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Förord 

Författarna till denna bok är svenska forskare med tysk anknytning som 
i sin verksamhet kommit i kontakt med Caritas. Vi tycker alla att denna 
världsomfattande organisation är intressant av flera skäl men vi är också 
överens om att Caritas är okänd för de flesta svenskar. Dessutom finns 
det ingen heltäckande framställning av Caritas historia. Därför anser vi 
att det finns ett behov av att presentera Caritas, dess historia, verksam-
hetsområden, ideologi och aktuella problem för en bredare svensk pu-
blik.  

Caritas bedriver verksamhet i över 200 länder, även om organisatio-
nen i vissa områden, som till exempel södra Afrika, också har ett annat 
namn som är bättre känt bland befolkningen. Då det inte är möjligt att 
specialstudera alla dessa organisationer har två fall valts ut för en närma-
re granskning enligt principen om en ”most different design”. Det faller 
sig naturligt att specialgranska Caritas i vårt grannland Tyskland, dels 
för att detta är en mycket stor och inflytelserik organisation, dels för att 
organisationen använts som förebild för Caritas i andra länder och dels 
för att det var med utgångspunkt från det tyska Caritas som det interna-
tionella Caritasnätverket bildades. Vi ser en organisation som trots om-
välvande händelser i form av det nationalsocialistiska maktövertagandet 
och införandet av det kommunistiska systemet i DDR till stor del har 
stått oförändrad sedan den grundades för 110 år sedan. Moderniseringar 
och anpassningar till en föränderlig värld har givetvis gjorts men de 
grundläggande värderingarna och ambitionerna är desamma. 

Som kontrast gör vi några jämförelser med Caritas Sverige, en betyd-
ligt mindre organisation men med liknande målsättningar. Även om 
skillnaderna är betydande är det likväl intressant att studera samma 
organisation i skilda miljöer och med olika roller. Redan här ska betonas 
att den svenska undersökningen stannar runt 2004; vi kommer inte att 
behandla de konflikter som ledde till att Caritas Sverige avvecklades som 
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förening 2007. Det finns flera versioner av denna beklagliga konflikt som 
vi inte kan ta ställning till då detta inte varit i fokus får vår studie. Fram-
tiden får utvisa om Caritas Sverige kan rekonstrueras och på nytt hitta 
sin plats inom den stora Caritasfamiljen.  

I Caritas – en introduktion utvecklar Helmut Müssener och Mai-
Brith Schartau diskussionen om varför Caritas är en intressant organisa-
tion och gör en kort beskrivning av Caritas i Tyskland och i Sverige. 

I Caritas – den historiska och teologiska bakgrunden till den romersk-
katolska kyrkans institutionaliserade kärleksverksamhet tecknar Otfried 
Czaika ett nästan 2 000-årigt perspektiv på begreppet ”caritas” och en 
hjälpverksamhet som utmynnade i grundandet av Caritas 1897. 

I Tyska Caritas under 1900-talet lotsar Helmut Müssener oss genom 
tyska Caritas drygt hundraåriga historia fram till våra dagar. 

I Politiska ambitioner analyserar Mai-Brith Schartau Caritas’ politiska 
ambitioner i Tyskland och i Sverige, två olika typer av välfärdsstater men 
med likartade problem. 

I Organisatoriska förändringar redovisar Mai-Brith Schartau ur ett 
organisationsteoretiskt perspektiv hur Caritas i Tyskland och Sverige 
internt har påverkats av och anpassat sig till förändringar i omgivning-
en. 

I Attityder till genusroller och jämställdhet inom Caritas undersöker 
Pernilla Rosell-Steuer attityderna till genusfrågor inom Caritas-organi-
sationen i Tyskland och i Sverige och gör även en kort jämförelse med 
Caritas Internationalis och den svenska kyrkan. 

Fyra forskare inom olika discipliner samverkar i denna bok. Otfried 
Czaika, född 1971 i Bad Gandersheim, avlade sin teologie doktorsexa-
men vid Helsingfors universitet 2002, och erhöll docentkompetens vid 
Linköpings universitet 2005. Under åren 2003-2007 var han verksam 
som universitetslektor i historisk teologi i Linköping och är sedan 2007 
postdoktoral forskare vid Kungl. biblioteket. Förutom doktorsavhand-
lingen, David Chytraeus und die Universität Rostock in ihren Beziehung-
en zum schwedischen Reich från 2002 har han publicerat undersökningar 
rörande svensk kyrkohistoria främst under den tidigmoderna tiden. 
Czaika är från 2005 medarbetare i Archiv für Reformationsgeschichte/ 
Literaturbericht och deltar sedan 2003 i editions- och handboksprojektet 
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Quellen und Handbuch der europäischen Verfassungsgeschichte im 19. 
Jahrhundert. Pågående forskning behandlar den tyske reformatorn Phi-
lipp Melanchton och hans betydelse för Sverige under 1500- och 1600-
talen. 

Helmut Müssener, född 1936 i Mülheim/Ruhr, avlade Dr. phil. ex-
amen vid universitetet i Mainz 1964 och blev fil. dr och docent vid 
Stockholms universitet 1974. Här var han verksam som universitetslek-
tor 1964-1974, docent 1974-1993 och professor i tyska 1993-2003. Åren 
1996/97 verkade han som vicerektor vid Södertörns högskola. Därefter 
har Müssener varit verksam vid Centrum för multietniska studi-
er/Programmet för studier kring Förintelsen och folkmord vid Uppsala 
universitet. Under sin långa karriär har Müssener utgett talrika publika-
tioner om nyare tyskspråkig litteratur, om svensk-tyska kulturrelationer 
samt om enskilda författare som Nelly Sachs, B. Traven och Peter Weiss. 

Mai-Brith Schartau, född 1950 i Lund, avlade filosofie doktorsex-
amen i statsvetenskap 1993 vid Lunds universitet. Under åren 1993 till 
1997 var hon verksam som universitetslektor vid Växjö universitet och 
fortsatte som lektor vid Södertörns högskola där hon blev docent 2002. 
Doktorsavhandlingen, The Public Sector Middle Manager, The Puppet 
who Pulls the Strings, behandlar organisations- och ledarskapsproblema-
tik inom den offentliga sektorn. Schartau har därefter vidgat detta in-
tresse till organisering av hela välfärdsområdet, senast dokumenterat i 
The Road to Welfare Pluralism, Old Age Care in Sweden, Germany and 
Britain. Sedan 2002 är hon föreståndare för Centrum för Tysklands-
studier vid Södertörns högskola 

Pernilla Rosell Steuer född 1969 i Stockholm avlade filosofie doktors-
examen i tyska vid Stockholms universitet 2004 med avhandlingen ’... 
ein allzu weites Feld?’ Zu Übersetzungstheorie und Übersetzungspraxis 
anhand der Kulturspezifika in fünf Übersetzungen des Romans ’Ein weites 
Feld’ von Günter Grass. Under åren 2004-2006 var hon verksam som 
projektassistent vid Centrum för Tysklandsstudier, Södertörns högskola 
och deltog bland annat i forskningsprojekt kring civilsamhället i Tysk-
land och Sverige under ledning av Mai-Brith Schartau. För närvarande 
är hon anställd som språklärare vid Sollentuna Fria Gymnasium, Stock-
holm. 
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Avslutningsvis vill vi framföra ett varmt tack till intervjupersonerna, 
bibliotekspersonalen vid Caritas Freiburg och övrig personal som varit 
behjälplig under denna studie. Vi vill också tacka Östersjöstiftelsen som 
delvis finansierat undersökningen. 
 
Stockholm, maj 2009 
Mai-Brith Schartau 
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1. Caritas – en introduktion 

Helmut Müssener & Mai-Brith Schartau 

Vikten av det civila samhället1 och dess organisationer betonas i en rad 
offentliga dokument och uttalanden inom hela västvärlden både för 
vitalisering av demokratin och som producenter av välfärd. Välfärdssta-
tens kris är ett hett debattämne i många länder. Tre olika problem står i 
fokus i litteraturen. För det första har dagens välfärdssystem blivit för 
kostsamma för den offentliga sektorn; efterfrågan överstiger tillgångar-
na. För det andra ger dagens stora offentliga program inte längre några 
heltäckande lösningar på välfärdsproblemen, missbrukare botas inte, 
äldre är fortfarande isolerade och många människor är arbetslösa. Det 
finns en diskrepans mellan dagens åtgärder och de sociala behoven och 
kraven i samhället. För det tredje och som en konsekvens av de andra 
två problemen upplever den offentliga sektorn idag en kris vad gäller 
stöd och legitimitet.  

En lösning på dessa problem är att ta ett mer välfärdspluralistiskt 
grepp2 om det sociala arbetet. Alternativa utförare har blivit mer attrak-
tiva, familjen, det privata företaget och den tredje sektorn kan utföra 
tjänster där den offentliga sektorn inte räcker till. Speciellt den tredje 
sektorn har under de senaste åren blivit omnämnd och omhuldad både 
                  
1 Dessa organisationer har många benämningar i litteraturen, frivilliga organisatio-
ner, tredje sektorn, social ekonomi och civilsamhälle. Det finns olika utredningar om 
hur dessa begrepp skiljer sig från varandra men i dagligt tal likställs de och så kom-
mer vi att göra i denna bok. 
2 Välfärdspluralism har diskuterats både som begrepp och företeelse i många länder, 
se bl. a. Evers, Adalbert, Part of the Welfare Mix: The Third sector as an intermediate 
area, Voluntas: International Journal of Voluntary and Non-Profit Organisations, Vol 
6, Nr 2, 159-182, 1995; Lund, Brian, An Agenda for Welfare Pluralism in Housing,  
Social Policy & Administration, Vol 27, No.4, 309-322, 1993; Schartau, Mai-Brith, 
The Road to Welfare Pluralism. Old Age Care in Sweden, Germany and Britain, 
Berlin, 2008. 
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av politiker och professionella. Den antas inte vara solkad av de brister 
som präglar den offentliga sektorn och inte heller har den det vinstin-
tresse som naturligt karaktäriserar den privata sektorn. En organisation 
tillhörande denna tredje sektor är Caritas, en internationell organisation 
knuten till den katolska kyrkan. 

Det finns främst tre anledningar till varför Caritas är intressant att 
specialgranska. För det första är det en mycket stor och inflytelserik 
organisation som bedriver verksamhet i alla delar av världen. ”Caritas 
Internationalis” har 162 nationella medlemmar av vilka Sverige och 
Tyskland utgör två. Inom detta nätverk har nästan alla de 2 500 katolska 
stiften en egen Caritasorganisation. Generalsekretariatet befinner sig i 
Vatikanstaten och verksamheten auktoriseras av biskopskonferenser. 
Denna internationella federation har existerat i sin nuvarande form 
sedan 1957. Förutom den sociala rollen är Caritas också en betydande 
politisk och ekonomisk aktör. I Europa har prästerskapet byggt upp 
välgörenhetsnätverk på nationell nivå som en explicit strategi för att 
behålla inflytandet över samhället. Katolsk välgörenhet har blivit en 
viktig institution i många länder.3 

För det andra verkar denna gigant på arbetsmarknaden ha svårt att 
lämna sin gamla struktur och anpassa sig till modernt företagande.4 Det 
finns en uttalad rädsla att för mycket företagsekonomiskt tänkande ska 
störa den karitativa verksamheten. Hur denna ska kunna kombineras 
med marknadskrafterna är ett uttalat problem. Caritas säger sig idag 
söka en väg mellan barmhärtighet och ekonomi. Det är en organisation i 
förändring.  

För det tredje är det intressant att se hur Caritas positionerar sig när 
den västliga världen blir mer och mer sekulariserad och kyrkan tappar 
inflytande samtidigt som intresset för andliga frågor ökar bland med-
borgarna. De kristna värderingarna anses vara ett konkurrensmedel 

                  
3 Bode, Ingo, A New Agenda for European Charity: Catholic Welfare and Organiza-
tional Change in France and Germany, Voluntas: International Journal of Voluntary 
and Nonprofit Organizations, vol 14, No 2, June, 205 –225, 2003; Millard, Frances, 
The Influence of the Catholic Hierarchy in Poland, 1989-96, Journal of European 
Social Policy, vol 7, no 2, 38-100, 1997. 
4 Schwartz, Friedhelm, Wirtschaftsimperium Kirche, Der mächtigste Konzern 
Deutschlands, Campus Verlag, Frankfurt/New York, 2005.  
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gentemot offentliga och privata utförare. Med stöd av dessa värderingar 
tror sig Caritas dessutom lättare kunna avfärda statens krav på inflytan-
de. 

Caritas i Tyskland 
Den största tyska välfärdsorganisationen ”Deutscher Caritasverband”, 
DCV, utgör en integrerad del av den tyska välfärdsstaten vars utform-
ning Caritas kunde prägla redan från början. Mer än tio miljoner män-
niskor får någon form av service från Caritas. Förbundet är registrerat 
som en självständig förening hos de tyska myndigheterna. Det liknar 
närmast ett storskaligt industriföretag som sysselsätter fler människor än 
hela den tyska bilindustrin med VW, BMW och Daimler. DCV omfattar 
mer än 900 enskilda organisationer, av vilka de flesta är juridiskt och 
finansiellt oberoende självständiga föreningar, förbund eller bolag. To-
talt hade DCV år 2003 närmare 500 000 fast anställda5 och minst lika 
många ”ehrenamtliche” det vill säga frivilliga, oavlönade medarbetare. 
Därmed är organisationen den största arbetsgivaren i Förbundsrepubli-
ken Tyskland. DCV är dessutom den största partnern och navet i det 
internationella Caritasnätverket som grundades just i Tyskland.  

DCV:s nuvarande målsättning fastlades 1997. Den är förståeligt nog 
präglad av en katolsk grundsyn; det främsta målet är skyddet för männi-
skovärdet samt en medmänsklig solidaritet över alla politiska gränser i 
en global värld. Den viktigaste uppgiften är att hjälpa människor i nöd. 
Förbundet vill agera som deras advokat och som partner för alla bort-
glömda, medverka i socialpolitiska frågor samt verka för att allt socialt 
arbete ska få den status det förtjänar. Därutöver fastslås i måldokumen-
tet en del andra, mera precisa mål med vilka DCV explicit avser att på-
verka den samhälleliga utvecklingen. Den ideologiska förankringen 
betonas starkt. Den kärleksfulle Guden är källan, Jesu Kristi budskap 
uppdraget och den Helige Ande livskraften för Caritas. Kyrkan är det 
rum som Caritas ska leva och verka i samtidigt som förbundet känner 
sig förpliktigat till ständig förnyelse. Detta innebär att all verksamhet ska 

                  
5 Schwarz 2005 s. 19. 
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utövas i enlighet med den kristna socialetikens principer och kyrkans 
sociallära. DCV avgränsar sig i detta dokument inte enbart ideologiskt-
teologiskt tydligt från andra offentliga och privata organisationer och 
arbetsgivare inom samma område, utan vill även tona ner ett direkt 
vinstintresse, även om det framhålles att verksamheten ska styras i över-
ensstämmelse med företagsekonomiska principer och regelverk.  

Samtliga fast anställda avlönas efter ett särskilt tariffsystem som för-
visso är löst knutet till det statliga systemet inom området, men som inte 
i detalj följer dessa bestämmelser. Eftersom DCV inte räknas som en 
fristående världslig organisation utan som en del av den katolska kyrkan, 
äger den, liksom de andra kyrkorna och deras organisationer, inom vissa 
specificerade områden såsom arbetsrätten en självbestämmanderätt som 
är förankrad i den tyska författningen. Samtidigt är förbundet liksom 
alla andra kyrkliga organisationer befriat från statsskatt och andra of-
fentliga pålagor. Även om DCV bekänner sig till en ”partizipativ” (delta-
gande) ledningsstil, innebär den i författningen förankrade kyrkliga 
särställningen ändå bland annat att den fast anställda personalen inte 
har någon strejkrätt eller ett lagligt förankrat medinflytande, de får inte 
ens tillhöra eller bilda en facklig organisation på arbetsplatsen. Löner 
förhandlas fram i en paritetiskt sammansatt kommission och eventuella 
konflikter tas upp och avgörs av en intern förlikningskommission. Detta 
är en källa till återkommande konflikter mellan de anställda och kyr-
kans, och därmed även DCV:s strikta men omstridda maktposition som 
arbetsgivare. Kyrkans makt- och särställning framgår även av att DCV 
och dess organisationer nästan undantagslöst anställer katolskt troende 
på ledande positioner, samt att de i teorin får avskeda icketroende och 
medlemmar i andra trossamfund. DCV ställer även krav på medarbetar-
nas livsföring som ska stå i överensstämmelse med kyrkans läror. Såle-
des kan frånskilda sägas upp om de gifter om sig liksom homosexuella 
som öppet berättar om sin läggning.  

Alltsedan grundandet 1897 har organisationen haft sitt centrum i 
Freiburg. I dag är DCV ett närmast ogenomträngligt och oöverskådligt 
kluster, som i princip är en multifederalistiskt konstruktion. För det 
första finns en indelning efter regionala principer, det vill säga efter den 
tyska katolska kyrkans stiftsorganisation. Den omfattar 27 stift med var 
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sin biskop eller ärkebiskop i spetsen och täcker hela Tyskland, men den-
na uppdelning överensstämmer inte med förbundsrepublikens 16 del-
stater. 

Vart och ett av dessa stifts-Caritas är juridiskt oberoende. För det 
andra finns det 18 ”Fachverbände”, det vill säga 18 olika yrkes- eller 
verksamhets-områdesförbund. Men inte nog med detta. Det existerar 
för det tredje 16 juridiskt oberoende Caritas-förbund för de 16 olika 
delstaterna. Dessa är i sin tur på olika sätt överordnade sammanlagt 534 
Caritasförbund6 på orts-, krets- och distriksnivå samt 262 kyrkliga ord-
nar som arbetar inom välfärdssektorn. Samtliga dessa förbund och ord-
nar är juridiskt oberoende av centralorganisationen. Ingen av dessa or-
ganisationer har någon personlig ägare, de styrs i allmänhet av anställda 
direktörer. Själva DCV leds av en styrelse och en president som liksom 
styrelsen väljs för en sexårsperiod av delegaterna på en förbundskonfe-
rens. Presidenten, som är ansvarig inför den tyska biskopskonferensen, 
har hitintills alltid varit präst. Han leder arbetet samt representerar DCV 
inom kyrkan och gentemot stat och samhälle. 

De 18 ”Fachverbände” ansvarar för olika områden inom det sociala 
fältet. De viktigaste är förmodligen ”Katholischer Krankenhausverband 
Deutschlands” (Förbundet för katolska sjukhus), ”Verband katholischer 
Tageseinrichtungen für Kinder” (Förbundet för katolska daghem) och 
”Verband katholischer Heime und Einrichtungen der Altershilfe in 
Deutschland” (Förbundet för institutioner inom äldrevården), samtliga 
med säte i Freiburg, samt ”Kreuzbund Selbsthilfe- und Helfergemein-
schaft für Suchtkranke und deren Angehörige“ (Förbundet för självhjälp 
och gemenskap för missbrukare och deras anhöriga) i Hamm i Westfa-
len och ”Malteser Hilfsdienst” i Köln, en organisation med uppgifter 
motsvarande Röda Korsets utåtriktade verksamhet, vilken engageras vid 
stora folksamlingar, exempelvis fotbollsmatcher samt vid trafikolyckor 
och katastrofer. De sistnämnda organisationernas lokalisering under-
stryker DCV:s federala struktur.  

 

                  
6 Siffrorna enligt Schwarz 2005 s. 21. Andra källor räknar med 17 ”Fachverbände”.  



 
 
Helmut Müssener & Mai-Brith Schartau 

 14

 
Fig 1:1 De 27 stiften (punkter), 6 delstatsorganisationer (triangel) representation 
i München och Berlin samt huvudkontor i Freiburg7  

De uppgifter DCV och ”Fachverbände” tagit på sig är talrika och 
mångskiftande. De täcker i stort sett samtliga områden inom vård och 
social verksamhet och svarar för en betydande del av den tyska välfär-
den. De olika organisationerna inom DCV förfogar över egna sjukhus, 

                  
7 www.caritas.de/2227.html 
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barnhem och hospits, deltar i den sociala verksamheten för barn och 
ungdomar genom dag- och fritidshem, arrangerar ett frivilligt socialt år 
för ungdomar som vill hjälpa till inom ett av dessa områden samt satsar 
på handikappomsorg genom skolor, verkstäder och bostäder. Främst i 
Tysklands katolska områden omhändertas ”seniorerna” i ålderdoms-
hem, och organisationerna leder den dagliga verksamheten i egna loka-
ler. Familjerådgivning, inte minst abortrådgivning, spelar en stor och 
framförallt på senare år omstridd roll i verksamheten, samtidigt som 
Caritas ansvarar för ett antal kvinnojourhus. Därutöver ges råd i in- och 
utvandringsfrågor samt hjälp till asylsökande och flyktingar. Drog- och 
alkoholberoende erhåller hjälp till självhjälp, omhändertas i organisatio-
nens avvänjningskliniker och får stöd under eftervården. Organisationen 
ordnar särskilda stödåtgärder även för före detta fångar, hemlösa och 
prostituerade samt lämnar akut hjälp genom soppkök, klädförråd och 
möbelmagasin.  

På grund av den komplicerade och föga transparenta organisations-
strukturen är det svårt att få en samlad överblick över DCV:s och de 
anslutna organisationernas finansiella ställning. I enlighet med den i 
Tyskland väletablerade subsidiaritetsprincipen betalas en mycket stor 
del av DCV:s kostnader för den sociala verksamheten med allmänna 
statliga, delstatliga och kommunala (skatte-)medel, medan en mindre 
del finansieras direkt av DCV själv respektive indirekt av den katolska 
kyrkan genom kyrkoskatten, medlemsbidrag, gåvor, insamlingar och 
avkastningen från kyrkans eller förbundens förmögenhet.8 Samtidigt 
som Tysklands statsfinanser successivt har försämrats sedan 90-talet, 
vilket har minskat de statliga bidragen, har det försämrade läget på den 
tyska arbetsmarknaden och nya skattelagar lett till att även inkomsterna 
från kyrkoskatten, som betalas i procent av inkomstskatten, har sjunkit 
avsevärt. Dessutom har alltfler skattebetalare lämnat den katolska kyr-
kan. Dessa faktorer har resulterat i att DCV:s olika organisationer har 
tvingats dra ner på den sociala verksamheten. Dessa försöker numera i 
möjligaste mån styra verksamheten efter företagsekonomiska principer 

                  
8 Finansieringen är inte bara ogenomskinlig och oöverskådlig, utan även mycket 
omdiskuterad. De olika källorna redovisar ofta helt olika siffror. Framförallt Schwarz 
kritiserar kyrkans och därmed även DCV:s finansiella agerande mycket skarpt.  
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och även reducera förvaltningskostnaderna, som redan tidigare var täm-
ligen låga.  

Kyrkliga sjukhus, ålderdoms- och omsorgshem trimmas radikalt efter ekonomis-
ka principer – helt i motsats till kyrkoledningens fromma sociala ord.9 

Organisationerna försöker även öka andelen frivilliga, oavlönade med-
arbetare, något som ofta stöter på patrull eftersom DCV upplevs som en 
ekonomisk gigant,10 men framförallt som en stelnad, byråkratisk koloss, 
som inte längre förmår främja initiativförmåga och innovationer.  

Caritas i Sverige 
Även ”Caritas Sverige”, som grundades 1946, främst för att organisera 
svenska katolikers hjälp till det nödlidande Tyskland, ingår i det interna-
tionella nätverket. Denna förening beskrivs som en biståndsorganisation 
inom Stockholms katolska stift vilket omfattar hela Sverige. Dess mål-
sättning är att ”utöva påverkan i internationella rättvisefrågor och utföra 
katastrofinsatser”.11 

Efter andra världskrigets slut fick den katolska kyrkan i Sverige 
många förfrågningar om hjälp och stöd. Den 23 februari 1946 grundade 
biskop Müller ”Caritas Sueciae. Svensk katolsk hjälpverksamhet”. Orga-
nisationen skickade hjälp till krigshärjade länder i Europa men främst 
till Tyskland. Fyra år senare öppnade Caritas en rådgivningsbyrå i 
Stockholm för hjälpsökande katolska flyktingar. Samtidigt koncentrera-
des de utländska hjälpinsatserna till Östeuropa där katolska medborgare 
på grund av sin tro ibland levde under svåra förhållanden.  

1987 skapades det moderna Caritas Sverige som då utvecklades till en 
fullvärdig medlem av det internationella Caritasnätverket. Ett nära sam-
arbete med SIDA och andra organisationer etablerades. Tyngdpunkter-
na var utvecklingsarbete i Syd och socialt pastoralt arbete i Sverige. Den 
övergripande målsättningen var att kämpa för mänskliga rättigheter och 

                  
9 Spiegel 2007, Nr 25, s. 56 ff. 
10 Schwarz 2005, s. 11. 
11 Se svensk wikipedia.org/wiki/Caritas_Sverige . 
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på alla sätt försöka bidra till en rättvisare värld där fattiga och marginali-
serade människor stärks. Caritas arbetar för mänskliga rättigheter och 
människans värdighet med utgångspunkt i katolska kyrkans sociallära 
med principerna solidaritet, subsidiaritet och delaktighet men riktar sig 
till alla oavsett religion. Arbetet bygger på tilltro till människans egen 
förmåga, organisationen har en ambition att stärka den enskildes delak-
tighet i samhället. Caritas Sverige ville också verka för ett socialpolitiskt 
medvetet frivilligarbete som tillsammans med svaga grupper samverka-
de med offentliga organisationer. 

Med tiden har det internationella biståndsarbetet specialiserats. 
HIV/aids behövde koncentrerade insatser liksom mänskliga rättigheter 
och demokratifrågor inte minst med betoning på kvinnornas situation. I 
Sverige arbetade Caritas med råd och stöd till flyktingar och asylsökande 
och med påverkansarbete både nationellt och inom EU när det gäller 
flyktingfrågor och trafficking. Uppdraget var att genom information 
söka väcka intresse för bistånds- och utvecklingsfrågor, att genom bi-
stånd verka för utveckling samt att samordna det internationella bistån-
det inom Stockholms katolska stift.  

Caritas Sverige fick i uppdrag att samordna det socialpastorala arbetet 
i det katolska stiftet. En viktig del av detta var att skapa en fungerande 
volontärverksamhet i församlingarna. Handledning, utbildning, metod-
utveckling samt rekrytering var viktiga frågor där församlingarna be-
hövde stöd. Lokala Caritasgrupper besökte gamla och sjuka, anordnade 
soppkök för hemlösa och aktiviteter för ensamma. En bärande princip 
var att ta vara på och utveckla människans inneboende kraft. Det inre 
arbetet i Sverige har poängterats, fungerar solidariteten på hemmaplan 
antas den fungera även i ett globalt perspektiv. Vi kan konstatera att 
målsättningarna för DCV och Svenska Caritas, av naturliga skäl, är likar-
tade. 

Caritas bas låg i de lokala grupperna och i det individuella engage-
manget. Ett aktivt deltagande på lokal nivå ansågs vara en förutsättning 
för en gemensam utveckling med olika samarbetspartners. Utan en sta-
bil grund i församlingarna kommer inte Caritas att kunna fungera lång-
siktigt menade dåvarande generaldirektör Karl-Erik Svartberg 1998. 
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Huvudkontoret ändrades organisatoriskt. I och med specialiseringen av 
det internationella arbetet fick handläggarna var sitt ämnesområde. 

En stor del av finansieringen kom från insamlingskampanjer. Katols-
ka stiftet har via den så kallade PLA-fonden ställt medel till förfogande 
som kunde användas till egeninsatser för olika projekt. Under nedgång-
en i världsekonomin sinade denna källa vilket var olyckligt då Caritas 
med tiden blivit mindre beroende av medlemmarnas stöd och nu tving-
ades tänka om.  

Caritas Sverige växte kraftigt under 80- och 90-talen när samarbete 
med SIDA och Svenska Missionsrådet etablerades. I början av 2000-talet 
betalade organisationen ut runt 100 miljoner kronor per år till olika 
projekt. Organisationen blev så småningom för stor och personalen 
klarade till slut inte av att uppfylla de påtagna uppgifterna. 

Caritas Sverige genomförde hösten 2005 på eget initiativ en utred-
ning för att granska projekt i mellanöstern åren 2002-2004 då vissa upp-
gifter pekade på att allt inte stod rätt till. Utredningen visade att det 
fanns en rad allvarliga brister i hanteringen av gällande rutiner och reg-
ler för avtal, uppföljning och rapportering av projekten. Detta redovisa-
des för Caritas styrelse i januari 2006. SIDA beslöt att göra fördjupade 
undersökningar som visade samma resultat. Som en följd av detta har 
SIDA krävt återbetalning av en del medel och fryst pengar till nya an-
sökningar. 

Stiftsledningen beslöt att avveckla Caritas Sverige som förening och 
verksamheten togs från hösten 2007 över av Romersk-katolska kyrkan. 
Caritas Sveriges 90-konto avslutades och alla inkomna gåvor förvaltas 
sedan dess av Stiftet. Katolska kyrkan planerar för en nystart men i vil-
ken form detta blir är i skrivande stund (2009) oklart. Kyrkan kommer 
att engagera de lokala församlingarna mer i biståndsarbetet, fokus 
kommer i framtiden att ligga på arbetet i Sverige och inte lika mycket på 
insatser utomlands. Detta är i linje med vad förre generalsekreteraren 
Fredrik Alpin skissade på och stämmer överens med den verksamhet 
som Caritas bedriver i många länder, bland annat i Tyskland, och som 
ska redovisas i denna bok. 
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2. Caritas – den historiska och teologiska 
bakgrunden till den romersk-katolska 
kyrkans institutionaliserade 
kärleksverksamhet 

Otfried Czaika 

Från urkyrkan till 1900-talet 
Begreppen diakoni och caritas står sedan 1800-talet för den av de stora 
västeuropeiska kyrkorna institutionaliserade och oftast frivilligt utövade 
kärleksverksamheten. Begreppet diakoni används främst inom protes-
tantismen, medan den romersk-katolska kyrkan hellre använder be-
greppet caritas.1 Beteckningarna diakoni och caritas anknyter båda till 
Nya Testamentets och urkyrkans terminologi. Det grekiska ordet diako-
nia betyder bland annat ”tjänst” eller ”betjäning”. I enlighet med detta 
står benämningen diakonos (grekiska för diakon) för ”tjänare”, ”med-
hjälpare” eller dylikt Med diakon betecknas i Nya Testamentet försam-
lingens medarbetare som tjänar vid bordet, alltså den som hjälper till 
under kärleksmåltiden (s. k. agape). Inom den tidiga kristendomen var 
kärleksmåltiden, som i början kan anses som en funktionell variant av 
nattvardsfirandet, den centrala punkten där församlingens sociala arbete 
ägde rum. Genom kärleksmåltiden kunde de bättre bemedlade försam-
lingsmedlemmarna dela ut stöd i form av livsmedel till de behövande. 

                  
1 ”Diakonie wird im neuprotestantischen Sprachgebrauch häufig als Synonym für 
’Liebestätigkeit’ (Caritas) verwendet. Dementsprechend erscheint das Epitheton 
’diakonisch’ als ein motivanzeigendes Beiwort für dasjenige soziale Handeln, das aus 
christlichem Glauben erwächst.” Philippi, Paul, Diakonie I, i: Theologische Realen-
zyklopädie, Band VIII, Berlin/New York 1981, här s. 621. 
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Diakonens uppgift var i början att organisera detta, men så småningom 
övertog diakonen även andra sociala uppgifter inom församlingen. Det 
latinska ordet caritas, som bland annat betyder ”högaktning”, ”vörd-
nad”, ”uppoffrande kärlek” och senare även ”den kristna nästankärle-
ken” är sedan fornkyrkans tid den vanliga översättningen av det grekiska 
ordet agape,2 som i sin tur betecknar den icke-erotiska kärleken – och, 
som nämnts ovan, användes som beteckning för församlingens kärleks-
måltider. 

Den kristna kärleksverksamheten har sitt ursprung först och främst i 
det dubbla kärleksbudet.3 Redan ur evangelierna kan dessutom den för-
sta, antagligen spontana, praktiska utformningen av nästankärleken 
gentemot fattiga, sjuka, fångar och främlingar rekonstrueras.4 Nya Tes-
tamentets yngre texter vittnar om att den kristna kärleksverksamheten 
vid slutet av det första och början på det andra århundradet genomgick 
en institutionaliseringsprocess. Den första församlingen i Jerusalem 
valde sju män, för att sköta ”tjänsten vid bordet”, vilket syftar till organi-
sationen av agape-måltiden (Apg. 6, 1-6).5 I den tidiga kristna kyrkan 
etablerades jämte biskopen ytterligare två ämbeten som hade olika upp-
gifter i församlingen: Presbytern var biskopens medhjälpare och vikarie i 

                  
2 Jmf Stauffer, Ethelbert, ’αγαπαω, ’αγαπη, ’αγαπητοσ, i: Kittel, Gerhard (red.), 
Wörterbuch zum Neuen Testament, bd. 1, Stuttgart 1933/1966, s. 20-55, här s. 36 ff. 
3 ”Du skall älska Herren, Din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med 
hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.” Lk 10, 27. Jmf 
även de synoptiska parallellställen i Mk 12, 28-31, Mt 22, 34-40. 
4 ”Sedan skall kungen säga till dem som står till höger: ’Kom, ni som har fått min 
faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. 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 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 fängelse och besökte dig?’ Kungen skall svara dem: 
’Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har 
ni gjort för mig.’” Mt 25, 34-40; jmf hela bibelstället: Mt 25, 31-46. 
5 I detta sammanhang borde dock hänvisas till, att de i Apg. 6, 1-6 nämnda sju män 
betecknas först av kyrkofadern Irenaeus och traditionen efter Irenaeus uttryckligen 
som diakoner. Philippi 1981, s. 621. 
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liturgiska angelägenheter, medan diakonen blev biskopens högra hand, 
[...] främst i det sociala arbetet som låg inom biskopens ansvarsområde.6  

I och med framväxten av en kyrklig hierarki kallade biskoparna både 
män, diakoner (1 Tim 3, 8-13), och kvinnor, diakonissor (Rom 1, 16), 
som medarbetare för sociala uppgifter.7 Den tidiga kristna kyrkans kär-
leksverksamhet riktade sig till sjuka, svaga, fattiga och de som var oför-
mögna att arbeta. Ett slags hemtjänst gav människorna både konkret och 
andlig hjälp.8  

I enighet med det dubbla kärleksbudet (Lk 10, 27 och parallellställen) 
innehåller begreppet caritas i den tidiga kristendomen och även senare 
hos Augustinus två riktningar: Caritas är inte bara den mot Gud riktade 
kärleken utan också nästankärleken som är ett resultat av denna pre-
sumtiva Gudskärlek.9 Gud är därmed enligt den tidiga kristendomens 
och även enligt Augustinus uppfattning alltid det första objektet som 
människans caritas har, nästan utgör således den mänskliga kärlekens 
andra objekt. En enbart humanistisk, bara mot människan riktad näs-
tankärlek utan Gudskärlek är otänkbar inom ramen för detta synsätt. 

Med begreppen diakoni och caritas knyter de olika kristna kyrkorna 
an till ett gemensamt fornkyrkligt arv som syftar på den i agape-
måltiden utövade sociala verksamheten. Sedan Nya Testamentets och 
fornkyrkans tid är den riktade hjälpen mot den nödlidande medmänni-
skan ett centralt uttryck för den kristna tron.10 Även om de olika kyrkor-
na således har en gemensam utgångspunkt i Nya Testamentet och i den 
fornkyrkliga traditionen, måste det dock påpekas att konfessionella 

                  
6 Philippi 1981, s. 622. 
7 Jmf Kilström, Bengt Ingmar, Kyrka och diakoni I och II, Åbo 1986, s. 7 ff.; Waden-
sjö, Bengt, Kyrkans framtidsväg diakonin, Älvsjö 1986, s. 25 ff. 
8 Philippi 1981, s. 624. 
9 Anknytningen till Gudskärleken finns förresten redan i Gamla Testamentet, i 
synnerhet i förbundstanken. Här anses vara erfarandet av Guds kärlek ”den bärande 
grunden för förbundsteorin”. Stauffer, ’αγαπαω, ’αγαπη, ’αγαπητοσ s. 27. Även 
Nya Testamentet länkar Gudskärleken och människans kärleksverksamhet ihop: 
Gudskärlekens mål är människan, ett verk som dock bara kan fullbordas genom 
människans kärlek, som riktar sig mot nästan, men i slutet även tillbaka till Gud. 
Ibid. s. 50 ff. Ang. Augustinus och hans syn på caritas jmf Braw, Christian, Åter till 
Gud – trons mönster hos Augustinus, Skellefteå 1994, s. 119-137. 
10 Beyreuther, Erich, Geschichte der Diakonie und Inneren Mission in der Neuzeit, 
Berlin 1983, s. 12 ff. 
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skillnader successivt bildades mellan de olika kyrkorna genom reforma-
tionen på 1500-talet och konfessionaliseringen på 1600- och 1700-talen.  

