bland vilken 
typ av ärende personen hade 
vid mötet blev så väldigt stor 
i jämförelse med den tidiga-
re inventeringen. Just katego-
rin ”övrigt” finns det önske-
mål att undersöka vidare inför 
framtida inventeringar och 
som en fördjupning av denna. 

Slutsatser utifrån detta ma-
terial stämmer ändock till-
räckligt väl överens med den 
bild som diakonerna själva 
har av sina kontakter med en-
skilda så att vi bedömer att 
materialet ger en någorlun-
da väl överensstämmande bild 
av verkligheten. Det kan vara 
värt att påpeka att det är an-
talet kontakter som räknats, 
alltså inte antalet personer – 
en person kan alltså förekom-
ma flera gånger i materialet. 
Ett enskilt kontakttillfälle kan 
naturligtvis ha innehållit fle-
ra olika typer av ärenden, i de 
flesta fall har vi då valt att re-
dovisa samtalets huvudsakliga 
innehåll som dess ärende. En 
reflektion som fötts i att denna 
inventering jämfört med den 
förra är att det representativa 
för två veckor av diakonalt ar-
bete i kyrkan alltid innehåller 
det icke representativa. För-
ra inventeringen lyfte man 
fram att en ny verksamhets-
form som just startats upp kan 
ha påverkat underlaget från  
diakonerna,   i denna inventering  
förhöll vi oss till att det sked- 
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de en stor församlingsfest i 
Markuskyrkan mitt i diakon-
ernas tvåveckors-period som 
sannorlikt påverkar underla-
get. Reflektionen handlar om 
att det kanske är vår verklig-
het, att det inte finns några 
representativa veckor – dia-
konalt arbete påverkas oav-
brutet av vad som händer. I 
församlingens övriga liv och 
verksamhet, i närsamhället 
och i världen i stort. Diakoner 
märker ofta en ökning av en-
skilda samtal och behov av det 
när katastrofer sker ute i värl-
den såsom naturkatastrofer, 
krigsutbrott och stora rubriker 
om våld eller medialt skanda-
lösa avslöjanden.

Denna inventering har ingen 
enkätundersökning som del i 
materialet.

Intervjuerna genomfördes 
öga-mot-öga. Tanken var att 
intervjua personer som utifrån 
sin position, roll och kompe-
tens kunde tänkas bidra med 
en fördjupning, uppföljning 
och lägesspaning utifrån tidi-
gare inventerings analys.

Det 
representativa 

för två veckor av 
diakonalt arbete 
i kyrkan tenderar 
i verkligheten att 
innehålla det icke 
representativa.
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Statistik - Diakonernas kontakter

Graferna på följande sidor visar vilka som sökt hjälp hos diakonerna i församlingen. Materialet är 
baserat på en tvåveckorsperiod samt fördelat på olika sätt i grafer och diagram.

Vilken nöd är det som diakonerna möter i de kontakter som kategoriserats  
som själavård/stöd?
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Ärende

Kontaktväg
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Könsfördelning

Ålder
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Stadsdelens befolkningsstorlek

Befolkningens sammansättning

Befolkningspyramiden i Skarp- 
näcks församling ser ut som 
den för Stockholm i sin helhet, 
med ganska många små barn 
(0-5 år) och en ”puckel” kring 

30 års ålder. Samma sak gäller 
i stort sett de olika delarna av 
församlingen.

Skarpnäcks gård avviker nå-
got genom att fler 49-62-åringar 

är bosatta här, liksom något fler 
barn och ungdomar. Däremot 
är antalet invånare i åldern 25-
35 år färre. I Hammarbyhöjden 
är 21-40-åringarna fler. 

En prognos för befolknings-
förändringar fram till år 2021 
visar att andelen 6-15-åring-
ar förväntas öka, efter att ha 
minskat under perioden 2003 

till 2012. Samma sak gäller 
andelen 65-79-åringar.

Ökningen av andelen 6-15- 
åringar förväntas vara tydli-
gast i Skarpnäcks gård, där den 

redan ligger lite högre än i öv-
riga församlingen (drygt 12% 
av befolkningen år 2012).

Andel åldersgrupper (prognos), hela församlingen

Prognos över befolkningsutvecklingen
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Folkmängd och andel med utländsk bakgrund.



diakonal inventering, skarpnäcks församling 45

Utbildningsnivå & Inkomstnivå 
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Ekonomiskt bistånd och sjukersättning

Ekonomiskt bistånd 2012 angivet i % av befolkningen.

Ohälsotal 2012 i dagar/person.
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Sjukpenning 2012 angivet i dagar/person.

Sjukersättning 2012 fördelat /pers i respektive stadsdel i församlingen.
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