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Historiebruk i retrospektiva praktiker
Historikers bidrag till försoning

Daniel Lindmark

Hösten 2012 inleddes ett projekt om de historiska relationerna 
mellan Svenska kyrkan och samerna.1 Det rör sig om ett forsk-
ningsprojekt som på vetenskaplig grund ska kartlägga hur 
samerna och deras kultur har påverkats av Svenska kyrkan och 
dess verksamhet. Samtidigt är det ett vitboksprojekt som har 
till uppgift att särskilt belysa de problematiska inslagen i rela-
tionen mellan kyrkan och samerna, oavsett om dessa kan be-
tecknas som tvång, förtryck, övergrepp, diskriminering eller ra-
sism. Projektet ingår i Svenska kyrkans försoningsarbete, som 
syftar till att ge samisk kultur och identitet ett större utrymme 
inom kyrkans tro och liv.2 Under 2016 kommer projektet att 
resultera i både en vetenskaplig antologi och en mer problema-
tiserande sammanfattning av antologins resultat. Som ansvarig 
för detta projekt har jag på nära håll konfronterats med de 
problem det kan innebära att som historiker medverka i en 
retrospektiv praktik.3 

Artikeln har tillkommit inom ramen för forskningsprojektet ”Saami Voices 
and Sorry Churches: Use of History in Church-Saami Reconciliation Proces-
ses”, som finansieras av Forskningsrådet Formas 2012–2015 och leds av pro-
fessor Daniel Lindmark, Umeå universitet. 
1 Projektet kallas ”Svenska kyrkan och samerna – ett vitboksprojekt”. Projek-
tets uppläggning presenteras kortfattat under rubriken ”Retrospektiva prakti-
ker och vitboksprojektet om Svenska kyrkan och samerna” nedan.
2 En detaljerad genomgång av det kyrkliga försoningsarbetet föreligger i Karl-
Johan Tyrberg, ”Försoningsprocessen mellan Svenska kyrkan och samerna: 
Initiativ och insatser 1990–2012”, i De historiska relationerna mellan Svenska 
kyrkan och samerna: En vetenskaplig antologi, red. Daniel Lindmark & Olle 
Sundström (Skellefteå: Artos, 2016), 43–78. Den direkta bakgrunden till vit-
boksprojektet behandlas i Daniel Lindmark, ”Sanningen ska göra er fria: Kyr-
kan, samerna och historien”, i Religion: Konflikt och försoning, red. Lars Sö-
derholm, Henrik Friberg-Fernros, Erik Lundgren & Hanna Stenström (Lund: 
Förbundet Kristen humanism, 2015), 83–93.
3 Med termen retrospektiva praktiker avses kritiska reflexioner över och 
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En historiker som engagerar sig i ett vitboksprojekt ställs inför 
ett antal intrikata frågor. Går det att lägga moraliska aspekter 
på historien, och med vilken måttstock ska man i så fall döma 
gångna tiders människor? Riskerar inte en utgångspunkt i 
dagens normer och värderingar att leda till presentism, en 
anakronistisk fångenskap i nuet som är väsensfrämmande 
för en historiker? Till de moraliska aspekterna i det aktuella 
vitboksprojektet hör också frågan om det rimliga i att ställa 
dagens kyrka till svars för idéer, strukturer och handlingar 
som ibland ligger flera hundra år tillbaka i tiden. Är det för 
övrigt möjligt att särskilja vad som var kyrkans respektive 
statens ansvar i en tid när kyrkan utgjorde en integrerad del av 
statsmakten?

De problematiska aspekterna på historikers involvering i 
vitboksprojekt är föremål för en växande diskussion bland his-
toriker. Vid Svenska historikermötet i Stockholm 2014 ägnades 
två sessioner åt dylika frågor,4 och 2016 kommer ett tema-
nummer av Historisk tidskrift att vigas åt temat ”Historiker i 
försoning”.5 Bakgrunden är de många vitböcker och sannings- 
och försoningskommissioner som har kommit till stånd under 
de senaste decennierna. Omfattningen av detta internationella 
fenomen har gjort att företeelsen i sig har tilldragit sig forska-
res uppmärksamhet.6 Samtidigt har historikers engagemang i 