Kristendomens sociala arbete har genom tiderna ofta haft radikala in-
slag och dessutom befunnit sig i ett spänningsfält mellan det institutio-
nella och det personliga. Både Jesu förkunnelse11 och urkyrkans försam-
lingar skiljde sig från större delen av de omgivande samhällena och de 
bestående religionerna genom långtgående föreställningar om social 
jämlikhet.12 Jesu och urkyrkans föreställningar om jämlikhet har därför 
ibland betecknats som ”kommunistiska”. Under kristendomens hela 
tvåtusenåriga historia går nya sociala insatser ofta hand i hand med ra-
dikala tendenser som kan rikta sig både mot staten och de kyrkliga insti-
tutionerna. Exempel på detta är den helige Franciscus och stora delar av 
franciskanorden under medeltiden. Deras radikala betoning av fattig-
domsidealet stod inte bara i motsats till det världsliga livet utan också till 
det dåvarande kyrkliga systemet som av förespråkarna för fattigdoms-
idealet ansågs som ”förvärldsligat”. Även den radikala reformationen, i 
synnerhet döparna, presenterade radikala religiösa och politiska idéer. 
Likaså var 1700-talets pietism eller 1800-talets kyrkliga sociala insatser 
ofta uttryck för såväl samhälls- som intern kyrkokritik. En förnyelse och 
betoning av kristendomens diakonala respektive karitativa uppgifter 
krävdes. Denna genomfördes främst av enstaka personer och oftast med 
ett visst kyrkligt-institutionellt motstånd. Den helige Franciscus är åter-
igen det mest kända exemplet för denna spänning mellan det institutio-
nella och det personligt-kristna.13 

Efter att ha varit förföljd i det romerska riket blev den kristna tron 
under kejsar Konstantin år 313 tillåten när religionsfrihet infördes,14 och 

                  
11 Jmf t. ex. Mk. 10: 17-31, Mk. 12: 28-31, Lk. 6: 20-36, Lk. 6: 25-37, Lk. 12: 13-21, 
m. fl. Jmf även eventuella parallellställen. 
12 Klauck, Hans-Josef,Der ’Kommunismus’ der Urgemeinde,  Lebendige Seelsorge 35,  
s. 122-125. Se även: Klauck, Hans-Josef, Religion und Gesellschaft im frühen Christen-
tum – Neutestamentliche Studien, Tübingen 2003. 
13 Lang, Justin, Franziskus v. Assisi, i: Lexikon für Theologie und Kirche, bd. 4, Frei-
burg 1995, s. 44-47. 
14 Hall, Stuart George, Konstantin I, i: Theologische Realenzyklopädie, bd. XIX, Ber-
lin/New York 1990, s. 489-500, i synnerhet s. 490, 497. Hubertus Prinz zu Löwens-
tein, Konstantin der Große – Schöpfer des christlichen Europa, München/Wien 1983, 
s. 149-162, s. 295-307. 
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senare statsreligion under kejsar Teodosius år 380.15 Då började ett öm-
sesidigt beroendeförhållande mellan stat och kyrka i allmänhet, och 
mellan staten och den kristna kärleksverksamheten i synnerhet, växa 
fram. Denna relation genomgick under de kommande århundraden en 
påtaglig institutionaliseringsprocess. På grund av den senromerska sta-
tens svaghet övertog kyrkan och dess ämbetsmän från 300-talet allt flera 
sociala uppgifter. I praktiken började kyrkans sociala arbete att ersätta 
statens. Sedan 300-talets slut förknippades den diakonala idén allt mera 
med en faktiskt existerande byggnad respektive social inrättning. Den 
första, inte längre till en viss församling knuten, diakonala institutionen 
grundades år 370 av Basilius från Caesarea.16 Detta  

diakonicentrum bestod av ett sjukhus samt ett hospital för smittsamma sjukdo-
mar, ett barnhem, ett hospits för främlingar och resenärer, ett hus för fattiga och 
ett kloster.17  

Redan i Basilius diakonicentrum möter vi således det som i framtiden 
kom att sätta sin prägel på det kyrkliga socialarbetet, nämligen närman-
det av den institutionaliserade och i en speciell byggnad förankrade 
kristna kärleksverksamheten till klosterkulturen. Sedan medeltidens 
början tar klostren över kyrkans karitativa uppgifter, samtidigt som 
diakonens ämbete omformas. Diakonen är inte längre församlingens 
eller stiftets sociala medarbetare utan diakonatet blir till ett av de präs-
terliga ämbetena i kyrkans hierarki. Att klostren skötte allt flera sociala 
uppgifter befrämjades inte minst genom Augustinus föreställning om 
munkarnas arbete och genom Benedikt av Nursias klosterregel.18 

                  
15 Leppin, Hartmut, Theodosius I, i: Theologische Realenzyklopädie, bd. XXXIII, 
Berlin/New York 2002, s. 255-258. 
16 Constantelos, Demetrios J., Byzantine Philanthropy and Social Welfare, New Ro-
chelle 1991, s. 48-52, s. 75 ff. Jmf Philippi 1981, s. 628. 
17 Leis, Annette, Den kyrkliga diakonins roll inom ramen för två välfärdssystem – En 
jämförande fallstudie av två diakoniinstitutioner i Sverige och Tyskland, Uppsala 
2004, s. 40. 
18 Philippi 1981, s. 629. Till Benedikt av Nursia jmf de Vogüé, Adalbert, Benedikt von 
Nursia, i: Theologische Realenzyklopädie, bd. V, Berlin/New York 1980, s. 538-549; 
Frank, Karl Suso, Benediktiner, i: Theologische Realenzyklopädie, bd. V, Berlin/New 
York 1980, s. 549-560. 
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Även ”kristendomens germanisering” påverkade under antikens slut 
och medeltidens början kyrkans sociala insatser. Enligt germanska före-
ställningar ägde konungen och överheten sakrala rättigheter och hade 
därför även religiösa uppgifter. Adelsmän, godsägare och stormän, som 
inom sina territorier hade instiftat kyrkor eller kloster, betraktade dessa 
som sina privata ägodelar och härledde därur rätten att utnämna klerker 
och att sköta kyrkans uppgifter, inklusive det sociala arbetet. Denna 
utveckling syns nog tydligast under Karl den Stores liv och gärning. Då 
blev benediktinernas kloster centra för mission, kolonisation, skola, 
konst och social verksamhet.19 Som kejsare hävdade Karl den Store inte 
bara ett världsligt utan också ett andligt hegemonialt maktanspråk över 
hela den kristna världen.20 Detta ledde i det medeltida Europa med jäm-
na mellanrum till mindre och större sammandrabbningar (som t. ex. 
investiturstriden)21 mellan kyrka och stat och till kyrkliga reform-
strävanden som försökte lösgöra kyrkan, i synnerhet klostren, från över-
hetens inflytande (t. ex. den cluniaciensiska reformrörelsen) och slog 
vakt om libertas ecclesiae, kyrkans frihet.22 

Under århundraden efter det första millennieskiftet uppkom å ena 
sidan många olika lokalt förankrade broderskap som ägnade sig åt socia-
la uppgifter och grundade bland annat hospitalen. Å andra sidan grun-
dades socialt verksamma ordnar som de olika hospitalordnarna Johan-
niterna (1113), Tempelriddarna (1120) och Tyska ordensherrarna (se-
nast 1196)23 eller andra socialt inriktade ordnar som till exempel francis-

                  
19 Frank i: Theologische Realenzyklopädie 1980, s. 554 ff. 
20 Holtzmann, Robert, Geschichte der Sächsischen Kaiserzeit (900-1024), München 
1943, s. 8 ff., s. 42-58. Jmf Kaiser, Reinhold, Bischofsherrschaft zwischen Königtum 
und Fürstenmacht – Studien zur bischöflichen Stadtherrschaft im westfränkischen 
Reich im frühen und hohen Mittelalter, Bonn 1981. 
21 Med investiturstriden betecknas 1000-talets sammandrabbningar mellan den 
världsliga överheten, i synnerhet den tyske kejsaren å den ena och den andliga över-
heten å den andra, i synnerhet påven. Den världsliga och den andliga överheten var 
oense om vem som skulle ha rätten att utnämna biskopar. Jmf Goez, Werner, Inves-
titurstreit, i: Theologische Realenzyklopädie, bd. XVI, Berlin/New York 1987, s. 237-
247. 
22 Holtzmann 1943, s. 480 ff. Ang. investiturstriden jmf Lehmann, Johannes, Die 
Staufer – Glanz und Elend eines deutschen Kaisergeschlechts, München 1978. 
23 Bookmann, Hartmut, Ritterorden, geistliche, i: Theologische Realenzyklopädie, 
bd. XXXIV, Berlin/New York 2002, s. 238-243. 
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kanernas olika grenar (1209/1218, ordensreglarna från 1210, 1222, 
1223).24  

Sedan det andra årtusendets början var de mest påtagliga sociala pro-
blemen i hela Europa fattigdomen och tiggeriet. Att tigga var den sista 
och enda möjliga utvägen för människor som hade fallit igenom storfa-
miljens sociala skyddsnät.25 Tiggeriet kvarstod som det största sociala 
problemet till slutet av 1700-talet.26 

Bortsett från den egna släkten var det tre institutioner som skötte fat-
tigvården under medeltiden: gillena, hospitalen och allmosorna. Den 
medeltida katolska kyrkan skapade med fattigdomsidealet och avlatsteo-
rin ett teologiskt system som bidrog till att bekosta fattigvården. Genom 
föreställningen att den som ger pengar eller annat stöd till kyrkan eller 
dess karitativa institutioner, såsom hospitalen, klostren eller församling-
arna, kan få syndernas förlåtelse, skapades nödvändiga medel för fattig-
vården. Enligt medeltidens idévärld  

behövde de fattiga de rikas gåvor och de rika behövde de fattiga för att försäkra 
sig om frälsning med hjälp av goda gärningar och allmosor.27  

Dessa föreställningar resulterade i att välmående personer donerade 
delar av sin förmögenhet till de fattiga. Den medeltida tron på goda 
gärningar och deras betydelse för den troendes frälsning ökade i sam-
band med det av Franciskus av Assisi betonade fattigdomsidealet och 
dessutom ökade benägenheten att träda in i en tiggarorden. Men dessa 
idéer i samband med fattigdomsidealet bidrog till att tiggeriet ökade, 
tiggeriet var helt enkelt en av samhället och kyrkan erkänd levnadsform. 
På sina håll i Europa hade tiggarna till och med organiserat sig under 
                  
24 Schlageter, Johannes, Franziskaner, i: Theologische Realenzyklopädie, bd. XI, Ber-
lin/New York 1983, s. 384-397. 
25 Jmf Flood, David, Armut VI, i: Theologische Realenzyklopädie, bd. IV, Berlin/New 
York 1979, s. 88-98, i synnerhet s. 88 ff. 
26 Philippi 1981, s. 630 f. 
27 Leis, Annette, Den kyrkliga diakonins roll inom ramen för två välfärdssystem – En 
jämförande fallstudie av två diakoniinstitutioner i Sverige och Tyskland, Uppsala 
2004, s. 43. Jmf Ulhorn, Gerhard, Die christliche Liebesthätigkeit, Stuttgart 1895, 
s. 324 ff.; Luhmann, Niklas, Formen des Helfens im Wandel gesellschaftlicher Be-
dingungen, i: Otto, Hans-Uwe & Schneider, Siegfried (red.), Gesellschaftliche Per-
spektiven der Sozialarbeit, Halbband 1/2, Neuwied/Berlin 1973, s. 21-43, här s. 21. 
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medeltiden i gillen och tiggeriet blev därmed ett skattepliktigt yrke.28 Å 
ena sidan kunde medeltidens teologiska föreställningar alltså bidra till 
att bekosta tidens sociala arbete och därmed lindra sociala problem. 
Men samma idéer kunde å andra sidan bevara och förvärra dessa pro-
blem. 

Framför allt Franciskus av Assisis tankar och hans karitativa verk-
samhet innehåller många kyrkokritiska drag genom betoningen av det 
radikala fattigdomsidealet legitimerat med en hänvisning till Nya testa-
mentet. Att betona enkelheten och fattigdomen i en kyrka som hade 
blivit starkt politiskt engagerad och vars ämbetsmän levde i sus och dus 
kunde uppfattas som en grundläggande kritik riktad mot hela den me-
deltida katolska kyrkans organisation och lära.29 

Medan gillenas och hospitalens sociala arbete under medeltiden i re-
gel var koncentrerat till städerna, försörjde klostren både stads- och 
landsortsbefolkningen med sociala tjänster. Under senmedeltiden börja-
de dock ett nytt samhällsskikt, stadsborgarna, växa fram vilket ledde till 
förändringar i samhällets sociala struktur. Sedan 1400-talet övertog stä-
derna och magistraten mer och mer kontrollen över sociala inrättningar 
som hospital och stiftelser och prövade dessutom i större utsträckning 
än tidigare den behövandes behörighet till socialt stöd. Under 1500-talet 
smälte denna utveckling till stor del samman med reformationen och 
den begynnande konfessionaliseringen. Först och främst i områden som 
hade gått över till reformationen fick överheten, magistraterna, furstar 
med fler kontroll- och ledningsfunktioner över de sociala inrättningar-
na. Det ska påpekas att  

kommunaliseringen, byråkratiseringen, rationaliseringen, pedagogiseringen och 
stigmatiseringen [av de behövande]30  

som hade börjat under 1400-talet och fortsatte under 1500-talet inte 
bara ägde rum i de protestantiska städerna utan också i de katolska. Men 
protestantismen hade, med betoningen av den världsliga överhetens 

                  
28 Philippi 1981, s. 630. 
29 Flood i: Theologische Realenzyklopädie 1979, s. 92 ff. 
30 Leis 2004, s. 44. 
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kyrkliga och teologiska uppgifter (det s. k. Lutherska landskyrkodömet), 
en större benägenhet att överföra tidigare kyrkliga uppgifter till staten.  

Bildandet av konfessionskyrkor omkring 1550 hade för alla västeuro-
peiska kyrkor, såväl lutherska, kalvinistiska som den katolska eftertri-
dentinska kyrkan, en moderniserande funktion. Denna modernisering 
syns bland annat i de olika bekännelsedokumenten, men den påverkade 
även hela samhället och hela det religiösa livet. Därmed förändrades 
också det sociala arbetet. Sedan 1500-talets andra hälft syns i de olika 
konfessionerna tydliga reformåtgärder när det gäller det sociala arbetet 
och en intensifiering av konfessionernas karitativa verksamhet. Då det 
efter reformationen hade uppstått olika kyrkor, fanns det dock för första 
gången i Västeuropas historia även konfessionella skillnader. 

I de protestantiska områdena stärktes fattigvården och det sociala ar-
betet då de hamnade under statens uppsikt; det sociala arbetet blev ef-
fektivare bland annat genom stadgar för fattigvården och sammanslag-
ning av kyrkliga gods. Men protestantismens polemik mot frälsningen 
genom goda gärningar bidrog också till att den karitativa verksamheten 
som tidigare hade bekostats genom privata medel till en viss del minska-
de, inte minst på grund av att klostren, stiftelser och andra sociala in-
rättningar försvann genom sekulariseringen eller blev till halvt statliga – 
halvt kyrkliga institutioner.31  

Främst inom lutherdomen hade den sedan medeltiden decentralise-
rade sociala verksamheten, som i stor utsträckning sköttes av privata 
donationer och stiftelser, blivit till en centraliserad statskyrklig uppgift. 
Församlingens präst hade därmed – även i sin funktion som statlig äm-
betsman – fått en mycket framskjuten roll och ett övergripande ansvar 
för kyrkans sociala arbete.32 Därmed växte en ny institution fram, som av 
förklarliga skäl saknade motsvarighet i den katolska världen, nämligen 
det protestantiska prästhemmet som församlingens sociala mötesplats.33 

                  
31 Jmf Gantner, Petra, Die verbandliche Caritas in Österreich – eine staatskirchen-
rechtliche Bestandsaufnahme, Linz 1998, s. 3. 
32 Brodd, Sven-Erik, Diakonatet från ecklesiologi till pastoral praxis, Uppsala 1992, 
s. 48 f. 
33 Jmf Bainton, Ronald H., Luther – mannen som blev epok, Stockholm 1960, 
s. 303 ff. 
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Medan fattigvården och kyrkans sociala arbete inom protestantismen 
under 1500- och 1600-talen efter reformationen förändrades och mo-
derniserades genom det statliga inflytandet var det inom katolicismen 
främst reformåtgärderna som började efter konciliet i Trient, som be-
främjade det karitativa arbetets utveckling. Det bör påpekas att den ka-
tolska kyrkans sociala arbete har en större kontinuitet i och med att 
samma klosterorden som till exempel franciskanerna var verksamma 
före och efter reformationen. Bara omkring ett årtionde efter reforma-
tionens början (1528) tillkom med Kapucinerna (OFMCap = Ordo Fra-
trum Minorum Capucinorum) en ny gren av franciskanerna som främst 
verkade inom missionen och själavården. En ännu större betydelse för 
katolska kyrkans karitativa verksamhet fick dock de nya ordnar, som 
befrämjades då den katolska andligheten fick en ny blomstertid efter 
konciliet i Trident.34 På 1600-talet lade fransmannen Vincentius av Paulo 
(1581-1660), inspirerad av bland andra jesuitordens grundare Ignatius 
av Loyolas och hans tankar om tron och kärleken, grunden till de karita-
tiv verksamma kongregationerna Lazaristerna (1624) och de Barmhärti-
ga Systrarna (som även kallas för Filles de charité eller Soeurs grises, 
grundade 1633, på nytt erkända 1668).35 Vincentius’ verksamhet utgör 
grunden för en modern katolsk caritas. Hans karitativa insatser satte 
från och med 1600-talet sin prägel på den sociala verksamheten inom 
den katolska kyrkan. Han blev dessutom genom sin betoning av den inre 
missionen (eller folksmissionen) och genom återupplivandet av det 
kvinnliga diakonatet en förebild för den protestantiska diakonin under 
1800-talet.36 

1700- och 1800-talens idéhistoriska och religiösa strömningar med-
förde stora förändringar för den kristna kärleksverksamheten. Både 
upplysningen och pietismen betonade det individuella och det praktiska 
handlandet. Dessutom tilltog urbaniseringen i och med industrialise-
ringen under 1700- och 1800-talen vilket successivt skapade en arbetar-

                  
34 Deuringer, Karl, Die katholische Caritas in der Neuzeit, i: Krimm, Herbert (red.), 
Das diakonische Amt der Kirche, Stuttgart 1960, s. 421-466, här s. 438 ff. 
35 Gilley, Sheridan, Vinzenz von Paul, i: Theologische Realenzyklopädie, bd. XXXV, 
Berlin/New York 2003, s. 111-114. 
36 Gilley 2003, s. 113 ff. 
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klass som ofta levde i fattigdom under hårda villkor.37 Kyrkorna i Väst-
europa mötte sedan 1700-talet i allt större utsträckning ett sekulariserat, 
urbaniserat och industrialiserat samhälle. Även om lösningarna av ”den 
sociala frågan” delvis skiljde sig mellan de olika religionerna var ut-
gångspunkten densamma: Den kristna tron får sitt främsta uttryck i 
arbetet för nästan, med andra ord i det sociala arbetet. Kristen tro och 
socialt handlandet utgör således en odelbar enhet. Detta var grunden för 
till exempel den lutherske pietisten August Hermann Francke på 1700-
talet och den katolske prästen Adolf Kolping. Den sistnämnde samman-
fattade detta i följande påstående:  

Livet vilar på tron; det sociala livet är trons levande uttryck38 

Kristendomen har, främst under 1900-talet, anklagats för att ha reagerat 
alldeles för sent på samhällets sociala problem under 1700- och 1800-
talet. Kyrkans sociala insatser var för blygsamma och inte anpassade till 
tidens samhälleliga krav. Denna bild bör dock modifieras. Visserligen 
måste det medges att kyrkans diakonala respektive karitativa insatser 
under 1700- och 1800-talen bara kunde lindra en bråkdel av samhällets 
sociala problem som fattigdom, sjukdomar, bristande äldrevård etc. 
Dessutom var det sällan en hel kyrka och dess ledning försökte lösa soci-
ala orättvisor, utan det var oftast enskilda framstående medlemmar som 
till exempel präster, lärare eller lekfolk som bidrog till största delen av 
förnyelsen och utökandet av kyrkans sociala arbete. Kyrkans sociala 
arbete förnyades främst underifrån och inte uppifrån, vilket dock inte 
förhindrade att de sociala insatserna underifrån kunde, ibland väldigt 
snabbt, inordnas i kyrkans institutionella struktur. Det fanns inom kyr-
korna ett svar på samhällets sociala problem om än inte fullt ut på äm-
betskyrkans och kyrkoledningens nivå. Sist men inte minst måste det 
poängteras att staten nästan helt och hållet lyste med sin frånvaro inom 
det sociala fältet. Under 1700- och 1800-talen ansågs socialpolitiken vara 
kraftigt underordnad de övriga statliga uppgifterna. Dessutom kom 
                  
37 Jmf Christiansson, Elisabeth, Kyrklig och social reform – motiveringar till diakoni 
1845-1965, Malmö 2006, s. 33. 
38Kolping und die soziale Frage, 
http://www.kolping.de/grundinfos/adolf_kolping_6.html (2007-02-05). 
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statens reaktion på de sociala frågorna några årtionden senare än mot-
svarande kyrkliga sociala åtgärder. För framtiden avgörande sociala 
inrättningar sjösattes både inom katolicismen och protestantismen på 
1830- och 1840-talen. Ett statligt intresse för sociala frågor började synas 
i hela Europa under 1800-talets senaste årtionden och var då mest fram-
tvingat av den politiska vänstern. 

1700-talets protestantiska pietism var ett svar både på de ideologiska 
och teologiska förändringarna och på förändringarna i samhällsstruktu-
ren. Pietismens viktigaste gestalt, tysken Philipp Jakob Spener,39 krävde 
att teologistudenter skulle lära sig att undervisa de mindre bemedlade 
och trösta de sjuka. August Hermann Franckes religiösa program var 
uttalat socialt inriktat. Han instiftade i staden Halle bland annat skolor 
för föräldralösa barn, ett boktryckeri och ett sjukhus. Förkunnelsen av 
det kristna budskapet skulle enligt Francke alltid vara knuten till ett 
socialt respektive diakonalt arbete, förkunnelsen skulle med hjälp av 
kärleksverksamheten inte bara ha formen av en yttre mission bland 
hedningar utan även i en inre mission i det egna landet.40 

Pietismens synsätt på det kristna sociala arbetet determinerade under 
1800-talet kyrkornas sociala insatser. Dessa ökade även på grund av att 
den sociala snedfördelningen slog allt hårdare mot den underprivilige-
rade arbetarklassen. I städerna bildades samhälleliga grupper som sak-
nade det sociala skyddsnät som familjen eller bygemenskapen tidigare 
kunnat erbjuda. Dessutom bidrog franska revolutionen och upplösning-
en av det Tyska Riket 1803/1806 till en omfattande sekularisering som 
bland annat resulterade i indragningen av kyrkliga egendomar, vilket i 
sin tur på många håll i Europa ledde till nedläggning av kloster och där-
med en försämrad social verksamhet. 

Kyrkornas allt starkare intresse för det diakonala respektive karitativa 
arbetet under 1800-talet var dock även ett svar på en både filosofisk och 
politisk radikalisering, som lett till att kyrkornas dittills självgivna tolk-

                  
39 Wallmann, Johannes, Philipp Jakob Spener, i: Theologische Realenzyklopädie, 
bd. XXXI, Berlin/New York 2000, s. 652-666. 
40 Friedrich de Boor, Francke, i: Theologische Realenzyklopädie, bd. XI, Berlin/New 
York 1983, s. 312-320. Jmf Spjuth, Roland, Diakonins historia – från fornkyrka till 
framtid, i: Wallskär, Helene (red.), Diakonins perspektiv, Stockholm 1999, s. 39. 
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ningsanspråk allt mera ifrågasattes. Så hade till exempel Ludwig Feuer-
bachs och Karl Marx idéer bidragit till att allt fler människor vände sig 
bort från kyrkan.41 En utökad social kyrklig verksamhet kunde således 
vara en möjlighet att samtidigt bemöta både faktiskt existerande sociala 
orättvisor och religionskritiken. 

Inom den tyska protestantismen gjordes på 1830- och 1840-talen av-
görande diakoniska insatser. Teologen och läraren Johann Hinrich Wi-
chern grundade 1833 ett hem för fattiga barn i Hamburg och engagerade 
sig senare inom fångvården och militärdiakonin bland annat på uppdrag 
av den preussiska regeringen.42 Samtidigt med Wichern befrämjade den 
protestantiske prästen Theodor Fliedner kyrkans sociala insatser. Flied-
ner grundade 1833 ett hem för före detta kvinnliga fångar, 1835 en små-
barnsskola i Düsseldorf och ett år senare en liknande skola i Kaisers-
werth med ett seminarium för lärarinnor. Samma år grundade han en 
diakonissförening och en diakonissanstalt som blev ett centrum för soci-
alt arbete. Diakonissanstalten knöts under de kommande åren samman 
med ett sjukhus, ett seminarium för lärarinnor, ett hem för föräldralösa 
flickor samt ett hus för sinnessjuka kvinnor.43 

Därmed öppnade Fliedner kyrkans sociala arbete för kvinnorna i 
mycket större utsträckning än under tidigare historiska perioder. Dia-
konissanstalterna eller den så kallade sällskapsdiakonin var en inom-
kyrklig rörelse som bildades för att kunna möta de nya behoven som 
uppstod i de industrialiserade 1800-talssamhällena.44 Fliedners diako-
nissanstalt i Kaiserswerth blev inte bara ett centrum för den tyska pro-
testantiska och i huvudsak kvinnliga diakonin utan också en förebild för 

                  
41 Jmf Salaquarda, Jörg, Ludwig Feuerbach, i: Theologische Realenzyklopädie, bd. XI, 
Berlin/New York 1983, s. 144-157; Fleischer, Helmut, Marx/Marxismus I, i: Theolo-
gische Realenzyklopädie, bd. XXII, Berlin/New York 1992, s. 229-245; Rolefs, 
Helmuth, Marx/Marxismus II, i: Theologische Realenzyklopädie, bd. XXXI, Ber-
lin/New York 1992, s. 245-258. 
42 Hermann, Volker, Johann Hinrich Wichern, i: Theologische Realenzyklopädie, 
bd. XXXV, Berlin/New York 2003, s. 733-739. 
43 Degen, Johannes, Friederike & Theodor Fliedner, i: Theologische Realenzyklopädie, 
bd. XI, Berlin/New York 1983, s. 214-215. 
44 Blennberger, Erik & Nilsson, Gert, Diakonins identitet – diakoniinstitutioners 
identitet och inriktning med fokus på stiftelsen Stora Sköndal, Stockholm 1998, s. 13. 
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liknande inrättningar i Tyskland, England och Skandinavien.45 I detta 
sammanhang bör också nämnas den protestantiske prästen Friedrich 
von Bodelschwingh, som på 1870- och 1880-talet inrättade ett slags soci-
alt kyrkligt modellsamhälle nära staden Bielefeld. Detta omfattade bland 
annat sjukhus, församlingshus, skolor och hade till och med egen el- och 
vattenförsörjning.46 

Även för den katolska sociala verksamheten började under 1840-talet 
en blomstringsperiod och även här var det, åtminstone i början, snarare 
enstaka personer som reagerade på de sociala förändringarna i samhället 
än kyrkan som institution. År 1840 grundade Anna Weißebach en före-
ning för kvinnornas frivilliga sociala arbete i Trier. Weißebach anknöt 
främst till Vincentius av Paulo. Med Weißebachs kvinnoförening för det 
frivilliga sociala arbetet fick även katolicismen en ny institutionaliserad 
kärleksverksamhet. Weißebach blev under kommande år en förebild på 
många håll i Tyskland, där det grundades en lång rad liknande förening-
ar, till exempel Elisabeth-föreningarna, Elisabeth-konferenserna eller 
kvinnornas Vincentius-förening. Ur denna lekmannaverksamhet växte 
år 1842 i Schlesien även en ny kvinnoorden fram, den av Clara Wolff 
grundade Kongregation der Schwestern von der heiligen Elisabeth (Syst-
rarnas kongregation av den heliga Elisabeth), som ägnade sig åt sjuk-
vård. Denna orden spreds snabbt till andra delar av Europa och kom 
1866 till Sverige.47 Elisabeth-föreningarna kan anses vara en föregångare 
till Caritas som grundades drygt femtio år senare. 

Bland 1840-talets sociala kyrkliga landvinningar inom katolicismen 
bör också nämnas Adolf Kolpings ombildning av en katolsk förening för 

                  
45 Jmf bl. a.: Leis 2004, s. 91 ff. Mustakallio, Hannu, Palvelun poluilla Pohjois-
Suomessa: Oulun diakonissakoti 1896-1916 (Sammanfattning: I diakonins tjänst i 
norra Finland), Oulu 2001; Antikainen, Marjo-Riita, Sääty, sukupuoli, uskonto: 
Mathilda Wrede ja ytheiskunnan muutos 1883-1913, Helsingfors 2004; Elmund, 
Gunnel, Det kvinnliga diakonatet som kall: Johan Christoffer Brings syn på diakoniss-
verksamhetens uppgift och form, Skellefteå 2005; Inghammar, Helena, Från moderhu-
set till domkyrkan – uttagning, invigning och vigning av diakoner och diakonissor i 
Svenska Kyrkan 1855-1999, Skellefteå 2005. 
46 Ruhbach, Gerhard, Friedrich von Bodelschwingh, Vater und Sohn, i: Theologische 
Realenzyklopädie, bd. VI, Berlin/New York 1980, s. 744-747. 
47 Zöckler, Otto, Elisabetherinnen, i: Albert Hauck (red.), Realenzyklopädie für pro-
testantische Theologie und Kirche, tredje upplaga, bd. 5, Leipzig 1898, s. 314-315. 
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unga män (Jünglingsverein) till en gesällförening som ägnade sig åt soci-
al verksamhet men också engagerade sig starkt för folkbildningen. Ge-
sällföreningarna i Kolpings anda grundades runtom i Europa. År 1865 
fanns det cirka 400 gesällföreningar i världen. 

Under hela 1800-talet växte de sociala insatserna och uppgifterna 
både inom katolicismen och protestantismen. Nya sociala föreningar, 
både delvis frivilliga organisationer och rent professionella inrättningar 
grundades. För att åskådliggöra boomen i kyrkornas sociala verksamhet 
under sent 1800- och tidigt 1900-tal räcker det nog med att nämna att 
mellan 1881 och 1910 grundades 392 katolska sjukhus i Tyskland, vilket 
i genomsnitt motsvarar mer än ett sjukhus i månaden! 

År 1897 grundade den katolske prästen Lorenz Werthmann i Köln en 
riksomfattande social förening ”Caritasförbundet för det katolska Tysk-
land”, som kunde sammanfatta de oftast territorialt begränsade och 
splittrade sociala katolska verksamheterna under ett tak. Caritasförbun-
det skulle snabbt bli den största katolska institutionen för socialt arbete i 
Tyskland och nådde under 1900-talet även andra länder i Europa, där-
ibland Sverige. 

Sammanfattande diskussion 
Den kristna kärleksverksamheten har genom tiderna haft många olika 
former; tidsandan, teologiska och konfessionella grundval samt idéhisto-
riska, samhälleliga och politiska faktorer har påverkat dess gestalt. De 
stora historiska fundamentalprocesserna manifesterar sig i kärleksverk-
samhetens utformning under en drygt tvåtusenårig kyrkohistoria. Såle-
des kan det vara svårt – om än inte omöjligt – att hitta övergripande 
parametrar som beskriver den kristna kärleksverksamhetens förverkli-
gande i ett tvåtusenårigt perspektiv. Ändå vill jag försöka att subsumera 
de historiska processerna i en longue durée på två årtusenden under tre 
konstanter: 

 
1. Den kristna kärleksverksamheten avspelar sig i ett dialektiskt bero-

endeförhållande mellan personlig engagemang och institutionalise-
ring: Sedan urkyrkans tid är det oftast ett personligt intresse för näs-
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tan baserat på kristen tro och etisk övertygelse som ligger till grund 
för karitativ verksamhet. Början till ett karitativt engagemang ligger 
därför oftast utanför de befintliga samhälleliga och religiösa institu-
tionerna och kan dessutom innehålla tydliga element av samhälls- 
och kyrkokritik. Trots detta tenderar det ur ett personligt intresse 
startade karitativa arbetet i sin tur att organisera sig i institutioner 
som efter hand smälter samman med redan bestående kyrkliga och 
samhälleliga strukturer.  

2. Det karitativa arbetet sker i skärningspunkten mellan kyrka och stat, 
religion och samhälle och fokuserar på människan: Kristendomen 
har en förmåga att reagera på sociala orättvisor och samhälleliga 
sneddrivningar och möter dessutom fundamentala antropologiska 
frågor som sjukdom och död. Det karitativa handlandet är därmed 
både ett svar på allmänmänskliga frågor och samhällets utveckling. 
Svarets form är den mot nästan utsträckta hjälpande handen. 

3. Den kristna kärleksverksamheten är dock inte enbart reaktiv. Även 
om de faktiskt existerande sociala problemen framkallar en praktisk-
religiös reaktion är den kristna kärleksverksamhetens mål framåtrik-
tad: Kristendomens framtidsvision är Guds rike på jorden, ett sam-
hälle utan orättvisor med det fullkomliga förverkligande av nästan-
kärleken människorna emellan. På grund av detta har det kristna ka-
ritativa arbetet – såsom även inom Svenska Caritas i början av 2000-
talet – benägenheten att engagera sig i globala sammanhang: Nästan 
och kärleken till henne må vara både utgångspunkt och objekt för 
karitativt engagemang. Det övergripande målet är dock världen och 
mänskligheten i sin helhet. Den karitativa verksamheten lever alltså 
från kristendomens teologiska och etiska mål som i slutändan riktas 
mot hela världen och mänskligheten.  

Det sistnämnda leder till en avslutande tanke: Även om kärleksverksam-
hetens mål är en rättvis värld sker den ändå under vetskap om att orätt-
visor och sociala problem kommer att finnas även i framtiden. Aktioner 
för Guds rike omfattar därmed alltid reaktion på bestående missförhål-
landen. Detta betyder att karitativ verksamhet som kritiskt samhälleligt 
och religiös korrektiv alltid kommer att finnas inom kristendomen, så 
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som den har funnits de senaste tvåtusen åren. Målet finns men kommer 
aldrig att kunna förverkligas till fullo i denna värld, eftersom den kristna 
framtidsvisionen utgår ifrån den religiösa förhoppningen som ser det 
slutgiltiga förverkligande av rättvisa, jämlikhet etc. enbart i Guds rike 
som en kosmisk händelse som ligger utanför mänskliga begrepp som tid 
och rum och därmed utanför denna värld. Eller som den amerikanske 
1900-talsteologen Reinhold Niebuhr påpekade i sin bok An Interpreta-
tion of Christian Ethics:  

[T]he Kingdom of God is therefore not here. It is in fact always coming but never 
here.48 
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3. Tyska Caritas under 1900-talet 

Helmut Müssener 

Inledning 
I sitt bidrag Caritas – den historiska och teologiska bakgrunden till den 
romersk-katolska kyrkans institutionaliserade kärleksverksamhet tecknar 
Otfried Czaika1 utförligt både den historiska, men framförallt även den 
viktiga teologiska bakgrunden till verksamhet och ”ideologi” inom orga-
nisationen som grundades 1897. Czaika talar om en regelrätt ”boom” i 
kyrkornas sociala verksamhet sedan 1800-talets mitt och nämner att det 
”mellan 1881 och 1910 grundades 392 katolska sjukhus i Tyskland, vilket 
motsvarar i genomsnitt mer än ett sjukhus i månaden.”2 Siffran illustre-
rar den betydelse den helt frivilliga, icke-statligt eller kommunalt styrda 
sociala välgörenhets- och välfärdsverksamheten hade fått redan under 
det tyska kejsarriket samt understryker den ökande betydelsen av frivil-
lig karitativ verksamhet. Arbetet styrdes och påverkades i hög grad av 
lekmän, det vill säga av vanliga medborgare och inte av kyrkan direkt 
eller av munkar, nunnor och präster. Denna betydelse skulle växa stadigt 
under i stort sett hela 1900-talet, om man bortser från det negativa infly-
tande som de två totalitära systemen i Tyskland, den nationalsocialistis-
ka staten och det socialistiska-kommunistiska DDR, skulle få över verk-
samheten. De konstruktioner och strukturer som uppstått under tiden 
fram till 1919 har överlevt ända fram till i dag. 

                  
1 Se kap 2. Eftersom det än så länge inte existerar en sammanhängande, heltäckande 
och vetenskaplig framställning av Caritas historia utgör mitt bidrag endast en kom-
pilation av olika mindre uppsatser och småskrifter. Dessa redovisas i sin helhet i 
bibliografin.  
2 Se kap 2 
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Från ”Charitasverband für das Katholische 
Deutschland” till ”Deutscher Caritasverband” 
(1897-1921) 
Den katolske prästen Lorenz Werthmann tog 1897 i Köln, trots vissa 
klerkers och inte minst biskopars motstånd, initiativet till grundandet av 
”Charitasverband für das katholische Deutschland” och förlade dess 
huvudkvarter till Freiburg. Han tjänstgjorde vid denna tidpunkt som 
biskopens sekreterare, en i den kyrkliga maktstrukturen utåt sett tämli-
gen lågt värderad ställning. Staden har förblivit organisationens säte 
fram till idag. Werthmann och hans förbund, där många lekmän spelade 
en framstående roll, åtog sig uppgiften att konstruera ett gemensamt tak 
för den sociala verksamhet, som den katolska kyrkan utövade i det 
preussiskt-protestantiskt styrda kejsarriket Tyskland. Enligt Werthmann 
behövdes en sådan konstruktion då verksamheten var splittrad såväl 
territoriellt som funktionellt samtidigt som det blev nödvändigt att både 
samarbeta med och avgränsa sig från den likaledes växande statliga sek-
torn inom detta område. 

Den implicita avgränsningen i förbundets namn, nämligen ”für das 
katholische Deutschland”, står i en outtalad men tänkt motsats till ”das 
evangelische Deutschland”. Den ger en fingervisning om att tiden för 
den ”Kulturkampf”, som rikskanslern Bismarcks regering och de liberala 
partierna i det nya Tyskland hade fört mot påven i Rom, hans biskopar 
och den katolska kyrkans troende i främst Preussen, inte var mer än ett 
knappt årtionde tillbaka. Förvisso hade striden officiellt slutat med en 
kompromiss, men staten och kyrkan hade definitivt gått olika vägar 
inom åtskilliga områden. Bland annat hade kyrkan fått överlämna tillsy-
nen över all utbildning upp till universitetsnivå till staten och varit 
tvungen att acceptera ett obligatoriskt civiläktenskap samt förbudet av 
Jesuitorden. Men samtidigt hade ”det katolska Tyskland” sammansvet-
sats i denna kamp. Partiet ”Zentrum”, grundat 1870, det första folkrörel-
separtiet på tysk mark som räknade både arbetare och företagare, adliga 
godsägare och småbönder bland sina medlemmar och väljare, övertog 
helt rollen som kyrkans språkrör och skulle bli en utomordentligt stor 
politisk maktfaktor fram till 1933. ”Charitasverband für das katholische 
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Deutschland” var endast ett av flera försök att formera samtliga krafter i 
det katolska Tyskland i opposition mot det evangeliska som under tiden 
fram till 1918 var närmast identiskt med det preussisk styrda tyska kej-
sarriket. Werthmann och hans anhängare ville konstruera ett gemen-
samt tak, ett holdingbolag för de otaliga katolska organisationerna, rö-
relserna, initiativen och lösa grupperingarna inom den välgörenhets- 
och välfärdssektor som hittills hade varit alltför splittrad för att samfällt 
kunna bidra till lösningen av de sociala utmaningar som i industrialise-
ringens Tyskland blev allt större även för de katolskt troende. 
Werthmanns avsikt var inte alls att starta en ”väckelserörelse”, utan han 
predikade framförallt tre principer: organisera, det vill säga skapa nät-
verk och synergieffekter genom att slå samman de gemensamma kraf-
terna, studera, det vill säga lära sig sådan konst och vetenskap som krävs 
för att kunna utöva en sann kärlek till nästan och publicera, det vill säga 
skapa en gemensam identitet för alla dem som ville utöva denna konst 
och vetenskap.  

Werthmanns välmenande centraliseringssträvanden, som han drev 
med auktoritär stil inom det nya förbundet, utlöste ändå ett tämligen 
stort motstånd bland de organisationer han ville ena. Många av dem var 
inte beredda att ge upp sin självständighet, och flera biskopar var miss-
tänksamma. De trodde att de skulle förlora uppgifter och därmed makt 
inom sitt stift och var rädda för att lekmän skulle få ett alltför stort infly-
tande över domäner där präster ville ha tolkningsföreträde. Detta var en 
intern strid som skulle pågå under i stort sett hela Caritas’ existens och 
som fortfarande pågår, om än mera i det fördolda. Det var även anled-
ningen till att det tog närmare två decennier, fram till 1916, innan alla 
stift fick en Caritas-organisation, som underställdes biskopen. På detta 
sätt tillförsäkrades biskoparna ett direkt inflytande. I gengäld erkände 
den tyska katolska biskopskonferensen förbundet som ”legitim sam-
manslutning av de olika stiftsorganisationerna till en enda”3 samtidigt 
som kyrkan förbehöll sig sista ordet i eventuella konflikter och var mån 
om att placera lojala företrädare på de ledande positionerna. 

                  
3 Fischer, Alfons (red.), 1897–1972. 75 Jahre Deutscher Caritasverband, Freiburg 
1972, s. 1. 
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När Johannes Werthmann dog 1921, två år efter fredsfördraget i Ver-
sailles, kunde han vara nöjd med det verk han lämnade efter sig. Han 
hade varit epokgörande, och hans förbund hade blivit den största väl-
färdsorganisationen i den nygrundade Weimar-republiken. Hans efter-
följare, prelaten Benedict Kreutz, övertog ett välskött pastorat, som 
samma år, 1921, fick det nya namnet ”Deutscher Caritasverband” 
(DCV) vilket visar att den tyska katolicismen hade försonat sig med det 
nya Tyskland. Kreutz skulle leda organisationen i hela 48 år genom 
Weimarrepublikens glansdagar och förfall, genom hela tredje riket och 
dess totalitära utmaningar från dess begynnelse till det bittra slutet 1945 
samt senare under efterkrigstidens nödår fram till 1949 och även genom 
förbundsrepubliken Tysklands etablering från ”Wirtschaftswunder”-
åren till ett 60-tal som skulle komma att ifrågasätta alla överenskomna 
värderingar och organisationsformer. Men han fick även smärtsamt 
uppleva att den del av Caritasorganisationen som hamnade i den sovje-
tiska ockupationszonen, sedermera den Tyska Demokratiska Republiken 
(”DDR”), var tvungen att i viss mån ”skilja sig” och gå sina egna vägar 
för att ånyo hjälpligt kunna överleva en totalitär utmaning. 

Modernt socialt arbete – en organisation tar form 
(1921-1933) 
De första åren av prelaten Kreutz’ fögderi fram till slutet av 1920-talet 
kännetecknades av en ständig expansion. Strax efter krigsutbrottet 1914 
kom all social hjälpverksamhet att prövas hårt av den ständigt växande 
sociala nöd som exploderade under det sista krigsåret och som efter 
fredsslutet 1919 nådde oanade nivåer genom revolution, de hemvän-
dande soldaterna varav många var invalidiserade, kontrarevolution, 
hungersnöd, familjernas svåra situation när försörjaren stupat, folkför-
flyttningar samt den galopperande inflationen 1922/1923. Behoven var 
skriande och kunde fram till valutareformen 1923 inte heller bemästras. 

Men å den andra sidan underlättade Weimarrepublikens demokra-
tiska författning och lagstiftning samtliga välgörenhets- och välfärdsor-
ganisationers verksamheter utan ideologiska preferenser. De omfattade 
både socialförsäkringar (sjukdom, olycksfall, ålderdom, invaliditet, ar-
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betslöshet) och nämnde dem som direkt hade drabbats av kriget (”Kri-
egsfolgenhilfegesetz)” samt tog även upp omvårdnaden av barn och 
ungdomar. Tillsammans karakteriserade lagar och förordningar staten 
som en för dåtida förhållanden modern välfärdsstat samtidigt som de 
lämnade utrymme för olika organisationers aktiva medverkan. Det 
”duala systemet” etablerades inom välfärdssektorn, som än i dag känne-
tecknas av ett ömsesidigt beroende och ett långtgående samarbete mel-
lan den offentliga och den frivilliga sektorn.  

Vidare slog Weimarrepubliken vakt om fri religionsutövning och till-
försäkrade kyrkorna samt alla kyrkliga organisationer liksom munk- och 
nunneordnar fullständig frihet att organisera sin verksamhet utan statlig 
inblandning, bland annat inom det finansiella området. Den offentliga 
rättens principer omfattade numera biskopsdömen, ordnar och andra 
kyrkliga organisationer som likställdes med statliga organisationer. De 
var inte längre underställda statlig uppsikt och fick rätten att uppbära 
skatter, att fritt och utan statlig inblandning anställa och avskeda perso-
nal och de blev ”skattefrälse”. Staten och dess myndigheter hyllade sub-
sidiaritetsprincipen. Detta innebar med all önskvärd tydlighet att ”de 
katolska organisationerna, däribland Caritas, även fick en mycket större 
rörelsefrihet”.4 Samtidigt fastslogs föräldrarnas rätt att utan statlig in-
blandning sörja för sina barns uppfostran. Som en konsekvens av detta 
talar Buchheim om att ”den tyska katolicismen återvände ur exilen”.5 

Mycket väsentligt för DCV:s förankring i den katolsk-tyska världen 
var att förbundet 1923, under Weimar-republikens första år av normali-
tet och begynnande konsolidering, fick påvens godkännande och till och 
med fick tillsätta en egen representant vid den tyska ambassaden i Vati-
kanstaten. Ett år senare, 1924, formulerade Kreutz i ”Handwörterbuch 
der Wohlfahrtspflege” samtliga de uppgifter som enligt hans uppfattning 
åvilar det karitativa arbetet som skall utföras av både fast anställda och 
lekmän. De omfattar omsorgen om familjer och fattiga både i städerna 
och på landet, omhändertagandet av kropp och själ, sjukvård, omsorgen 
om fysiskt och psykiskt handikappade, om arbets- och hemlösa och om 

                  
4 Buchheim, Karl, Zeitgeschichtliche Hintergründe zur Geschichte des Deutschen 
Caritasverbandes, i: Fischer 1972, s. 24-31, här s. 29. 
5 Buchheim i: Fischer 1972, s. 29. 
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barn och ungdom, i synnerhet ett skydd för flickor, kamp mot alkoholen 
samt en specialiserad utbildning för alla dessa uppgifter. Således är det 
inte förvånande att DCV samma år i Freiburg inrättade en ”Caritasschu-
le” för utbildning av socialarbetare, vars verksamhet och utbildning 
erkändes av både kyrkan och staten. Knappt ett år senare upphöjdes 
Caritas, det vill säga det omsorgs- och hjälparbete som medarbetare i 
DCV utförde i sann kristen ”caritasanda”, till och med till ett universi-
tetsämne i och med inrättandet av ett ”Institut für Caritas-Wissenschaft” 
vid universitetet i Freiburg. Andra utbildningsanstalter för katolska 
socialarbetare, ungdomsledare, vårdpersonal och administratörer i 
DCV:s regi följde i rask takt under de närmaste åren, spridda över stora 
delar av Tyskland. Samtidigt diskuterades en hel del interna problem. 
Institutionens tillväxt ledde till en utökad byråkratisering och i viss mån 
till ett förstelnande. Lekmännen, däribland inte minst ”ehrenamtliche 
Mitarbeiter” (frivilliga och oavlönade medarbetare), protesterade mot en 
allt större centralisering som enligt deras uppfattning ledde till att den 
kyrkligt tillsatta och gentemot biskoparna lojala organisationsledningen 
fick alltför stor makt. De krävde i stället medbestämmande och demo-
krati, men dessa diskussioner avbröts mot 1920-talets slut av den eko-
nomiska krisen och den politiska utvecklingen i Tyskland. Man fick 
annat att tänka på.  

