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ser av delaktighet i Svenska kyrkan hos 
personer med utvecklingsstörning 
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Normalitetens gränser måste utvidgas 
till att gälla alla. Det är ett påstående 
som utmanar. Jag vill tacka prästen och 
religionsvetaren Linda Vikdahl för att 
hennes avhandling Jag vill också vara en 
ängel lyfter fram just detta budskap.  

Jag har haft stor glädje av att läsa av-
handlingen. Linda Vikdahls möten med 
personer med utvecklingsstörning för-
medlar kunskaper som vi så väl behöver 
i våra kyrkor. Ytterst handlar det om att 
rikta uppmärksamheten till individer 
snarare än grupper, kort sagt, om att 
verkligen se den enskilda människan. 

Av intervjumaterialet framgår att en 
anledning till att personer med utveck-
lingsstörning söker delaktighet i Svenska 
kyrkan, är att de vill vara som andra. 
Avhandlingen påvisar ett flertal viktiga 
faktorer som ligger i vägen för att perso-
ner med utvecklingsstörning skall kunna 
delta som andra i kyrkan. 

En viktig slutsats i Linda Vikdahls ar-

bete är att ansvaret 
för ett möjliggöra 
delaktighet vilar 
på församlingen 
som representant 
för majoritetskul-
turen. I avhand-
lingen står att läsa:  

”… för att vara 
som andra förut-
sätts att vi erbjuder delaktighet i ”nor-
mala” sammanhang. I stället för separe-
rande verksamheter behöver den kyrkliga 
majoritetskulturen anpassas. Den måste 
tillgängliggöras med hänsyn till personers 
funktionshinder och den måste utvecklas 
och tydliggöra en människosyn som ger 
plats för utvecklingsstördas livserfarenhet 
– med andra ord; normalitetens gränser 
måste utvidgas till att gälla alla.” 

Det var med viss nyfikenhet jag läste  
Linda Vikdahls tankar om Sveriges 
Kristna Råds och Föreningen Furubo-
das arbete kring kyrkornas arbete med 
frågor om funktionshinder, En kyrka för 
alla. # 12 Ett policydokument kring kyr-
kornas arbete med frågor om funktions-
hinder (2008). Som Svenska kyrkans 
representant i arbetsgruppen var jag 
själv djupt engagerad i arbetet med att 

ta fram detta policydokument. 
I avhandlingen konstaterar Linda 

Vikdahl att ett genomgående drag i En 
kyrka för alla är att man där ser svaghet 
som en tillgång och ”att frågan om del-
aktighet för personer med funktionshin-
der är otillfredsställande och eftersatt. 
Det finns personer med funktionshinder 
som inte upplever att de får sin rätta 
plats i kyrkan. De känner sig inte väl-
komna, deras gåvor efterfrågas inte, de 
förtrycks och de diskrimineras. En kyrka 
för alla konstaterar att utmaningen är 
stor, till och med livsomvälvande, när 
det kommer till att möjliggöra delaktig-
het för personer med funktionshinder i 
kyrkan.” 

Särskilt glad är jag är jag över att  
Linda Vikdahl lyfter fram begreppet 
gåva. Kyrkornas Världsråd har tagit fram 
ett dokument – Gåvan att finnas till. 
Sveriges Kristna Råds arbetsgrupp Kyrka 
– funktionshinder arbetar nu på olika 
plan för att detta dokument får en cen-
tral plats i arbete för kyrkor för och med 
alla. Linda Vikdahls avhandling kom-
mer hjälpa oss i detta arbete. Läs den! 

Turid Apelgårdh 
diakon i Svenska kyrkan 
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Prästen och religionsvetaren Linda Vikdahl disputerade 2015 med avhandlingen Jag vill också vara en ängel.
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