granskningar av historiska oförrätter. Ibland används också termen ångerns 
politik (politics of regret) som en samlingsbeteckning för sådana retrospektiva 
praktiker som sanningskommissioner, vitböcker och offentliga ursäkter. För 
en utredning av begreppen inom den internationella forskningen på fältet, se 
David Sjögren, ”Att göra upp med det förflutna: Sanningskommissioner, offici-
ella ursäkter och vitböcker i ett svenskt och internationellt perspektiv”, i Lind-
mark & Sundström, De historiska relationerna, 123–152. Se även Gunlög Fur, 
”Att sona det förflutna”, i Lindmark & Sundström, De historiska relationerna, 
153–190. Under rubriken ”Retrospektiva praktiker och vitboksprojektet om 
Svenska kyrkan och samerna” nedan presenteras företeelsen kortfattat med 
både internationella och svenska exempel.
4 Sessionerna hette ”Historiska rättvisa” respektive ”Historikers roll vid uppgö-
relser med det förflutna”. ”Svenska historikermötet: Program: Stockholm 8–10 
maj” (2014), http://www.historia.su.se/polopoly_fs/1.175268.1398246568!/
menu/standard/file/Historikermotet_program_Low.pdf (2015-11-30).
5 ”Historisk tidskrifts temanummer 2016: Historiker i försoning: Inbjudan” 
(2015), http://www.historisktidskrift.se/documents/CallForPaper_Historiker_i_
forsoning_2016_000.pdf (2015-11-30).
6 För aktuella introduktioner till fältet, se Sjögren, ”Att göra upp med det 
förflutna”, respektive Fur, ”Att sona det förflutna”.



117

projekt som syftar till uppgörelse med det förflutna lett till en 
fördjupad reflexion över historikerns roll, inte minst histori-
kerns möjligheter att hantera moraliska frågor i den historiska 
forskningen.7 En ännu mer övergripande fråga är om en histo-
riker kan bevara sin professionella integritet i ett ideologistyrt 
projekt. Vitboksprojekt och sannings- och försoningskommis-
sioner aktualiserar nämligen uppdragsforskningens dilemma, 
men ännu mer tillspetsat, eftersom det rör sig om projekt som 
har en tydlig ideologisk agenda.

I den här artikeln kommer jag att behandla ett antal av de 
problem som gör sig påminda när historiker ställer sin veten-
skapliga kompetens till förfogande i retrospektiva praktiker.8 
Den övergripande frågan gäller historikers bidrag till kyrkligt 
försoningsarbete: Vilken historisk kunskap önskar avnämarna 
och vilken historisk kunskap kan historiker bidra med? Det 
empiriska underlaget utgörs av vitboksprojektet om Svenska 
kyrkan och samerna, inklusive de uttalanden och förarbeten 
som ledde fram till projektet. Efter en inledande redogörelse 
för vitboksprojektets uppläggning kommer jag att tillämpa ett 
par teoretiska modeller från historiebruksforskningen för att 
problematisera kopplingen mellan det förflutna och samtiden 
i sådana retrospektiva praktiker som ett vitboksprojekt utgör. 
Därefter kommer jag att diskutera på vilket sätt historiska fors-
kare kan bidra till försoning utifrån sin professionella kompe-
tens. Särskild uppmärksamhet ägnas åt frågor om hur kyrkan 
har framträtt och representerats i historien och vilka implika-
tioner detta kan tänkas ha för synen på kyrkans ansvar. Reso-
nemangen sammanfattas i anslutning till vetenskapssociologisk 
teoribildning, och artikeln avslutas med förslag på hur histori-
ker ska kunna bidra till försoning på ett mer konstruktivt sätt 
utan att behöva uppge sin vetenskapliga integritet. 

Att reflektera över den vetenskapliga praktik som man själv 
är involverad i, kan vara både nyttigt och lärorikt. En sådan 
reflektion kan bidra till en ökad medvetenhet om villkoren för 

7 Om historikers moraliska ställningstaganden, se t.ex. Martin Wiklund, His-
toria som domstol: Historisk värdering och retorisk argumentation kring ”68” 
(Nora: Nya Doxa, 2012).
8 Med historiker avses i detta sammanhang forskare från olika discipliner som 
bidrar med kunskap om historien, framför allt historia, kyrkohistoria och re-
ligionshistoria.
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den verksamhet som man bedriver. Att dra generella slutsat-
ser utifrån den egna vetenskapliga praktiken är dock vanskligt. 
Det är långt ifrån säkert att en enskild forskares erfarenheter 
från vitboksprojektet om Svenska kyrkan och samerna är till-
lämpliga på andra projekt inom olika typer av retrospektiva 
praktiker. Ett sätt att undvika risken för att specifika egenheter 
utan saklig grund uppfattas som allmängiltiga, är att tillämpa 
relevant teoribildning. Då kan teorin bidra med generella per-
spektiv och därmed bilda ett korrektiv mot vilket enskilda 
egenheter kan bedömas.