Det skall påpekas att DCV inte var ensamt inom det sociala fältet. 
Den evangeliska ”Innere Mission”, Röda korset, arbetarrörelsens olika 
självhjälpsinrättningar, som 1919 sammanslöts i ”Arbeiterwohlfahrt”, 
samt talrika självständiga organisationer som under 1920-talet slöts 
samman i ”Paritätischer Wohlfahrtsverband”, tävlade i att ta hand om 
själar och hjälpsökande samt om givarnas pengar, men även om statens 
eventuella subsidier och framförallt i att engagera frivilliga. Röda korset 
och de två konfessionellt bundna organisationerna samarbetade dessut-
om sedan 1921 under institutionaliserade former. Både enskilt och i 
samverkan utövade dessa organisationer en framgångsrik lobbyverk-
samhet gentemot staten för att slå vakt om sina gemensamma intressen. 
Denna verksamhet gynnades under många år av att den ansvarige mi-
nistern, Adam Stegerwald, var ordförande i det kristliga fackförbundet 
och representant för Zentrum-partiet. Hans goda kontakter, inte minst 
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med DCV, var välkända och förbundet kunde upprepade gånger direkt 
påverka det statliga arbetet både som remissinstans och genom lobby-
verksamhet. Betecknande för utvecklingen är en sammanställning över 
andelen statliga medel i DCV:s budget under Weimar-republikens da-
gar, 1918, det sista ”kejserliga” året, uppgick till noll procent. 1925 var 
den 25 procent, för att 1932 uppgå till inte mindre än 64 procent.6 Sam-
tidigt innebar detta ett starkt beroende av staten, där DCV delvis fick 
anpassa sig till statliga normer och påbud.  

Samtidigt som den kyrkliga anknytningen betonades strävade man i 
samarbete med ”Innere Mission” och Röda korset likaså hela tiden efter 
att hålla rågången öppen till de mera politiskt präglade organisationerna 
som exempelvis ”Arbeiterwohlfahrt”. Detta blev tydligt när det ekono-
miska läget världen över försämrades efter börskraschen i New York 
1929 samtidigt som arbetslösheten och den sociala nöden antog rekord-
höjder i Tyskland, något som ledde till att de politiska motsättningarna 
skärptes och att Weimar-republikens dödskamp inleddes. 1931 organi-
serade ”Liga der freien Wohlfahrtsverbände”, ursprungligen en ”pressu-
re-group”, grundad 1924 av samtliga icke partianslutna konfessionella 
hjälporganisationer – det fanns även judiska – av Röda korset och av 
allmänt borgerliga organisationer, det första ”Winterhilfswerk” (Vinter-
hjälpen). Syftet var att under vintrarna 31/32 och 32/33 på frivillig väg 
och framförallt genom stora offentliga insamlingar lindra den växande 
sociala nöden när den statliga hjälpen inte längre räckte till. Man lycka-
des med denna självpåtagna uppgift i oväntat stor utsträckning. Med 
hjälp av volontärer anordnade organisationerna talrika soppkök, skaffa-
de fram livsmedel och bränsle – främst kol och varma kläder samt var 
behjälplig med finansiellt stöd. För att lindra ungdomsarbetslösheten 
inrättades även en helt frivillig ”Arbeitsdienst” (arbetstjänst) där ung-
domar, inkvarterade i läger eller hos privatpersoner, hjälpte till med 
skörden, dikade ut träsk och mossar, byggde vägar och arbetade i all-
mänhetens tjänst mot i stort sett endast kost och logi samt fickpengar.  

                  
6 Frie, Ewald, Zwischen Katholizismus und Wohlfahrtsstaat. Skizze einer Verband-
geschichte der Deutschen Caritas, i: Jahrbuch für Christliche Sozialwissenschaften 
38 (1997), s. 21-42, här s. 32. 
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Idéerna till dessa båda stora, vägvisande projekt, ”Winterhilfswerk” 
och ”Arbeitsdienst”, knycktes för övrigt efter 1933 av den nationalsocia-
listiska regimen och blev paradnummer i tredje rikets socialpolitik. Den 
ena blev till en tänkt plantskola för en likriktad, helt nationalsocialistiskt 
ideologiserad ungdom som efter 1933 under namnet ”Der Deutsche 
Arbeitsdienst” så småningom blev i stort sett obligatorisk för både poj-
kar och flickor, medan pengarna till ”Winterhilfswerk” inkasserades en 
gång i månaden av frivilliga, oftast prominenta medborgare, däribland 
även filmskådespelare som svenskorna Zarah Leander och Kristina Sö-
derbaum, under inflytande av propagandans alla hjälpmedel och under 
olika former av ”frivilligt tvång”.  

Kamp för överlevnad i en totalitär stat (1933-1945) 
Efter Weimar-republikens fall och nationalsocialismens smygande 
maktövertagande försämrades DCV:s position radikalt i den alltmer 
totalitära staten med dess anspråk på absolut makt över både kropp och 
själ, och situationen blev alltmera ansträngd under de följande åren. De 
statliga anslagen minskade avsevärt och regimens försök att strypa eller 
åtminstone styra förbundets verksamhet blev allt starkare. DCV skulle, 
om det överhuvudtaget skulle finnas kvar, endast följa upp eller 
komplettera den statliga omsorgen.  

En av orsakerna till det snabba förverkligandet av de nationalsocialis-
tiska maktanspråken och det bristfälliga försvaret från de både kyrkor-
nas sida var att en stor del av det tyska folket, däribland många av de 
tongivande protestanterna och katolikerna, länge hade sörjt monarkins 
fall och känt sig främmande inför det som man betecknade som den 
allmänna moralens uppluckring under den demokratiska Weimar-
republiken. De längtade efter den lag och ordning samt de klara led-
ningsprinciper som tycktes vara borttappade. Flera katoliker hade sedan 
ett årtionde blickat söderut, mot fascismens Italien, där Mussolini för-
visso hade minskat den allmänna demokratiska friheten, men ändå till-
försäkrat den katolska kyrkan stora möjligheter för dess interna verk-
samhet och till och med utnämnt katolicismen till ”statsreligion”. ”Ka-
tolsk aktion”, utåt en lekmannaorganisation, men under strikt kyrklig 
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ledning, upptog sin verksamhet med påven Pius XII:s goda minne och 
hans officiella stöd. Organisationen sade sig vilja verka inåt och hade till 
mål att aktivera de enskilda församlingarnas kyrkliga och sociala arbete 
under prästernas ledning och eftersträvade att på så sätt öka kyrkans 
inflytande i samhället. I Tyskland var det många, både präster och lek-
män, som ansåg den katolska aktionens verksamhet vara en förebild, 
även om den minskade lekmännens inflytande inom kyrkans domäner 
vilka i allt högre grad direkt underställdes dessa kyrkans män. Det var 
självklart att detta skulle leda till spänningar inom flera katolska organi-
sationer, som exempelvis DCV, som hade definierat sig som fria före-
ningar, försedda med kyrkans välsignelse, men utåt ledda av lekmän. 
”Katolsk aktions” uppenbara framgångar i det diktatorstyrda Italien var 
också anledningen till att många präster både på församlingsnivå och 
inom hierarkin samt även lekmän utgick ifrån att ett samarbete med 
nationalsocialism skulle vara möjligt. Adolf Hitler och hans rörelse be-
kände sig dessutom utåt till ”en positiv kristendom” och hade, som det 
snart skulle visa sig, stor framgång med att bekämpa tidens stora gissel, 
arbetslösheten. Man ansåg att ett samarbete med den nya regimen till 
syvende och sist skulle gagna kyrkan. Flera ”romantiker”7 satte likhets-
tecken mellan nationalsocialismens ”Führerprinzip” (ledningsprincip) 
och kyrkans hierarkiska ordning samt drömde delvis till och med om att 
återupprätta ”Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation”.  

Men de bortsåg från allt annat som den nya ideologin, som de trodde 
sig kunna tämja, stod för. Liksom en stor del av den tyska borgerlighe-
ten, som stödde den ’nya ordningen’, hade man vare sig brytt sig om att 
läsa Mein Kampf eller ens noggrant lyssnat till ledarnas, framförallt 
Adolf Hitlers, förkunnelser. Detta gällde inte minst det stora antalet 
biskopar som frivilligt inrättade sig i leden. De såg endast det positiva i 
det mesta som den nya regeringen företog sig och tycktes lyckas med: 
den framgångsrika bekämpningen av arbetslösheten, striden mot seder-
nas förfall och för ett ”sunt folk”, uppgörelsen med de enligt deras me-
ning förödande partistriderna under Weimar-republiken och den fram-
gångsrika kampen mot den dåtida kyrkans främsta ideologiska fiender: 

                  
7 Buchheim i: Fischer 1972, s. 30. 
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marxismen, kommunismen och bolsjevismen. I deras ögon välsignades 
detta samarbete av att den katolska kyrkan i Tyskland redan under 
sommaren 1933 rent juridiskt hade lyckats med att få sitt oberoende, sin 
verksamhet och status i det nya riket garanterade genom det så kallade 
”Reichskonkordat”, ett avtal mellan NS-staten och Vatikanen i Rom. Det 
var det första internationella avtalet överhuvudtaget som ”Tredje riket” 
lyckades förhandla fram.  

Ändå påbörjades redan i omedelbar anslutning till nationalsocialis-
ternas maktövertagande den 29 januari 1933 diktaturens försök att ”lik-
rikta” DCV liksom alla andra frivilliga välfärdsorganisationer, det vill 
säga att inlemma dem i sitt totalitära, alltomfattande system. Trots kon-
kordatet blev DCV snart mycket hårt ansatt av regimen under de följan-
de åren och överlevde det tredje riket endast med nöd och näppe, med 
hjälp av både skicklighet och mycket tur. Men striden gällde inte endast 
DCV, NS-regimen försökte driva in alla de frivilliga organisationerna i 
samma fålla. ”Arbeiterwohlfahrt” och den tämligen obetydliga ”Christli-
che Arbeiterhilfe” upplöstes med tvång, och de övriga frivilliga välfärds-
organisationerna, det vill säga Caritas, ”Innere Mission” och Röda Kor-
set tillsammans med NSV, i. e. ”Nationalsozialistische Volksfürsorge” 
(Nationalsocialistiska folksomsorgen), föstes den 25 juli 1933 in i 
”Reichsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände”, där alla snällt fick 
rätta sig efter NSV:s ideologiskt fastlagda direktiv.  

DCV:s egen kamp för sin existens och sina alltmer ifrågasatta värde-
grunder började under sommaren 1933 när ”Das Gesetz zur Verhütung 
erbkranken Nachwuchs” (Lagen om att förhindra nedärvda handikapp) 
inrättades. Med sina påbud om sterilisering och sin indelning av männi-
skor i olika ”friskhetskategorier” gick lagen stick i stäv med den kyrkliga 
uppfattningen om människovärdet och ledde till kyrkliga protester inte 
minst från DCV:s sida som under år 1933 fortfarande kunde offentliggö-
ras i organisationens tidning. Man konstaterade mycket koncist att  
sterilisering var förbjuden enligt kyrkans lära och att den medicinska 
forskningen inte fick ge anledning till att göra människorna ofruktsam-
ma. I juninumret av tidningen angrep jesuitprästen Friedrich Mucker-
mann under rubriken ”Etwas von der Liebe” (Något om kärleken) i 
skarpa ordalag till och med de nya makthavarnas politik mot kommu-
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nisterna, som tillsammans med judarna sattes i skyddsförvar i de ny-
öppnade koncentrationslägren. Enligt hans uppfattning omfattades ock-
så dessa grupper av kristendomens kärleksbudskap. På grund av denna 
artikel varnades tidningen skarpt från politiskt håll och författaren fick 
fly landet och leva i exil. 

De följande åren tvingades Caritas till ett alltmer förtvinande upp-
rätthållande försvar gentemot den totalitära statens försök att införliva 
hela människan från vaggan till graven i sitt system. Försvaret leddes av 
presidenten, Benedikt Kreutz, som personligen förde alla förhandlingar 
med NSV:s ledare, Reichsamtleiter Erich Hilgenfeldt, som liksom Kreutz 
hade deltagit i första världskriget, där båda hade dekorerats med tapper-
hetsutmärkelsen ”Eisernes Kreuz, 1. Klasse” (järnkorset, Första klassen). 
Förhandlingarna ”oss veteraner emellan” fördes ofta framgångsrikt och 
Kreutz var, som Borgmann konstaterar, ”den mest inflytelserike prelaten 
under denna tid och den bäste presidenten som DCV kunde önska sig”.8 
Hans valspråk, som han konsekvent och framgångsrikt lyckades följa var 
ett klart och entydigt ställningstagande: ”Caritas har inga fiender, utan 
endast uppgifter”9. Samtidigt innebar presidentens maktställning inom 
den egna organisationen och den ständiga kampen mot den övermäktiga 
fienden att leden slöts utåt och att makten alltmera koncentrerades upp-
åt, även inom suborganisationerna, det vill säga främst till kyrkans män 
som i motsats till de civilklädda lekmännen till en viss del skyddades av 
sin svarta rock. Som resultat av en närmast dialektisk process tillämpa-
des inom hela DCV alltmera ”das Führerprinzip”. Detta innebar att 
presidenten och personer på ledande positioner sedan 1935 inte längre 
valdes till sina ämbeten utan utnämndes direkt av biskoparna. Däremot 
var en stor del av verksamheten i mångt och mycket decentraliserad ner 
till församlingsnivå, där det lokala arbetet främst leddes av församlings-
prästen tillsammans med några aktiva frivilliga.  

1935 förbjöds DCV:s 136 arbetsförmedlingar och 1937 dess Bahn-
hofsmission, det sociala arbetet på sammanlagt 156 stora tågstationer, 
där staten respektive NSV begärde ensamrätt. NSV ville därutöver ha 

                  
8 Borgmann, Karl, Der Deutsche Caritasverband im „Dritten Reich“, i: Fischer 1972, 
s. 92-99, här s. 96. 
9  Borgmann i: Fischer 1972, s. 99. 
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monopol på alla frågor som rörde barnens och ungdomens fostran och 
övertog ansvaret för mer än 1 200 ”Kindergärten” från DCV liksom 
huvudmannaskapet för 35 skolor, där barnsköterskor, daghemspersonal 
och övriga socialarbetare utbildades. 1938 ingrep staten, även här i strid 
mot ”Konkordatet”, mot alla ”Konfessionsschulen”, som tog in elever 
efter katolsk eller evangelisk trosbekännelse och uppfostrade dem efter 
kristendomens normer. Dessutom stängdes i ett direkt angrepp ”Institut 
für Caritaswissenschaft”, som 13 år tidigare hade inrättats vid Freiburg-
universitetet. Andra förbud drabbade tidningar och tidskrifter, offentliga 
insamlingar, som hade monopoliserats av det ”Winterhilfswerk”, som 
DCV hade varit med om att ta initiativet till, och unga flickors inträde i 
kyrkliga ordnar, även i sådana som hade sjukvård som främsta uppgift, 
samtidigt som sjukhus och andra byggnader kunde beslagtas för att de 
var ”kriegswichtig” (viktiga för kriget).  

Caritas ”vanliga” verksamhet decentraliserades alltmer till lokal nivå, 
där en framgångsrik organisering av motståndet berodde på församling-
ens storlek och kampvilja samt inte minst prästens mod. Även om, som 
nämnts ovan, 1 200 ”Kindergärten” hade konfiskerats lyckades man i 
öppet motstånd mot regimen rädda mer än 3 800 från NSV:s fortsatta 
försök att överta dem, trots att NSV stöddes av ett påbud från inrikes-
ministeriet. 1939 inrättade DCV till och med i en slags motståndsaktion 
en ”Caritas-Reichsstelle für nichtarische Katholiken” (Central Caritasin-
stans för icke-ariska katoliker) som existerade fram till 1941. Dess arbete 
leddes sedan i mindre skala av Gertrude Luckner genom ”Verfolgtenfür-
sorge” (Omsorgen om förföljda). Hon fängslades själv 1943 i kvinno-
koncentrationslägret Ravensbrück, där hon lyckades överleva fram till 
krigsslutet. Även soldaterna vid fronten och i garnisonerna försökte man 
nå genom ”Kirchliche Kriegshilfe des DCV” (DCV:s kyrkliga krigshjälp), 
som i ett ideologiskt motståndsarbete sände ut biblar, kyrkliga skrifter 
och kristligt sinnad litteratur. Den ansvarige redaktören Heinrich Höfler 
ansågs av regimen vara en så pass farlig motståndare, att han från 1944 
fram till krigsslutet fängslades i Berlin-fängelset Moabit.  

Även Caritas-sjukhus ingick i de eutanasiaktioner som ägde rum 
1939/1940, som den nationalsocialistiska raspolitikens och eugenikens 
profeter riktade mot handikappade barn och vuxna, när de olika vårdin-
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rättningarna finkammades efter tänkbara offer. Efter krigsslutet kunde 
man konstatera att sammanlagt 11 225 sjuka och handikappade hade 
förflyttats från olika Caritas-vårdhem, av dessa återvände endast 454. De 
övrigas liv hade i allmänhet avslutats med ”Gnadentod” (nådedöd) i en 
gaskammare i Bernburg, Brandenburg, Grafeneck, Hadamar, Hartheim 
eller Pirna. Men det ska noteras att denna mordverksamhet avbröts när 
aktionen blev känd hos allmänheten och prominenta kyrkliga företräda-
re, den evangeliske biskopen Theophil Wurm och den katolske kardina-
len av Münster, Clemens August von Galen, från predikostolen offent-
ligt tog ställning mot aktionen.  

Men även om några DCV medarbetare, både på ledande positioner, 
såsom den tidigare nämnda ledaren för ”Verfolgtenfürsorge”, chefsbib-
liotekarien vid DCV:s bibliotek i Freiburg och chefredaktören för den 
interna Caritas-tidningen, och ute på fältet hamnade i koncentrationslä-
ger och fängelser under de sista krigsåren innebar krigsutbrottet närmast 
en välkommen andhämtning för Caritas och dess evangeliska motsva-
righet, ”Innere Mission”. Organisationernas tjänster som till stor del 
byggde på frivilliga insatser inom sjukvård, nödhjälp och omvårdnad 
blev allt viktigare för NS-diktaturen. Under kriget kunde regimen i allt 
mindre omfattning utmana kyrkorna och i onödan splittra sitt ”käm-
pande folk”. Samtidigt blev organisationerna tillflyktsorter för alla dem 
som frivilligt ville hjälpa sina medmänniskor utan att för den skull en-
rollera sig i maktapparatens organisationer. Det förtalade konkordatet 
kunde till och med bli ett skydd att åberopa om man lyckades leda i 
bevis att angreppet inte endast gällde en kyrklig organisation utan själva 
kyrkan.  

Prövningens heroiska tid (1945-1949) 
När Tyskland den 8 maj 1945 kapitulerade villkorslöst hade det tyska 
riket slutgiltigt upphört att existera. Sammanbrottet för i stort sett samt-
liga statliga och kommunala strukturer samt hela den offentliga infra-
strukturen var ett obestridligt faktum. Men även om det hade krävts 
stora materiella offer under de gångna 12 åren och några av organisatio-
nens representanter hade riskerat sina liv i fängelser och koncentrations-
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läger, och även om DCV hade varit tvunget att ingå smärtsamma och 
förnedrande kompromisser med makthavarna hade organisationen 
överlevt. Man kunde känna stolthet över detta faktum och tillfredsstäl-
lelse över att ha opponerat sig mot systemet och att även ha represente-
rat en ideologisk och andlig motvikt mot den besegrade nationalsocia-
lismen. DCV var, liksom kyrkorna, dess protestantiska motsvarighet 
”Innere Mission”, IM, och det mera ”officiella” Röda korset en av de få 
samhällsstrukturer som fanns kvar i det maktvakuum och samhälleliga 
kaos som uppstod i den inte längre existerande staten Tyskland. Där det 
fanns kyrklig verksamhet i en by eller en stad fanns även en självklar 
infrastruktur som till och med ockupationsmakterna var tvungna att 
använda sig av i början om de ville kommunicera med det besegrade 
folket i dess helhet. Dessutom kunde DCV och IM utnyttja det faktum 
att de genom sina respektive kyrkor även fortsättningsvis var en del av 
och förankrade i den internationella gemenskapen.  

Bokstavligen över en natt försvann NSV, dess maktanspråk och dess 
organisationer och alla restriktioner upphävdes, men i stället mångfaldi-
gades uppgifterna. Förvisso fanns samtliga de traditionella arbetsfälten 
fortfarande kvar och fick rekonstrueras efter krigets förstörelse, men de 
fick träda i bakgrunden för nya, som var ännu mer angelägna och ar-
betskrävande. Det var omsorgen om alla flyktingar och hemlösa som 
utan pengar, mat och tak över huvudet irrade omkring i landet och som 
varken statliga eller kommunala välfärdsinrättningar kunde ta hand om, 
det var nödvändigheten att föra samman alla de familjer som framförallt 
under de sista krigsåren hade splittrats över hela det tyskspråkiga Mel-
laneuropa, makar skulle förenas, barn med sina föräldrar. ”Familienzu-
sammenführung” (Familjeåterförening) blev lösenordet och den främsta 
uppgiften för ”Caritas-Suchdienst” (uppsökande verksamhet). Sedan 
denna startades 1945 byggde DCV snabbt men under stora ansträng-
ningar upp ett centralt kartotek, och ”Caritas-Flüchtlingshilfe”, som 
kom i gång samma år, förmedlade den akuta hjälpen. Alla dessa uppgif-
ter krävde en fungerande överregional organisation, som vid denna 
tidpunkt endast de konfessionella organisationerna och Röda korset 
kunde erbjuda samtidigt som deras verksamhet i viss mån hindrades av 
ockupationsmakternas olika föreställningar om hur ett nytt Tyskland 
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skulle gestaltas. En komplikation var också att det saknades en direkt 
representation hos de fyras centralorgan, ”der Allierte Kontrollrat”, som 
residerade i Berlin, där även alla utländska sändebud, oftast i form av 
militärattachéer, var företrädda. I viss mån kunde den sedan 1919 i Ber-
lin existerande ”Hauptvertretung des DCV” (DCV:s huvudrepresenta-
tion) så småningom fungera som en sådan.  

Därutöver var dessa organisationer de enda som kunde sörja för en 
någorlunda rättvis fördelning av de ”Liebesgaben” (kärleksgåvor), som 
invånare både i de neutrala staterna och det segrande USA skänkte de 
besegrade för att lindra deras nöd: filtar, kläder, matpaket, offentliga 
bespisningar och monteringsfärdiga hus. För Caritas blev ”Spendenver-
mittlung” (gåvoförmedling) den tredje aktuella huvuduppgiften, där det 
gällde att distribuera gåvor som strömmande in i det härjade landet, inte 
minst från Caritas-förbund i andra länder. Exempelvis nämner Wol-
lasch10 att det 1946 anlände gåvor som sammanlagt vägde av 365 901 kilo 
från ”Spanisches Caritashilfswerk für Deutschland” och att det svenska 
Caritas-förbundet, som hade grundats samma år, bidrog med 350 000 
kilo. Dessutom noterades 1946 bland annat 39 skeppssändningar från 
”Comité Caritas” i Santiago de Chile. Ett ”Caritas-paket” blev lika efter-
traktat av de nödställda som ett CARE-paket från USA.  

Alla dessa uppgifter som tillkommit efter krigsslutet klarade DCV 
med hedern i behåll, även om det då och då förekom en viss ”konfessio-
nalisering”, det vill säga en indelning av de hjälpbehövande efter tro och 
konfession. Förvisso hade organisationen sargats och åderlåtits de senas-
te 12 åren, men själva strukturen hade överlevt och inte minst med hjälp 
av sina ”ehrenamtliche Mitarbeiter” lyckades man förvånansvärt snabbt 
återuppbygga och utvidga verksamheten. Redan 1950 hade DCV mer än 
106 000 avlönade, fast anställda medarbetare och kunde räkna in 29 000 
institutioner såsom sjukhus, ålderdomshem, barnhem med mer, som 
tillsammans erbjöd 748 880 omsorgsplatser.  

På grund av den rådande nödsituationen, som krävde snabba beslut, 
fortsatte den interna organisationen i de banor som DCV hade slagit in 
på under tredje rikets dagar, det vill säga centraliseringen med större 
                  
10 Hans Josef Wollasch, Aus der Chronik von Not und Hilfe. Zur Aktivität des DCV 
in Kirche und Welt, i: Fischer 1972, s. 32-87, här s. 80. 
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makt till männen i toppen av organisationerna tilltog, och lekmännens 
medbestämmanderätt reducerades så att föreningsstrukturen, där en viss 
självbestämmanderätt var självklar, ersattes av en hierarki med direktiv 
uppifrån. Samtidigt pågick en decentralisering av verksamheten neråt, 
ner till det lokala planet, främst till församlingsnivån, där man hade den 
bästa överblicken över nödsituationen, men där samtidigt församlings-
prästen ofta fick det sista ordet. Klart är att DCV som förbund fick en 
mycket stark ställning inom hela den tyska katolicismen och i hela det 
nya (väst)tyska samhället, eftersom det hade visat att det stod pall för 
nödtidens krav och var en av de få makthavarna som hade haft förmåga 
att hjälpa till.  

Da capo: Ånyo en kamp för överlevnad i en 
totalitär stat (DDR: 1949-1991) 
Liksom tredje riket var även DDR en diktatur. Förvisso propagerade 
regimen för att omsorg om den arbetande människan och hans/hennes 
levnadsvillkor skulle stå i centrum för statens verksamhet, men beteck-
ningen av DDR som främst en ”Fürsorgediktatur”11 är alltför utslätande. 
Den skymmer att staten var en benhård diktatur när det gällde övervak-
ningen av denna människa, att den inte ville tillåta andra gudar jämte 
Marx, Engels, Lenin och i DDR:s begynnelse inte minst Stalin, och att 
vägen till frälsning, men även framgång endast gick via en enda saliggö-
rande ideologi, den dialektiska materialismen. Gud och hans enfödde 
son skulle inte ha någon plats i denna diktatur och deras inflytande skul-
le helst reduceras till noll, om inte genast så åtminstone successivt ge-
nom historiens förutbestämda gång. Under tiden kunde de världsliga 
funktionerna utnyttjas maximalt, det vill säga kyrkans obestridliga till-
gångar under förutsättning att dess representanter inte opponerade sig 
alltför mycket och fick inflytande över det växande släktet. Däremot fick 
kyrkan gärna ta hand om äldre, redan förtappade och sjuka, kroppsligt 
                  
11 Se Hockerts, Hans Günter, Caritas in der Fürsorgediktatur. Über Rahmenbedin-
gungen caritativen Handelns im SED-Staat, i: Christoph Kösters, Caritas in der 
SBZ/DDR 1945-1978, Paderborn 2001, s. 27-36. Hockerts ifrågasätter denna be-
teckning på goda grunder. 
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såväl som mentalt. Eftersom det inte heller fanns någon marknad i detta 
kvasisocialistiska samhälle och därmed inte heller någon konkurrens 
eller andra marknadsmekanismer utan allt styrdes av staten med dess 
femårsplaner, kollektiviseringar och styrda arbetsprocesser kunde man 
till och med försöka ge kyrkan bestämda arbetsuppgifter och räkna med 
dess lojala hållning.  

Denna inställning präglade DDR:s officiella hållning gentemot både 
den evangeliska och den katolska kyrkan, där den sistnämnda av histo-
riska skäl endast representerade en försumlig minoritet av befolkningen 
som var van vid att existera under tryck och närmast leva i en egen 
nisch. I stort sett fick samma dignitärer och chefer inom kyrkan och 
DCV fortsätta den politik som hade bedrivits under NS-tiden, trots att 
staten numera direkt bekände sig till ateismen och endast tolererade 
kyrkorna.  

DCV hade stor nytta av att redan 1919 ha etablerat en ”Hauptvertre-
tung des DCV” (DCV:s huvudrepresentation) i Berlin, ett slags ambas-
sad i det tyska rikets huvudstad, för att vara nära den politiska maktens 
centrum och på så sätt direkt kunna påverka dess verksamhet. Den skul-
le under ockupationstidens första år svara för kontakterna med ”Alliier-
ter Kontrollrat” (de fyra allierade segermakternas kontrollråd) och de 
utländska representationerna i den forna huvudstaden. På uppdrag av 
Freiburg svarade den samtidigt för förbindelserna med den sovjetiska 
ockupationsmakten och de statliga institutioner som höll på att byggas 
upp i ”SBZ” (Sowjetische Besatzungszone) och sedermera DDR. Det är i 
detta sammanhang anmärkningsvärt att Caritas aldrig under dessa år 
fram till 1989/90 hade för avsikt att etablera ett självständigt ’DCV/Öst’ 
eller ’DDR-CV’, utan försökte bibehålla idén om ett enat DCV i ett enat 
Tyskland, även om detta efter några få år inte längre syntes utåt.  

Prästen Johannes Zinke blev ledare för ”Hauptvertretung” redan 1946 
och innehade sedan ämbetet fram till sin död 1968. Han residerade i den 
brittiska sektorn i Berlin samtidigt som han var ansvarig för alla kontak-
ter på östsidan med dess inrikes-, social-, finans- och handelsministrar, 
säkerhetstjänsten och efter 1957 även med den officiella statssekretera-
ren för kyrkofrågor. I denna egenskap förfogade Zinke från och med 
1951 över ett eget kontor i Berlin/Öst. Efter hans död fick detta kontor 
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den mera officiella och representativa beteckningen ”Deutscher Caritas-
verband. Zentralstelle Berlin”, även om hans efterföljare fram till DDR:s 
implosion fortsatte att sitta på båda stolarna.  

DDR:s första år fram till byggandet av Berlinmuren kännetecknades 
av statens konstanta tryck mot både den evangeliska och katolska kyrkan 
och försök att reducera kyrkornas inflytande inom närmast alla sektorer 
inom samhället. Men dessa påtryckningar framkallade ett mottryck. 
Kyrkorna, främst den katolska kyrkan, byggde upp sina egna murar. 
Liksom under NS-tiden koncentrerade man sig på sina ”egentliga” upp-
gifter: Gudstjänst, predikan och omsorg om nästan. Inåt fortsatte av 
självklara skäl tendenserna till centralisering, homogenisering och hie-
rarkisering. Staten försökte hela tiden inkräkta på de kyrkliga organisa-
tionernas verksamhet och lyckades med att både försvåra och delvis 
omöjliggöra deras verksamhet, men aktade sig för att ge sig på kyrkorna 
direkt. Detta innebar att främst biskoparna inom sina stift kunde ta 
hand om de sina som blev ”skyddade” samtidigt som biskoparnas makt 
ökade. I Caritas fall innebar detta att verksamheten inom varje biskops-
döme organiserades som en självständig, direkt under biskopen sorte-
rande enhet med beteckningen ”kirchlich-caritativer Dienst” (kyrklig-
karitativ tjänst). På så sätt stod dess institutioner, sjukhus, hem och 
”Kindergärten” under kyrkans, det vill säga biskopens jurisdiktion, nå-
got som motvilligt accepterades av staten. Kyrkan och därmed Caritas 
avstod i gengäld från alla politiska aktiviteter och direkt opposition mot 
staten samtidigt som alla lekmän fick underordna sig den kyrkliga hie-
rarkin och även foga sig i den numera strömlinjeformade organisationen 
som reducerade allt lekmannainflytande till noll. Denna omorganisation 
ledde till att förhållandena kunde skilja sig avsevärt från ett biskopsdöme 
till ett annat och att det är svårt att få ett samlat grepp om Caritas verk-
samhet i hela DDR. Vissa områden, främst på landet i exempelvis Eichs-
feld i nordväst och Lausitz i sydöst, kunde av historiska skäl präglas av 
en genuint katolskt miljö, andra däremot, exempelvis i Pommern och 
Mecklenburg, var ökenliknande diaspora. Avgörande på lokal nivå var 
återigen de enskilda församlingsmedlemmarnas och först och främst 
församlingsprästens engagemang. 
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Kyrkan och Caritas förde en ständig och ofta framgångsrik fördröj-
ningsstrid mot staten och dess ideologi. De försökta åtminstone hålla 
ställningarna, att försöka utvidga verksamheten var inte att tänka på, 
något som minst av allt önskades av motparten, DDR-diktaturen. Vis-
serligen sjönk antalet kyrkliga vårdinstitutioner efter 1970, men detta 
hade en annan, mera ”naturlig” anledning. Liksom i Västtyskland mins-
kades antalet ordenssystrar, det vill säga nunnor som ofta även var verk-
samhetsansvariga för sjukhus och ålderdomshem. Denna ökande trend 
mot arbetskraftsbrist förstärktes av att Caritas visserligen hade tillstånd 
att utbilda sin egen personal efter egna regler och utan statligt inflytande 
på egna skolor, men denna utbildning fick finansieras helt och hållet av 
organisationen själv samtidigt som den inte heller godkändes av staten 
vilket innebar att utbildningsbevisen inte hade något värde alls utanför 
Caritas murar. Betecknande nog fick således dessa anstalter inte kallas 
”skolor” utan endast ”seminarier” och deras absolventer erhöll endast en 
examensbenämning, ”vårdare för den kyrkliga tjänsten”, som strikt be-
gränsade deras verksamhetsområde. På så sätt uppstod ett i det närmaste 
parallellt samhälle till statens officiellt socialistiska. Dess medlemmar 
kunde vara stolta över att klara sig utan statlig inblandning och odla sitt 
eget ”nisch-medvetande” och kunde i viss mån känna sig utvalda så 
länge de inte lämnade den trygga miljön.  

Liknande problem mötte de få Caritas- och kyrkligt ledda ”Kinder-
gärten”. De var i ännu högre grad omstridda, eftersom barnen som fost-
rades där undandrogs det statliga monopolet för all uppfostran. De tole-
rerades endast mycket motvilligt av övergripande kyrkopolitiska skäl; 
alla ”Kindergärten” behövdes eftersom kvinnorna i allt högre grad del-
tog i produktionen. Beträffande personalens utbildning gällde för övrig 
samma villkor som för sjukhuspersonalen. Dessa grupper mötte samma 
problem när det efter återföreningen 1990 gällde att evaluera utbild-
ningen. De tvingades inse att deras utbildning var mindre gångbar på 
den nya marknaden än inom DDR:s statliga skolväsende, en diskrimine-
ring som ingen hade räknat med.  

För 1988 redovisas i alla fall fortfarande 149 ”Kindergärten” och 
12 barnhem samt 5 100 sjuksängar i 32 sjukhus som jämfört med statliga 
sjukhus hade en ganska hög standard. Fem av dem fungerade till och 
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med som utbildningssjukhus för statlig vårdutbildning och läkarnas 
specialistutbildning. I motsats till ”Kindergärten” och även i viss mån 
ålderdomshem åtnjöt de statlig grundfinansiering och fick dessutom 
motta en del utrustning som gåvor från ”väst”, exempelvis dialysappara-
ter och liknande, och kunde även vara mera öppna inför nya behand-
lingsmetoder som psykoterapi. De hade ett gott rykte bland befolkning-
en och mer än hälften av patienterna var icke-kristna och till och med 
medlemmar i det socialistiska enhetspartiet. Antalet ålderdomshem 
uppgick till 106 och antalet hem för mentalt handikappade till 17. Deras 
antal må ha varit enbart ”droppar i havet”, men de fungerade samtidigt 
som kyrkliga fyrtorn i det socialistiska samhälle DDR så gärna ville vara.  

Andra mycket viktiga uppgifter som Caritas framgångsrikt fick ta 
hand om för den katolska sidan i DDR var ”Familienzusammenfüh-
rung”, ”Gefangenfreikauf” (friköp av politiska fångar i fängelser och 
tukthus) och ”import av byggnadsmaterial, medicinsk-teknisk utrust-
ning och andra bristvaror”. Det gällde att sammanföra familjer som 
hade splittrats genom muren eller genom att någon i familjen hade lyck-
ats fly västerut, det vill säga att under åberopande av humanitära skäl 
skaffa utresetillstånd till de kvarblivna eller att genom betalning med 
varor eller reda pengar friköpa de politiska fångar som hade hamnat i 
tukthuset Bautzen eller andra fängelser. Under de sista DDR-åren blev 
en huvuduppgift även att ta hand om alla de ”resvilliga” som begärt 
utresetillstånd ur DDR och som i väntan på besked om utresan blivit 
arbetslösa och behövde hjälp. Bristen på byggnadsmaterial, exempelvis 
för kyrkans byggnader inklusive själva kyrkorna, var däremot konstant. 
Sådana behov tillgodosågs aldrig i någon statlig femårsplan, utan de fick 
finansieras med egna medel eller med västlig hjälp, något som ledde till 
många bytesaffärer och finansiella transaktioner som inte alltid följde 
lagens bokstav.  

Sedan Berlinmurens uppförts stabiliserades läget även för kyrkorna i 
DDR, eftersom ingen längre kunde lämna landet enbart genom att ta 
tunnelbanan i Berlin. Det rådde en pragmatisk samexistens och under 
cirka 20 år förekom till och med ett visst mått av samarbete mellan stat 
och kyrka. Man hade vant sig vid varandra, gamla representanter på 
båda sidor som hade upplevt andra tider och låg kvar i gamla skyttegra-
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var avlöstes av människor som hade vuxit upp i det socialistiska samhäl-
let och var vana vid dess villkor samtidigt som den katolska miljön slut-
giltigt hade inrättat sig i sin lilla nisch och knappast märkte att den inte 
längre fick det tillskott av tjänstvilliga volontärer som den var så van vid. 
Staten accepterade villigt 

… kyrkans och Caritas hjälp när staten inte hade möjlighet att förverkliga sitt 
eget, långtgående anspråk, men avböjde den vid varje tillfälle, där det härskande 
partiet oroade sig för att kyrkans inflytande kunde ha effekt på sikt.12  

Kyrkan i sin tur hade accepterat att en socialistisk stat i realiteten existe-
rade och försökte att stå i en ständig dialog med denna. Dess medel var 
improvisation, ett ständigt sökande efter nya vägar och att vara rörlig 
både när det gällde att handla och agera. Samtidigt var den mån om att 
nå största möjliga verkan med en jämförelsevis ringa materiell och fi-
nansiell basis13. 

”Deutscher Caritasverband. Zentralstelle Berlin” fick efter 60-talet en 
allt större betydelse och samordnade i stort sett alla förhandlingar med 
statliga ministerier och myndigheter om exempelvis ersättningar till 
sjukhus, ålderdomshem och institutioner för handikappade, tillstånd för 
insamlingsaktioner samt import- och tillståndsansökningar. Caritas’ 
verksamhet i DDR finansierades endast till 40 procent med egna, ”östli-
ga” medel som hade insamlats internt genom kollekter, gåvor och stiftel-
ser samtidigt som man, i motsats till under NS-tiden, fick tillfälle att två 
gånger om året anordna en offentlig insamlingsaktion på gator och torg. 
De övriga 60 procent stod ”väst” för genom moderorganisationen DCV, 
den katolska hjälporganisationen för den katolska diasporan, ”St. Boni-
fatius-Werk”, förbundsregeringen, den västtyska biskopskonferensen 
och privata givare.  

Den 1 januari 1992 upplöstes ”Zentralstelle” och DCV återuppstod i 
det forna DDR, tog över det som fanns kvar av verksamheten samt åter-
förde dessa rester och det som inköptes av DDR-statens konkursmassa i 
form av statliga sjukhus och andra vård- och omsorgsinrättningar till det 
                  
12 Pilsouvek, Josef, Strukturen und Strukturen und Alltag der Caritas in der DDR, i: 
Kösters 2001, s. 177. 
13 Pilsouvek i: Kösters 2001, s. 145. 
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egna systemet. Det återstår endast att skriva en sammanhängande och 
övergripande historia om Caritas och den katolska kyrkans verksamhet 
inom välfärdssektorn i det forna DDR.  

Konsolideringens och de växande problemens år 
fram till i dag (1949-2000)  
När prelaten Benedict Kreutz i slutet av 1969 lämnade sitt ämbete efter 
48 år som DCV:s president och efterträddes av Dr. Georg Häusler, även 
han prelat, kunde han vara nöjd med sitt värv. Caritas stod starkare än 
någonsin tidigare och var den mest kända av alla välfärds- och välgören-
hetsorganisationer i den tyska förbundsrepubliken samtidigt som den 
fram till dess hade lyckats överleva, om än i stympad form och mycket 
uppknuten till den kyrkliga organisationen, i den andra tyska staten, den 
totalitära tyska demokratiska republiken, DDR, som imploderade 
1989/1990.  

Den del av Caritas verksamhet som under efterkrigstiden fram till 
början av 1950-talet hade haft den största betydelsen kunde så småning-
om trappas ner i takt med den allmänna positiva utvecklingen i för-
bundsrepubliken Tyskland och dess ”Wirtschaftswunder”. Redan under 
60-talets början var DCV en organisation som hade styrkan och möjlig-
heten att lämna avsevärt administrativt och materiellt stöd vid naturka-
tastrofer och krig utomlands, främst i tredje världen, där den numera 
framförallt främjar projekt för barn, gamla, sjuka och handikappade. 

Organisationen växte avsevärt rent numerärt och skulle fortsätta att 
växa de närmaste årtiondena. 100 058 fast anställda medarbetare år 1950 
hade 10 år senare vuxit med 29,4 procent till närmare 138 000, återigen 
efter ett decennium, 1970, kunde en tillväxt med 40 procent noteras, när 
antalet medarbetare uppgick till 192 000. Fram till 1980 ökade siffran till 
283 000, en ökning med 47,2 procent. Takten avtog sedan fram till 1990 
och uppgick till endast 22,7 procent, det vill säga 348 000 medarbetare. 
2006 hade DCV vuxit med ytterligare mer än 130 000 fast anställda 
medarbetare, även om ökningen till en del hade förorsakats av att Cari-
tas-organisationen i DDR inkorporerades. Samtidigt hade andelen med-
arbetare som tillhörde en av de kyrkliga munk- eller framförallt nunne-
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ordnarna krympt katastrofalt. De räknades i statistiken som ”fast an-
ställda”, även om de de facto var oavlönade. Medan de 1950 uppgick till 
57 procent, hade de två decennier senare, 1970, minskat till 28 procent.  

Denna process har sedan dess fortsatt obönhörligt. 1980 uppgick an-
delen ordensmedlemmar till 11 procent och 1990 till endast försumbara 
6 procent. DCV:s interna struktur och dess självförståelse förändrade 
därmed helt sin karaktär. Djupt troende munkar och nunnor som följde 
sitt kall och arbetade därefter, samtidigt som de var vana att inte ifråga-
sätta kyrkans, det vill säga abbotens och abbedissans befallningar, har 
försvunnit. År 1975 var 86 procent av medarbetarna i omvårdnaden på 
lokal nivå nunnor, 1999 hade andelen sjunkit till 9 procent. Nunnan och 
munken som arbetade till ”självkostnadspris” mot kost, logi och fick-
pengar samtidigt som organisationen i sitt budgetarbete beräknade och 
fick statliga ”subsidiaritetsanslag” för en heltidsanställd medarbetare, 
utgjorde en icke föraktlig finansiell vinst för hela organisationen. Detta 
system fick alltmera ersättas av en professionell normalt anställd yrkes-
kår, som förvisso var döpt i den katolska tron och utåt omfattade dess 
värderingar, men som hade alternativ och som rörde sig på en fri ar-
betsmarknad där munkar och nunnor inte var lika gångbara. Dessa nya 
medarbetare krävde dessutom inte bara en normal lön. De ville även ha 
utförliga svar på sina frågor och krävde en demokratisk medbestäm-
manderätt som kyrkan inte gärna ville eller kunde gå med på. Proble-
men blev uppenbara och har inte lösts än.14  

Mest signifikant i den utåtriktade verksamheten är i skrivande stund 
striden om abortrådgivningen, där kyrkans bud alltsomoftast står i strid 
med de råd som socialarbetarna vid fronten vill men inte får lämna. 
Även hela systemet med ”tvångskonfessionalitet”, tvånget att tillhöra 
den katolska kyrkan, och lojalt följa dess bestämmelser, har alltmera 
ifrågasatts. Visserligen ger ett domslut från 1985 i den tyska författ-
ningsdomstolen kyrkliga organisationer och deras ”företag” rätten att 
avskeda medarbetare som kan betecknas som illojala, om de exempelvis 
har lämnat kyrkan eller har gift om sig efter en skilsmässa, lever i ”wilder 
Ehe”, det vill säga i ett samboförhållande, är öppet homosexuella, tar 

                  
14 För vidare diskussion, se kap 5. 
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ställning för abort eller är medlemmar i en organisation som av kyrkan 
betecknas som antikyrklig. Detta gäller för övrigt även om kyrkan eller 
DCV har tagit över eller köpt en tidigare statlig, kommunal eller privat 
institution. De tidigare anställda kan då ställas inför alternativet: med-
lemskap i kyrkan och acceptans av dess regler eller förlust av arbetet. 
Men detta domslut har fått högljudd kritik och ifrågasätts alltmera. 

Efter den tyska återföreningen återvände resterna av Caritasorganisa-
tionen, som hade lyckats övervintra i den andra tyska totalitära staten, 
som väntat direkt till fadershuset i förbundsrepubliken och omorganise-
rades efter västtyskt mönster. När Dr. Georg Häussler efter två ämbets-
perioder, det vill säga efter 12 år, lämnade sitt ämbete 1991, valdes som 
efterträdare en representant för det ny-gamla Caritas, den före detta 
DDR-prelaten Helmut Puschmann. De påbörjade diskussionerna om en 
reform av stadgarna fick ny fart och avslutades 2005, då nya stadgar 
antogs. Prästen monsignore Dr. Peter Neher, som 2003 tillträde presi-
dentskapet hade redan tidigare gjort sig ett namn som reformator när 
han moderniserade organisationsstrukturen i Augsburg, ett av de 
27 stiften. Han var mycket inflytelserik under avslutandet av denna pro-
cess.  

Peter Neher övertog 2003 en hel koncern som är den största i Tysk-
land inom tjänstesektorn och dess främsta specialist när det gäller hälsa, 
vård och omsorg. Den omfattar bland annat 19 procent av samtliga 
sjukhus i Tyskland med 20 procent av alla sjukhusbäddar och närmare 
20 procent av alla ”Kindergärten” med mer än 72 000 medarbetare som 
tar hand om närmare 660 000 barn. Att styra denna mastodont, att ta 
ansvar för dess finansiering och att organisera den efter den moderna 
tidens krav är en stor utmaning. Denna uppgift underlättas inte av att 
DCV – och de övriga etablerade hjälporganisationerna – alltmera ifråga-
sätts av ”självhjälpsgrupper” som värvar alltfler medlemmar ur den per-
sonkrets som även DCV rekryterade sina ”ehrenamtliche Mitarbeiter” 
från, samtidigt som denna krets minskar genom att alltfler kvinnor även 
i Tyskland söker sig ut på arbetsmarknaden. Dessa självhjälpsgrupper 
med sina 70 000-100 000 medlemmar kämpar i den främsta frontlinjen 
mot dagens sociala problem och är oftast inte intresserade av att vara 
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med i stora otympliga, uppifrån styrda organisationer. Frerk konstaterar 
med all rätt:  

Diakoni och Caritas hittar inte längre de skadade, hjälpbehövande och fattiga. 
Denna uppgift står alltmera de basnära självhjälpsgrupperna för. De kristna soci-
alorganisationerna övertar däremot de hjälpbehövande, vårdar dem och ger dem 
logi, omvårdnad och professionell hjälp. Detta arbete kräver ett stort mått av 
hängivenhet och är värt ett mycket stort erkännande. Men det är gästhusvärdens 
roll och inte längre den barmhärtige samaritens.15 

Att vända denna trend och att återigen fylla Caritas-begreppet med dess 
ursprungliga betydelse kan bli en övermäktig uppgift i en värld som 
alltmera styrs av företagsekonomiska värderingar.  

                  
15 Frerk, Carsten, Caritas und Diakonie in Deutschland, Aschaffenburg 2005, s. 304. 
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4. Politiska ambitioner 

Mai-Brith Schartau 
 

Forskning om religion och politik i Sverige har i stort sett fokuserat på 
huruvida religiös orientering påverkar individens politiska opinion. När 
det gäller katolska länder i Europa är sambandet mellan religiositet och 
röstning på konservativa partier oftast starkare än i Sverige.1 I detta kapi-
tel går vi från individnivå till organisationsnivå och studerar om och hur 
den katolska organisationen Caritas försöker påverka politikens utform-
ning i Tyskland respektive Sverige samt om de framförda argumenten 
och aktionerna kan inordnas i en traditionell höger-vänsterskala. Detta 
rimmar väl med nyare amerikansk forskning som, speciellt efter Bush-
tiden, undersöker religiösa organisationers betydelse för opinionsbild-
ning, skapandet av socialt kapital och politiskt deltagande.2 Materialet 
hämtas från dokument producerade av Caritas, från intervjuer med 
ledande personer inom organisationen samt från den relativt digra tyska 
litteraturen som behandlar Caritas som välfärdsorganisation. 

Tyskland och Sverige tillhör två olika typer av välfärdsstater enligt 
Esping-Andersens numera klassiska kategorisering. Tyskland räknas till 
de konservativa eller korporativa välfärdsstaterna medan Sverige till-
sammans med de andra nordiska länderna tillhör den socialdemokratis-
ka ländergruppen.3 Detta kapitel inleds med en allmän genomgång av 

                  
1 Hagevi, Magnus, Religiös orientering och svensk politisk opinion, Statsvetenskaplig 
Tidskrift, årg 108, nr 2, s 123-153, 2006. 
2 Se t ex Wagner, Antonin, Religion and Civil Society, A Critical Reappraisal of 
America’s Civic Engagement Debate, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, Vol 
37, nr 4, 626-645, 2008; Stritt, Steven B. , Estimating the Value of the Socail Services 
Provided by Faith-Based Organizations in the United States, Nonprofit and Volunta-
ry Sector Quarterly, vol 37, nr 4, 730-742, 2008. 
3 Esping-Andersen, Gösta, The Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton: Prin-
ceton University Press, 1990. 
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frivilliga organisationers roll inom välfärdsområdet i Tyskland och Sve-
rige och hur denna roll har förändrats från 80-talet och framåt. Vilka 
möjligheter ger de två välfärdssystemen civilsamhällets organisationer 
att utöva politisk påverkan och vilken legitimitet har denna påverkan? I 
Tyskland finns sex stora, betydande ”Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege”,4 varav Caritas är den största. Deras utveckling har varit 
likartad och i fortsättningen kommer dessa för enkelhetens skull att 
kallas ”de stora organisationerna”. Det ska också framhållas att även om 
tyska Caritas i denna bok behandlas som någon form av modell för hur 
organisationen fungerar i de flesta andra västländer är vi medvetna om 
nationella skillnader där frivilliga organisationer iklär sig olika roller i 
det sociala systemet, till stor del beroende på typ av välfärdsstat med 
olika traditioner och värderingar.5 Vilka möjligheter ger de politiska 
systemen i Sverige och Tyskland civilsamhällets organisationer att på-
verka politiken och vilken legitimitet har denna påverkan? 

Bakgrund Tyskland 
En rad förändringar i samhället har under de senaste årtiondena påver-
kat villkoren för de stora organisationerna. Samarbetet mellan dem och 
staten, något som går tillbaka till 1800-talet, har fortfarande ett brett 
politiskt stöd i Tyskland.6 Relationen mellan offentliga och frivilliga 
organisationer inom socialt arbete är i stort reglerat genom den så kalla-
de subsidiaritetsprincipen vilken innebär att offentliga organisationer 

                  
4 De sex stora organisationerna är Caritas (DCV), Arbeiterwohlfart (AWO, knutet 
till arbetarrörelsen och närstående det socialdemokratiska partiet), Deutscher Paritä-
tischer Wohlfahrtsverband (en paraplyorganisation för en mängd olika organisatio-
ner), Deutsches Rote Kreuz (DRK, Röda Korset i Tyskland), Diakonisches Werk der 
Evangelischen Kirche in Deutschland (DW, den protestantiska motsvarigheten till 
Caritas) och Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST, ett centralor-
gan för judiska organisationer). 
5 Se vidare Eichhorn, Peter, Freie Wohlfahrtspflege auf der Suche nach Corporate 
Identity, i: Puschmann, Hellmut (red), Not sehen und handeln, Caritas: Aufgaben, 
Herausforderung, Perspektive, Lambertus, Freiburg 1996. 
6 Wolfgan Seibel, Government – Non-profit Relationship: Styles and Linkage Pat-
terns in France and Germany, i: Stein Kuhnle och Per Selle (red), Government and 
Voluntary Organisations, Avebury 1992. Se även kap 2 och 3 i denna volym. 
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inte ska tillhandahålla social service och medicinsk vård som kan ges av 
organisationer inom den tredje sektorn. Ansvaret för välfärden ska ligga 
på lägsta möjliga nivå. Denna doktrin som härstammar från den katols-
ka kyrkan har möjliggjort för de stora organisationerna att öka sina krav 
på offentliga resurser samt att förhindra oönskad statlig och kommunal 
inblandning i deras verksamhet.7 

Den offentliga och den tredje sektorn har blivit starkt sammansvetsa-
de. De stora organisationerna har en speciell roll i tysk politik, de sam-
ordnar service inom det sociala fältet, de är viktiga lobbyister, de konsul-
teras ofta innan ett lagförslag antas och deras arbete och existens är legi-
timerad i ett antal lagar. Ett ömsesidigt beroende har utvecklats mellan 
staten och dessa organisationer. Båda parter tjänar på samarbetet. Den 
offentliga sektorn tillförs viktig professionell kunskap men också perso-
nella och kulturella resurser vilket möjliggör implementering av en rad 
politiska beslut. I gengäld åtnjuter organisationerna vissa privilegier. De 
är viktiga partners inte minst beroende på sina möjligheter att agera som 
språkrör för medborgarna. Organisationerna har möjlighet att påverka 
offentliga beslut, är involverade i planering och implementering och kan 
därigenom bevaka medlemmarnas intressen. Förutom sin uppgift att 
stödja och hjälpa människor med olika behov har de blivit politiska 
organisationer. De har också kunnat säkra sina finansiella och legala 
positioner på lång sikt.8 Tidigare har det endast förekommit en margi-
nell konkurrens mellan de stora organisationerna, snarare har de bildat 
en union för att tillsammans kunna påverka den offentliga sektorn och 
den politiska utvecklingen.  

De stora organisationerna är inte bara politiska aktörer utan även be-
tydande ekonomiska aktörer både som arbetsgivare och som utförare 

                  
7 Brauns, Hans-Jochen & Kramer, David, West Germany – the Break up of Consen-
sus and the Demographic Threat, i: Munday, Brian (red), The Crisis in Welfare, An 
International perspective on Social Services and Social Work, London 1989. 
8 Heinze, Rolf G.  & Olk, Thomas, Die Wohlfahrtsverbände im System Sozialer 
Dienstleistungsproduktion. Zur Entstehung und Struktur der bundesrepublikani-
schen Verbändewohlfahrt, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 
årgång 33, s. 94-114, 1981; Backhaus-Maul, Holger & Olk, Thomas, Von Subsidarität 
zu „outcontracting“: Zum Wandel der Beziehungen von Staat und Wohlfahrtsver-
bänden in der Sozialpolitik, i: Wolfgang Streeck, Staat und Verbände, Politische 
Vierteljahresschrift, 35 årgång, Sonderheft  25, 1994. 
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inom de sociala och medicinska områdena. Under 70-talet började det 
bli märkbart att organisationerna hade fått lite för stor makt. En diskus-
sion inleddes om huruvida de verkligen företrädde klienternas och med-
lemmarnas intressen och legitimiteten började undergrävas. Andra 
grupper, speciellt inom självhjälpsrörelsen,9 började utmana dem. De 
stora organisationerna stred för sina privilegier och många dokument 
vittnar om att de verkligen ville behålla sin speciella position.10 En hätsk 
debatt startade där uttryck som välfärdsmaffia och andra hårda ord fli-
tigt användes av andra aktörer. Olika självhjälpsgrupper poängterade 
betydelsen av att klienterna själva kunde påverka sin situation och den 
service som erbjöds dem; så var inte fallet då de stora organisationerna 
var utförare, de ansågs ha själviska motiv för sitt agerande och föga bry 
sig om klienternas önskemål vilket är stick i stäv med nutidens postmo-
derna anda. 

De stora organisationerna har förändrats både internt och externt se-
dan 80-talet. De hittillsvarande privilegierna har ifrågasatts beroende på 
förändringar i socialpolitiken och lagstiftningen, till exempel den så 
kallade ”Pflegeversicherung”. Organisationerna måste nu konkurrera 
med andra utförare, lämna in anbud och förhandla med specifika myn-
digheter för att få kontrakt på olika serviceuppdrag. Vidare har en rad 
nya problem och behov uppstått i samhället för vilka organisationerna 
inte haft någon beredskap.11 Debatten om civilsamhället och närsamhäl-

                  
9 I Tyskland finns ett mycket stort antal självhjälpsgrupper av skiftande slag. De 
bildades ursprungligen av specifika patient- eller klientgrupper, deras anhöriga och 
professionella inom området. Sedan har dessa gått ihop i regionala eller nationella 
organisationer med fast anställd personal. Både frivilliga och anställda utför socialt 
arbete, verkar för kunskapsspridning inom det aktuella problemområdet samt 
försöker påverka välfärdspolitiken till medlemmarnas förmån. Då dessa grupper är 
mindre är det lättare för medlemmarna att göra sin röst hörd och verksamheten 
passar också den postmoderna människan som fortfarande är villig att utföra frivil-
ligt arbete men inom ett specifikt område där hon verkligen är engagerad.  
10 Holz, Gerda, Altenhilfepolitik in der Bundesrepublik Deutschland 1945 bis 1985. 
Eine politikwissenschaftliche Analyse am Beispiel des Bundesverbandes der Arbeiter-
wohlfahrt, Berlin 1987. 
11 Heinze, Rolf G. , Schmid, Josef & Strünck, Christopher, Zur politischen Ökonomie 
der sozialen Dienstleitungsproduktion, der Wandel der Wohlfahrtsverbände und die 
Konjunkturen der Theoriebildung, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsy-
chologie, s. 242-271, 1997. 
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lets betydelse är andra förklaringar till varför de stora organisationerna 
har förlorat i betydelse jämfört med mindre organisationer med en star-
kare lokal förankring och kortare beslutsvägar. 

Från 90-talet har interna förändringar skett både i politiskt och eko-
nomiskt hänseende.12 De ekonomiska förändringarna innebär att värden 
normalt förknippade med New Public Management, såsom hårdare 
kontroll, målstyrning, jämförelser mellan olika produkter, uppmärk-
samhet mot kundernas behov och en betoning av effektivitet och kon-
kurrens, har fått genomslagskraft. Kort sagt har organisationerna blivit 
mer lika privata företag både till struktur och kultur. Den tidigare nor-
mativa approachen har fått vika för en mer management-orienterad 
kultur.13 Med politiska förändringar menar jag att den tidigare administ-
rativa internregleringen delvis ersatts med motstridiga mål. Trycket 
utifrån har lett till mindre konsensus och mer debatt internt. 

En orsak till de stora organisationernas problem är deras snabba till-
växt14 som förvandlat dem till centraliserade byråkratiska jättar som inte 
längre är flexibla gentemot grupper i samhället med nya behov. De bru-
kade tidigare betona att de var just flexibla, känsliga för förändringar i 
samhället och innovativa i sitt arbetssätt. I och med tillväxten har deras 
utförande av service med nödvändighet blivit alltmer standardiserad, det 
är svårare att vara lyhörd och tillgodose specifika intressen.  

Tillväxten har också inneburit att de stora organisationerna blivit mer 
beroende av extern finansiering. De interna resurserna, såsom donatio-
ner, avgifter och frivilligt arbete har inte varit tillräckliga för att möta de 
nya behoven. Med ett större beroende av externa medel har handlings-
friheten minskat beroende på de många regler och villkor som omgärdar 
dessa resurser. Under slutet av 90-talet utgjorde ersättningarna för arbe-
te utfört på kontrakt med offentliga myndigheter 79 procent av den 
totala inkomsten, till det ska läggas offentliga bidrag på ytterligare 
11 procent.15 Det faktum att organisationerna är synnerligen beroende 

                  
12 Heinze, Schmid & Strünck 1997. 
13 För närmare analys av de interna förändringarna se kap 5. 
14 Se även kap 3 om tillväxt. 
15 Bode, Ingo & Evers, Adalbert, From institutional fixing to entrepreneurial mobility? 
The German Third Sector and its Contemporary Challenges, paper presenterat vid the 
International Conference of the ISTSR in Dublin, 2000.  
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av offentliga medel, samtidigt som de deltar i policyprocessen och för-
väntas kritiskt granska offentliga beslut och agerande, har gett dem en 
diffus image. Många olika metaforer har använts för att illustrera detta, 
bland andra ”Du ska inte bita den hand som föder dig” och ”Såga inte av 
den gren du sitter på”. 

Den nya kontraktkulturen har förändrat de stora organisationerna, 
de ägnar sig nu mer åt tidsbegränsade och specificerade åtgärder för den 
offentliga sektorns räkning. De allmänna bidragen från kommunerna 
har starkt reducerats. Servicen styrs av precisa föreskrifter i kontraktet, 
inget utrymme finns för extra åtgärder. Dessutom har hantering av kon-
trakt och anbud väsentligt ökat den administrativa bördan för organisa-
tionerna.16 

Vidare har de stora organisationerna till viss del fjärmat sig från de 
ursprungliga värderingarna, detta gäller speciellt den religiösa orienter-
ingen, något som kan vara känsligt i en alltmer sekulariserad omvärld. 
Personalen kan nu inte alltid identifiera sig med organisationens specifi-
ka värderingar. I stället har professionella värderingar börjat dominera. 
Kravet att samarbeta med offentliganställda ställer krav på högre profes-
sionalitet. Detta har gjort det svårare att rekrytera och de anställda utgör 
idag en mer heterogen grupp vilket kan störa den inre sammanhållning-
en. En del stora organisationer är pessimistiska vad gäller rekrytering av 
frivilliga. Samtidigt ökar andra mindre organisationer sin andel av frivil-
ligarbetare, i samhället finns fortfarande en bredvillighet att ställa upp. 

Förutom dessa interna förändringar har det också skett en förändring 
i det tidigare nämnda ömsesidiga beroendet mellan den offentliga sek-
torn och de stora organisationerna. Av ekonomiska och politiska orsaker 
har detta förhållande mist något av sin legitimitet. Den tyska återföre-
ningen men också den europeiska integrationen är viktiga orsaker till 
denna förändring. Andra faktorer är nya lagar som minskat organisatio-
nernas autonomi och privilegier.17 Organisationerna kan inte längre 
behålla sin speciella politiska position. 

Den tyska återföreningen har påverkat organisationerna både i de 
östra och västra delarna av landet. Beroende på en annan kultur, inte 
                  
16 Bode & Evers 2000. 
17 Backhaus-Maul & Olk 1994. 
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minst den sekulariserade attityden, fick de stora organisationerna i öst 
ingen särställning i förhållande till andra utförare. Detta har haft en klar 
spill-over effekt på organisationerna i väst.18 I öst fanns inga tillgängliga 
resurser i form av frivillig arbetskraft och stödet för arbete i frivilliga 
organisationer är fortfarande svagt. Människor ska ha ett betalt arbete 
att gå till, inte tvingas utöva välgörenhet. I stället har variabler som kost-
nadstäckning, kapacitet, utförande och effektivitet blivit viktiga. En ny 
typ av ”verschlankte Wohlfahrtsverbände” (nedbantade organisationer) 
har växt fram och dessa tankar har spritts över hela landet och utgör en 
bra grogrund för New Public Management. 

En annan orsak till organisationernas förändrade roll är den europe-
iska integrationen. Det tyska systemet är tämligen speciellt och EU-
lagstiftningen kommer inte att ändras för att passa de stora organisatio-
nernas unika intressen. Tvärtom har reglering från den europeiska 
kommissionen påverkat de tyska organisationernas status. Inom EU 
betonas fri konkurrens utan diskriminering och rätt för alla aktörer att 
etablera sig på marknaden. De speciellt gynnsamma skattereglerna för 
organisationerna och subsidiaritetsprincipen har ansetts vara diskrimi-
nerande. Inte heller har organisationerna prioriterats inom nya EU-
program. I stället bygger dessa program på en dualism mellan privata 
och offentliga utförare. Vanligt förekommande uttryck i samklang med 
New Public management såsom effektivitet, kvalitetsstandard, kon-
traktsverksamhet och konkurrens rimmar dåligt med organisationernas 
tidigare privilegier.  

Implementeringen av ”Pflegeversicherung” i mitten av 90-talet har 
varit betydelsefull på mer än ett sätt. Förutom introduktion av ett kon-
kurrens- och kontraktssystem har ett nytt budgetsystem introducerats 
som ökar konkurrensen och även konfliktnivån inom organisationerna, 
se ovan om politisering. Men också andra lagar har ändrats. I den nya 
”Kinder- und Jugendhilfegesetz” (lagen om stöd till barn och ungdomar) 
från 1990 jämställs de stora organisationerna med andra organisationer 
och självhjälpsgrupper både vad gäller policyformulering och serviceut-

                  
18 Se t. ex. Backhaus-Maul, Holger & Olk, Thomas, Von Subsidarität zu 
”outcontracting”: Zum Wandel der Beziehungen von Staat und Wohlfahrtsverbänden 
in der Sozialpolitik, Halle 1995. 
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förande. Speciellt självhjälpsrörelsen bör stödjas. I den nya ”Bundessozi-
alhilfegesetz” (sociallagen) finner vi samma tendenser. Organisationer-
nas privilegier tas bort, nu måste de tävla med andra utförare. Detta har 
tvingat dem att rationalisera för att kunna nå de uppsatta målen om 
kvalitet och lönsamhet.19  

Bakgrund Sverige 
I Sverige har den universella välfärdsstaten förknippats med offentlig 
service i kommunal och landstingskommunal regi. Det råder en skepsis 
gentemot marknaden då här finns en risk för ojämlikhet, mot den in-
formella sektorn då individen inte ska bli beroende av familjen eller 
andra delar av det sociala nätverket och gentemot den tredje sektorn 
som ofta betraktas som ren välgörenhet och en kvinnofälla med krav på 
oavlönat arbete. 

Under 90-talets början genomgick Sverige en ekonomisk kris med 
arbetslöshet, ett kraftigt budgetunderskott och en stor statsskuld. Som 
en följd av detta tvingades många kommuner till neddragningar inom 
det sociala området och har sedan dess letat efter andra alternativ. En 
lösning är att lita mer till den sociala ekonomin. Denna sektor är emel-
lertid inte speciellt väl utvecklad som serviceproducent inom det sociala 
fältet i Sverige; denna typ av utförare har inte behövts i ett land där den 
offentliga sektorn har tagit ett omfattande ansvar för medborgarnas 
välfärd. De existerande organisationerna är inte specialiserade på socialt 
arbete. Innan 90-talet förekom frivilligt socialt arbete i mindre omfatt-
ning. Det arbete som utfördes gjordes på organisationernas eget initiativ, 
inte på kontrakt med kommun eller landsting. Frivilliga organisationer 
studeras primärt för sin betydelse för demokratin eller som intresseor-
ganisationer. Traditionellt har de svenska organisationerna omhuldats 
som skolor i demokrati och en kanal för medborgarna att uttrycka pro-
tester, behov, värderingar och intressen. På organisationsnivå har de i 
olika frågor varit remissinstanser. Internationellt har forskningen till 
stor del fokuserat på organisationerna som utförare men denna inrikt-

                  
19 Backhaus-Maul & Olk 1994. 
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ning har marginaliserats i Sverige. Det är först under senare år som or-
ganisationerna har börjat ses som potentiella servicegivare. 

I den omarbetade socialtjänstlagen som trädde ikraft 1998 finner vi 
en ny paragraf där det betonas att den sociala välfärden ska stödja anhö-
riga. I detta sammanhang pekas de frivilliga organisationerna ut som 
betydelsefulla aktörer. De har en viktig roll som komplement till det 
offentliga stödet. Kommuner bör samarbeta både med anhöriga och 
olika organisationer.20 Just detta uttryck komplement till den offentliga 
sektorn förkommer i många offentliga dokument, de frivilliga organisa-
tionerna ska absolut inte ersätta den offentliga sektorn. 

Detta nyvaknade intresse för frivilliga organisationer och den infor-
mella sektorn är delvis beroende på försämrade ekonomiska förhållan-
den men också på ideologisk kritik av välfärdsstaten. Samma kritik som i 
Tyskland framförs mot de stora frivilliga organisationerna riktas i Sveri-
ge mot de offentliga organisationerna; stora byråkratiska kolosser med 
begränsad förankring i verkligheten och betydande personalproblem. 
Vid fackförbundet Kommunals kongress 2001 poängterade dåvarande 
statsministern att regeringen är beredd att investera i utvecklingen av 
icke-vinstdrivande organisationer inom skola, vård och social service. 
Denna typ av organisationer kan garantera en pluralism utan vinstmo-
tiv. Organisationerna har dock förlorat marknadsandelar under de se-
naste åren i huvudsak beroende på den för en liten organisation svårbe-
mästrade byråkratin som är knuten till offentliga upphandlingar men 
också till följd av finansiella tillkortakommanden.21 

Vissa debattörer befarar att de frivilliga organisationerna kommer att 
användas som slagträn i den politiska debatten. Dessa kallas in likt lego-
soldater för att tillfredställa olika intressen. I början av 90-talet ansågs de 
nästan vara skadliga för välfärdsstaten, nu ska de försvara densamma. 
Detta är att börja i fel ände. Den socialdemokratiska regeringen tycktes 
ha som mål att undvika vinst till varje pris när målsättningen i stället 
borde vara väl utfört arbete som resulterar i god vård, omsorg och ut-
bildning.22 

                  
20 Proposition 1997/98:113, Nationell handlingsplan för äldrepolitiken. 
21 DN (2001-09-03). 
22 Entreprenör (2001-09-20). 



 
 
Mai-Brith Schartau 

 78

Det finns två olika perspektiv på sambandet mellan offentligt och fri-
villigt producerat socialt arbete. Det första är ett nollsummespel, vilket 
betyder att frivilligt arbete utvecklas som en följd av brister i offentligt 
och kommersiellt arbete. Det andra perspektivet är en form av ömsesi-
digt beroende där både offentliga och frivilliga insatser ökar eller mins-
kar samtidigt. Om den offentliga sektorn intensifierar sitt arbete inom 
ett område kan frivilliga organisationer skapa andra aktiviteter som ett 
extra plus utan speciella skyldigheter. Ett gott klimat skapas där både 
myndigheter och organisationer kan inspirera varandra och växa till-
sammans.23 Det är det förstnämnda perspektivet som har dominerat i 
välfärdsstaten Sverige under många år även om det andra också nämns 
då och då. 

I Sverige har det ibland förekommit en internationellt sett omvänd 
ordning då det gäller kommunikation mellan organisationer och den 
offentliga sektorn. I stället för att betrakta organisationerna som förmed-
lare från medborgarna till staten är organisationerna idag sedda som 
redskap för den offentliga sektorn. I stället för att delta i agendasättning 
och policyformuleringar och bevaka medlemmarnas intressen, såsom 
tanken varit i Tyskland, arbetar organisationerna enligt offentliga kon-
trakt; deras roll är reducerad till att vara tysta utförare.24 

Några frivilliga organisationer har klagat under de senaste åren. Idag 
förväntas de fungera som komplement till den offentliga sektorn. De ska 
utföra sådana uppgifter som den offentliga sektorn inte längre hinner 
med eller har råd med men också, som i Tyskland, fungera som försva-
rare för vissa svaga grupper och ifrågasätta beteende från den offentliga 
sektorn. Med de anslag de får idag är det inte möjligt att utöka verksam-
heten och ägna sig åt för organisationen väsentliga frågor.25 

                  
23 Dahlberg, Lena, Tränger offentlig sektor ut frivillig verksamhet?, Statsvetenskaplig 
Tidskrift, årgång 102 (1999) 3. 
24 Wijkström, Filip, Changing Focus or Hanging Role? The Swedish Nonprofit Sec-
tor in the 1990s, German Policy Studies/Politikfeldanalyse, årgång 1, (2000) 2, s. 161-
188. 
25 Södermalm (juni 1999). 
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Olika välfärdssystem – olika möjligheter 
Vi kan konstatera att den tredje sektorn historiskt har haft olika roller i 
den socialdemokratiska svenska och i den konservativa tyska välfärdssta-
ten. Även om båda länderna kan kategoriseras som korporativa har 
inflytandet i Sverige koncentrerats till arbetsgivarorganisationer, fackliga 
organisationer och staten. Civilsamhällets övriga organisationer har inte 
inlemmats på samma självklara sätt som skett med de stora organisatio-
nerna i Tyskland. Utrymmet för politisk påverkan och legitimiteten för 
denna påverkan är betydligt större i Tyskland där ett ömsesidigt beroen-
de utvecklats mellan de stora organisationerna och staten. Det finns inte 
heller någon riktig motsvarighet till de stora organisationerna i Sverige, 
Caritas var en mycket liten organisation och mellan de större organisa-
tionerna, (Röda Korset, Stadsmissionen m fl) och staten föreligger inte 
alls samma interdependenceförhållande som i Tyskland. Dessa har i 
ställt varit komplement till den offentliga sektorn och levererat service 
efter eget bevåg där de offentliga insatserna inte räckt till. Detta har 
medfört att de inte heller inkluderats i agendasättning och policyformu-
lering på samma sätt som de tyska motsvarigheterna. Deras ställning är 
inte heller legitimerad i lagstiftningen. 

Organisationerna i Sverige har främst betraktats som demokratisko-
lor även om de är viktiga remissinstanser. Det är främst i denna roll som 
svenska organisationer har kunnat påverka politiken. I båda länderna 
har värdet av brukarinflytande betonats mer under senare år och detta 
har lämnat utrymme för självhjälpsrörelsen att påverka besluten. Men 
även här finns en skillnad mellan länderna, i Sverige har dessa organisa-
tioner främst riktat sig till medlemmarna med råd och upplysningar om 
hur de ska leva med sitt funktionshinder och i mindre grad direkt sökt 
påverka de politiska besluten med undantag för remissförfarandet. De 
utför nästan inte heller något direkt arbete inom vård och omsorg vilket 
minskar deras legitimitet inom området. 

En rad förändringar i samhället, främst den försämrade ekonomin, 
införandet av kontraktskulturen med stark tilltro till konkurrens samt 
europeiseringen, har gjort att organisationernas villkor idag är mer likar-
tade. Ekonomiska problem har i alla tre regionerna lett till ett starkt 
uppsving för idéer förknippade med New Public Management vilka 
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antas förbättra effektiviteten, centralt är värdet av konkurrensutsättning. 
EU-lagstiftningen och en rad tyska nationella lagar har förstärkt detta. I 
Tyskland har det västliga systemet införts i de östra delarna men den i 
öst rådande kulturen med en negativ inställning till frivilligt arbete och 
en sekulariserad attityd har också påverkat de västra delarna. Även om 
västtyska Caritas’ ställning fortfarande är stark har den försvagats, det 
ömsesidiga beroendeförhållandet till staten är rubbat, organisationen 
kan inte längre behålla sin särställning. I Sverige har utvecklingen gått åt 
andra hållet, civilsamhällets organisationer har blivit intressanta alterna-
tiv då de inte är vinstdrivande. Men med knappa resurser är det svårt att 
få tid över till politisk verksamhet. Situationen för organisationerna är 
idag mer likartad i de tre regionerna. Vi ska nu gå över till att studera 
Caritas mer specifikt för att se vilka politiska ambitioner som finns och 
vilka möjligheterna är att utöva politisk påverkan i det nya välfärdssy-
stemet. 

Politisk påverkan i Tyskland 
Studier av tyska Caritas visar tydligt att de politiska ambitioner som 
funnits genom historien26 kvarstår också i vår tid. Kyrkan har en stark 
ställning då den historiskt har varit den kanske mest framgångsrika in-
stitutionen även om kritik gällande otydlighet och brist på transparens, 
till exempel ovilja att redovisa använda statliga medel, har framförts 
under 20-hundratalet.27 Denna auktoritet tillfaller också Caritas som 
tillsammans med DW var de enda institutionerna som hade en funge-
rande infrastruktur efter andra världskriget. I motsats till andra organi-
sationer var dessa två helt funktionsdugliga när återuppbyggnaden bör-
jade och detta försprång gav dem snabbt en betydande socialpolitisk roll. 
Caritas tar idag, liksom tidigare, kraftfullt ställning i alla viktigare sam-
hällspolitiska frågor. Den politiska ambitionen är fortfarande tydlig. 

                  
26 Se kap 2 och 3. 
27 Se Schwarz, Friedhelm, Wirtschaftsimperium Kirche, der mächtigste Konzern 
Deutschlands, Frankfurt: Campus Verlag, 2005, Frerk, Carsten, Caritas und Diakonie 
in Deutschland, Aschhaffenburg: Alibri Verlag, 2005. 



 
 

Politiska ambitioner 

 81

I det tyska måldokumentet presenterar Caritas sig som en ledande 
organisation inom socialt arbete och på grund av detta delvis ansvarig 
för förbättringar inom det sociala området i landet. Enligt måldokumen-
tet hjälper Caritas till att utforma socialpolitiken. En av huvuduppgifter-
na på central nivå är just att utöva inflytande på den aktuella socialpoli-
tiska utvecklingen.28 Detta kan göras på ett övertygande sätt då Caritas 
besitter såväl praktiska och teoretiska fackliga kunskaper inom området 
samt betydande etiskt-teologiskt kunnande i viktiga frågor inom sam-
hälls- och socialpolitiken. Caritas har genom åren fått stor erfarenhet då 
det gäller människors problem och hur dessa kan lösas och denna kun-
skap måste, menar organisationen och dess tillskyndare, vara en av 
grundpelarna för socialpolitikens utformning.29 Denna samlade kunskap 
legitimerar politisk påverkan. 

Caritas anger ett antal faktorer som stärker organisationens inflytan-
de över politiken.30 För det första ett humankapital där återkoppling till 
både vetenskap och praxis är en styrka och där kompetenta medarbetare 
med kristna värderingar och ideella motiv aktivt deltar i dialoger med 
samhällets företrädare. För det andra ett strukturkapital där Caritas med 
hjälp av sitt vitt förgrenade nätverk har riklig tillgång till information av 
olika slag. För det tredje ett relationskapital där kontakter med en rad 
viktiga aktörer gör Caritas agerande mer trovärdigt. Om vi talar i termer 
av maktbaser anser sig Caritas ha såväl expertmakt som informations-
makt och referensmakt.31 

Målsättningen är att motverka diskriminering av individer och famil-
jer och exkludering av sociala grupper. Caritas engagerar sig för dem 
som lever i samhällets utkanter, som inte har någon röst i den offentliga 
debatten, och lyfter fram dessa människors behov och problem i ljuset. 
På detta sätt fungerar Caritas som ett språkrör för de svaga i samhället. 
Detta gäller både i de östra och västra delarna. Dessa målformuleringar 

                  
28 Wissenbilanz 2004. 
29 Junge, Hubertus, Caritas im demokratischen und sozialen Rechtsstaat, i: Peter 
Weiss (red) Caritas im geeinten Deutschland, Freiburg im Breisgau: Lambertus, 1992 
30 Wissenbilanz 2004. 
31 Se t ex Katz, Daniel & Kahn, Robert The Social Psychology of Organizations, John 
Wiley & Sons, New York, 1978. 
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stämmer väl överens med hur Caritas Internationalis presenterar sig 
själv. 

Ett exempel på engagemang för svagare grupper är temat år 2005 för 
tyska Caritas som var ”Arbetslös – möjligheter i stället för fördomar”. En 
ganska provokativ fråga ställs: om alla arbetslösa har det så bra, varför 
vill inte alla vara arbetslösa? Detta var ett väl valt tema i en tid av kon-
stant hög arbetslöshet, nedskärningar inom välfärdsområdet och ständi-
ga diskussioner om socialförsäkringssystem och arbetsrätt. 

År 2003 inbjöds de stora organisationerna av kansler Schröder till di-
alog med statssekreterarna om konsekvenserna av de planerade sociala 
reformerna. Caritas var speciellt aktivt och tog på sig ansvaret för 
granskningen av arbetsmarknadsreformerna och publicerade tre rappor-
ter32 inom detta för organisationen prioriterade område. I oktober 2004 
antogs nya riktlinjer för hur tyska Caritas aktivt skulle delta i den poli-
tiska debatten om de framtida socialförsäkringssystemen. Människor 
som är helt eller delvis bidragsberoende prioriteras. De viktigaste med-
len för att stärka dessa personer är att ge möjlighet till arbete, utbildning, 
psykosocialt stöd och olika former av förmånliga lån. Den nära kopp-
lingen mellan arbete och förmåner, något som är utmärkande för den 
konservativa typen av välfärdsstat, måste luckras upp. Dessutom bör 
betydligt större hänsyn tas till klienternas önskemål och rätt att välja 
såväl utförare som serviceform.  

Caritas spelade en aktiv roll under valkampanjen 2005 där kritiken av 
den nya socialreformen, populärt kallad Hartz IV, utgjorde en viktig del 
av debatten. Liksom tidigare manade Caritas till mer solidaritet, till stör-
re möjligheter för medborgarna att ta eget ansvar men värnade också om 
svaga grupper i samhället som bör få mer stöd. Caritas ser sig som en 
konstruktiv kritisk partner som för fram de svagas synpunkter. En förut-
sättning är att regelsystemet blir mera transparent och att en öppen de-
batt förs om olika möjligheter och skyldigheter. Enligt Caritas har löne-
bikostnaderna skjutit i höjden och detta är den främsta orsaken till den 
höga arbetslösheten som i sin tur lett till bidragsberoende, utslagning 
och bristande solidaritet grupper emellan.33 Arbetsförmedlingen funge-
                  
32 Neue Caritas 1/2004, 16/2004 och 14/2005. 
33 Stellungsnahme, 13. Juli 2005, www.caritas.de/2340.asp?detail=1&id=871 
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rar inte heller tillfredställande, utan måste anpassas till det nya systemet. 
Särskilt riktas kritik mot att lågkvalificerade personer fortfarande har 
svårt att få något arbete. Caritas har inrättat drygt 17 000 ”Zusatzjobs” 
inom sina organisationer varav mer än 12 000 har besatts. Cirka 20 pro-
cent av deltagarna har genom stöd och rådgivning kunnat slussas ut på 
den öppna arbetsmarknaden men det har blivit uppenbart att många av 
de unga saknar erforderlig bildning och utbildning för att fungera på 
denna marknad. Det stod också klart att en andra arbetsmarknad behövs 
för personer med multipla problem. En del av dessa kan placeras på 
vanliga arbetsplatser om resurser ges till arbetsgivaren. För inrättandet 
av sådana arbetstillfällen har Caritas fått utstå en del kritik, misstankar 
har framförts om att reguljära arbetstillfällen har fått stryka på foten till 
förmån för dessa extra arbeten. Caritas hävdar emellertid att det endast 
rör sig om uppgifter som inte finansieras av allmänna medel såsom sam-
tal med äldre och funktionshindrade, promenader, ledsagande till olika 
fritidsaktiviteter och tandläkarbesök. 