Ett första steg mot en rimlig generaliserbarhet representeras 
av begreppet retrospektiva praktiker, vilket genom sin defini-
tion placerar vitboksprojektet om Svenska kyrkan och samerna 
i ett större sammanhang av likartade företeelser. Ett andra steg 
är tillämpningen av olika historiebruksteorier, som bidrar till 
att lyfta fram generella drag i all användning av historia. Ett 
tredje steg är slutligen att betrakta vitboksprojektets upplägg-
ning och artikelns resonemang därom utifrån ett vetenskaps-
sociologiskt perspektiv, där begreppet boundary-work fram-
häver forskares benägenhet att dra en gräns mellan den egna 
vetenskapliga verksamheten och annan verksamhet som inte 
bedöms vara fullt lika vetenskaplig. 

Retrospektiva praktiker och vitboksprojektet om 
Svenska kyrkan och samerna

Retrospektiva praktiker inbegriper sådana företeelser som san-
ningskommissioner, vitböcker och offentliga ursäkter. Under 
de senaste decennierna har dessa företeelser blivit allt vanli-
gare, både i Sverige och internationellt. För underprivilegierade 
grupper har retrospektiva praktiker erbjudit möjligheter att 
vinna allmänhetens uppmärksamhet, få historiska oförrätter 
erkända och utverka olika typer av kompensation. En bred 
flora av övergrepp har varit föremål för retrospektiva prak-
tiker: kolonialmakters förtryck av urfolk, massavrättningar 
och folkmord, diskriminering av etniska grupper, tvångsom-
händertagande av barn, tvångssterilisering, lobotomering med 
mera. Ofta är det stater som ställs till svars för övergrepp i 
det förflutna, men även andra organisationer berörs, däribland 
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kristna samfund. I vissa typer av övergrepp där både statliga 
och kyrkliga organisationer har varit inblandade, har paral-
lella retrospektiva praktiker ägt rum. Detta gäller till exempel 
uppgörelsen med apartheid-politiken i Sydafrika och proces-
serna kring tvångsomhändertagna och bortadopterade barn i 
Australien.9

I Sverige har staten varit involverad i flera processer som 
har syftat till erkännande och upprättelse. Tvångssterilisering, 
tvångsomhändertagande av barn och diskriminering av romer 
har uppmärksammats i olika typer av retrospektiva prakti-
ker.10 Även Svenska kyrkan har engagerat sig i kritisk reflexion 
över sitt förflutna. Dokumentationsprojekt om kyrkans förhål-
lande till romer respektive samer har initierats under de senaste 
åren.11

Vitboksprojektet om Svenska kyrkan och samerna tillkom 
som ett direkt resultat av önskemål som uttrycktes vid en kon-
ferens i Kiruna den 11–13 oktober 2011. Representanter för 
Svenska kyrkan och olika samiska organ genomförde då en 
hearing under namnet Ságastallamat, där frågan gällde hur 
samisk kultur och erfarenhet skulle kunna få större utrymme 
inom Svenska kyrkan. Konferensen utgjorde ett led i en förso-
ningsprocess som hade tagit fart i början av 1990-talet, när det 
internationella ekumeniska samarbetet gav viktiga impulser 
till att ägna de samiska frågorna större uppmärksamhet inom 
Svenska kyrkan.12 Arbetsgrupper för det samiska arbetet inrät-
tades i de två nordligaste stiften, och samarbete inleddes med 
Den norske kirke. Försoningsgudstjänster hölls och tidningen 
Daerpies Dierie började utkomma. 