Det är också problematiskt för kvinnor som har varit hemma och 
vårdat barn eller anhörig att återinträda på arbetsmarknaden. Också här 
behövs speciella program. För att stimulera till högre nativitet vill Cari-
tas bygga ut daghemsverksamheten som bör vara avgiftsfri för lågin-
komsttagare. Inom detta tema har Caritas lyckats med konststycket att 
både framhäva det gamla familjeidealet där föräldrarna har hela ansvaret 
för barnen med de moderna kraven på utbyggnad av daghemsplatserna, 
alltså en avlastning av familjeplikterna. 

Ett annat prioriterat område är vården, det påpekas att tillgång till 
god sjukvård aldrig får vara beroende av ålder, inkomst, socialgrupp 
eller utbildning. Finansieringen måste ändras till förmån för ett mera 
solidariskt system som är mindre beroende av den egna arbetsförmågan. 
Alla de sex stora välfärdsorganisationerna med sina betydande erfaren-
heter bör vara självklara partners i arbetet för att bekämpa fattigdomen 
där en genomgripande utvärdering av socialreformen och skatterefor-
men är ett viktigt steg. Kritik riktas också mot immigrationspolitiken; 
Caritas vill verka för ett betydligt mera öppet samhälle och bekämpa 
främlingsfientliga tendenser. 
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Denna politiska kampanj har fortsatt efter valet med likartat innehåll. 
I årsberättelsen 200734 ägnas stort utrymme åt de 1,9 miljoner barn i 
Tyskland som lever i fattigdom. Risken är uppenbar att dessa barn får en 
sämre utbildning, lättare drabbas av ohälsa och som vuxna blir långtids-
arbetslösa. Caritas har initierat ett treårsprogram i syfte att förbättra 
framtidsmöjligheterna för dessa unga människor. Olika förslag till lös-
ningar presenteras såväl för politiker på olika nivåer som för organisa-
tioner och allmänheten. Andra prioriterade punkter som togs upp vid 
Caritaskonferensen i Berlin i maj 2007 var reformering av arbetsmark-
naden och ändring av ”Pflegeversicherung”. Viktigt var också den en-
skildes rätt att välja vilken service som önskades och vem som skulle 
leverera densamma.  

Vilka tillvägagångssätt använder sig Caritas av i sin strävan att påver-
ka politiken? Den inrikespolitiska opinionsbildningen vars huvudpunk-
ter 2005 och 2007 vi sett ovan, pågår oavbrutet genom pressmeddelan-
den, tidningsartiklar, olika skrifter och konferenser. För att ta några 
exempel från våren 2008 krävde Caritas i ett pressmeddelande den 9 
april transparens kring bidragsanvändning och frivillig självkontroll. 
Den 7 maj påpekades i en tidningsartikel att barnfamiljer fortfarande har 
dålig ekonomi och att familje- och skattepolitiken bör ändras. Nästa dag 
anordnades en konferens för arbets- och socialministrar på delstatsnivå 
för att få till stånd en enhetlig linje vad gäller förslaget om kooperativa 
jobbcentra. En grundlagsändring föreslogs. 

En annan politisk ambition för tyska Caritas är att via vetenskapliga 
publikationer ge ett självständigt bidrag till utvecklingen av koncept och 
standards inom olika områden av socialt arbete men också andra väl-
färdsverksamheter. På detta sätt söker Caritas ge mer tyngd åt sina ar-
gument och stärka sina positioner inom det socialpolitiska området. 

På den internationella arenan verkar Tyska Caritas under ledning av 
Caritas Internationalis för att bistå vid nödlägen och katastrofsituationer 
runt om i världen och strävar då efter samarbete med andra organisatio-
ner, såväl kyrkliga som profana. Men tyska Caritas är också verksamt 

                  
34 Jahresbericht 2007, Einblick in die Arbeit der Zentrale des Deutschen Caritasver-
bandes. 
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vad gäller regleringar på EU-nivå till exempel genom att diskutera anti-
diskrimineringsbestämmelser i Lissabonstrategin.  

På huvudkontoret i Freiburg ser Caritasmedarbetarna framtiden an 
med tillförsikt. De anser sig kunna ge värdefulla bidrag till den allt vikti-
gare frågan om värderingar i samhället och hur dessa ska realiseras. Hur 
ska till exempel begreppet solidaritet tolkas och vilket utrymme ska det 
få? Arbetslösheten är ett allvarligt problem, speciellt för dem som är lite 
annorlunda, hur ska de kunna inlemmas i ett allt hårdare konkurrensin-
riktat klimat? Även om förändringarna i samhället varit stora har Caritas 
sin givna position och kommer att leva vidare utan större förändringar. 
De behöver inte vara ängsliga, de utför ett bra arbete med kompetenta 
medarbetare. Detta stärker organisationens position. Tidigare forskning 
har visat att i länder där olika religiösa orienteringar konkurrerar med 
varandra är sambandet mellan katolsk orientering och politisk opinion 
starkare. Kort sagt, det behövs en starkare profilering i en sådan situa-
tion och detta kan åtminstone delvis förklara den tydliga politiska ambi-
tionen.35 

Det är tydligt att den politiska målsättningen också innehåller ett de-
mokratiskt element vilket stämmer väl överens med hur tredje sektorn 
har omhuldats i Sverige, just som skolor i demokratiskt beteende. Enligt 
det tyska måldokumentet ska Caritas stärka och främja medlemmarnas 
möjligheter till representation och deltagande. Caritas stödjer organisa-
toriskt arbete som ett instrument för inflytande i samhället och som ett 
sätt att bli involverad i den politiska sfären. Detta kan jämföras med Paul 
Hirsts tankar om ”associative democracy” där han hävdar att en blomst-
rande demokrati endast kan uppnås om medborgarna engagerar sig i 
föreningslivet.36 Wagner menar att religiösa organisationer i USA inte 
bara genererar socialt kapital utan också politiskt kapital i sin strävan att 
få till stånd ett mer jämlikt deltagande i den demokratiska beslutsproces-
sen.37 Men för att detta ska fungera tillfredställande borde Caritas ha en 
mycket mer bottom-up orienterad struktur i stället för den centralstyrda 

                  
35 Hagevi 2006. 
36 Hirst, Paul, Associative Democracy. New Forms of Economic and Social Gover-
nance, Oxford 1994. 
37 Wagner, 2008. 
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top-down modell som präglat organisationen under i stort sett hela 
1900-talet38 och som fortfarande dominerar. Organisationen verkar väl 
medveten om denna svaghet men kunskapen om alla dess konsekvenser 
tycks vara bristfällig. 

Enligt tidigare forskning har Caritas i Tyskland haft svårt att hävda 
sig mot självhjälpsrörelsen och andra sociala rörelser. Det är då intres-
sant att se att i måldokumentet definierar sig Caritas som en del av de 
sociala rörelserna. Organisationen säger sig stödja dessa rörelser och 
samarbetar med aktiva, initiativtagare och organisationer för att skapa 
ett samhälle präglat av äkta solidaritet. Caritas bejakar mångfalden av 
grupper och försöker samarbeta med dessa. Denna del om samarbete är 
förmodligen skriven delvis på grund av nödvändighet, den nya lagstift-
ningen uppmuntrar till välfärdspluralism och tvingar organisationerna 
att samarbeta. Men Caritas hyllar också principen om hjälp till själv-
hjälp39 och måste därför visa upp en positiv attityd till självhjälpsrörelsen 
även om den i dagens välfärdssamhälle som konkurrent utgör ett hot 
mot den egna verksamheten. Caritas försöker här finna en balans mellan 
gemenskap i och stöd från ett solidariskt samhälle kontra den enskildes 
eget ansvar för sitt liv. 

Politisk påverkan i Sverige 
I Sverige finns endast cirka 150 000 katoliker. Det är rimligt att anta att 
religiösa minoriteter bygger upp egna institutioner för att bevara sin 
identitet.40 Vi kan konstatera att svenska Caritas’ politiska ambitioner ser 
delvis annorlunda ut än de tyska. Organisationen ska, tillsammans med 
olika klientgrupper och offentliga organisationer verka för en medve-
tenhet inom det frivilliga sociala arbetet. En relativt stor grupp volontä-
rer utför socialt arbete organiserat av Svenska Caritas och Katolska Kyr-
kan. Här blir det tydligt att andra traditioner råder i Sverige, i den starka 
svenska välfärdsstaten har utrymmet för frivilligt socialt arbete eller för 
den så kallade tredje sektorns organisationer över huvud taget varit yt-
                  
38 Se kap 3. 
39 Junge, Hubertus, 1992. 
40 Hagevi 2006. 
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terst begränsat. Caritas betonar att samhället är mer än olika delar av 
den offentliga sektorn, också icke-offentliga organisationer har ett an-
svar inom välfärdssektorn. Detta tankesätt har svårt att slå rot i ett sy-
stem där den offentliga sektorn tar hand om medborgarna från vaggan 
till graven och där frivilligt arbete ibland betraktas med stor skepsis. På 
samma sätt som i de östra delarna av Tyskland bör alla människor ha ett 
betalt arbete att gå till och alla medborgare tillgång till en service av 
jämn och god kvalité, något som endast den offentliga sektorn kan ga-
rantera. Som vi sett ovan börjar detta synsätt modifieras och idag utför 
många olika av den tredje sektorns organisationer socialt arbete anting-
en på kontrakt av kommuner eller också efter eget initiativ. Caritas hann 
inte bli en av dem, organisationen utförde frivilligt arbete där de offent-
liga insatserna inte räckte till. 

Enligt svenska Caritas är det viktigt med en rejäl diskussion innan en 
frivillig organisation startar en verksamhet, det må vara genom ett kon-
trakt med kommunen eller på eget initiativ. Det bör finnas ett klart mo-
tiv till varför denna uppgift ska utföras av den tredje sektorn. Skälet kan 
vara att organisationen kan utföra arbetet på ett bättre och/eller annor-
lunda sätt som kan komma klienterna till godo men skälet får aldrig vara 
att kommunen vill spara pengar. Den tredje sektorn kan inte och ska 
inte ta över den offentliga sektorns ansvar men väl vara utförare på upp-
drag av kommuner och landsting. Vidare ska rollfördelning och an-
svarsuppdelning mellan organisationen och kommunen vara klara i 
förväg. Detta resonemang är inte förvånande med tanke på alla bespa-
ringskampanjer inom den offentliga sektorn och alla problem som följt i 
spåren av den offentliga upphandlingen under senare år. 

Enligt Caritas är en av huvuduppgifterna för frivilligt socialt arbete 
att skapa opinion inom olika sociala frågor. Det är mycket viktigt att de 
frivilliga organisationerna står upp och kritiserar staten och kommuner-
na när dessa inte uppfyller sina åtaganden. Ett konkret exempel på opi-
nionsarbete är rådgivningsbyrån för asylsökande flyktingar där Caritas 
tillsammans med Amnesty Internationals svenska sektion, LO, Rädda 
Barnen och Svenska kyrkan erbjöd rådgivning på utlänningsrättsområ-
det, agerade som ombud i enskilda ärenden, följde upp hur lagstiftning 
och internationella överenskommelser tolkades och tillämpades och 
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verkade för informationsspridning och opinionsskapande i aktuella 
frågor. Under alla år har Caritas Sverige försökt påverka utvecklingen av 
den svenska flyktingpolitiken och tillsammans med Caritas Europa även 
inom EU. I Sverige samarbetade Svenska Caritas med utrikesdeparte-
mentet, näringsdepartementet, socialdepartementet, integrationsverket 
och kommunala myndigheter i integrationsfrågor. Caritas var även re-
presenterat i UD:s referensgrupp för asyl- och invandringsfrågor i EU, i 
Flyktingpolitiska rådet direkt underställt biståndsministern samt i Rådet 
för etnisk jämlikhet och integration inom justitiedepartementet.41 Detta 
stämmer väl överens med tidigare forskningsresultat på individnivå som 
visat att religiös inriktning leder till en relativt positiv inställning till 
flyktingmottagning och invandring.42 

Opinionsarbete förekommer också i samband med bekämpning av 
HIV/aids där Caritas mål är att rädda liv och förhindra spridningen av 
sjukdomen. Rent konkret erbjuder Caritas hjälp och stöd till de drabba-
de och söker öka medvetandet om sjukdomen. I policydokumentet för 
denna verksamhet betonas de inre kvaliteterna i relationen mellan man 
och kvinna med trohet och avhållsamhet som ett viktigt bidrag från 
kyrkan.43 Dessa tankegångar ter sig något främmande i dagens Sverige. 

Även på ett mer generellt plan ville Caritas arbeta opinionsbildande 
för att göra människor medvetna om orsaker till fattigdom och margina-
lisering och betona de kristnas ansvar och uppdrag. Vad kan vi som 
medmänniskor göra för att förhindra problem och underlätta för de 
redan drabbade? 

Men Svenska Caritas hade också politiska ambitioner på den interna-
tionella arenan. Liksom på det nationella planet vill Caritas ge hjälp till 
självhjälp för att på detta sätt frigöra människors egna resurser. Organi-
sationen arbetade med katastrofhjälp och humanitära insatser och prio-
riterade projekt som syftade till långsiktig och förebyggande utveckling. 
Det är viktigt att inte permanenta en nödsituation så att bidragsberoen-
de på lång sikt skapas. Vid val av projekt prioriterades särskilt fred och 

                  
41 www.caritas.se/flyktingarbete.htm 2005-05-31 
42 Demker, Marie, Religion och politik, Stockholm 1998 
43 Caritas Sveriges policy för insatser mot hiv/aids, godkänt av styrelsen 26/27 no-
vember 2003 
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försoning samt mänskliga rättigheter och demokrati. Inom dessa områ-
den ansåg sig Caritas ha lång erfarenhet och det var här som man ville 
vidareutveckla kunskaperna. 

Caritas Internationalis och Caritas Europa har beslutat att öka insat-
serna i kampen mot människohandel och Svenska Caritas deltog i detta 
internationella nätverksarbete. Förutom att rent praktiskt hjälpa offren 
bedrivs också påverkansarbete gentemot EU, Europarådet, nationella 
regeringar och andra institutioner. Att gå samman i nätverk anses nöd-
vändigt för att kunna möta de mycket komplexa problem som är knutna 
till människohandeln. I Sverige gavs den praktiska hjälpen på ad hoc-
basis och gällde till exempel möjligheter till skyddat boende. 

Politisk påverkan – en jämförelse 
Både i Tyskland och i Sverige har Caritas fortfarande en klar politisk 
ambition. Målet är att peka ut och bekämpa orättvisor av olika slag. I 
Tyskland bedrivs försök till politisk påverkan inom hela välfärdsfältet 
medan den mindre svenska organisationen valde att koncentrera sig på 
invandrarfrågor, HIV/aids samt inkomstskillnader. Inom detta område 
har tyska Caritas inte förändrats, organisationen vill behålla sin position 
trots att den idag är mer beroende av externa resurser. Caritas står fort-
farande på de svagas sida även om vissa misstänker att ett lika viktigt 
motiv är att inte förlora de egna privilegierna. De förändringar som skett 
inom välfärdsområdet där olika organisationer nu förväntas konkurrera 
med varandra för att kunna teckna kontrakt på uppdrag har försvårat 
tyska Caritas’ arbete som producent av sociala och medicinska tjänster 
men verkar inte ha påverkat Caritas’ ambition att verka mot orättvisor 
och vara språkrör för svaga grupper. Ej heller har det faktum att tyska 
Caritas har minskat något i storlek och att denna minskning förväntas 
fortsätta reducerat den politiska ambitionen. 

Vi kan också se element av politisering vilket betyder att internt mot-
stridiga mål har ersatt den gamla administrativa ordningen. Men denna 
tendens kommer förmodligen att förstärkas i framtiden om marknads-
krafterna får ett starkare fotfäste. 
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Tyska Caritas har vissa interna problem när det gäller att ständigt stå 
på de svagas sida gällande det prioriterade arbetsmarknadsområdet. Å 
ena sidan kommer en betydande del av finansieringen från kyrkoskatten 
som i sin tur är beroende av löneläget och utvecklingen på arbetsmark-
naden. Å andra sidan har Caritas själv tvingats att reducera antalet an-
ställda och i vissa fall avskeda personal. Som en av de största arbetsgi-
varna måste Caritas ta fasta på effektivitet och kostnadssänkningar men 
detta rimmar dåligt med att alltid ta parti för dem som är mindre fram-
gångsrika på arbetsmarknaden. Detta uppmärksammades bland annat i 
en artikel i der Spiegel 2007 där det hävdades att radikala företagseko-
nomiska förändringar av Caritas’ inrättningar stred mot kyrkans from-
ma uttalanden. Det finns en spänning mellan ekonomi och teologi.44 
Andra frågar sig varför Caritas ska ha kvar sina privilegier om mark-
nadsanpassningen gör organisationen lik alla andra arbetsgivare. Varför 
ska då Caritas inte omfattas av den allmänna arbetsrätten och varför har 
inte personalen något reellt medbestämmande?45 Som vi ska se i kapitel 5 
har det blivit viktigt för Caritas, liksom för andra organisationer som 
opererar på en marknad, att skapa en ny tydlig image, den gamla identi-
teten tillhör ett annat välfärdsamhälle. 

Ett annat internt problem för tyska Caritas är inställningen till frivil-
ligt arbete. Volontärerna har varit mycket viktiga för Caritas men med 
växande professionalisering och krav på planering och ekonomiska kal-
kyler är det risk att denna kraft antingen går förlorad eller blir utnyttjad. 
Utmärkande för frivilligt socialt arbete är just att det värjer sig mot for-
malisering och byråkrati,46 spontaniteten och engagemanget rimmar 
dåligt med krav på marknadsanpassning och ekonomisk styrning. Trots 
dessa båda interna problem som i betraktarens ögon gör Caritas politis-
ka budskap mindre trovärdigt kan vi konstatera att den politiska ambi-
tionen kvarstår på en hög nivå och att tilltron till den egna förmågan i 
detta avseende är stor.  

                  
44 Se också Schwarz 2005. 
45 Frerk 2005. 
46 Lehmann, Karl, Die Verantwortung der Christen für die Gestaltung der sozialen 
Ordnung im geeinten Deutschland; i Weiss, Peter (red.) Caritas im geeinten Deutsch-
land, Freiburg im Breisgau, 1992. 
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Svenska Caritas utförde sitt sociala arbete endast med hjälp av volon-
tärer, detta trots att frivilligt arbete i Sverige, liksom i de östra delarna av 
Tyskland, ses med viss skepsis. Detta försökte emellertid Caritas ändra 
på genom att poängtera även icke offentliga organisationers ansvar för 
välfärden. 

På vilket sätt söker Caritas påverka politikens utformning? I båda 
länderna används en bred arsenal av olika metoder. Strategin har varit 
likartad i Tyskland och Sverige men vi måste betänka att Svenska Caritas 
var en oändligt mycket mindre organisation och att den inte fick verka 
under så lång tid. Att producera skriftligt material i form av pressmed-
delanden, rapporter och böcker samt att arrangera konferenser och 
andra möten har varit ett sätt att synas och att få ut budskapet. Tyska 
Caritas har i kraft av sin position och storlek kunnat göra så mycket mer, 
både konkreta åtgärder som inrättande av så kallade Zusatzjobs, förslag 
till lagändringar och utveckling av olika koncept för det sociala arbetet 
och mer långsiktig opinionsbildning. Även svenska Caritas ägnade stor 
kraft åt opinionsskapande åtgärder men organisationen saknade den 
legitimitet som den tyska systerorganisationen åtnjuter. Svenska Caritas 
koncentrerade mycket av sina insatser till den internationella arenan där 
organisationen var aktiv inom olika nätverk, ett vanligt sätt för en liten 
organisation att försöka påverka. 

De politiska argumenten 
Kan vi inordna de framförda argumenten i en traditionell höger-
vänsterskala? Då det i katolska länder i Europa generellt finns ett någor-
lunda starkt samband med religiositet och röstning på konservativa 
partier och då Caritas i Tyskland står nära CDU vore ett rimligt anta-
gande att Caritas framför konservativa åsikter. Denna hypotes får dock 
ett svagt stöd. Visserligen är religionen en viktig normkälla och det finns 
också mindre delar i dokumenten som framhåller vikten av familjen och 
individens autonomi i förhållande till statsmakten men detta är inte det 
centrala i budskapet. I de tyska dokumenten finns inga hyllningar av den 
egna nationen och traditionens betydelse. Detta är föga förvånande, 
nazismens härjningar kastar fortfarande sin skugga över medborgarna 
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och nationalistiska tendenser hålls tillbaka. Men inte heller hos svenska 
Caritas återfinns dessa centrala konservativa värderingar.  

Att människor är olika är i idag självklart i de flesta ideologier men 
ett konservativt särdrag är att dessa skillnader ska accepteras och inte 
utjämnas med olika politiska åtgärder, omfördelning av inkomster mot-
verkar sitt syfte.47 Detta stämmer inte med Caritas’ enträgna försök att 
skapa en socialpolitik som med en rad åtgärder ska förbättra villkoren 
för svaga grupper. Vid åtskilliga tillfällen kritiseras också den konserva-
tiva formen av välfärdsstat, kopplingen mellan arbete och förmåner 
måste luckras upp, samhället måste anta ett mer solidariskt system där 
förmåner och rättigheter är mindre beroende av den egna arbetsförmå-
gan.  

I båda länderna betonas starkt ett traditionellt liberalt värde, männi-
skan ska själv vara mer ansvarig för sin välfärd och själv få forma sitt liv. 
Hjälp till självhjälp är centralt. Genom en knuff från samhället kan de 
flesta komma på rätt spår. Både svenska och tyska Caritas betonar också 
de demokratiska värdena i organisationsdeltagande som dessutom ger 
en känsla av gemenskap. Dock är Caritas’ texter betydligt mindre indi-
vidcentrerade än vad som förespråkas i klassisk liberalism. Inte heller 
instämmer tyska Caritas i de nyliberala hyllningarna av marknaden. 
Både organisationen själv och medborgarna har blivit lidande på grund 
av marknadskrafternas inträde på välfärdsområdet. Här finns en grad-
skillnad mot svenska Caritas som aldrig kom in på välfärdsmarknaden, 
denna är inte heller så utvecklad i den socialdemokratiska välfärdsstaten. 
Tonen är här något mer nyliberal. 

I Caritas politiska argumentering finner vi också delar av vad som 
kallats den tredje vägen, vilket kan härledas till Tony Blair och hans 
intellektuelle fader, Anthony Giddens, i Storbritannien. Denna moderni-
sering av socialdemokratin som i Tyskland gick under namnet ”Neue 
Mitte” kritiserades hårt av vänsterfalangen inom partiet och fackföre-
ningsrörelsen. En av hörnstenarna är att skillnader mellan människor 
ska utjämnas med utbildning och yrkesförberedelser och mindre med 
hjälp av välfärdsstatens fördelning av stöd och förmåner, en väg som 

                  
47 Larsson, Reidar, Politiska ideologier i vår tid, Lund 2006. 
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Caritas anammat. Medborgarna bör bort från bidragsberoendet. Detta 
perspektiv är tydligt i Tyskland men finns också i Sverige. 

Betydelsen av det aktiva civila samhället där ett pluralistiskt välfärds-
samhälle ersätter välfärdsstaten bör också tilltala organisationen men 
detta är inte så tydligt i texterna. Stödet för välfärdspluralism är mer 
framträdande hos svenska Caritas än den tyska organisationen, kanske 
för att den konservativa välfärdsstaten under lång tid varit mer pluralis-
tisk. Svenska Caritas försökte påverka den socialdemokratiska välfärds-
staten genom att peka på behovet av ett starkt civilsamhälle som delvis 
kunde ha ett ansvar inom välfärdssektorn samt betydelsen av det frivilli-
ga sociala arbetet.  

Den socialdemokratiska starka strävan efter att utjämna olikheter 
med inkomstutjämningar får stöd av tyska Caritas men inte av den 
svenska organisationen. Tyska Caritas är mycket tydligt med att stå på 
de svagas sida och föreslår ständigt politiska åtgärder som skulle under-
lätta deras situation. Detta stämmer väl in på amerikansk forskning om 
religiösa organisationer som söker stärka politiskt svaga grupper både 
genom att vara deras talesman men också genom att stimulera deras 
politiska deltagande.48 Men även denna grupp bör genom hjälp till själv-
hjälp inlemmas i samhällsgemenskapen och endast i speciella fall, till 
exempel arbetslösa med multipla problem, bör stödet pågå under lång 
tid. Som påpekats ovan, försöker tyska Caritas finna en balans mellan 
gemenskap i ett solidariskt samhälle och individens eget ansvar för sitt 
liv.  

Avslutningsvis kan konstateras att Caritas politiska agerande i båda 
länderna verkar vara en reaktion mot det rådande systemet i samhället. I 
Tyskland finner vi en organisation med nära koppling till det konserva-
tiva CDU som står på de svagas sida och försöker påverka den konserva-
tiva välfärdsstaten i en mer socialdemokratisk riktning. Kopplingen 
mellan arbete och förmåner kritiseras kraftigt; inte bara den som bidrar 
med sitt arbete ska få service, detta ska vara en universell rättighet. 
Tvärtemot den konservativa idén om att skillnader ska accepteras söker 
Caritas utjämna dessa skillnader även om denna politik också innehåller 

                  
48 Wagner 2008. 
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liberala element, den enskilde får inte bli bidragsberoende. Hjälp till 
självhjälp är ett honnörsuttryck. I Sverige däremot försökte Caritas verka 
för en annan syn på den tredje sektorn och frivilligt arbete än vad som 
tidigare dominerat den socialdemokratiska välfärdsstaten. Välfärdsplu-
ralism förespråkades i stället för offentligt monopol. Även här finns 
klara nyliberala element i argumenteringen. Det är viktigt att männi-
skors egna resurser frigörs genom hjälp till självhjälp. De typiska kon-
servativa värderingarna är sällsynta inslag i båda länderna. 
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5. Organisatoriska förändringar 

Mai-Brith Schartau  
 

I detta kapitel analyseras hur Caritas i Sverige och Tyskland under de 
senaste decennierna har påverkats av och anpassat sig till förändringar i 
samhället med speciell tonvikt på välfärdsområdet.  

Caritas studeras på central nivå i de båda välfärdsstaterna men då 
Tyskland är en federation med mycket självständiga delstater har två 
områden, Magdeburg i Sachsen-Anhalt i öst och Freiburg i Baden-
Württemberg i väst, valts ut för specialgranskning också på regional och 
lokal nivå. Upplägget följer idén om en ”most different design”, Caritas 
analyseras i tre olika välfärdssystem i tre olika politiska kulturer. Valet av 
Freiburg tycks självklart, här är den centrala tyska Caritasorganisationen 
belägen. På regional nivå är Caritas i Freiburg landets äldsta organisa-
tion och nummer två i storleksordning. Kyrkorna har traditionellt haft 
ett stort inflytande över samhällslivet. CDU, som står Caritas nära, har 
nästan alltid dominerat det politiska fältet.  

I Magdeburg är situationen helt annorlunda. De ekonomiska svårig-
heterna präglar alla delar av samhället, arbetslösheten har under lång tid 
legat runt 20 procent. SPD har länge haft en betydande politisk platt-
form i delstaten, detta parti gynnar inte Caritas som betraktas som en 
konkurrent till ”Arbeiterwohlfahrt”, en organisation nära lierad social-
demokraterna. Den östra delen av Tyskland är, i likhet med Sverige, 
långtgående sekulariserad. Ytterst få bekänner sig till den katolska läran. 
Den tyska återföreningen har inneburit en återförening också av Caritas. 
Organisationerna i det forna DDR har blivit ny- eller omregistrerade 
som medlemmar i det tyska Caritasförbundet. Ur centralt Caritaspers-
pektiv har emellertid återskapandet i Magdeburg varit ett av de mera 
lyckade i de nya delstaterna.  
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Caritas i Sverige grundades så sent som 1946 och omorganiserades 
1987 då det blev en ständig medlem av det internationella Caritasnät-
verket. Då svenska Caritas var en liten organisation och då Sverige inte 
är ett federalt land ligger fokus på centrala Caritas i Stockholm där orga-
nisationen hade sitt säte även om ett betydande frivilligt socialt arbete 
ägde rum på lokal nivå runt om i landet. 

Är det möjligt att se några gemensamma mönster i den interna ut-
vecklingen av Caritas i dessa tre mycket olika geografiska områden? 
Förvisso har Caritas på alla tre ställena mött liknande utmaningar i form 
av försämrade ekonomiska villkor, minskat engagemang i traditionell 
kyrklig verksamhet samtidigt som intresset växer för andra former av 
andlighet, ökade krav på den tredje sektorn och en mängd svårlösta 
problem inom välfärdområdet. Reagerar denna världsomspännande 
organisation på samma sätt på dessa utmaningar trots skillnader i såväl 
samhällets struktur och kultur som Caritas roll i samhället? Upplevs 
problemen på samma sätt? 

Det empiriska materialet till denna studie är hämtat ur material pro-
ducerat av organisationerna själva. Olika policydokument, hemsidor, 
informationsmaterial och andra sorters interna dokument har analyse-
rats. Detta kompletteras med sex semistrukturerade djupintervjuer med 
personer i ledande ställning i Stockholm, i Magdeburg på regional och 
lokal nivå och i Freiburg på central, regional och lokal nivå. 

Organisationsteori 
Teorier om organisationer delas ofta in i tre undergrupper som behand-
lar strukturer, processer och kulturer.1 Organisationsstrukturen associe-
ras vanligtvis med olika diagram som visar vilka element som ingår i 
organisationen och hur dessa relateras till varandra. Viktiga variabler är 
hur makt och uppgifter fördelas. Grad av specialisering och formalise-
ring är betydelsefulla aspekter liksom rollstruktur, hierarki, formell an-
svarsbefogenhet och kontrollmöjligheter. 

                  
1 Se t. ex. Jacobsen, Dag Ingvar & Thorsvik, Jan, Hur moderna organisationer funge-
rar, Lund 2002. 
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Processerna beskriver vad som pågår i organisationen. Ledarskap är 
kanske den mest omskrivna och betydelsefulla processen men också 
kommunikationsflödena, hur medlemmarna motiveras och hur beslut 
fattas är viktiga aspekter. Andra faktorer är hur organisationen lär in nya 
kunskaper, hur den förändras samt hur konflikter löses. 

Organisationskulturen består av en uppsättning antaganden som 
några organisationsmedlemmar har lärt in för att hantera externa och 
interna problem. Dessa antaganden har fungerat så väl att de har blivit 
allmängiltiga och pådyvlas nya medlemmar som det korrekta sättet att 
agera och känna inför dessa problem.2 Enligt Schein kan organisations-
kulturen studeras på tre nivåer. Den första nivån består av grundläggan-
de antaganden, saker och ting vi tar för givna och inte reflekterar över. 
Dessa antaganden speglas på den andra nivån där ett antal normer och 
värderingar talar om för medlemmarna hur de ska agera i en given situa-
tion. Den tredje nivån, kallad artefakter, består av företeelser vi kan se, 
höra och känna men de måste tolkas för att betraktaren ska förstå på 
vilket sätt de säger något om de grundläggande antagandena och nor-
merna och värderingarna. Exempel på artefakter kan vara hur medlem-
marna talar med varandra, hur de agerar mot varandra men kulturen 
kan också manifesteras i den fysiska miljön, i utformandet av skrivna 
dokument eller förekomst av en speciell klädkod. 

Organisationskulturen kan verka som ett kontrollinstrument då den 
talar om för medlemmarna hur de ska agera i en given situation. Den 
påverkar också hur medlemmarna förhåller sig till information, normer 
och värderingar blir vägledande för bedömningen av informationens 
relevans. Slutligen underlättar gemensamma normer samordningen av 
arbetet. En stark organisationskultur kan också skapa gemenskap och 
identitet och motivera medlemmarna då deras personliga mål samman-
faller med organisationens.3 Det finns ett antal verktyg en ledare kan 
använda sig av för att påverka kulturen och styra med hjälp av denna 
kultur. Hit hör olika ritualer och ceremonier som stärker de sociala ban-

                  
2 Schein, Edgar H., Organizational Culture and Leadership, andra upplagan. San 
Francisco 1993. 
3 Deal, Terrence E.  & Kennedy, Allan A., Corporate Culture. The Rites and Rituals of 
Corporative Life, Reading 1982. 
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den mellan medlemmarna och framhåller önskvärt beteende. Olika hi-
storier och myter kan förtydliga värderingarna och sätta prestations-
normen för de andra. ”Hjältar”, organisationsmedlemmar som på olika 
sätt utfört goda prestationer, kan framhållas som förebilder. Slutligen 
kan olika slogans hjälpa till att klargöra normerna både internt och ex-
ternt utanför organisationen. 

Men en organisation verkar inte i ett vakuum, det finns en omgivning 
som i hög grad påverkar arbetet. I den närliggande miljön, ibland kallad 
domänen, finner vi ett antal viktiga aktörer som organisationsmedlem-
marna måste förhålla sig till. För Caritas del gäller detta klienter som 
måste vara nöjda med och i behov av den erbjudna servicen. Dessa kli-
enter sluter sig samman i olika intresseorganisationer, till vilka också 
räknas de fackliga organisationerna. Även andra välfärdsproducenter är 
viktiga, de kan utgöra både samarbetspartners och svåra konkurrenter. 
Vidare finns reglerande organisationer, offentliga organ som bestämmer 
vad Caritas får göra och som kontrollerar verksamheten.  

På en mer abstrakt och nationell nivå är politiska och ekonomiska va-
riabler viktiga liksom sociala och kulturella förhållanden. Generella poli-
tiska förhållanden sätter ramarna för organisationens verksamhet, infö-
randet av den så kallade ”Pflegeversicherung” i Tyskland är ett bra ex-
empel på en politisk åtgärd som fick långtgående konsekvenser för Cari-
tas. I de flesta västländer pågår idag olika besparingar inom 
välfärdsområdet vilket påverkar intäkterna till organisationerna. Demo-
grafiska förhållanden, till exempel en åldrande befolkning är också av 
betydelse när allt färre ska försörja allt fler. Slutligen sätter kulturella 
förhållanden, värderingar i samhället, gränser för vad en organisation 
kan och bör göra.  

En organisation är beroende av omvärlden för resurser inte bara i 
form av kapital utan också arbetskraft och legitimitet. Detta beroende 
skapar ett visst mått av osäkerhet inom organisationen som i sin tur 
påverkar organisationens struktur, processer och kultur. 
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Organisatoriska förändringar – Förhållanden i 
omgivningen  
Under denna rubrik behandlas företeelser i omgivningen som i doku-
menten eller under intervjuerna framhålls som centrala för de interna 
förändringarna.4 Vi börjar med de östra delarna av Tyskland där det 
fortfarande finns delar kvar av en annan politisk kultur. Enligt Caritas i 
Magdeburg har denna kulturskillnad blivit uppenbar genom de många 
kontakterna med systerorganisationer i väst. En väsentlig skillnad är att i 
öst finns ingen tradition av frivilligt arbete. Under DDR-tiden fanns ett 
antal organisationer som medborgarna förväntades engagera sig i men 
detta kan knappast betraktas som frivilligt engagemang. Efter återföre-
ningen finns fortfarande en stark skepsis mot dylik verksamhet, med-
borgarna värjer sig mot nya propåer att organisera sig. I öst är lönerna 
dessutom betydligt lägre vilket gör att man måste arbeta mer och då blir 
utrymmet för andra aktiviteter mindre. Detta försvårar rekryteringen av 
frivilliga till Caritas i de forna DDR-staterna. 

Människorna i östra Tyskland hade stora förväntningar inför återfö-
reningen. Deras tillvaro skulle förbättras på många olika sätt. Men ett 
stort antal av dessa förhoppningar grusades. Många år under diktato-
riskt styre har satt sin prägel på både samhället och befolkningen. Under 
DDR-tiden stod de marxistiska värderingarna i centrum. Dessa innefat-
tade inte någon ståndpunkt om kyrkan, vilket har skapat ett antal för-
domar som fortfarande lever kvar. Kommunerna styrs fortfarande till 
stor del av samma ledare som under kommunisttiden. Caritas känner 
inte något speciellt stöd från denna del av den offentliga sektorn. Rela-
tionen präglas av en känsla av att det är bättre att förbli tyst och inte 
protestera – vi ser rester av ett totalitärt system. Under sådana förhållan-
den är det svårt att ikläda sig rollen av språkrör, att agera för utsatta 
grupper i samhället. Ledarna för Caritas säger sig inse att förändringar, 
speciellt sådana som berör värderingar, kräver tid. 

                  
4 Att Caritas ständigt anpassat sig till förändringar i omgivningen bekräftas i kap 2 
och 3. Detta är säkerligen en av anledningarna till att organisationen har kunnat 
överleva under så lång tid trots att omvärlden ibland varit fientligt inställd. 
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En annan människosyn härskade under DDR-tiden. De som inte 
kunde arbeta blev inte särskilt väl behandlade. Äldre och personer med 
utvecklingsstörning förvarades i stora institutioner. Nu har inställningen 
förändrats, något som Caritas försöker dra fördel av. I samarbete med 
andra organisationer kan nya arbetsmetoder utvecklas och etableras. På 
detta sätt har marknaden blivit mycket mer diversifierad vilket öppnar 
för nya möjligheter. I dokumenten märks ett mått av självkritik. Caritas 
ska bli bättre på att lyssna av omgivningen och anpassa sig. 

På lokal nivå i Magdeburg har detta blivit märkbart. Caritas upplevde 
en positiv utveckling efter återföreningen med möjligheter att rekrytera 
ny personal. Det politiska klimatet förändrades, plötsligt fick Caritas en 
rad förfrågningar om att utföra olika tjänster. Ett samarbete utvecklades 
med andra utförare men samtidigt blev konkurrensen kännbar. Men 
denna positiva trend varade endast några år, snart blev de ekonomiska 
problemen så svåra att de överskuggade allt annat, hårda prioriteringar 
måste göras inom alla områden. Caritas har höga personalkostnader 
vilket har lett till en rad omorganiseringar.  

Den ekonomiska situationen för Caritas är i allmänhet betydligt svå-
rare i öst än i väst. På grund av en högre arbetslöshet får östorganisatio-
nerna mindre skattemedel. De stora ”Wohlfahrtsverbände” får pengar 
beroende på storlek och då Caritas och ”Arbeiterwohlfahrt” i Magde-
burg är mindre än de andra får de mindre tilldelning. Detta påverkar 
personalpolitiken, den stora frågan är hur personalstyrkan ska kunna 
behållas i tider av nedskärningar.  

I kärva ekonomiska tider hårdnar konkurrensen om de knappa resur-
serna. Det tyska Röda Korset och ”Paritätische Wohlfahrtsverband” är 
inflytelserika organisationer i Magdeburg, dessa två samarbetar vilket 
ytterligare komplicerar tillvaron för Caritas. Detta innebär dock inga 
drastiska förändringar på regional nivå. För att förbättra situationen 
försöker Caritas samarbeta med ”Diakonische Werk”, den protestantiska 
systerorganisationen. Detta är dock inte helt problemfritt på grund av 
olika synsätt på kyrkliga frågor. De privata utförarna som vuxit sig star-
ka i Magdeburg är också svåra konkurrenter då de kan erbjuda service 
till en lägre kostnad eftersom de inte behöver följa den speciella löneni-
vån som är stipulerad inom Caritas. 
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På lokal nivå i Magdeburg koordinerar Caritas självhjälpsrörelsen. 
Denna är väl utvecklad också i de östra delarna även om den inte är lika 
väletablerad som i väst. Patienter/klienter bildar grupper tillsammans 
med anhöriga och professionella för att få kunskap och råd om det aktu-
ella funktionshindret/sjukdomen men även för att utföra tjänster inom 
socialt arbete och vård. Självhjälpsgrupperna förenas sedan i nationella 
eller regionala organisationer till stor del finansierade av offentliga me-
del. Caritas ger råd om själva verksamheten men också om hur man 
startar en grupp och förmedlar kontakter mellan grupper och initiativ-
tagare. Caritas får bidrag från kommunerna för denna verksamhet. Sam-
arbetet med grupperna fungerar bra men i slutändan blir det ändå en 
konkurrenssituation mellan dem och Caritas om olika kontrakt, vilket 
gör relationen komplicerad. 

Går vi till de västra delarna av Tyskland är bilden en helt annan. Här 
lyckades Caritas på regional nivå i Freiburg få in nästan lika mycket 
pengar i olika donationer 2004 som året innan, skillnaden var endast en 
procentenhet. Detta tas som ett starkt bevis för allmänhetens fortsatta 
förtroende för Caritas och anses motbevisa antagandet om att de stora 
”Wohlfahrtsverbände” inte längre skulle ha samma stöd och legitimitet 
som tidigare. Åtminstone i Freiburg tycks den externa bilden av Caritas 
fortfarande vara positiv. 

Även här bekräftades dock att besparingar och andra förändringar 
har minskat det ekonomiska stödet men det innebär inga drastiska för-
ändringar på regional nivå. Ingen personal har behövt sägas upp men 
vakanser tillsätts ej och några nya tjänster är inte aktuella. Regionala 
Caritas i Freiburg är fortfarande en trygg arbetsplats, då är situationen 
värre på lokal nivå där Caritas försöker samarbeta med andra organisa-
tioner, speciellt ”Diakonische Werk”. Cheferna träffas regelbundet för 
att komma överens om lämpliga strategier gentemot den offentliga sek-
torn. Men i bakgrunden finns hela tiden konkurrens om kontrakt, något 
som avsevärt försvårar samarbetet. Det betonas att det inte alltid är en 
fördel att vara en stor organisation. Andra aktörer tror att de har enor-
ma resurser. Att Caritas är en så pass mäktig organisation är något som 
kan väcka misstänksamhet och avundsjuka bland andra aktörer. 
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I delstaten Baden-Württemberg har en reform av den offentliga sek-
torn komplicerat tillvaron för Caritas personal. Tidigare fanns en speci-
ell regional myndighet, ”Landeswohlfahrtsverband”, som var frivillig-
organisationernas partner. Nu ska istället varje kommun sköta detta 
arbete. Caritas måste diskutera sitt arbete med samtliga dessa lokala 
aktörer som alla tycks ställa höga krav på öppenhet och tydlighet. Detta 
nya system har inneburit många nya kontakter, nya partners att förhålla 
sig till och mycket pappersarbete. Caritas måste presentera sig för och 
marknadsföra sig gentemot alla kommunerna, den gamla myndigheten 
visste vad Caritas stod för.  

Ett gemensamt problem för hela Caritas i Tyskland är ”Pflegeversi-
cherung”, ett socialförsäkringssystem för människor som på grund av 
ålder eller kronisk ohälsa inte själva kan försörja sig utan behöver hjälp. 
De många detaljerade reglerna, där behovet av stöd bokstavligen beräk-
nas i minuter, tvingar personalen att hålla ögonen på klockan i stället för 
att koncentrera sig på själva arbetet. Det finns absolut inget utrymme för 
innovationer eller flexibilitet. Detta problem har Caritas gemensamt 
med alla andra utförare, det påverkar alltså inte konkurrenssituationen 
men det byråkratiserar arbetet, påverkar personalen negativt och häm-
mar utvecklingen. 

I Sverige nämns inga allvarliga problem i omgivningen, verken i do-
kumenten eller under intervjun.5 En rimlig förklaring är att svenska 
Caritas ännu inte hade kommit in på kontraktsmarknaden, organisatio-
nen arbetade i huvudsak med internationellt biståndsarbete och förlitade 
sig ute i kommunerna nästan uteslutande på frivilligt socialt arbete. På 
lokal nivå kunde organisationen själv bestämma vilka insatser som skul-
le prioriteras, verksamheten blev snarare ett komplement än en konkur-
rens till den offentliga verksamheten. Caritas har därför inte upplevt 
behovet av samarbete med andra organisationer som samtidigt utgör 
starka konkurrenter och som en följd av detta fått problem på personal-
sidan. Däremot var den negativa inställningen till frivilligt arbete en 
försvårande faktor liksom det faktum att Caritas vid rekrytering av frivil-
liga konkurrerade med andra liknande organisationer.  

                  
5 2004-06-07 med dåvarande chefen Fredrik Alpin 



 
 

Organisatoriska förändringar 

 105

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Caritas inom de tre stude-
rade områdena har upplevt både gemensamma och specifika problem i 
sin omgivning. Gemensamt är de krympande ekonomiska resurserna 
som leder till krav på besparingar och effektiviseringar liksom tilltron till 
konkurrens som i Tyskland manifesteras i socialförsäkringssystemet. 
Även den tilltagande sekulariseringen är ett problem även om det negli-
geras på central och regional nivå i Freiburg. Trots att det i skrivande 
stund gått 20 år sedan den tyska återföreningen är skillnaden i politisk 
kultur fortfarande markant mellan öst och väst vilket återspeglas i syn på 
frivilligt arbete och möjligheten att rekrytera frivilliga. Här står Caritas i 
Stockholm och Magdeburg betydligt närmare varandra än vad som är 
fallet i de två tyska områdena.  

Organisationskultur 
I Tyskland pågår en debatt om organisationskulturen inom de stora 
Wohlfahrtsverbände.6 De är mycket stora och heterogena organisationer 
som tillsammans är en av de viktigaste arbetsgivarna på den tyska mark-
anden. På många mindre orter är de, tillsammans med kommunen, den 
största arbetsgivaren. De ovan nämnda externa utmaningarna har fått 
både politiska och ekonomiska konsekvenser men de har också visat på 
behovet av en specifik företagsidentitet. I en värld av konkurrens har 
organisationerna blivit mer marknadsorienterade och en intressant fråga 
är om det är möjligt att kombinera detta med de ursprungliga, i detta fall 
kristna, värderingarna och hur detta i så fall ska ske. I olika dokument 
kan vi spåra ett sökande efter en ny identitet, vilken organisationskultur 
skulle dagens moderna Caritas vilja ställa sig bakom? Det betonas också 
att det är viktigt att denna image stämmer överens med verksamheten 
och ledningsfilosofin för att skapa trovärdighet såväl externt som in-
ternt. 

På central nivå har tyska Caritas 1997 ratificerat ett speciellt måldo-
kument. Detta innehåller formuleringar om mål, uppgifter, utmaningar 

                  
6 Se t. ex. Eichhorn, Peter, Freie Wohlfahrtspflege auf der Suche nach Corporate 
Identity, i: Puschmann, Hellmut (utg.), Not sehen und handeln, Freiburg 1996. 
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och perspektiv. Det är tänkt att utgöra riktlinjer för alla anställda och 
volontärer så att dessa kan identifiera sig med organisationens mål och 
uppgifter. Ett annat syfte är att ge allmänheten en klar och realistisk bild 
av dagens Caritas. De övergripande målen är att skydda varje persons 
värdighet, att människor ska leva i solidaritet med varandra i en pluralis-
tisk värld och uppfylla skyldigheter även över gränser. Detta måldoku-
ment är, trots att det omfattar hela 13 sidor, tämligen vagt och abstrakt 
formulerat. Det är svårt att implementera i sin nuvarande form, det 
lämnar åtskilligt utrymme för tolkningar, det krävs klargöranden om det 
ska kunna användas som riktlinjer för praktiskt arbete. 

Det första tyska nationella måldokumentet skrevs så sent som 1991. 
Under tiden fram till 1997, när det gällande dokumentet ratificerades, 
skedde de flesta av de tidigare nämnda förändringarna i omgivningen. 
Innan 1991 fanns det tydligen inget behov av något specifikt måldoku-
ment. Caritas hade då en stark position, det fanns ingen konkurrens och 
följaktligen inget behov av profilering. 

I de svenska dokumenten finns en mer klart uttalad neo-liberal ton i 
synen på socialt arbete än i de tyska dokumenten. Hjälp till självhjälp, 
uppmaningar till människor att bli oberoende och att så långt som möj-
ligt själva lösa sina problem är målsättningar som dyker upp här och där 
i texterna. Detta stämmer överens med svensk välfärds- och hälsopolitik 
under senare år, människor ska leva ett så självständigt liv som möjligt 
och det främsta målet är att hjälpa klienterna att nå detta tillstånd. 

Grundläggande antaganden 
Religiösa värden som kan betraktas som grundantaganden spelar en 
mycket framträdande roll i det tyska Caritas’ måldokument. De teolo-
giska grunderna framhålles med stor tydlighet. Den främsta och vikti-
gaste punkten under utförandeprofilen är att arbetet ska följa de grund-
läggande principerna för kristen socialetik och kyrkans lära. De uppma-
ningar som finns i bibeln ska följas. Det är emellertid klart uttalat att 
Caritas ger hjälp oberoende av mottagarens religion. 

Dessa religiösa värden återfinns också i den del av måldokumentet 
som behandlar Caritas som arbetsgivare. Även här betonas att Caritas 
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arbete ska följa kyrkans regler och riktlinjer. Personalen ska vara villig 
att upprätthålla de formulerade målen och att realisera dem via sitt arbe-
te. Caritas ska stödja personalens utveckling inte bara på det professio-
nella och personliga planet utan också i religiöst avseende. 

På central nivå i Tyskland framhålles att de kristna värderingarna har 
betonats i det nya måldokumentet. Dessa värden är mycket mer i fokus 
nu på grund av sekulariseringen i samhället. Det är en ständig utmaning 
att klargöra detta. De religiösa värderingarna är grundläggande, detta 
betonas klart vid nyrekrytering till central nivå och detta är också ett sätt 
att profilera Caritas. 

På regional nivå i Freiburg betraktas vissa av reglerna kopplade till re-
ligionen som föråldrade. Ett exempel är att personer som genomgått en 
skilsmässa i praktiken inte skulle få arbeta för Caritas. En viss koppling 
till kyrkan är dock önskvärd. Här arbetar både protestanter och katoliker 
sida vid sida. Också på lokal nivå i Freiburg sägs att de religiösa värde-
ringarna är bindande och att Caritas på ett bra sätt följer dessa. Det är 
inte nödvändigt att vara katolik men däremot att vara kristen. 

En av de mest slående skillnaderna mellan östra och västra delarna av 
Tyskland är just den religiösa aspekten. I Magdeburg härskar uppfatt-
ningen att alla anställda och alla klienter i väst är katoliker. Caritas och 
den katolska kyrkan anses vara ett slutet system, en egen värld. I de östra 
delarna av Tyskland är endast 3 procent katoliker och 15 procent pro-
testanter – tillsammans alltjämt en klar minoritet av befolkningen. Inom 
Caritas är relationen densamma, bara en liten andel av personalen är 
katoliker. Det förhållandet skulle inte duga i väst, där är kollegerna för-
vånade över detta men frågan diskuteras egentligen inte. Cheferna i öst 
är, om inte katoliker, så i alla fall kristna. Vid nyrekrytering görs försök 
att ta hänsyn till den religiösa variabeln men det är inte helt enkelt med 
tanke på andelen icke-troende. 

Det är både fördelar och nackdelar att tillhöra en minoritet. På den 
negativa sidan är svårigheterna att nå ut i samhället med de religiösa 
värderingarna. Representanterna för Caritas är delvis skeptiska till mål-
dokumentets religiösa framtoning; här finns för få katoliker. I stället 
försöker de i görligaste framhålla fram kristna värderingar i största all-
mänhet. Men medborgare har ibland frågat dem varför de har en Cari-
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tas-skylt på byggnaden om personalen fortfarande är kommunister. Den 
positiva sidan av detta är en god sammanhållning inom organisationen, 
medarbetarna upplever ett tryck utifrån som stärker det interna samar-
betet. De är också närmare associerade med kyrkan än i väst, de sitter 
alla i samma lilla båt. Detta bekräftas av Köster i hans studie om Caritas 
under DDR-tiden; Caritas i öst var mer orienterad mot kyrkan än den 
västliga organisationen.7 

Trots detta finns inom Caritas en känsla av att man måste vara försik-
tig när man talar om religiösa värderingar, en viss distans till dessa är 
nödvändig. Att tala för mycket om religion skulle vara kontraproduktivt. 
I stället försöker medarbetarna ge kunskap om kyrkan och försäkra att 
alla är välkomna till Caritas oavsett religiös inriktning. Det känns myck-
et säkrare att koncentrera sig på innehållet i arbetet. Ett motto är att vara 
där för dem som behöver, denna slogan ger på ett försiktigt sätt en vink 
om det grundläggande religiösa värdet. 

Även i Sverige presenterade sig Caritas som en ecklesiastisk organisa-
tion men olika sociala aspekter tar upp mycket mer plats i de olika do-
kumenten. Det är angeläget att representanter för Caritas och den 
svenska katolska kyrkan tillsammans diskuterar inom vilka områden de 
har en speciell kompetens att erbjuda. Ett sådant område är multikultu-
rellt arbete. Här kan de kristna värderingarna vara en tillgång i det socia-
la arbetet. 

Högre chefer måste vara katoliker, hälften av medarbetarna vid hu-
vudkontoret i Stockholm var katoliker och samtliga bekände sig till 
kristna värderingar. Det betonades att gemensamma värderingar är 
önskvärda, om någon inte skulle bekänna sig till den kristna tron skulle 
svåra situationer kunna uppstå. Katolikerna i Sverige utgör en liten mi-
noritet, endast 150 000 människor från många olika länder. Det är en 
heterogen grupp vilket försvårar Caritas arbete. Här borde lärdomar 
kunna dras från östra Tyskland där problematiken är likartad, några 
sådana tankar nämns dock inte. 

                  
7 Köster, Christoph, Caritas in der SBZ/DDR 1945-1989. Erinnerung, Berichte, For-
schungen, Paderborn 2001. Se också kap 2 under Da capo: Ånyo en kamp för över-
levnad i en totalitär stat. 
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Normer och värderingar 
Företagsapproachen, med värderingar kopplade till New Public Mana-
gement8 som en väsentlig ingrediens, blir mer och mer framträdande i 
Caritas av idag. I det tyska måldokumentet nämns detta men problemet 
utvecklas inte. Det fastslås att organisationens arbete ska baseras på ef-
fektivitet, genomförbarhet och duglighet men några ytterligare kom-
mentarer finns inte.  

På regional nivå i Freiburg finner vi ett utlåtande som kan härledas 
från New Public Management. Samordningen av de 28 lokala Caritasor-
ganisationerna ska säkra en målorienterad struktur för arbetet för att 
hushålla med de ekonomiska resurserna. På lokal nivå i Freiburg klagar 
cheferna över denna företagsorientering som de menar är vida spridd 
och påverkar det sociala arbetet på ett negativt sätt. Intressant är att på 
regional nivå betonas att värderingarna inte har förändrats, däremot är 
situationen svårare nu för personalen som arbetar på fältet. De måste 
vara mentalt starka för att hantera alla utmaningar. 

Också i Sverige har stora organisatoriska förändringar genomförts i 
New Public Management-anda. Huvudsyftet har varit att förbättra de 
ekonomiska villkoren. Den nya organisationen är slimmad med en ef-
fektivare insamling av medel och med bättre utnyttjande av personella 
och ekonomiska resurser. Fredrik Alpin, som var chef för Svenska Cari-
tas vid tiden för intervjun 2004, kommer från näringslivet. Han ansåg sig 
ha viktiga erfarenheter därifrån som han kan bibringa organisationen. 
Hans huvudsyfte när han tog över ledarskapet 2005 var att stabilisera 
den interna ekonomin. Ett annat mål var att öka Caritasarbetet på lokal 
nivå för att göra organisationen mer synlig och attraktiv i allmänhetens 
ögon. Liksom i Tyskland reflekteras det på central nivå inte över hur 
dessa företagsinspirerade värderingar stämmer överens med de grund-
läggande antagandena.  

Kvalité är ett annat värde som ofta nämns, särskilt i Tyskland. Det 
faktum att Caritas har en högt kvalificerad personal framhävs ett antal 
gånger i det tyska måldokumentet. Arbetets kvalité upprätthålles genom 
återkommande kontroller. Denna kvalitativa aspekt poängteras också i 

                  
8 Se kapitel 4 för en närmare specifikation av begreppet ”New Public management”. 
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Magdeburg trots att de ekonomiska förutsättningarna är betydligt säm-
re. Genom att peka på olika former av personalutveckling och tränings-
program försöker ledarna motivera varför Caritas är dyrare än andra 
utförare. De betalar sin personal bättre men det är möjligt då dessa också 
presterar bättre. Ledningen har formulerat en slogan som den försöker 
använda som styrinstrument: ”Vi är bäst och vi tänker förbli bäst”. Även 
i Sverige betonas kvalité. Tanken var att detta skulle bli ett starkt argu-
ment när de i en nära framtid kom att förhandla med kommunerna om 
olika kontrakt. 

I det tyska måldokumentet förekommer också andra värden, både ar-
betsgivare och arbetstagare är skyldiga att bidra till en atmosfär präglad 
av respekt för den enskildes integritet, samarbete och konstruktiv kon-
fliktlösning. Dessa värden kommenterades dock inte vidare vid intervju-
erna och har liten genomslagskraft i olika regionala och lokala doku-
ment. Sådana värderingar är lättare att koppla till de grundläggande 
antagandena än kvalitetstänkandet och företagsorienteringen samtidigt 
som de återfinns i diverse dokument på nästan varje arbetsplats obero-
ende av organisationstyp. Formuleringar av det slaget är standard när 
organisationer presenterar sig för omvärlden. 

I en surveyundersökning i Tyskland 1997 tillfrågades Caritas personal 
om deras förhållande till organisationens värderingar.9 25 procent sva-
rade att de inte kände sig speciellt nära knutna till dem. Bara 27 procent 
ansåg att Caritas var en integrerad organisation medan hela 61 procent 
menade att det var en paraplyorganisation med olika intressen. Ledning-
en har uppenbarligen inte varit särskilt framgångsrik när det gäller att 
befästa en stark organisationskultur vilket får ses som en nackdel både 
vad gäller styrning av organisationen och att skapa en intern gemensam 
identitet. 

Artefakter 
Det regionala Caritas i Freiburg är beläget i en byggnad tillhörande 
Weibishof, ett stort nybyggt ganska exklusivt komplex där allt har kun-

                  
9 Köcher, Renate, Meinungsbild Caritas, bd. I. Freiburg 1997. 
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nat samlas under ett tak. Detta kan ses som en markering av närheten till 
kyrkan. När vi kom för att genomföra intervjun var bemötandet profes-
sionellt men opersonligt, inget speciellt intresse visades för vårt besök. 
Personalen uppträdde självsäkert, väl medveten om organisationens och 
sin egen betydelse. På lokal nivå var intrycket helt annorlunda. Atmosfä-
ren var familjär men fortfarande professionell. Någon hierarki märkets 
inte mellan medarbetarna, här arbetade människor som tydligt trivdes 
med sitt arbete och som kände sig trygga i sin position. Liksom i Magde-
burg, där en slogan skulle hjälpa till att visa vägen gjordes här försök att 
styra med kulturen. Olika ritualer och ceremonier, till exempel firandet 
av medlemmar som har arbetat länge i organisationen, används vid re-
krytering av ny personal och volontärer. Dessa åtgärder är tänkta att 
stärka bandet mellan nya och gamla medlemmar men också visa på 
önskvärda prestationer i organisationen. 

Vid det regionala kontoret i Magdeburg var stämningen avslappnad, 
professionell och vänlig. En besökare får intrycket att det antagligen 
finns problem men läget är under kontroll. Utomstående är välkomna 
att ställa frågor om verksamheten, det finns ett helt annat behov av 
marknadsföring än i Freiburg. Här gäller det att kämpa för existensen, 
det finns ingen gammal goodwill att falla tillbaka på. Lokalerna är trevli-
ga och verkar väl fylla sin funktion. Även här var skillnaden märkbar när 
vi kom till den lokala nivån. Stämningen var närmast kaotisk, vi fick ett 
intryck av stress och ängslan. Lokalerna var nedgångna men också stöki-
ga och föga ändamålsenliga. Det är på denna nivå som problemen blir 
uppenbara, det är på denna nivå som personalen med fog oroar sig över 
sin framtid. 

Organisationsstruktur 
Tyska Caritas är både en nationell paraplyorganisation och en mängd 
självständiga organisationer på regional och lokal nivå. Den centrala 
organisationen representerar medlemsorganisationerna på federal nivå. 
På alla nivåer är organisationen uppdelad efter uppgifter. Målsättningen 
är att ha en flexibel struktur som kan förändras när nya behov och ut-
maningar dyker upp i samhället. Enligt måldokumentet bör människor 



 
 
Mai-Brith Schartau 

 112

som påverkas av förändringar delta i utvecklandet av nya strukturer. 
Detta är ett sätt att ta udden av den kraftiga kritik som riktats mot alla de 
stora organisationerna under senare år. 

Ett tyskt uttalande som verkar märkligt är att klara arbetsbeskriv-
ningar och delegeringsregler underlättar för personalen att ta initiativ 
och arbeta självständigt. Klara beskrivningar är normalt inte något som 
associeras med innovationer och självständighet. Tvärtom, en flexibel 
struktur anses vanligen generera nya och bättre arbetsformer och öka 
prestationsgraden. 

På central nivå sysslar Caritas främst med arbetsrätt, forskning, olika 
övergripande policier, diskussioner med politiska företrädare och inter-
nationellt arbete. Organisationen har byggt upp ett imponerande biblio-
tek som täcker många områden inom det sociala arbetet. En intern täv-
lan finns, till exempel mellan institutionsvård och hemhjälp. På central 
nivå görs försök att samordna arbetet för att undvika denna interna 
konkurrens som stjäl kraft från övrigt arbete. Här finns också en ambi-
tion att dra gränser mot andra utförare, båda privata och frivilliga. 

De regionala och lokala organisationerna är tämligen självständiga. 
Ungefär 2 000 olika organisationer är knutna till Caritas på regional nivå 
i Freiburg. Dessa organisationer har sammanlagt drygt 22 000 anställda. 
Till det ska läggas ett lika stort antal volontärer. 28 av dessa organisatio-
ner är juridiskt oberoende Caritasorganisationer som utför många typer 
av socialt arbete. Uttryck som ”den stora Caritasfamiljen” indikerar en 
medvetenhet om komplexiteten i organisationen. Olika organisationer 
är ofta specialiserade mot vissa uppgifter eller klientgrupper. Denna 
specialisering är ofta knuten till ett bestämt geografiskt område.  

Regionala Caritas representerar alla dessa organisationer gentemot 
kyrkan, politiska institutioner och allmänheten, ger finansiellt och orga-
nisatoriskt stöd samt erbjuder utbildning av olika personalgrupper. 
Samordning, information och rådgivning är viktiga arbetsuppgifter på 
denna nivå. En annan är att kämpa mot orättvisa och märkliga regler 
satta av myndigheter. Detta anses vara en viktig del av det demokratiska 
arbetet. Att skapa och vidmakthålla en positiv bild av Caritas i allmänhe-
tens ögon och att oförtrutet verka för ideellt, personellt och finansiellt 
stöd är andra viktiga uppgifter. Ungefär 100 medarbetare utför dessa 
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uppgifter i Freiburg. Till det ska läggas lika många frivilliga. Organisato-
riskt är Caritas uppdelat efter sakområde. Strukturen är ganska komplex 
med många subdivisioner och en stor stabsfunktion. Med en dylik orga-
nisationsform finns alltid en risk att vissa ärenden faller mellan stolarna. 

Det är svårt att undvika byråkrati när resurser kommer in från olika 
källor. Detta är en känslig fråga och personalen på Caritas är väl medve-
ten om kritiken inom detta område. Det betonas att självständighet och 
decentralisering är del av den bärande filosofin, det är inte möjligt att 
kontrollera allt och detta är inte heller önskvärt. 

Den lokala Caritasorganisationen i Freiburg grundades 1925. Om-
kring 1 000 människor arbetar för denna organisation och utför socialt 
arbete inom ett femtiotal olika områden. Fram till 2003 växte organisa-
tionen, nya uppgifter tillkom och mer personal anställdes. Personalen 
har samtidigt blivit mer professionell. Men under de senaste åren har 
tillväxten avstannat. Det beror delvis på interna beslut, det finns en risk 
med kontinuerlig tillväxt utan tid för reflektioner, men också på en stör-
re konkurrens från andra utförare, speciellt de privata. Caritas har förlo-
rat marknadsandelar främst på grund av att organisationen måste betala 
högra löner. Neddragningar har resulterat i uppsägning av personal. 

Detta är en ny situation för Caritas och risken är uppenbar att den 
negativa trenden fortsätter. Samhället är uppenbarligen inte berett att 
betala för de faktiska kostnaderna som Caritas har. En tänkbar strategi 
skulle vara att offentliggöra alla beräkningsgrunder, att visa total öppen-
het. Beställarna är väl medvetna om den goda kvalitén på Caritas tjäns-
ter, men politikerna är bundna av besparingskrav och måste ibland prio-
ritera andra utförare. 

Organisationens storlek har blivit ett problem på lokal nivå i Frei-
burg. Under de senaste 15 till 20 åren har Caritas blivit mer och mer 
centraliserat. En modernisering behövs med delegering av ansvar och 
befogenheter samt med fungerande kopplingar mellan de olika divisio-
nerna. Det är viktigt att olika personalgrupper lär känna varandra om 
det interna samarbetet ska fungera, de olika medarbetarna har många 
gemensamma problem. 

Endast 50 personer hanterar den stora gruppen fältarbetare på 
1 000 personer. Men ändå växer den interna byråkratin till följd av de 
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stränga kraven utifrån på dokumentation och kontroll. Caritas har själv 
inget inflytande över dessa processer, de kostar mycket pengar och be-
sparingarna är förbrukade. Men det finns också fördelar med systemet. 
Problemen blir mer distinkta, de blir synliggjorda både externt och in-
ternt och fler personer kan delta i deras lösning. 

Under DDR-tiden drev Caritas sjukhus, ålderdomshem och barn-
daghem. Allt övrigt socialt arbete tillhandahölls av staten. Efter återföre-
ningen har Caritas i de östra delarna tagit över den västliga modellen. 
Liksom inom många andra områden har ett färdigt system överförts från 
väst till öst. Denna process var inte helt enkel och den genomfördes utan 
några djupare reflektioner över skillnader i traditioner och värderingar. 
Men det anses positivt att Caritas idag har betydligt fler möjligheter att 
verka i samhället än tidigare.  

På lokal nivå skiljer sig inte organisationsstrukturen speciellt mycket 
mellan Freiburg och Magdeburg. Representanterna för lokala Caritas i 
Magdeburg tycker däremot att deras arbetsplats är mindre hierarkisk än 
de motsvarande organisationerna i västliga städer. Det är svårt att säga 
huruvida det stämmer med verkligheten. 

I Sverige har ett behov av specialisering uppstått allteftersom nya be-
hov och problem har dykt upp i samhället. Administratörerna på central 
nivå har delats upp i olika uppgiftsgrupper; HIV/aids, mänskliga rättig-
heter och demokrati, migration och flyktingar, ekonomiskt bistånd och 
humanitärt bistånd. Samtidigt har den geografiska uppdelningen behål-
lits för att bevara den regionala och lokala kunskapen. Detta har skapat 
en sorts matrisorganisation som är avsedd att vara mer flexibel och 
mindre byråkratisk och som kan reagera på nya behov och utmaningar.  

Det internationella biståndsarbetet har utvecklats under 80-talet efter 
internationell Caritasmodell. Därefter var det tid att börja utveckla arbe-
tet på nationell nivå. Ett antal lokala Caritasorganisationer samlade in 
pengar och engagerade sig i lokala projekt som till exempel att besöka 
äldre och handikappade. På denna nivå var det endast volontärer som 
utförde hjälparbetet. Ett antal eldsjälar styrde det lokala arbetet och en 
viktig fråga var vad som händer om dessa avslutar sitt engagemang. En 
professionell struktur behövs för att stödja volontärerna, organisera 
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arbetet och som kontaktyta mot kommunerna för att via kontrakt få in 
pengar.  

Ett tjugotal personer arbetade på central nivå. Frustrationen var 
märkbar, det saknades tid och ekonomiska resurser för att ta itu med 
nationellt socialt arbete. Den centrala administrationen fick sina finansi-
ella resurser från Katolska Kyrkan som en procentuell del av insamlade 
medel. Situationen var inte speciellt gynnsam men chefen för svenska 
Caritas var bestämd, organisationen skulle in på den nationella markna-
den för socialt arbete. Verksamheten skulle inte längre endast bedrivas 
ideellt utan liksom i Tyskland ville Caritas bli en av många utförare i 
kommunens tjänst. 

Organisationsprocesser 
Av det tyska måldokumentet framgår att medarbetarna är kompetenta 
och att både de professionellas och volontärernas kompetens kontinuer-
ligt förbättras genom olika utbildningsinsatser. När det gäller ledar-
skapsstil sägs att personalen tillåts delta i beslut rörande målsättningar 
och sådant som rör deras eget arbete. En tolkning av detta är att de inte 
tillåts delta i annat beslutsfattande. Dessutom är det en skillnad mellan 
att tillåtas att delta och att uppmuntras till deltagande. Generellt borde 
medbestämmandet betonas mer i dokumenten. Ett problem kan vara att 
ledarskapet delvis utövas av präster och biskopar som varken är experter 
på ledarskap eller på innehållet i verksamheten. 

Måldokumentet är knapphändigt vad gäller intern demokrati och 
medarbetarinflytande. Ett separat dokument, baserat på måldokumen-
tet, antogs för personalpolicy år 2005. Detta dokument är det första i sitt 
slag och resultatet av en lång process. Personalutveckling är ett ganska 
nytt ämne inom Caritas även om arbetet är personalintensivt. Det är 
först under 90-talet som detta tema uppmärksammats. Då personalkost-
naderna utgör 70-80 procent av den totala budgeten har behovet av 
riktlinjer länge varit stort. Dokumentet, som också gäller för volontärer-
na, är av ramkaraktär och tänkt att bli specificerat på lokal nivå i samar-
bete med personalrepresentanter. Målsättningen är att ge Caritas en 
speciell personalprofil som är unik men som samtidigt inte skiljer sig 
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alltför mycket från policier inom de offentliga och privata sektorerna. 
Den unika delen är de kristna grundvärderingarna.  

Dokumentet innehåller fyra delar, personalplanering, rekrytering, 
personalutveckling och ledarskap. Vissa områden betonas speciellt, per-
sonalen ska vara flexibel och villig att förändra sitt beteende för att an-
passa sig till omgivningens förändringar. Personalutveckling innebär i 
princip vidareutbildning och den ska utgå ifrån organisationens behov, 
inte från medarbetarnas. Ledarskapet ska anpassas till situationen men 
det ledarskap som rekommenderas är det produktionsinriktade, väldigt 
få ord sägs om medarbetarinriktat ledarskap.10 Även om dokumentet är 
alldeles nytt ger det ett intryck av hierarki och byråkrati och skiljer sig 
ganska ordentligt från moderna tankar om personalutveckling och le-
darskap. 

På central nivå hävdas att Caritas i nuläget inte brottas med några 
trängande personalproblem. Personalen blir emellertid äldre och då 
arbetet är fysiskt ansträngande kommer detta att bli ett problem inom en 
snar framtid. Rekrytering kommer att bli en viktig uppgift, i synnerhet 
som det råder konkurrens om kvalificerade medarbetare.  

Denna syn kan jämföras med Köchers surveyundersökning från 1997 
där Caritasanställda fick frågor om sin bild av organisationen. 
65 procent trodde då att arbetet i framtiden skulle bli mer krävande. Två 
tredjedelar av respondenterna var oroliga för besparingarna, den oron 
var större i väst än i öst. 33 procent i väst och 51 procent i öst trodde att 
Caritas verksamhet skulle bli mer betydelsefull i framtiden. 56 procent i 
väst sade sig vara starkt motiverade att arbeta för Caritas, motsvarande 
siffra för öst var 66 procent.  

Chefen för svenska Caritas talade mycket om kompetensutveckling; 
personalen är den största och viktigaste resursen i organisationen. Per-
sonalens livskvalité är ett verkligt prioriterat område. Den primära upp-
giften för denne nytillsatte chef var att tala med personalen och informe-

                  
10 I ledarskapslitteraturen görs ofta distinktionen mellan produktionsinriktat och 
medarbetarinriktat ledarskap. Denna uppdelning bygger på studier vid University of 
Michigan under 40- och 50-talen. Den kanske mest kända förlängningen av dessa 
teorier återfinns i Blake, Robert R. & Mouton, Jane Srygley, The Managerial Grid, 
Houston 1964, där det hävdas att en kombination av dessa båda stilar utgör det 
optimala ledarskapet. 
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ra sig om arbetet som också i framtiden ska bygga på personalens kom-
petens. Intern demokrati, även om denna term inte direkt skrivs ut, är 
en viktig del av arbetet, åtminstone i de skrivna dokumenten.  

Den svenske chefens ledarstil var tydligt inspirerad av det värdebase-
rade ledarskapet.11 Detta innebär att ledaren formulerar och kommuni-
cerar ut en vision knuten till vissa värderingar som gör organisationen 
och dess verksamhet meningsfull. På så sätt ska medarbetarna inse att 
Caritas’ arbete är viktigt och bli mer engagerade i sina uppgifter. 

I Sverige arbetade Caritas till stor del med projekt som gav stöd till 
människor i olika katastrofsituationer och bistånd till befolkningen i 
utvecklingsländer. Men lokala grupper ägnade sig också åt socialt arbete, 
de besökte gamla och sjuka, serverade mat åt hemlösa och anordnade 
aktiviteter för ensamma. 

Hur volontärer ska rekryteras och behandlas och hur de ska integre-
ras bland den anställda personalen är en brännande fråga för alla de 
stora organisationerna i Tyskland. Enligt det tyska måldokumentet stöd-
jer Caritas idén om frivilligt arbete. Målet är att förbättra arbetsförhål-
landena för volontärerna för att göra frivilligt arbete mer attraktivt och 
för att underlätta samarbetet mellan anställda och volontärer.  

Inte i någon av de tre regionerna finns en uttalad regel om att volon-
tärerna måste vara katoliker. Det enklaste sättet att komma runt pro-
blemet är helt enkelt att inte fråga vid rekryteringen. Arbetet ska utföras 
på ett humanistiskt sätt vilket inte skiljer sig speciellt mycket från de 
kristna värderingarna. Rekryteringen i Freiburg sker med hjälp av löften 
om möjlighet till träning, utbildning och praktisk erfarenhet. Dessa er-
bjudande finns på hemsidan som lämnar tydliga anvisningar för hur 
man blir volontär. Materiella belöningar är av blygsam art, en blomma 
till födelsedagen eller en liten julhälsning. 

Förhållandet mellan volontärer och anställda är ungefär detsamma i 
de östra delarna av Tyskland som i de västra. Men volontärerna i öst har 
en betydligt lägre status, precis som i Sverige ska alla ha ett ”riktigt arbe-
te”. Volontärerna består i huvudsak av äldre, arbetslösa och deltidsarbe-
tande kvinnor. Liksom i väst sker själva arbetet med volontärerna på 

                  
11 Se t ex Jacobsen & Thorsvik 2002. 
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lokal nivå. Av olika dokument framgår att volontärer är viktiga för Cari-
tas men i realiteten är det svårt att rekrytera och det är också problema-
tiskt att hitta lämpliga arbetsuppgifter åt dem. Till följd av ekonomiska 
svårigheter har organisationen väldigt lite att erbjuda, möjligtvis någon 
fest men människor kräver mer om de ska engagera sig. Någon spänning 
mellan anställda och volontärer nämns inte i öst. 

I Freiburg har bilden av Caritas förändrats från att vara en ideell or-
ganisation med många volontärer till en professionell organisation mer 
lik ett privat företag. Att ha anställda med professionell kunskap är för-
stås ett bra argument i en hårdnande konkurrens men det finns också 
vissa lagbestämmelser som anger att vissa uppgifter endast får utföras av 
personal med en specifik utbildning. Men på lokal nivå i Freiburg har 
volontärernas betydelse ökat. Många projekt pågår på både lokal och 
regional nivå som går ut på att stärka den lokala demokratin. Engage-
mang i olika tredje sektor organisationer är ett sätt att nå detta mål. 
Denna verksamhet har påverkat också Caritas. Det har blivit lättare att 
hitta volontärer, även yngre sådana. 

I de svenska dokumenten återfinns några meningar om hur volontä-
rer ska stödjas och skyddas. De ska få en adekvat utbildning för sina 
uppgifter både i form av introduktion och därefter fortlöpande. Arbetet 
ska vara tidsbegränsat och klart definierat i ett kontrakt undertecknat av 
både Caritas och volontären. Detta behov av klargörande och strikta 
gränser är förmodligen ett resultat av de svenska fackföreningarnas 
misstänksamhet mot och ogillande av frivilligt arbete. Facken vill se 
människor i betalt arbete, inte delta i välgörenhet. 

Även om svenska Caritas behövde professionaliseras fanns det också 
ett behov av att rekrytera fler volontärer och integrera dessa i verksam-
heten. Eftersom anställda och volontärer tidigare inte har arbetat sida 
vid sida inom svenska Caritas fanns det inga svar på frågan om hur en 
sådan integrering skulle gå till. 

Framtidsperspektiv 
På central nivå i Tyskland tror ledarna att de ekonomiska frågorna 
kommer att dominera under de närmaste åren. Hur organisationen ska 
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kunna behålla sina marknadsandelar och hur mer resurser ska kunna 
allokeras blir viktiga uppgifter att lösa. Caritas antas krympa men kom-
mer att förbli en viktig aktör på den sociala arenan. Ett större antal vo-
lontärer kommer att utföra det arbete som de anställda inte hinner med. 

På lokal nivå i Magdeburg är ledarna oroliga. De fruktar att de blir 
tvingade att återgå till samma status som de hade under DDR-tiden och 
endast utföra arbete inom kyrkans ram. Den politiska vänstern har en 
stark ställning och uppskattar inte att kyrkorna eller Caritas blandar sig i 
det sociala arbetet. Den ekonomiska situationen är besvärlig till följd av 
hög arbetslöshet och minskade intäkter från skattemedel. Olika slags 
sponsorverksamhet har av samma skäl varit svårt att få till stånd. Samti-
digt ökar de sociala problemen i samhället. En viktig fråga är hur ledarna 
under dessa omständigheter ska kunna motivera sina anställda. Hur ska 
de ens kunna motivera sig själva? 

En lösning skulle kunna vara att fokusera på kvalité. I en föränderlig 
värld måste ledningen debattera, prova nya lösningar, försöka övertyga 
andra om organisationens starka sidor och prioritera de områden där de 
har kunnat visa goda resultat. Problemen sägs vara desamma i alla de 
östra delstaterna men den politiska majoriteten är av betydelse. Där 
CDU är starkare har Caritas en mer gynnsam position. 

I Freiburg är vissa ledare oroliga för att Caritas återigen måste börja 
förlita sig på frivilligt arbete på grund av det ekonomiska läget i Tysk-
land. Men det kommer att bli svårare än tidigare med tanke på alla nya 
och svåra sociala problem i samhället. Caritas måste öka volontärernas 
status så att de kan klara av morgondagens situation. Då blir risken stor 
för spänningar mellan anställda och volontärer, de förstnämnda kom-
mer att bli undanträngda. Men Caritas har en stark position i de södra 
delstaterna, oron är inte särskilt stor men kanske blir det inte möjligt att 
fortsätta som idag, vissa nedskärningar måste göras. 

Rekrytering kommer att bli viktigare inom en nära framtid då perso-
nalstyrkan är ganska gammal. Caritas betalar redan högre lön än privata 
utförare men måste nu också koncentrera sig på att bli en mer attraktiv 
arbetsgivare. Ett viktigt vapen tros vara att framhålla själva arbetet. Ett 
argument som ofta används och nästan blivit en slogan är att inom Cari-
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tas arbetar du med människor, inte byråkratiskt pappersarbete eller 
smutsigt industriarbete. 

På lokal nivå är bilden av framtiden ganska optimistisk. Även om det 
finns en oro för att fler människor blir arbetslösa och att speciellt de 
svaga kommer att stängas ute från arbetsmarknaden, kommer Caritas att 
fortsätta som förut utan större substantiella förändringar. Organisatio-
nen har en stark position på grund av det väl utförda arbetet och de 
kvalificerade medarbetarna. 

Caritas i Sverige ville fortsätta ikläda sig rollen som förkämpe för 
mänskliga rättigheter och en rättvisare värld. Individuellt engagemang 
och lokala grupper kommer att fortsätta utgöra basen för Caritas men 
detta arbete måste utvidgas, utvecklas och professionaliseras. Att arbeta i 
lokalsamhället och att vara mer synlig här var en viktig målsättning inför 
framtiden. Beslut skulle fattas om arbetets inriktning och omfattning. I 
dessa frågor ämnade svenska Caritas begära råd från Tyskland, nära 
kontakter har knutits för att utveckla svenska Caritas efter tysk modell. 

Slutsatser 
I detta kapitel har diskuterats hur Caritas har reagerat på alla föränd-
ringar i omgivningen och om det är möjligt att urskilja några likheter i 
den interna utvecklingen i Freiburg, Magdeburg och Stockholm trots 
skillnader i samhällets struktur och kultur samt synen på frivilliga orga-
nisationers roll. Utmaningar från omgivningen har inom alla tre regio-
nerna bestått i en betydligt kärvare ekonomi som resulterat i krav på 
besparingar och effektiviseringar och en stark tilltro till vad som kan 
åstadkommas med konkurrensutsättning. I båda länderna är den privata 
sektorn en förebild för såväl organisationernas kultur, struktur som 
processer. NPM anses inte bara vara ett framgångsrikt recept för den 
offentliga sektorn, även den heterogena frivilliga sektorn bör följa dessa 
principer om kontroll, kundorientering, effektivitet och konkurrens. Ett 
allt mera sekulariserat samhälle har också inverkat på synen på Caritas 
och möjligheten att rekrytera personal och frivilliga. Dessutom vill den 
postmoderna människan i högre grad engagera sig i någon för henne 
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viktig fråga och då är självhjälpsrörelsen med sina många specialinrikt-
ningar ett mera attraktivt alternativ. 

Men den tyska organisationen har också blivit mer ifrågasatt på 
grund av interna tillkortakommanden. Den snabba tillväxten har lett till 
byråkratisering och brist på transparens. Ett mera modernt, företagsori-
enterat ledarskap och mindre hierarki har efterlysts. Här är skillnaden 
mellan Sverige och Tyskland markant inte bara för att den svenska or-
ganisationen var så oerhört mycket mindre utan framförallt beroende på 
olikheter i processerna. 

När det gäller skillnaden i synen på frivilligt arbete och Caritas posi-
tion i samhället går skiljelinjen i stället mellan Freiburg på ena sidan och 
Magdeburg och Stockholm på den andra. Dock har Caritas i Magdeburg 
fått betydligt bättre möjligheter att verka i samhället än tidigare under 
DDR-tiden. Att nå ut i samhället var också målet för Svenska Caritas 
som under de sista åren ville bygga ut sitt frivilliga sociala arbete till 
organisationer under professionell ledning som kunde arbeta på upp-
drag av kommuner och landsting. 

Till en början kan vi konstatera att även om Caritas är en organisa-
tion som uppvisar en mångfald både vad gäller regionala inriktningar 
och producerat arbete och i viss mån också målsättningar är det ändå 
möjligt att se vissa gemensamma utvecklingslinjer. 

En sådan trend är behovet av en distinkt organisatorisk image. Den 
intressanta frågan är hur den nya marknadsorienteringen som är klart 
uttalad i alla tre regionerna ska kunna kombineras med de grundläggan-
de antagandena om religiösa värden. Vi får inget bra svar från det mate-
rial vi haft att tillgå, bara att religion ska vara ett slags varumärke som 
kan ge marknadsfördelar i en omvärld som är mera normlös. Sökandet 
efter en organisationsidentitet är förstås ett resultat av den ökande kon-
kurrensen som är ett faktum i alla tre regionerna. En annan följd av 
denna konkurrens är de två måldokumenten som formulerats förvån-
ansvärt sent om man betänker att tyska Caritas är en mer än 100 år 
gammal organisation. Tyvärr kan vi konstatera att den nya imagen inte 
helt slagit igenom delvis beroende på att den är alltför diffus, delvis för 
att den inte har ett totalt stöd och delvis för att förändringar tar tid. Det-
ta skapar förvirring såväl internt som externt. 
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I denna undersökning har det inte varit möjligt att upptäcka något 
annat grundläggande antagande än religionen. Den teologiska grunden 
är fortfarande viktig även om två av regionerna kan karaktäriseras som 
sekulariserade. I en icke-religiös värld finns det kanske än större anled-
ning att fokusera på detta kärnvärde. Ett grundläggande antagande änd-
ras inte så enkelt, detta bekräftas av materialet. På regional nivå finns en 
tendens att tona ner religionens betydelse, det är förbjudet att diskrimi-
nera människor på grund av tro, här finns anledning till försiktighet. 
Nyare lagstiftning är mer specifik inom detta område, här finns behov av 
ytterligare anpassningar. 

Också vad gäller normer och värderingar är regionerna förvånansvärt 
lika. Företagsorienteringen med betoning av New Public Management är 
ett svar på den rådande konkurrens-situationen. Detsamma gäller foku-
seringen på kvalité, detta är ett viktigt attribut särskilt i Tyskland där 
lönerna inom Caritas är högre än inom den privata sektorn. Upphand-
larna måste få något för sina högre kostnader. Men detta är inte endast 
en positiv förändring. På vissa sätt påverkar företagsorienteringen det 
sociala arbetet på ett negativt sätt.  

Inom alla tre regionerna är Caritas strukturellt uppdelat efter uppgift 
vilket innebär att det är svårare att anpassa organisationen till föränd-
ringar i omgivningen såsom ny lagstiftning och uppkomsten av nya 
klientgrupper med annorlunda behov. Tyska Caritas har fått utstå stark 
kritik för sin brist på flexibilitet, något som ledarna säger sig ha tagit 
hand om. Med denna struktur är det emellertid svårt att tro att de lyck-
ats särskilt väl. Vidare har förnyelsearbetet inte, som det har skett i hi-
storisk tid, se kapitel 2, bedrivits underifrån eller på enskildas initiativ. I 
likhet med förhållandena under hela 1900-talet är organisationen fortfa-
rande centralstyrd och top-down orienterad. 

I Freiburg är Caritas fortfarande en stor, mäktig, komplex, centralise-
rad organisation där dock medvetandet om de byråkratiska problemen 
är påfallande. Lösningar på dessa problem har dock börjat diskuteras. 
Kravet utifrån på transparens har varit gynnsamt för organisationen, 
personalen är bättre informerad. Professionalisering kan lösa några av 
de interna problemen genom att minska ineffektiviteten. Att bygga bro-
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ar mellan olika delar av organisationen för att förbättra det interna sam-
arbetet är ett annat förslag. 

I Tyskland finns ett nytt personaldokument. Personalutveckling är ett 
ganska nytt fenomen, även detta ett resultat av konkurrens. Tyvärr är det 
nya dokumentet ganska gammalmodigt och hierarkiskt till sin karaktär. 
Läsaren får definitivt inte intrycket att personalen anses vara den vikti-
gaste resursen i organisationen, utrymmet för medinflytande är fortfa-
rande ytterst begränsat. Här är skillnaden mot den svenska synen på 
personalen markant. 

Ett gemensamt problem är hur volontärer ska rekryteras. Ingen av 
organisationerna har speciellt mycket att erbjuda. Idag antas färre vilja 
engagera sig i stora organisationer där de inte kan göra sin röst hörd. 
Just nu finns en tendens hos Caritas att fokusera på de anställda för att 
på detta sätt bli mer konkurrenskraftig. Detta kommer antagligen att 
ändras igen om de ekonomiska neddragningarna fortsätter. Då måste 
Caritas åter igen sätta sin tillit till volontärer. 

En tydlig skillnad mellan Magdeburg och de två andra regionerna är 
tankarna om framtiden. Situationen i de östra delarna av Tyskland är 
mer bekymmersam både ur ett ekonomiskt och ett politiskt perspektiv. 
Ledarna i Magdeburg är betydligt mer pessimistiska medan de andra ser 
framtiden an med tillförsikt. 

Avslutningsvis kan vi konstatera att de här studerade Caritasorgani-
sationerna reagerar på stimuli utifrån på liknande sätt även om omgiv-
ningarna är annorlunda med andra politiska kulturer, ekonomiska för-
utsättningar och historiska traditioner. Utvecklingen följer samma 
mönster. Om det beror på att de tre regionerna har kontakt med var-
andra och utbyter erfarenheter eller om det bekräftar antagandet i orga-
nisationsteorin om mytperspektivet, det vill säga att det finns vissa 
framgångsrecept som cirkulerar i omgivningen, så kallade myter om 
framgång, som de flesta organisationer anammar för att vinna legitimi-
tet, går inte att besvara utifrån denna undersökning. 
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6. Attityder till genusroller och 
jämställdhet inom Caritas 

Pernilla Rosell Steuer 

Låt mig först tala om vad genus inte handlar om inom Caritas. Det handlar inte 
om att prästviga kvinnor eller att kalla Gud för ”hon”. Det handlar inte om att in-
föra en feministisk agenda. Det handlar inte om att skapa antagonistiska relatio-
ner mellan kvinnor och män. Sådana förslag skulle inte förändra världen eller 
hjälpa de fattiga, och det är detta som är Caritas’ uppdrag – vi måste betrakta 
världen från de fattigaste och mest sårbara människornas perspektiv, och bland 
dessa fattigaste och mest sårbara återfinns kvinnor. ... Det är ett ämne som berör 
vår identitet som människor på djupet, skapade till Guds avbild och likhet. (Dun-
can MacLaren, generalsekreterare i ”Caritas Internationalis” år 2005)1 

Hur ser en traditionell katolsk organisation inom social välfärd på ge-
nusfrågor idag? I vilken mån diskuteras och synliggörs genus och attity-
der till genusroller inom det övergripande arbetet att hjälpa människor i 
nöd? I vilken utsträckning synliggörs genusfrågor i den interna organi-
sationen? Citatet ovan, som är hämtat från ett tal av den dåvarande ge-
neralsekreteraren i ”Caritas Internationalis”, Duncan MacLaren, klargör 
att ”genus” inom Caritas inte handlar om en ny feministisk agenda, att 
införa kvinnliga präster eller att anlägga ett genusperspektiv på ”Gud”. 
Däremot framhålls starkt att arbetet med att hjälpa människor i hög 
grad handlar om att hjälpa kvinnor. Dessutom visar statistiken att själva 
hjälparbetet inom Caritas, särskilt vad gäller rent praktiska arbetsuppgif-
ter, traditionellt i hög grad har utförts och fortfarande utförs av kvinnor, 
medan de ledande posterna såväl inom det teologiska arbetet som inom 
andra områden har dominerats och fortsätter att domineras av män. 

                  
1 McLaren, Duncan, Globalising Society: Men and Women Working Together, tal 
hållet vid ”Caritas Asia Forum” i Bangkok, 14-15 juni 2005. 
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Denna motsättning innebär att Caritas är ett intressant objekt att studera 
i ett genusperspektiv.2. Vilka roller spelar/tilldelas kvinnor och män 
inom Caritas’ arbete, och vilket slags inflytande har de i praktiken på det 
organisatoriska arbetet?  

Medan det inledande citatet berör stora och övergripande frågor om 
kvinnors rättigheter och lidande i världen, har detta bidrag ett mycket 
mer begränsat syfte, nämligen att undersöka attityder till genusfrågor 
inom Caritasorganisationerna i två länder, Tyskland (såväl den västra 
som den östra delen) och Sverige (Stockholm). 

Caritas roll och historia ser dock mycket annorlunda ut i Tyskland 
jämfört med Sverige på grund av historiska, religiösa och samhälleliga 
faktorer. Därutöver innebär den ökande sekulariseringen i många av 
västvärldens länder att traditionella religiösa organisationer håller på att 
förlora den samhälliga förankring de tidigare haft, vilket även detta får 
konsekvenser för hur en socialt inriktad organisation som Caritas måste 
förändra sitt arbete. För vår studie är det dessutom av vikt att betrakta 
den tidigare tyska delningens konsekvenser för Caritas arbete, då även 
denna organisation blev uppdelad i en östlig och en västlig del. Förhål-
landena i det forna DDR var radikalt annorlunda än situationen i väst, 
vilket fortfarande återspeglas i Caritasorganisationens arbete i de forna 
öststaterna.3  

Det empiriska underlaget i denna studie består dels av skriftligt offi-
ciellt material som samlats in på plats vid besök hos de olika Caritasor-
ganisationerna, och dels av material hämtat från muntliga intervjuer 
med olika chefer/personalchefer på olika nivåer inom Caritas. Intervju-
                  
2 Forskningen kring betydelsen av kön på alla områden inom kultur och samhällsliv 
präglas av en stor mångfald och en omfattande diskussion vad gäller beteckningar 
och definitioner, vilket inte kan beröras här. I detta bidrag används de sedan 1980 
allmänt förekommande svenska beteckningarna ”genusforskning”, ”genusperspek-
tiv”, ”genusroller”, etc. som motsvarighet till de engelska termerna ”gender”, ”gender 
roles” etc., vilka i sin tur betonar det ”socialt och historiskt tillskapade som feminis-
mens konstruktivistiska uppfattning av kön betonar”, se Gemzöe, Lena, Feminism, 
Stockholm 2002, s. 80. Under postmodernismens inflytande har såväl kategorierna 
”kön” som ”genus”/”gender” förlorat sin prägel av ”fasta”, universella kategorier; de 
har dekonstruerats för att ge uttryck för ett mer dynamiskt och föränderligt synsätt 
”kön” som någonting som ”görs” (”doing gender”, se West, Candice & Zimmer-
mann, Don, Doing gender, Gender and Society 1 1987 (2), s. 125-151.  
3  Se kap 3 o ch 4. 
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erna genomfördes under år 2005 i såväl Tyskland som Sverige. Det em-
piriska materialet diskuteras därefter mot bakgrund av övergripande 
frågor som rör synen på jämställdhet, kvinnors ledarskap och familjepo-
litik i de båda länderna.  

Civilsamhället, familjepolitik och genusroller i 
Tyskland och Sverige 
Sedan ett antal år tillbaka finns ett starkt ökande intresse för civilsamhäl-
let inom många länder. Såväl Tyskland som Sverige befinner sig i en 
övergångsperiod vad gäller välfärdsstatens organisation och betydelsen 
av civilsamhället. Välfärdsstatens kris i bägge länderna har lett till ett 
förnyat intresse för tredje sektorn som en aktör inom välfärdsområdet 
och som ett uttryck för ett vitalt civilsamhälle. Dessa förändringar har 
också påverkat genusrollerna och attityderna mot genusroller. 

Forskningen om genusfrågor som berör civilsamhället fokuserar på 
många olika aspekter. Några viktiga frågeställningar behandlar hur 
kvinnor och män deltar i de formella och informella organisationerna 
inom civilsamhället – vilka organisationer de arbetar i, vilka uppgifter de 
utför, vilka positioner de innehar, hur många ledande positioner som 
uppbärs av kvinnor och män på olika nivåer, och så vidare. Om man kan 
finna specifika genusrelaterade mönster inom dessa områden, kan dessa 
i sin tur återspegla och påverka hur kvinnor och män skapar sin identitet 
inom privata och offentliga arenor inom civilsamhället och inom sam-
hället som helhet.  

I både Tyskland och Sverige måste man betrakta villkoren för enga-
gemang i civilsamhället och i organisationer inom tredje sektorn mot 
bakgrund av hur familjepolitiken och familjestrukturerna ser ut i respek-
tive land. Trots att det har skett stora förändringar i Tyskland under de 
senaste åren finns det generellt sett fortfarande stora skillnader inom 
områden som familjepolitik, kvinnors förvärvsarbete samt tillgången till 
barnomsorg. ”Hemmafruperioden” i Sverige definieras traditionellt som 
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ett slags parentes som varade ungefär från 1930-talet till 1950-talet.4 
Efter denna period, har majoriteten av svenska kvinnor, runt 80 procent, 
mellan 20 och 64 års ålder förvärvsarbetat utanför hemmet, antingen 
heltid eller deltid beroende på familjesituationen. Man ska dock upp-
märksamma att andelen deltidsarbetande är betydligt högre bland kvin-
nor än bland män, vilket tyder på att ansvaret för hem och barn fortfa-
rande i stor utsträckning ligger på kvinnorna.  

I Tyskland däremot visar studier att en majoritet i de västra delarna 
av landet, alltså forna Västtyskland, fortfarande anammar en familjemo-
dell med en ensam (manlig) familjeförsörjare (/männlicher/Familien-
versorger).5 Det så kallade ”hemmafru-äktenskapet” (Hausfrauenehe) 
som ideal återförs ibland felaktigt på nazisternas politik under Tredje 
riket, där kvinnornas roll som barnafödare generellt sett upphöjdes till 
ett slags kult.6 Men om man anlägger ett historiskt perspektiv på kvin-
nors förvärvsarbete i Tyskland visar det sig att denna familjemodell, med 
en förälder som försörjer familjen och en annan som tar hand om hem 
och barn, var den modell som praktiskt taget alla grupper i samhället 
pläderade för redan under andra hälften av 1800-talet, i Tyskland såväl 
som i andra länder.7  

Under Tysklands delning efter andra världskriget fortlevde ”hemma-
fru-traditionen” som dominerande modell i väst. DDR däremot införde 
ett system med omfattande offentlig barnomsorg och en hög andel för-
värvsarbetande kvinnor, ett system som under denna tid uppvisade stora 
likheter med den modell som införts i Sverige. Idag kan man ana en 
konflikt i de östra delarna av Tyskland mellan den förra östtyska model-
len och den äldre hemmafrutraditionen i väst.  Under 1990-talet syns 
tendenser till att befolkningen i öst anammar de västtyska familjeidea-
len.8  
                  
4 Carlstedt, Gunilla, Kvinnor under hemmafruns årtionde: vad gjorde de egentligen?, 
Häften för kritiska studier (2003) 36. 
5 Pfau-Effinger, Birgit, Kultur- und Frauenerwerbstätigkeit in Europa. Theorie und 
Empirie des internationalen Vergleichs, Opladen 2000; Opielka, Michael, Familie und 
Beruf. Eine deutsche Geschichte, Politik und Zeitgeschichte, bd. XXII-XXIII, 2002. 
6Friedrich Schönweiss & Carl Mühlfeld, Nationalsozialistische Familienpolitik. Stutt-
gart 1989.  
7 Pfau-Effinger 2000. 
8 Nickel 1998. 
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Den diskussion som idag förs i Tyskland idag om familjestrukturer 
och genusroller har intressanta likheter med, men även betydande skill-
nader mot diskussionen som förs i de skandinaviska länderna. Samtidigt 
är utvecklingen i Tyskland särskilt intressant eftersom vi här ser föränd-
ringar inom två tidigare system som idag existerar inom ett och samma 
land. Även i Sverige förs idag livliga diskussioner i till exempel dagspres-
sen om modersrollen, familjerollen och en eventuell ”hemmafruns åter-
komst”.9 

Som tidigare nämnts, har de senaste åren i Tyskland präglats av 
snabba förändringar och reformer inom familjepolitiken. Det tidigare 
systemet med ”Erziehungsurlaub” och ”Erziehungsgeld” (ung. ”ledighet 
för uppfostran” samt ”bidrag för uppfostran”) innebar traditionellt i stor 
utsträckning ett system där kvinnor helt eller delvis stannade hemma för 
att ta hand om barn och familj (Mutterschaftsurlaub) under såväl små-
barns- som skoltiden. Behovet att underlätta för både kvinnor och män 
att kombinera familj och arbete (Vereinbarkeit vom Arbeit und Familie) 
har lett till reformer där ”Erziehungsurlaub” ersatts av ”Elternurlaub” 
sedan 2001, och ”Erziehungsgeld” av ”Elterngeld” sedan 1 januari 2007. 
Det nya systemet innebär att såväl kvinnor som män har samma rätt till 
föräldraledighet; och man diskuterar även införandet av en så kallad 
”Papamonat” för att främja mäns deltagande i omsorgen. För att under-
lätta för småbarnsföräldrar att återinträda i arbetet efter föräldraledighe-
ten har även en ny lag antagits med syftet att bygga ut barnomsorgen 
(Tagesbetreuungsausbaugesetz, from 1 januari 2005, förkortat TAG).10  

Trots dessa förändringar i Tysklands familjepolitik, som delvis har 
genomförts efter skandinavisk modell, framstår skillnaderna mellan 
Tyskland och Sverige som stora inom detta område. Diskussionen i 
Sverige beträffande föräldraledighet och föräldraroller har relativt länge 
kretsat kring problematiken hur bägge föräldrarna ska kunna dela på 
föräldraledigheten på ett bättre sätt än vad som upplevs vara fallet idag. I 

                  
9 Kärnborg, Ulrika, Hemmafruns återkomst?, Dagens Nyheter 2005-04-03.  
10 För vidare diskussion av de aktuella förändringarna i Tysklands familjepolitik, se 
bl. a. Bothfeld, Silke, Vom Erziehungsurlaub zur Elternzeit. Politisches Lernen im 
Reformprozess, Frankfurt/Main, New York 2005; Amend-Wegmann, Christine, 
Vereinbarkeitspolitik in Deutschland aus der Sicht der Frauenforschung, Hamburg 
2003. 
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Tyskland däremot, präglas diskussionen fortfarande av frågan om för-
äldrarna, i mångas ögon fortfarande modern, överhuvudtaget ska försö-
ka kombinera familjeliv och förvärvsarbete så länge barnen är små.11  

Genusfrågor i officiella dokument inom Caritas 
Till att börja med kan vi konstatera att det endast fanns ett mycket be-
gränsat material att tillgå beträffande genusfrågor i de officiella doku-
menten hos Caritas-organisationerna i Tyskland och Sverige. Bägge 
organisationerna hade dock tagit fram vissa principiella riktlinjer om 
jämställdhet på riksnivå, vilka kommer att presenteras och kommenteras 
i det följande avsnittet. Denna officiella bild kommer därefter att 
kompletteras med utgångspunkt från de muntliga kommentarer som 
framkommit i intervjuer med personalchefer på den lokala, regionala, 
och nationella nivån inom Caritas. 

Genus-policyn i Deutscher Caritasverband 
Den 6 maj 1997 antog centralrådet inom Deutscher Caritasverband en 
övergripande policy för en mängd aspekter av Caritasarbetet i ett samlat 
dokument, det så kallade ”Leitbild des Deutschen Caritasverbandes” 
(ung. ”riktlinjer för Tyska Caritasförbundet”). Dessa riktlinjer hade för-
beretts genom cirka 6 års arbete av formuleringar och policydiskussio-
ner, och de är uppställda för alla Caritas-organisationer i Tyskland. Här 
återfinns ett antal centrala frågor för Caritas generellt, såsom de övergri-
pande målen och syftet med organisationen, den teologiska grundvalen, 
den organisatoriska profilen och föreskrifter för arbetets utförande.  

Inom detta ramverk kan man (endast) hitta följande rader som direkt 
tar upp genus- respektive jämställdhetsfrågor inom organisationen:  

                  
11 Ett lingvistiskt exempel på denna, ur ett svenskt perspektiv kulturspecifikt tyska, 
syn på modersrollen, utgörs av beteckningen ”Rabenmutter” (ordagrant: korpmor), 
som används för att beteckna en mor som försummar sina barn, inte sällan just 
yrkesarbetande mödrar. Den manliga motsvarigheten ”Rabenvater” resp. föräldrabe-
teckningen ”Rabeneltern” existerar visserligen, men används betydligt mer sällan.  
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4:26: Organisationen söker efter möjligheter för sin personal att utan svårigheter 
kunna kombinera arbete och familj. Män och kvinnor är garanterade lika möjlig-
heter att utvecklas professionellt.12 

Det bör noteras att den första meningen som citeras ovan berör frågan 
om hur arbete och familj ska kombineras, vilket kommer att återkomma 
i andra dokument nedan. Då dessa två rader är de enda som direkt kan 
relateras till genus- respektive jämställdhetsfrågor i Caritas’ övergripan-
de ”Leitbild”, kan vi konstatera att genusfrågor upptar en mycket liten 
plats inom detta dokument, där merparten av texten fokuserar på teolo-
giska frågor samt Caritas organisatoriska struktur inom det tyska väl-
färdssystemet.  

I maj år 2005 antogs även ett officiellt dokument som ger rekom-
mendationer för personalpolitik inom Caritas med rubriken ”Empfeh-
lungen zur Personalpolitik im Deutschen Caritasverband”. Här återfinns 
betydligt mer information om det aktuella arbetet med genusfrågor 
inom Caritas. Något förkortat lyder den mest centrala texten om genus-
frågor och jämställdhet som följer:  

Lika chanser för kvinnor och män, möjlighet att kombinera familj och arbetsliv 

Lika chanser för kvinnor och män på arbetsplatsen och främjandet av kombina-
tionen familj och arbete ska genomsyra alla områden av personalpolitiken i Deut-
scher Caritasverband. Under de senaste decennierna har ett flertal instrument ut-
vecklats och introducerats för att främja kvinnors befordringar inom organisa-
tionen (såsom en kvinnoombudsman och planer för att befordra kvinnor). Trots 
en viss framgång, har dessa åtgärder ännu inte medfört att möjligheter och pro-
fessionell karriär har fördelats rättvist mellan kvinnor och män.13 

Efter detta följer en kort introduktion kring temat ”Gender mainstrea-
ming” såsom det har formulerats inom Europeiska Unionen, vilket inte 

                  
12 ”Leitbild des Deutschen Caritasverbandes” (1997) återfinns på organisationens 
hemsida: www.caritas.de. Dessa citat liksom de följande i detta bidrag är översatta 
från tyskan av författaren. 
13 Deutscher Caritasverband e. V., Empfehlungen zur Personalpolitik im Deutschen 
Caritasverband. 2005.  
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citeras här. Av större intresse är de följande raderna som berör tyska 
Caritas. 

Främjande av familj och arbetsliv är en gemensam uppgift för alla medarbetare.14 

Det är framför allt personalchefernas ansvar att denna uppgift implementeras ge-
nom lämpliga åtgärder. Barnomsorg, föräldraledighet samt deltidsarbete får inte 
utgöra hinder för en professionell karriär. För närvarande rekommenderar Deut-
scher Caritas-Verband följande:  

större hänsyn ska tas till behovet av tid för att kunna ta hand om barn/nära släk-
tingar genom att arbetstiden görs mer flexibel 

medvetet främjande av återgång till arbetet före, under och efter familjefasen 
(Familienphase)15  

främjandet av en familjevänlig infrastruktur genom att införa eller stärka lämpli-
ga möjligheter till barnomsorg 

Flexibiliteten inom arbetsvillkoren för att kunna kombinera familjeliv 
och arbete begränsas dock av de behov som måste tillgodoses för klien-
terna.  

I dessa textpassager finner vi återigen att genusfrågorna och jäm-
ställdhet mellan kvinnor och män omedelbart och tydligt sätts i relation 
till frågan om hur familjeliv och arbetsliv ska kombineras. Betoningen av 
arbetsgivarens ansvar för att tillhandahålla tillräckliga möjligheter för 
barnomsorg etc. återspeglar den allmänna aktuella situationen i (framför 
allt de västra delarna av) Tyskland där systemet för barnomsorg inte är 
tillnärmelsevis så utbyggt som i de skandinaviska länderna. Vidare utgör 
                  
14 I den tyska originaltexten används här och framöver genomgående dubbla gene-
riska former i texten för att markera den feminina och den maskulina formen för 
”medarbetare”: Mitarbeteiter(innen). Det förs en livlig språk- och genusvetenskaplig 
diskussion kring genderneutrala beteckningar i tyskan, vilket av utrymmesskäl inte 
kan refereras här; se t. ex. Jobin, Bettina, Genus im Wandel. Studien zu Genus und 
Animatizität anhand von Personenbezeichnungen im heutigen Deutsch mit Kontras-
tierungen zum Schwedischen, Stockholm 2004 för en svensk-tysk kontrastiv analys.  
15 Tysk ”Familienphase” (ordagrant: familjefas, familjetid), är ett ord som kan be-
tecknas som kulturspecifikt i förhållande till svenskan, eftersom det är svårt att finna 
ett adekvat motsvarande begrepp på svenska. Ordet används praktiskt taget uteslu-
tande om kvinnor som ägnar resp. ägnat ett antal år åt att ta hand om sin familj och 
som därefter söker återgå till förvärvsarbete.  
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behovet av medvetna åtgärder för att främja en återgång till arbete ”före, 
under och efter familjefasen” en klar indikation på svårigheterna för 
föräldrar i Tyskland att kombinera en yrkeskarriär med familjeliv. Man 
kan ana en viss självkritik i det första textstycket ovan – det har ännu 
inte skett något genombrott för lika chanser för män och kvinnor inom 
yrkeskarriären. Ur arbetstagarens synvinkel är det dock av intresse att 
notera att den sista meningen som citeras ovan innebär att klienternas 
behov prioriteras högre än arbetstagarnas behov av flexibla arbetstider 
vid en möjlig konflikt.  

Dock betonas arbetsgivarens ansvar återigen i den följande textpassa-
gen som följer direkt efter de ovan citerade raderna:  

Rekommendationer för personalpolitik inom området för jämställdhet mellan 
kvinnor och män/möjligheten att kombinera familj och arbete 
• Jämställdheten mellan kvinnor och män på arbetsplatsen och främ-

jandet av möjligheten att kombinera familj och arbete är ledningens 
uppgift. Samtidigt är det en sektorsövergripande uppgift som ska ge-
nomsyra allt arbete inom personalpolitiken (Gender mainstreaming). 

• Jämställdheten vad beträffar lika möjligheter oavsett kön och främ-
jandet av möjligheten att kombinera familj och arbete kräver ett antal 
olika och anpassade åtgärder, som förutsätter ett övergripande kon-
cept som är utformat för att möta de skiftande behoven. Utarbetan-
det av ett sådant generellt koncept samt dess implementering är en 
gemensam uppgift för alla anställda med personalansvar inom Cari-
tas. 

I dessa avslutande rader om genusfrågor ser vi återigen att problemati-
ken kring kombinationen familj- arbetsliv utgör den centrala frågan som 
Deutscher Caritasverband tar upp inom detta område. Det framgår även 
att det ännu inte finns något generellt koncept för att hitta lösningar på 
dessa problem, men däremot står det tydligt klart att detta är en led-
ningsfråga.  

Dokumentet ”Empfehlungen zur Personalpolitik im Deutschen Cari-
tasverband” omfattar sammanlagt 20 sidor, varav ovanstående rader om 
jämställdhet och familj- och arbetsproblematiken upptar endast en sida. 
Sammanfattningsvis kan vi följaktligen återigen konstatera att genusfrå-
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gor och frågor om jämställdhet upptar en mycket liten del av de officiella 
riktlinjerna inom Deutscher Caritasverband.  

Genusfrågor inom Caritas Sverige 
Bland Caritas Sveriges officiella dokument fanns det vid tiden för denna 
studie ett policy-dokument som i sin helhet uppvisar likheter med den 
tyska ”Leitbild” som citeras ovan, där de övergripande målen för Cari-
tas-arbetet formuleras. Dokumentet bär rubriken ”En policy för 2000-
talet”16, och innehåller två rader som fokuserar på jämställdhet mellan 
könen: 

Vi vill arbeta för jämställdhet – vilket även betyder att ge kvinnor deras rättmäti-
ga plats inom Caritas’ strukturer 

Dessa rader har mer eller mindre direkt övertagits från dokument som 
återfinns inom ”Caritas Internationalis”. I jämförelse med det tyska 
Caritas’ ”Leitbild” kan vi notera att denna riktlinje inte tar upp någon 
problematik kring kombinationen arbete-familj, utan istället pekar på 
den interna strukturen inom den egna organisationen. Förutom detta 
hade dock Caritas Sverige vid denna tidpunkt ett separat tvåsidigt do-
kument med rubriken ”Jämställdhetsplan för Caritas Sverige” som hade 
tagits av organisationens styrelse några år före vår undersökning. Enligt 
den muntliga information som vi erhöll vid intervjun med Caritas Sveri-
ges generalsekreterare hade detta dokument framtagits som en direkt 
konsekvens av en intern konflikt inom personalen, som slutligen hade 
lett till att Caritas Sverige hade anmälts till Jämställdhetsombudsman-
nen. De inledande raderna i detta dokument lyder som följer: 

Caritas Sverige arbetar för jämställdhet på kontoret och i sina aktiviteter som 
helhet. Jämställdhetsaspekten skall vara en del av hela organisationen. Vid alla 
beslut skall jämställdhetsaspekten beaktas. 

                  
16 Enligt information i dokumentet består dess innehåll av en lätt adapterad över-
sättning av ett ursprungligt måldokument från den övergripande internationella 
”Caritas Internationalis”.  
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Caritas Sverige vill arbeta aktivt för att följa intentionerna i den svenska jäm-
ställdhetslagen vad gäller kravet att utarbeta jämställdhetsplaner … och för att 
kunna uppnå jämställdhet på arbetsplatsen.  

Det övergripande målet för genusarbetet i Caritas Sverige är en fullständig och 
harmonisk jämställdhet mellan kvinnor och män baserad på: 
• den kristna människosynen, enligt vilken alla människor, oavsett ur-

sprung eller kön, har samma värde inför Gud och därför skall ha 
samma värde inför varandra 

• tron att ett fullvärdigt mänskligt liv är beroende av erfarenheten, per-
spektiven, engagemanget och deltagandet av kvinnor såväl som av 
män.17 

Till skillnad från det tyska policydokumentet ligger fokus här på relatio-
nen mellan kvinnor och män på arbetsplatsen såväl som i samhället och 
för mänskligheten som helhet. Här nämns även kristna värderingar som 
en av de viktigaste faktorerna på detta område. 

Det svenska policydokumentet om jämställdhet är uppdelat i fem av-
snitt: rekrytering/anställning, arbetsmiljö och arbetsbelastning, repre-
sentation, personalutveckling samt övrigt. 

Texten om rekrytering inleds som följer: 
• Caritas tillämpar principen om lika lönesättning 
• Vid rekrytering är målet att uppnå lika fördelning mellan könen på 

alla nivåer. Vid likvärdiga kvalifikationer, ska det underrepresentera-
de könet äga företräde. 

• Rekryteringsgruppen ska även bestå av kvinnor såväl som av män. 

Det är intressant att notera att punkten om rekrytering och anställning 
tas upp som första område i det svenska policydokumentet. Att de rent 
juridiska aspekterna av jämställdhetsfrågorna prioriteras som första 
avsnitt kan dock förmodas hänga samman med den anmälan till JämO 
som gjorts tidigare av en av organisationens medarbetare. De ovan cite-
rade raderna följs av ytterliga juridiska riktlinjer gällande övertidsersätt-
ning, sjukskrivning samt flexibel arbetstid, vilket inte återges här. Längre 
ned i denna text återfinner vi dock det tema som togs upp som första 

                  
17 Caritas Sweden, Jämställdhetsplan för Caritas Sverige, 2004. 
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punkt i det tyska policydokumentet, nämligen möjligheten att kombine-
ra arbete och familj: 

Caritas Sverige ska uppmuntra och underlätta möjligheten att kombinera för-
värvsarbete och ansvar för hem och barn. 

Caritas Sverige ska underlätta för småbarnsföräldrar, oavsett kön, att stanna 
hemma för vård av sjukt barn etc. genom att: 

A säkerställa att det finns en back-up som kan ta ansvaret för de mest 
pressande arbetsuppgifterna 
B fortsätta att undersöka möjligheterna för att införa distansarbete 

I den tredje delen av dokumentet framställs lika representation av kvin-
nor och män i alla beslutsfattande grupper och bland arbetstagarna på 
alla nivåer som en norm. Den fjärde delen av dokumentet återintroduce-
rar ämnet familjeliv kombinerat med arbete. Man fastslår att Caritas 
Sverige bör organisera sin interna fortbildning och viktiga möten så att 
även småbarnsföräldrar ska ha möjlighet att delta i dessa.  

Det sista avsnittet av policydokumentet med rubriken ”övrigt” beto-
nar också att Caritas ska sträva efter flexibilitet inom rollerna på arbets-
platsen, vad gäller utförandet av dagliga så kallade hushållssysslor. Man 
bör reflektera över hur uppgifter som kaffekokning, disk, protokoll-
skrivning, planering av interna fester etc. är jämnt fördelade mellan 
könen. 

För att göra en summering av de tyska och svenska dokumenten, kan 
vi för det första konstatera att de övergripande policydokumenten i sig 
innehåller relativt få eller mycket få uttalanden om genusfrågor, även om 
det sistnämnda svenska dokumentet omfattar två sidor. Vid en jämförel-
se av dokumenten står det omedelbart klart att de två organisationerna 
lyfter fram olika aspekter av genusfrågor respektive jämställdhet såsom 
varande av störst betydelse. I Tyskland framträder problemet att kombi-
nera familj och arbetsliv som den absolut centrala punkten för att främja 
jämställdhetsarbetet inom organisationen; detta tema utgör egentligen 
den enda riktiga genusfrågan som överhuvudtaget diskuteras inom den 
officiella personalpolitiken i tyska Caritas.  
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De tyska dokumenten framställer inte explicit kvinnor som det dis-
kriminerade könet på denna punkt. Mot bakgrund av den sociala och 
kulturella familjetradition som präglar (speciellt västra delarna av) Tysk-
land, blir det dock tydligt att denna fråga framför allt handlar om svå-
righeterna för kvinnor att kombinera arbete och familj före, under och 
inte minst efter ”familjefasen”, som i Tyskland ofta omfattar en betydligt 
längre tid en den föräldraledighet som tas ut i Sverige.  

I motsats till det svenska jämställdhetsdokumentet anförs dock rikt-
linjerna inom EU som modell för den tyska personalpolitiken inom 
Caritas. 

I det svenska dokumentet om jämställdhet, kommer de juridiska 
aspekterna som första område, vilket bland annat omfattar lika lön och 
lika representation i olika grupper inom organisationen. Även proble-
matiken kring familj och arbete tas upp, men betydligt längre ned i do-
kumentet. De svenska formuleringarna på detta område liknar de tyska, 
men det svenska dokumentet fastslår explicit att rätten till föräldraledig-
het gäller ”oavsett kön”. Det svenska dokumentet fortsätter med att 
samma rättighet oavsett kön gäller för vård av sjukt barn, ett fenomen 
som inte alls förekommer i det tyska dokumentet. Slutligen tar det 
svenska dokumentet även upp genusfrågor på en mer vardaglig nivå, då 
man även pekar på vikten av att betrakta genus ifråga om hushållssyss-
lor. Sammanlagt kan det svenska dokumentet om jämställdhet mellan 
könen sägas återspegla en vidare uppfattning av genusfrågor än det tys-
ka, eftersom det omfattar mer text och problematiserar ett större antal 
aspekter kring ämnet.  

Slutsatsen av ovanstående jämförelse blir att behandlingen av genus 
och jämställdhet i dessa dokument återspeglar de underliggande struk-
turerna i de två länderna, vad gäller kvinnors förvärvsarbete, jämställd-
het på arbetsmarknaden och tillgången till barnomsorg. Där det tyska 
Caritasdokumentet i stor utsträckning fokuserar på att hjälpa föräldrar, i 
praktiken oftast mödrarna, att kombinera arbete och familj, väljer det 
svenska Caritasdokumentet ett stort antal aspekter som även inkluderar 
barnomsorgsfrågan, men först efter att juridiska aspekter såsom rätt till 
lika lön och lika representation avhandlats. 
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Intervjuer 
Som nämndes inledningsvis, består det empiriska materialet till studien 
dels av skriftligt material, dels av muntliga intervjuer genomförda på 
plats under år 2005. Två intervjuer genomfördes med personalchefer på 
den regionala respektive lokala nivån i Caritas Dekanat Magdeburg och 
Caritas Magdeburg i östra Tyskland. Två intervjuer gjordes med repre-
sentanter på samma nivåer, regionalt och lokalt, i Freiburg im Bresgau i 
västra Tyskland. Slutligen intervjuades en personalchef på den nationella 
nivån inom Deutscher Caritasverband för att få en övergripande bild av 
komplexiteten i det omfattande Caritasarbetet i Tyskland. I Sverige har 
vi genomfört en intervju med den dåvarande generalsekreteraren för 
Caritas Sverige, vars kontor var beläget i Stockholm. På grund av den 
svenska Caritasorganisationens mycket begränsade omfång, genomför-
des endast en intervju i Sverige. Syftet med intervjuerna var dels att er-
hålla kompletterande information om den aktuella utvecklingen och 
förändringarna inom Caritas under de senaste 15-16 åren som vid denna 
tid förflutit efter återföreningen, dels att få en mer ”inofficiell” inblick i 
hur organisationerna arbetar med notoriskt ”känsliga” områden som 
bland annat genusfrågor.  

På den regionala nivån i det östra Caritas Dekanat Magdeburg i Tysk-
land, fastslog personalchef Jan-Wout Vrieze (Personalreferent) att orga-
nisationen uppvisar olika genusstrukturer på två områden. För det första 
är det fler kvinnor än män som arbetar deltid. Vrieze framhöll att fler 
kvinnor önskade arbeta heltid i det forna DDR än som var fallet i den 
västra delen av Tyskland. Detta har historiska orsaker eftersom systemet 
i DDR var uppbyggt på att såväl kvinnor som män var förvärvsarbetande 
på heltid. Därtill kommer att lönerna i de östra delarna av Tyskland 
fortfarande vid tiden för intervjun generellt sett var lägre än i väst, en 
heltidslön framstår för många som en finansiell nödvändighet. 

För det andra, vilket här särskilt kan noteras, kunde Vrieze se en ne-
gativ trend vad gäller antalet kvinnor på ledande positioner, som under 
de senaste tio åren hade minskat istället för ökat. För drygt tio år sedan, 
1995, innehades nästan hälften av alla ledande poster av kvinnor, medan 
dessa idag nästan uteslutande innehas av män. Vrieze själv hade ingen 
direkt förklaring att ge till denna utveckling, men fastslog att det fanns 
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strukturella problem inom Caritas som måste lösas. Han betonade även 
att arbetet med genusfrågor framför allt utgick från ett familjeorienterat 
perspektiv, vilket bekräftar den bild som förmedlas av de officiella do-
kumenten. Caritas Dekanat Magdeburg deltog vid tiden för intervjun i 
ett nationellt projekt i Tyskland med syftet att främja möjligheten att 
kombinera familj och arbete (Vereinbarkeit Familie und Beruf). Viktiga 
aspekter inom detta projekt utgjordes bland annat av flexibla arbetstider, 
strategier för ledarskap och ”familjevänlighet” (Familienfreundlichkeit) i 
allmänhet. 

Till sist kunde Vrieze även tillägga att han, trots att hans kunskaper 
på detta område var begränsade, kände till att den huvudsakliga andelen 
av volontärerna inom Caritas utgjordes av kvinnor, ofta äldre. Överlag 
var det svårare att rekrytera volontärer i öst än i väst, vilket åtminstone 
till en del kan ses som en naturlig konsekvens av det högre antalet hel-
tidsarbetande kvinnor i öst. Detta tema tas upp ytterligare längre fram.  

Den biträdande chefen på lokal nivå, Verena Müller, kunde bekräfta 
den allmänna bild som getts av Jan-Wout Vrieze. Ungefär två tredjede-
lar av de anställda på Caritas Magdeburg var kvinnor vid tiden för inter-
vjun. Genus-strukturen inom organisationen kunde delvis förklaras av 
att olika projekt hade olika utformning; sålunda återfanns de flesta av de 
manliga medarbetarna inom ett projekt som drev en bondgård för ung-
domar med svårigheter att integreras i samhället. Vad gäller de ledande 
posterna, menade Müller med ett skratt att hon själv var ”kvinnokvoten” 
inom organisationen (Ich bin die Frauenquote). Hennes egen erfarenhet 
av Caritas i DDR och efter återföreningen hade övertygat henne om att 
en del av problemet med alltför få kvinnor på ledande poster berodde på 
att kvinnorna själva inte ville söka till chefsposter. Kraven är för höga 
och kan inte kombineras med familjeliv. De kvinnor som tidigare hade 
suttit på ledande poster inom Caritas Dekanat Magdeburg hade enligt 
Müller antingen varit ensamstående eller äldre, vilket gjorde att de inte 
behövde belastas med pressande familjeplikter. Verena Müller pekade 
också på att det enligt hennes erfarenhet ställdes höga förväntningar på 
anställda inom en Caritas-organisation. Av de personer på chefsposter 
som vi intervjuade i denna studie var Müller den enda kvinnan. Hon var 
även den enda personen som explicit tog upp att de traditionella roll-
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konstellationerna inom Katolska kyrkan kan spela en roll för hur genus-
arbetet bedrivs inom Caritas. ”Man gör det inte lätt för kvinnorna” (Es 
wird Frauen nicht einfach gemacht) var hennes avslutande kommentar 
på detta område. 

Då Verena Müller själv upplevt arbetet inom Caritas såväl före som 
efter återföreningen, kunde hon även bekräfta den utveckling som 
nämnts i kapitel 3 vad gäller situationen för Caritas i östra Tyskland. 
Under DDR-tiden var denna verksamhet ytterst marginaliserad och 
bemöttes ofta med misstänksamhet eller direkt fientlighet av den politis-
ka ledningen. Åren efter återföreningen innebar en stark expansion och 
ökad acceptans av Caritas praktiska arbete; bland annat fick Caritas 
yrkesutbildning för sjuksköterskor officiell status som professionell ex-
amen. De förändringar och nedskärningar inom den tyska välfärdsstaten 
som präglade den aktuella situationen i hela Tyskland vid vår intervju, 
medförde dock oro och osäkerhet vad gäller framtiden för det arbete 
som utförs av bland annat i Caritas Magdeburg. I motsats till västra 
Tyskland, särskilt de södra delarna, betraktas enligt Müller de kristna 
kyrkorna fortfarande ofta med misstänksamhet av många invånare i öst. 
Ibland motarbetades de konkret på politisk nivå, framför allt av med-
lemmarna i tyska kommunistiska PDS, efterföljaren till det gamla SED. 

Sammanfattningsvis kunde intervjuerna med representanter från det 
östra Caritas ge vid handen att kvinnor utgjorde en majoritet av de an-
ställda och bland volontärerna inom Caritas som helhet, men att antalet 
kvinnor på ledande poster var få och till och med minskande. Denna 
situation återfördes på olika faktorer: dels den övergripande svårigheten 
i Tyskland att kombinera familj och yrkeskarriär, dels på kvinnorna 
själva som inte sägs vilja söka ledande poster, och dels, åtminstone till en 
del, på den övergripande genusstrukturen inom katolska kyrkan.  

Hur såg det då ut i väst? På den regionala nivån i Caritas Diözesan 
Freiburg informerade Frau Milde, administratör och insatt i personal-
frågor, om den allmänna bilden vad gäller kvinnor och män inom orga-
nisationen. Generellt sett fanns det vid denna tidpunkt ungefär lika 
många kvinnliga och manliga anställda i personalen. Prästerna som 
fanns i huset var av naturliga skäl män. Om man sedan gick vidare och 
betraktade fördelningen av kvinnor och män inom organisationens 
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hierarkiska struktur, ändrades dock bilden tydligt: Sju poster som avdel-
ningsföreståndare (Abteilungsleiter) innehades av sju män, åtminstone 
för ögonblicket. Bland de så kallade ”Referenten” (personal med ansvar 
för särskilda områden) fanns det ungefär lika många kvinnor som män, 
medan huvuddelen av de ”lägre” anställningarna inom organisationen 
och de administrativa tjänsterna innehades av kvinnor. Ungefär hälften 
av administratörerna hade anställning på halvtid. I likhet med de östra 
representanterna, hade även Milde intrycket att kvinnor inte tycks söka 
till ledande poster lika ofta som män. Anledningen till det mindre anta-
let kvinnor skulle enligt henne kunna vara bristen på kvinnliga sökande.  

Som man kunde förvänta sig, framträdde den religiösa/katolska 
bindningen mycket starkare i de intervjuer vi genomförde i södra Tysk-
land än i Caritas Magdeburg, där frågan om de anställdas konfessionella 
tillhörighet knappast tycktes utgöra någon central fråga vad gäller an-
ställningar eller avancemang. Hos Caritas Diözesan Freiburg förvänta-
des personalen däremot ha, om inte en katolsk, så åtminstone en kristen 
tro. På ett konkret plan betydde detta att man normalt inte kan vara 
frånskild för att få anställning i Caritas; helt säkert gäller detta ”stopp” 
om skilsmässan har följts av ett nytt äktenskap. Milde påpekade dock att 
detta är en fråga där Caritas som arbetsgivare ofta kritiseras och anses 
vara ”gammalmodig”. Volontärer, å andra sidan, tillfrågas uppenbarli-
gen inte närmare efter sin eventuella religiösa tillhörighet, då de inte har 
några anställningsavtal.  

På kontoret vid den lokala Caritas-avdelningen i Freiburg fick vi ge-
nom personalchefen Ulrich Schabel veta att ”genusfrågan” i praktiken 
diskuterades ”konstant” på arbetsplatsen. Sammanlagt var ungefär 
65 procent av de anställda kvinnor, medan endast en tredjedel av chefs-
positionerna innehades av kvinnor. Liksom fallet var på den lokala av-
delningen i Magdeburg, var fördelningen av kvinnor och män i det 
praktiska Caritasarbetet enligt Schabel delvis beroende av karaktären på 
de konkreta uppgifterna. Män tenderade att arbeta inom områden som 
krävde hantverkskunskap, såsom olika praktiska ”workshops” eller mer 
fysiskt krävande arbete med funktionshindrade människor. Den sociala 
omsorgen, däremot, dominerades stort av kvinnor. Orsakerna till att 
kvinnor var underrepresenterade i ledande positioner skulle enligt Scha-
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bel kunna återfinnas i följande omständigheter: Kvinnor arbetar deltid i 
en högre utsträckning än män, och deltidsarbete är svårare att kombine-
ra med en ledande post än heltidsanställningar. Därutöver var det inte 
alltid lätt att hitta kvinnliga sökanden till lediga tjänster med chefsan-
svar. Schabel drog själv slutsatsen att åtskilliga anställda inte tycker att 
det verkar tillräckligt attraktivt att söka sig till en ledande post, och att 
särskilt kvinnor kunde uppleva problem med att ”utskilja sig” från den 
gemensamma kollegiala atmosfären för att istället stiga i den interna 
hierarkin.  

Schabel avslutade med att fastställa att arbetet med genusfrågor inom 
Freiburg Caritas fortskrider stadigt, men att det går för långsamt. I mot-
sats till Verena Müller i Magdeburg, höll Schabel inte med om att frågan 
om kvinnors möjligheter till avancemang inom Caritas skulle vara rela-
terade till rollmönster och genusroller inom Katolska kyrkan som hel-
het.  

Allmänt kan konstateras att den generella situationen för det regiona-
la Caritas Freiburg var totalt annorlunda än för östra Caritas. Trots att 
den pågående omstruktureringen av välfärdssystemet i Tyskland disku-
terades även i Freiburg, med risk för en eventuell minskning av personal, 
tycktes det inte finnas någon allmän oro för några dramatiska föränd-
ringar inom den närmaste framtiden. Tvärtom framgick det att en an-
ställning på Caritas Diözesan Freiburg räknades som ett ”säkert” arbete 
med många fördelar för den anställde. Den allmänt ”tryggare” situatio-
nen för Caritas i Freiburg återspeglas även i det stöd de får från det om-
givande samhället. I motsats till Caritas Magdeburg, som enligt repre-
sentanterna fortfarande får möta motstånd och misstänksamhet från en 
befolkning som endast i liten utsträckning sympatiserar med katolska 
värderingar, kan Caritas Freiburg räkna med ett stort stöd från en majo-
ritet av invånarna i den relativt sett välmående delstaten Baden-
Württemberg. Såväl de anställda som klienterna inom Caritas är här 
själva katoliker, och trots den kritik som ibland framförs mot organisa-
tionens struktur som en ”byråkratisk gigant”, tycks detta stöd ändå vara 
relativt stabilt. 

Familjestrukturerna och andelen kvinnliga heltidsarbetande var 
mycket olika i det tidigare DDR och det ”gamla” Västtyskland, och dessa 
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förhållanden avspeglas naturligt nog delvis i synen på genusfrågor och 
jämställdhet i de bägge regionerna. I den östra delen är heltidsarbete 
eftersträvansvärt för både män och kvinnor, medan det höga antalet 
deltidsarbetande i väst bland kvinnor tycks framstå som en ganska na-
turlig situation. Trots denna skillnad, finner man samtidigt paralleller i 
situationen för de kvinnliga Caritasanställda i öst och väst. Antalet del-
tidsanställda var de facto, trots önskemål om motsatsen, högre bland 
kvinnor både i öst och i väst. Antalet kvinnliga chefer inom organisatio-
nen var vid detta tillfälle oproportionerligt lågt om man ser till det totala 
antalet anställda både i öst och i väst. Intressant nog hade antalet kvinn-
liga chefer sjunkit under det senaste tio åren i öst, vilket förmodligen kan 
ha flera orsaker, men åtminstone med försiktighet skulle kunna tolkas 
som att problematiken familj/arbete kan ha förstärkts något även i östra 
Caritas under tiden efter återföreningen jämfört med tidigare. Både i öst 
och i väst ansåg de intervjuade representanterna för Caritas att ansvaret 
för det låga antalet kvinnor i ledande positioner delvis kunde återföras 
antingen på kvinnorna själva, då de arbetar deltid, inte söker dessa tjäns-
ter i tillräckligt stor utsträckning eller inte ville ”lämna kollegiet”, eller på 
faktorer som ligger utanför den egna organisationens inflytande, så som 
bristen på adekvat barnomsorg etc. Dessa slutsatser tas upp ytterligare i 
den avslutande delen av detta bidrag.  

En ytterligare genusspecifik aspekt av Caritasarbetet både i öst och i 
väst avspeglas i fördelningen av kvinnor och män inom det frivilliga 
arbetet som utförs av volontärer. Under intervjuerna framkom tydligt att 
frivilligt arbete har en högre status i de västra delarna av Tyskland än i 
det forna DDR, där kvinnorna i regel förvärvsarbetade och inte var till-
gängliga för volontärarbete på samma sätt som i väst. Även i öst före-
kommer dock frivilligt arbete, där kvinnor, liksom i väst, tenderar att 
föredra alla områden som är förknippade med social omsorg, medan de 
(färre) männen återfinns inom områden som kräver mer praktiskt, 
ibland med fysiskt tyngre, arbetsuppgifter.  

Den avslutande intervjun i tyska Caritas genomfördes med Norbert 
Beyer, ansvarig för personal, arbetsrätt och personalutveckling inom 
Deutscher Caritasverband på nationell nivå. Beyer bekräftade i stor ut-
sträckning den bild av genusroller och jämställdhetsfrågor inom Caritas 
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som redan framkommit i de tidigare intervjuerna. Beyer betonade det 
faktum att arbetet med ledarskap och personalutveckling, och även ge-
nusfrågor, var någonting relativt nytt inom Deutscher Caritasverband. 
Man måste fortfarande anse sig vara i början av en utveckling mot en 
helt och hållet professionell organisation i detta avseende. På frågan om 
genusstrukturerna inom Caritas framhöll Beyer det faktum att runt 70 
procent av samtliga anställda inom Caritas var kvinnor. Å andra sidan 
bekräftade han att det finns alltför få kvinnor i ledande positioner – ”Vi 
är inte bättre än andra” (Wir sind auch nicht besser als andere), menade 
Beyer och medgav att de fortfarande måste arbeta för att förändra dessa 
strukturer. I likhet med de tidigare intervjuade representanterna, ansåg 
Beyer att det centrala problemet som måste lösas består i det generella 
problemet att kombinera familj och yrkesliv i Tyskland. Kvinnor tende-
rar, menade Beyer, att vilja arbeta deltid i högre utsträckning än män 
vilket försvårar möjligheterna till avancemang inom organisationen. 
Bland volontärerna utgör kvinnorna en tydlig majoritet inom Deutscher 
Caritasverband som helhet, vilket ju även avspeglades i de lokala avdel-
ningarna vi besökte. Som ett exempel på dessa frivilligarbetande kvinnor 
nämnde Beyer de så kallade ”gröna kvinnorna” (die grünen Frauen), 
som arbetar på sjukhus och hem för äldre med uppgifter som inte kräver 
professionella sjukvårdskunskaper. Beteckningen ”gröna kvinnor” 
kommer från färgen på volontärklädseln, eftersom den professionella 
sjukvårdspersonalen är klädda i vitt. Att antalet män inom denna kate-
gori uppenbarligen är i försvinnande minoritet inom denna kategori 
avspeglas härmed i själva beteckningen för volontärerna, eftersom ”grü-
ne Männer” – ”gröna män” sannolikt skulle utlösa andra associationer 
än de avsedda.18  

Sett ur ett svenskt perspektiv på genusfrågor och jämställdhet bland 
kvinnor och män kan vi konstatera att de tyska representanterna för 
Caritas samtliga framföll att den nuvarande situationen vad gäller för-
delning mellan kvinnor och män på ledande poster inte var idealisk, 
men att de till stor del tycks lägga ansvaret för denna situation utanför 
det egna påverkansområdet. Diskussionen kring familjeansvaret är cen-
                  
18 Se vidare bl. a. Nordenstam, Kerstin, Genusperspektiv på språk, Stockholm 2003, 
för en översikt över sexism och benämningar på kvinnor och män i språket. 
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tral och tycks nästan uteslutande diskuteras med utgångspunkt från 
mödrarnas, inte från fädernas ansvar. Att majoriteten av den administ-
rativa personalen är kvinnor, med åtföljande genusfördelning inom vissa 
”serviceuppgifter” som till exempel kaffekokning eller protokollskriv-
ning inom organisationen, tycks inte utgöra något brännande diskus-
sionsämne. Likaså tycks man helt enkelt konstatera att volontärerna till 
stor del utgörs av kvinnor, och framför allt att huvuddelen av all social 
omsorg inom volontärsektorn utförs av kvinnor, utan att för den skull 
ens diskutera att försöka rekrytera fler män inom dessa områden. De 
juridiska aspekter på jämställdhet som behandlades i Caritas Sveriges 
jämställdhetsplan, som till exempel lika lön för lika arbete, genuspolicy 
vid nyanställningar eller lika representation inom beslutande organ 
inom organisationen, kom inte heller till uttryck inom vare sig doku-
mentationen eller intervjuerna i de tyska Caritasorganisationerna.  

För att återgå till Svenska Caritas, genomfördes den sista intervjun i 
studien med dess dåvarande generalsekreterare Fredrik Alpin. Han bör-
jade med att betona hur olika förutsättningarna var för den svenska 
organisationen med dess begränsade resurser jämfört med den ”gigan-
tiska” tyska organisationen. Vid tiden för intervjun hade Alpin tillträtt 
sin post som generalsekreterare först året innan, vilket medförde att han 
endast kunde ge begränsad information vad gäller den tidigare situatio-
nen för genusfrågor inom organisationen. Som redan tidigare antytts 
stod det dock klart att organisationen hade haft interna problem på detta 
område vilket slutligen lett till en anmälan till Jämställdhetsombuds-
mannen. Den interna arbetsatmosfären hade uppenbarligen präglats av 
problem på flera områden och bland annat mot den bakgrunden fram-
togs den tidigare citerade jämställdhetsplanen. Om situationen hade 
förändrats sedan dess var svårt att utläsa vid intervjutillfället, men det 
övergripande intrycket var att den tycktes ha förbättrats i och med det 
förstärkta arbetet med genusfrågor. Vid tiden för intervjun arbetade 
runt 20 anställda på Caritas Sveriges kontor i Stockholm, några på deltid 
men de flesta heltid. Av dessa heltidsanställda var 6 män, inklusive Fred-
rik Alpin själv och den biträdande chefen. Posten som ekonomiansvarig 
innehades dock av en kvinna. Vid tiden för intervjun skulle en ny chef 
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för bistånd rekryteras, varvid enligt Alpin kvalifikationerna måste väga 
tyngre än kön.  

Vad gäller de svenska Caritas-volontärerna, bekräftade Alpin det ge-
nerella intrycket att det är många kvinnor som söker sig till Caritas Sve-
rige. I de lokala grupperna tycks det dock finnas en ganska jämn fördel-
ning mellan könen, men bland ”eldsjälarna”, som Alpin uttryckte det, 
var de kvinnliga volontärerna överrepresenterade. Vid årliga förenings-
möten är kvinnorna i klar majoritet. För att främja arbetet med genus-
frågor och jämställdhet mellan könen, kunde Alpin vid intervjutillfället 
tänka sig något slags ”equality coach” inom en nära framtid, med inspi-
ration från ett framgångsrikt arbete med detta inom Uppsala kommun.  

Eftersom det svenska Caritas är en så liten organisation jämfört med 
den tyska, går det inte att jämföra antalet kvinnliga anställda eller antalet 
kvinnor i ledande positioner med de tyska motsvarigheterna. För att få 
ytterligare jämförelsematerial och komplettera bilden av genusfrågor 
och jämställdhet på detta område, följer därför i nästa avsnitt en kort 
diskussion om jämställdhet och genusaspekter inom den protestantiska 
Svenska kyrkan samt inom kyrkliga organisationer i allmänhet.  

Kvinnors ställning inom svenska kyrkliga 
organisationer 
De slutsatser som kunde dras av det begränsade empiriska materialet i 
denna studie tyder på att strukturerna inom tyska Caritas i stort sett 
överensstämmer med det allmänna mönstret för kvinnors representa-
tion inom organisationer som arbetar med social omsorg: Trots att 
kvinnor tenderar att vara i majoritet bland de anställda i sådana organi-
sationer som helhet, är de likväl underrepresenterade när man tittar på 
de ledande posterna, som i regel innehas av män. Detta mönster berörs 
närmare längre fram i detta avsnitt, men först ska en kort jämförelse 
göras mellan tyska Caritas och strukturerna inom den protestantiska 
Svenska kyrkan, då även denna organisation utför ett antal sociala upp-
gifter både med hjälp av anställda (diakoner) och frivilligarbetare. Om vi 
tittar på det totala antalet kvinnor som är anställda inom Svenska kyr-
kan, framträder samma mönster som ovan: En överväldigande majoritet 
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av de anställda såväl som frivilligarbetarna inom Svenska kyrkan består 
av kvinnor, men de högre ledande positionerna, framför allt kyrkoher-
darna, innehas fortfarande i stor utsträckning av män.19. Även bland 
frivilligarbetarna dominerar männen tydligt på de ledande posterna 
trots att kvinnorna utgör en majoritet av det sammanlagda antalet enga-
gerade.20  

Intervjuerna med representanterna för tyska Caritas visade att ett ak-
tivt arbete för att främja genderfrågor bedrivs och, enligt de intervjuade, 
måste bedrivas ännu mer aktivt i framtiden för att förbättra kvinnors 
chanser till befordran inom organisationen. En fråga som dock på ett 
avgörande sätt skiljer den katolska organisationen Caritas och den pro-
testantiska Svenska kyrkan åt är det teologiska aspekten av genderfrågor 
och jämställdhetsarbetet inom organisationen. Medan den Katolska 
kyrkan, som ”moderorganisation” till Caritas, inte tillåter att kvinnor 
blir präster eller andra teologiska ledare, bedrivs inom Svenska kyrkan 
och andra protestantiska kristna kyrkor i världen ett aktivt arbete för att 
få fram fler kvinnliga biskopar och andra kyrkliga ledare. På en konfe-
rens i Genève 14-15 juni 2005 formulerades en gemensam policy för 
jämställdhet inom protestantiska kyrkor, som uttryckligen fastslog att  

alla människor, kvinnor såväl som män, är skapade till Guds avbild. Därför kan 
evangelierna i sin helhet bara förmedlas på ett adekvat sätt när både kvinnor och 
män kan söka och inneha ledande poster 

Dock stod det klart att mycket återstod att göra innan detta mål kunde 
nås. Vid tiden för denna konferens 2005 fanns det endast 23 lutheranska 
(protestantiska) kvinnliga biskopar och kyrkoledare i världen. Det kon-
staterades även att vissa protestantiska kyrkor ännu inte erkände rätten 

                  
19 Bland nyutbildade präster och präststuderande är dock kvinnor numera i majori-
tet, den manliga dominansen väntas på sikt sjunka i denna yrkesgrupp. År 2002 var 
bland de nyutbildade prästerna andelen kvinnor 61 % och män 39 %, medan det 
totala antalet anställda präster samma år var 66 % män och 34 % kvinnor, se Kyrko-
mötet 2004, www.svenskakyrkan.se/km-2004/betankanden/tu2004-02.shtml. 
20 Jeppsson-Grassman, Eva,”Mest äldre damer”. Kyrkan som arena för frivilligt 
arbete”, i: Genus och civilt samhälle, Socialstyrelsen, Rapport, Stockholm 2004, s. 63-
77. 
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för kvinnor att bli präster, medan andra kyrkor visserligen erkände den-
na rätt på papperet, men ännu inte genomfört den i praktiken.  

För jämställdhetsarbetet inom Svenska kyrkan återfinns sedan 1995 
organisationen ”Kvinnor i Svenska Kyrkan” som grundades utifrån föl-
jande ståndpunkter:  

Kvinnor i Svenska Kyrkan har det alltid funnits. Kvinnor har burit kristen tro i 
det dagliga livet. Kvinnor har bett kyrkans böner. Kvinnor har praktiserat kristen 
tro i omsorg om familjen och i solidaritet med behövande. Kvinnor har däremot 
inte alltid haft tillträde till kyrkans beslutande församlingar. Kvinnors liv och er-
farenheter har inte heller haft en självklar plats i de rum där kyrkans tro formule-
rats.21 

Bland de riktlinjer som denna organisation ställer upp för sin verksam-
het, kan bland annat nämnas att de ”i kritisk solidaritet med kyrkans 
tradition” vill ”forma ett teologiskt tänkande om livet, universum och 
Gud”, att de vill ”uppmuntra och stödja kvinnor i deras personliga ut-
veckling och växt samt inspirera kvinnor till insatser i kyrka, samhälle 
och internationellt” och slutligen att de vill ” stödja kvinnor som nått en 
position i offentliga församlingar till att driva frågor som ligger i kvin-
nors intresse och främjar en framtid för vår jord”.  

Det som gör dessa riktlinjer intressanta ur denna studies perspektiv, 
som kontrast till det katolskt präglade Caritas, är att den kritiska aspek-
ten explicit betonas i förhållande till den kyrkliga traditionen. Av de 
intervjuer som redovisats ovan var det endast kvinnan i ledande befatt-
ning som hänvisade till den generella synen på kvinnor inom såväl Cari-
tas som katolska kyrkan som ett problem.  

Man kan även notera att arbetet för att främja kvinnors arbete inom 
kyrkan sker utifrån ett tydligt definierat genusperspektiv inom den 
svenska organisationen för kvinnor i Svenska kyrkan. Som kontrast till 
de problemområden som framför allt togs upp inom det tyska skriftliga 
materialet inom Caritas, kan noteras att problematiken familjeliv/arbete 
inte alls omnämns; det är andra aspekter som står i fokus.  

                  
21 Se organisationens hemsida: www.kvinnorisvenskakyrkan.se 
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Men har då dessa mer teologiska aspekter någon betydelse för det på-
gående jämställdhetsarbetet inom Caritas respektive Svenska kyrkan? 
Från ett rent religionsvetenskapligt perspektiv kan man utan teologiska 
värderingar konstatera att vissa religioner har ett mer grundläggande 
”patriarkaliskt” mönster än andra, även om kategorier som ”patriarka-
lisk” i sig kan ifrågasättas utifrån ett dekonstruktivistiskt synsätt på ge-
nus:  

den romersk-katolska kyrkan…. har, i likhet med islam och judendom, patriarka-
tet som religiös kärnsymbol. Det framgår av att världen styrs av en manlig gu-
dom, Gud Fader, och kyrkoorganisationen leds av en manlig påve och manliga 
biskopar som står i spetsen för en prästerlig hierarki som också består av män. De 
viktigaste kvinnogestalterna ingår i den patriarkaliska maktsymboliken.22  

Vissa grundläggande förutsättningar som kan analyseras utifrån ett ge-
nusperspektiv ifrågasätts inte i Katolska Kyrkan, åtminstone inte på det 
principiella planet. Förutom ledarskapsfrågan kan även synen på abort, 
skilsmässa, sexualitet och homosexualitet med flera aktuella frågor in-
kluderas i detta fält, vilka dock inte kan beröras här, men man skulle 
kunna förmoda att de pågående förändringarna i det omgivande sam-
hället inom genusrollerna även på sikt påverkar inställningen till dessa 
frågor hos de anställda inom Caritas i Tyskland, och att en klyfta mellan 
organisationens och samhällets värderingar kan upplevas som proble-
matisk. Som exempel på detta uttryckte även en anställd vid det regiona-
la Caritas att vissa värderingar till exempel angående skilsmässa och 
anställning på Caritas kunde ses som ”gammaldags”. 

Internationella perspektiv 
Genusroller och genusfrågor inom de stora kyrkliga organisationerna 
och deras respektive sociala organisationer utgör naturligtvis ett alltför 
komplext ämne för att man ska kunna dra några slutsatser av ett så be-
gränsat material som denna studie är baserad på, men vi kan ändå göra 

                  
22 Gilhus Sælid, Ingvild & Mikaelsson, Lisbeth, Nya perspektiv på religion, översätt-
ning av Ulla-Stina Rask, Stockholm 2003. 
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några försiktiga iakttagelser av Caritas arbete internationellt sett. Det 
inledande citatet till detta bidrag av Caritas dåvarande generalsekretera-
re Duncan MacLaren visar på att det finns en pågående diskussion inom 
Caritas, åtminstone på den internationella nivån, om vad genusdiskus-
sionerna egentligen ska syfta till, och hur arbetet med att hjälpa kvinnor 
ska utformas världen över. Vid tidpunkten för denna studie tycks en 
distinktion göras mellan det praktiska, karitativa arbetet inom Caritas å 
ena sidan, där man arbetar aktivt för att anlägga ett genusperspektiv, och 
det teologiska området å andra sidan, där denna diskussion inte står i 
centrum.  

Om vi ser till tyska Caritas egna intervjuer med sina medarbetare, 
som låg till grund för den övergripande ”Leitbild” som antogs 1997, 
ansåg 66 procent av medarbetarna att män i högre utsträckning än kvin-
nor bestämde i katolska kyrkan. 37 procent av kvinnorna kände inte att 
de var helt och hållet ”erkända” (anerkannt) inom katolska kyrkan.23 
Dessa siffror visar att det tycks vara svårt att helt och hållet separera 
genusfrågorna inom Caritas från genusfrågorna inom katolska kyrkan 
som helhet. En ytterligare röst från Caritas Internationalis, Anne Dick-
inson, som tidigare lett en ”Gender Working Group” inom organisatio-
nen, fastställde att ”kvinnor fortfarande utgör en marginaliserad grupp i 
de beslutsfattande strukturerna inom federationen”. Antalet officiella 
kvinnliga delegater i Caritas generalförsamling var det högsta någonsin 
år 2003, men fortfarande var endast 100 av 450 deltagare kvinnor.24 
Donna Hanson, kvinnlig direktör för volontärer i amerikanska Caritas, 
påpekade att runt 85 procent av dem som anställs och dem som erhåller 
hjälp av Caritas Internationalis är kvinnor, medan 95 procent av organi-
sationens ledarskap utgörs av män, fortfarande återstod mycket att göra 
vad gäller jämställdhet.25  

Många av huvudprojekten inom genusarbetet i Caritas fokuserar på 
att hjälpa kvinnor i nöd världen över, då kvinnor ofta hör till de mest 
sårbara och de fattigaste inom nödlidande befolkningar; det framförs 

                  
23 Se Köcher, Renate, Meinungsbild Caritas, bd. I, Freiburg 1997. 
24 Dickinson, Anne, ”President, Gender Working Group”, tal hållet 8 juli 2003, pub-
licerat på ”Caritas Internationalis” hemsida www.caritas.org (2005-06-23). 
25 Intervju i The Fig Tree, 2005. 
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krav på kraftfullare åtgärder mot bland annat trafficking, religiöst för-
tryck, våld mot kvinnor etc. På en mer allmän nivå arbetar en ”Gender 
Working Group” inom Caritas för att stärka Caritas sektioner för freds-
arbete och försoning, som även inkluderar arbete mot vapenindustri och 
korruption.26 Dock framgår det att denna genusorienterade arbetsgrupp, 
som vid denna tidpunkt nästan uteslutande bestod av kvinnor, fått 
mycket intern kritik från många andra sektioner av Caritas. De ovan 
citerade kvinnliga cheferna rekommenderar och önskar ett starkare 
samarbete mellan kvinnor och män inom organisationen på dessa om-
råden. Kvinnors möjligheter att göra sina röster hörda på lika villkor, 
och deras möjlighet till praktiskt inflytande, tycks ännu inte ha uppfyllts 
fullt ut.  

I detta sammanhang kan det vara av intresse att ge en kort inblick i 
den teoretiska forskningen om kvinnors ledarskap och svårigheterna 
med jämställdhet i arbetslivet i allmänhet. Bland många andra har de 
norska forskarna Jacobsen och Thorsvik pekat på att genus framför allt 
är sociala konstruktioner som ”återspeglar grundläggande antaganden, 
normer och värderingar om kvinnor och män som har överförts från 
generation till generation.27 De underliggande mönstren av förväntning-
ar på kvinnors och mäns roller är djupt rotade hos såväl allmänheten 
som inom den privata sfären, vilket kan vara en viktig faktor bakom 
sådana yttranden som att ”kvinnor inte söker sig till ledande positioner” 
eller att ”kvinnor inte vill lämna gemenskapen bland kollegorna”, något 
som kunde höras i de här genomförda intervjuerna. Detta formulerades 
tydligare i Caritas Tyskland än i Sverige, men då antalet kvinnor på le-
dande poster inom Svenska kyrkan de facto ännu är lågt trots de aktiva 
ansträngningarna, torde samma mönster vara giltigt även här. Liksom 
inom andra områden av arbetslivet, tycks det finnas ett osynligt ”glas-
tak” som ett stort antal kvinnor stöter emot när de försöker nå högre 
positioner inom en hierarkisk organisation. Orsakerna till detta feno-
men är alltför komplexa för att kunna analyseras här, men för att åter-
igen citera Jacobsen och Thorsvik, måste man erkänna det faktum att 

                  
26 Dickinson 2003. 
27 Jacobsen, Dag Ingvar & Thorsvik, Jan, Hur moderna organisationer fungerar. Lund 
2002, s. 509. 
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genusrelationerna inom samhället som helhet är sammanflätade med 
”socialt konstruerade maktrelationer som gynnar män”.28 Dessa maktre-
lationer är ännu svårare att förändra eftersom de tenderar att ”reprodu-
cera sig själva genom rekrytering, arbetsuppdelning och karriär”.29 

Därutöver har många forskare påpekat att den empiriska forskning 
som utförts vad gäller kvinnligt och manligt ledarskap inte tycks bekräf-
ta de generella antagandena om att kvinnor skulle representera ett ”an-
norlunda” ledarskap än män, såsom ett mer intuitivt, mer kommunika-
tivt eller mindre målorienterat förhållningssätt etc. I stället manifesteras 
genusskillnaderna i de stereotypa förväntningar som många människor 
har på kvinnligt och manligt uppträdande, och följaktligen även kvinn-
ligt och manligt ledarskap. Det har bland annat kunnat påvisas att en 
kvinna som intar en ”uppdragsorienterad” ledarstil kan bli bedömd som 
mindre effektiv än en manlig kollega, även då bägge personerna uppträ-
der på exakt samma sätt.30 Kvinnor i ledande positioner kan uppleva att 
de måste vara mer försiktiga och mindre emotionella än män, medan de 
samtidigt måste utföra sina uppgifter lika väl. Som en annan forskare 
uttrycker det:  

The career woman, for instance, often finds that she is expected to fulfil at one 
and the same time the expectations attached to being a woman and the expecta-
tions attached to a male stereotype of successful executives. The two roles are in 
conflict.31 

Beträffande arbete och ledarskap inom en kyrklig organisation som 
Caritas måste hänsyn tas till att detta har sina egna förutsättningar, då 
kristna teologiska värderingar är sammanvävda med de hänsyn som 
måste tas till ledarskapet. Den personalchef som intervjuades på Caritas 
nationella nivå i Tyskland menade att arbetet mot en professionell orga-
nisation ännu befann sig i början av sin utveckling; flera av dessa aspek-

                  
28 Jacobsen & Thorsvik 2002, s. 509-510. 
29 Jacobsen & Thorsvik 2002, s. 509-510. 
30 Eagly, A. H & Johnson, B. T, Gender and Leadership-Style. A Meta-Analysis,  
Psychological Bulletin 108, s. 233-256. 
31 Handy, Charles B., Understanding Organisations, tredje upplaga, Harmondsworth 
1985, s. 62-63. 
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ter var fortfarande någonting relativt nytt. De stereotypa föreställning-
arna om genusroller och kvinnligt respektive manligt ledarskap som 
citerades ovan, tycks dock kunna appliceras ganska bra på de mönster 
som framkom i analysen av organisationens skriftliga material samt 
intervjuerna. Antalet kvinnor på ledande positioner var utan tvekan 
oproportionerligt lågt på alla nivåer inom Caritas, vilket medför att färre 
kvinnor än män kan utöva inflytande på de formella beslut som tas och 
på utformningen av organisationens struktur. Som orsaker till denna 
ojämlikhet angavs flera gånger de övergripande familjestrukturerna i 
Tyskland, det vill säga faktorer som åtminstone delvis ansågs ligga utan-
för den egna organisationens möjlighet att förändra. Kvinnor har svåra-
re att kombinera familj och arbete, de måste eller vill arbeta deltid och 
stängs därmed ute från befordringar, löd en vanlig slutsats, och därmed 
vändes uppmärksamheten bort från andra möjliga faktorer som till ex-
empel intern diskriminering inom den egna hierarkin. Som kontrast kan 
noteras att en medarbetare inom Svenska Caritas anmälde sin organisa-
tion till Jämställdhetsombudsmannen, vilket senare ledde till upprättan-
det av en intern jämställdhetsplan. Synen på kvinnors familjeliv som 
hinder för karriär tycks dock vara ett etablerat mönster i många länder. 
Handy fastslår följande från ett amerikanskt perspektiv:  

Men and women have different work cycles. Women cannot easily combine 
those 65-hour weeks in the core with family responsibilities. When they can, they 
are often told that they are too old (at 40?) or out of touch. Men often like the 
hours if they have family responsibilities, because their earnings increase, but 
would like to ease off later on. Ironically ... we may be excluding many of the best 
and talented of our people, given that half of all our graduates are now women.32 

Denna beskrivning passar väl in på det tyska (traditionella) sättet att 
definiera kvinnor som ”svåra” att anställa efter att de haft sin så kallade 
”familjefas” (Familienphase). För att återgå till den specifika situationen 
inom Caritas som kyrklig organisation både i Tyskland och inte minst 
internationellt, tycks det dock som om kvinnorna själva kontinuerligt 
arbetar för att förbättra och främja villkoren för kvinnor både inom och 
                  
32 Handy, Charles B., Beyond Certainty. The Changing World of Organizations, Bos-
ton 1996, s. 171. 
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utom organisationen. Ur ett större historiskt perspektiv har deras arbete 
redan medfört förändringar.  

Sammanfattning 
Genusfrågorna inom Caritas  

handlar inte om att prästviga kvinnor eller att kalla Gud för ’hon’. Det handlar 
inte om att införa en feministisk agenda … Det är ett ämne som berör vår identi-
tet som människor på djupet, skapade till Guds avbild och likhet. 

Dessa ord uttalade av den dåvarande generalsekreteraren för ”Caritas 
Internationalis” visar på en attityd till genusroller inom Caritas som vid 
första anblicken, från en utomståendes perspektiv, kanske kan tyckas 
något paradoxal. Trots detta sammanfattar dessa rader ganska väl de 
svårigheter som arbetet med genusfrågor inom Caritas kan innebära, 
vilket ska sammanfattas nedan. 

Syftet med detta bidrag var att jämföra attityderna till genusroller 
inom Caritas i Tyskland och Sverige, med en kort utblick över det arbete 
som görs inom ”Caritas Internationalis” samt en jämförelse med Svens-
ka kyrkan. Det visade sig att det endast fanns ett mycket begränsat skrift-
ligt material om genusfrågor och jämställdhet att tillgå inom Caritas 
både i Tyskland och Sverige, där de motsvarande organisationerna av 
historiska och samhälleliga skäl för övrigt har mycket olika omfång och 
uppgifter, vilket även gäller för Caritas inom de västra och östra delarna 
av Tyskland. På den nationella organisationsnivån återfanns två olika 
dokument om jämställdhet mellan könen. Den största skillnaden mellan 
dessa dokument bestod av att de fokuserade på olika huvudfrågor. Det 
tyska dokumentet utgick framför allt från svårigheten att kombinera 
familj och arbete och räknade upp ett antal åtgärder som skulle vidtas 
för att främja denna möjlighet. Dock prioriteras, om det blir nödvändigt, 
klienternas behov före medarbetarnas önskemål om flexibilitet. Det 
fastställdes därutöver att genusfrågorna var ett ledarskapansvar, det vill 
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säga att det rör sig om åtgärder som ska implementeras från ledningens 
sida snarare än på initiativ av medarbetarna inom organisationen.33 

Som kontrast till detta, bestod det svenska dokumentet av de ”stan-
dardpunkter” inom jämställdhet mellan kvinnor och män som ofta åter-
finns i liknande jämställdhetsplaner på svenska arbetsplatser, såsom rätt 
till lika lön för lika arbete och lika representation i beslutande organ 
inom organisationen. De juridiska aspekterna återfanns som första av-
snitt i dokumentet, medan rätten att stanna hemma med barn, inklusive 
”vård av sjukt barn”, tas upp som en av flera punkter senare i dokumen-
tet. Till skillnad från det tyska dokumentet berörs även den konkreta 
jämställdheten på arbetsplatsen, som till exempel vardagssysslor som 
kaffekokning eller städning.  

Sammantaget kan skillnaderna i de bägge dokumenten sägas åter-
spegla de olika familjestrukturer som fortfarande, trots förändringar 
framför allt i Tyskland, är dominerande i Tyskland och Sverige. Tradi-
tionen att kvinnor stannar hemma och tar hand om barn och familj 
under en längre tid är betydligt starkare i Tyskland än i Sverige, även om 
det vid tiden för denna studie fortfarande fanns tydliga skillnader mellan 
de östra och västra delarna i Tyskland. 

Vad gäller de aktuella organisationsstrukturerna ur ett genusperspek-
tiv, följde intervjuerna och statistiken i Caritas det standardmönster som 
visar att kvinnor visserligen är i majoritet såväl bland de anställda som 
bland volontärerna i organisationer som bedriver social omsorg, men att 
de är klart underrepresenterade när det gäller ledande positioner. Dessa 
mönster återfanns både i Tyskland och Sverige samt även inom svenska 
kyrkan som är en ”stor” arbetsgivare i jämförelse med Caritas Sverige. 
Utvecklingen i det forna DDR tycktes till och med ha gått i ”fel” rikt-
ning, då antalet kvinnor i ledande positioner i det regionala Caritas 
Magdeburg hade sjunkit de senaste tio åren med runt 50 procent. De 
orsaker som angavs under intervjuerna till det disproportionerligt låga 
antalet kvinnor i ledande positioner var relativt lika såväl i östra som i 
västra Tyskland: Det fanns alltför få kvinnor som söker ledande tjänster, 
det är för svårt att kombinera familjeliv med arbete, kvinnor tycker det 

                  
33 Se kap 5 för en analys av Caritas’ organisationsstrukturer. 
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är oattraktivt att söka högre tjänster eftersom det är förenat med högre 
krav, och kvinnor vill slutligen inte ”sticka ut” och lämna den kollegiala 
gemenskapen för att avancera i hierarkin. En av de intervjuade nämnde 
även katolska kyrkan och dess syn på kvinnor inom organisationen som 
en möjlig orsak till kvinnors svårigheter att avancera inom Caritas. 

De mer informella uttalandena som gjordes under intervjuerna visa-
de dock att genusfrågorna utgjorde ett viktigt internt diskussionsämne 
inom organisationen. En av de intervjuade cheferna medgav till och med 
att detta tema diskuterades ”konstant” (Es wird konstant diskutiert!). 
Den allmänna medvetenheten om genusfrågor tycks därmed genomgå-
ende vara hög, vare sig man vill förändra strukturerna eller inte. Detta 
kan i sin tur vara en följd av de generella förändringar som det omgi-
vande samhället genomgår inom jämställdhetsarbete och genusfrågor, 
såväl i Tyskland som i Sverige.  

Genusfrågorna i Svenska Caritas måste ses mot bakgrund av organi-
sationens begränsade omfång i jämförelse med den mycket stora tyska 
motsvarigheten, men de övergripande strukturerna bland de anställda 
och bland volontärerna uppvisade samma mönster i bägge länderna. 
Konkreta åtgärder för att förbättra jämställdheten mellan könen nämn-
des inte i någon större utsträckning av de intervjuade. Den svenske ge-
neralsekreteraren tog upp idén med att anställa en jämställdhetscoach, 
medan de tyska cheferna snarare hänvisade till externa faktorer som 
orsak till snedfördelningen av ledande poster. 

Mot bakgrund av forskningslitteraturen om kvinnors ledarskap, kan 
vi dra slutsatsen att de stereotypa föreställningarna om kvinnors ”ovilja” 
att söka ledande poster och den generella svårigheten för kvinnor att 
bryta igenom ”glastaket” inom alla slags hierarkiska arbetsplatser tycks 
gälla även för anställda på de Caritasorganisationer som intervjuades. 
Frågan om genusroller och jämställdhet kompliceras ytterligare inom 
Caritas eftersom den är knutna till katolska kyrkans fastlagda teologiska 
grundsatser vad gäller mäns dominans som teologiska ledare. Den korta 
jämförelsen med Svenska kyrkan som refererats ovan visar att denna 
organisation har samma genusproblematik vad gäller låg kvinnorepre-
sentation på ledande poster, men att ett mer aktivt arbete kan bedrivas 
för att främja kvinnliga ledare på alla områden och även för att syn-
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liggöra ett kritiskt förhållningssätt till den tidigare traditionen. Om vi ser 
till den diskussion som förs i ”Caritas Internationalis”, tycks denna vid 
tiden för studien vara mer inriktad på ett praktiskt orienterat utveck-
lingsarbete för att hjälpa kvinnor i nöd världen över. För närvarande får 
man en bild av att kvinnorna arbetar avskilt från männen inom organi-
sationen med dessa frågor. Framtiden får utvisa vart detta arbete kom-
mer att leda, och om diskussionerna kring genusaspekter och jämställd-
het även kommer att få någon inverkan på den interna organisations-
strukturen och de rent teologiska frågorna inom katolska kyrkan.  
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började i Tyskland för 110 år sedan. Idag återfinns Caritas över hela 
världen. Med närmare en halv miljon anställda är organisationen 
Tysklands största arbetsgivare. 

Anpassning men samtidigt stabilitet vad gäller grundläggande värde-
ringar och ambitioner framstår som genomgående drag, i det förflutna
liksom i dagens sekulariserade samhälle där det katolska Caritas möter 
hårdnande konkurrens på alla områden.

Denna antologi behandlar främst tyska Caritas men också den svens-
ka systerorganisationen tas upp. En teolog, en statsvetare och två 
germanister speglar utvecklingen ur sina olika perspektiv. Mellan 
1881 och 1910 grundades 392 katolska sjukhus i Tyskland! Denna
boom i kyrklig social verksamhet kring förra sekelskiftet spåras ända 
tillbaka till den kristna kärleksverksamheten i urkyrkan. Tvära 
skiftningar – de nazistiska och kommunistiska diktaturernas krav på 
anpassning och eftergifter, nya organisatoriska krav efter kriget, Berlin-
murens fall och marknadsanpassning – har kännetecknat 1900-talet. 
I ett avslutande bidrag diskuteras genusroller och jämställdhet.
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