Också på riksnivå uppmärksammades de samiska frå-

9 I det senare fallet finns ett antal offentliga ursäkter från federala, delstatliga 
och kyrkliga organisationer samlade på en särskild webbsajt, ”Apologies”, 
http://vanish.org.au/resources/apologies (2015-11-30).
10 Kerstin Wigzell, Barnen som samhället svek: Åtgärder med anledning av 
övergrepp och allvarliga försummelser i samhällsvården, SOU 2011:9 (Stock-
holm: Fritze, 2011); Den mörka och okända historien: Vitbok om övergrepp 
och kränkningar av romer under 1900-talet, Ds 2014:8 (Stockholm: Arbets-
marknadsdepartementet, 2014).
11 Ida Ohlsson Al Fakir, Svenska kyrkans förhållande till romer och resande ca 
1900–1950 (Uppsala: Svenska kyrkans forskningsenhet, 2013).
12 Bo Lundmark, ”O må vi vakna upp! Samerna, svenska kyrkan och frikyr-
korna under 1900-talet”, Kyrkohistorisk Årsskrift 111 (2011): 61–73.
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gorna. Med inspiration från tillkomsten av Sametinget inrät-
tade Svenska kyrkan år 1996 ett samiskt råd, som från år 2000 
kallas Samiska rådet inom Svenska kyrkan. År 2005 tillsatte 
Kyrkomötet en utredning om samiska frågor i Svenska kyr-
kan. Direktiven var tydliga med att bakgrunden var en historia 
av förtryck: ”Det samiska folket är en ursprungsbefolkning. 
Alltifrån den tidigare kolonisationen och långt in på 1900-ta-
let har övergrepp begåtts gentemot den samiska befolkningen. 
Svenska kyrkan har bidragit till detta.”13 När utredningen Sa-
miska frågor i Svenska kyrkan publicerades i november 2006, 
konstaterades att kyrkan bär ett ansvar för historien:

Liksom andra kyrkor har Svenska kyrkan varit en del av en kolo-
niserande statsmakt i områden där det funnits en urbefolkning. 
En del i detta förtryck har varit viljan att förhindra att samiska 
historiska särdrag, särskilda traditioner och samisk kultur kom-
mit till uttryck. Den samiska identiteten har inte kunnat speglas i 
gudstjänster och övrigt kyrkoliv.14

Bland utredningens förslag återfanns en hearing om samisk 
identitet i relation till Svenska kyrkans bekännelse. Det var alltså 
detta förslag som resulterade i konferensen Ságastallamat i okto-
ber 2011. De krav på historisk dokumentation av kyrkans över-
grepp som restes där, ledde till att Svenska kyrkans teologiska 
kommitté tog fram ett förslag till vitboksprojekt som godkändes 
av Kyrkostyrelsens arbetsutskott i mars 2012.15

Vitboksprojektet kom att finansieras av Svenska kyrkans 
forskningsenhet.16 Projektet placerades vid Umeå universitet, 
som bidrog med vissa resurser i form av lokaler och tid för 
samordning och forskning. Till projektet knöts en styrgrupp 
med representanter för Svenska kyrkan, samerna och Umeå 
universitet. Projektet inleddes i november 2012 när det första 
styrgruppsmötet hölls. Den projektplan som styrgruppen utar-

13 Sören Ekström & Marie Schött, Samiska frågor i Svenska kyrkan, SKU 
2006:1 (Stockholm: Svenska kyrkan, 2006).
14 Ekström & Schött, Samiska frågor i Svenska kyrkan.
15 ”Förslag till åtgärder med anledning av en hearing om samerna och Svenska 
kyrkan, Ságastallamat.” Underlag för beslut i Kyrkostyrelsens AU 2012-03-29, 
§ 40. Svenska kyrkan, Kyrkokansliet, Uppsala.
16 En utförligare presentation av projektet, dess organisation och genomför-
ande föreligger i Daniel Lindmark & Olle Sundström, ”Svenska kyrkan och 
samerna ” ett vitboksprojekt: Presentation av projektet och antologin”, i Lind-
mark & Sundström, De historiska relationerna, 21–39.
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betade, upptog två publikationer, dels en vetenskaplig antologi, 
dels en populärvetenskaplig sammanfattning inramad av mer 
problematiserande texter. Båda böckerna kommer att publice-
ras under 2016.

Retrospektiva praktiker och historiebruk

Ett vitboksprojekt kan sägas ingå i en mångskiftande flora av 
retrospektiva praktiker där forskningen ännu inte har nått 
fram till enhetliga termer och begrepp. Sociologen John Torpey 
har dock skapat en typologi som utgår ifrån hur omfattande 
åtgärder som de olika praktikerna syftar till.17  Om man be-
traktar de olika retrospektiva praktikerna som olika typer av 
historiebruk, kan Torpeys typologi sägas hantera vissa delar av 
historiebrukets varför-dimension. Kategorierna uttrycker helt 
enkelt vad de olika praktikerna vill uppnå med sin bearbet-
ning av historien. Med kommunicerande historia avser Torpey 
ambitionen att sprida kunskap om historiska oförrätter genom 
sådant som publikationer, seminarier och revidering av lärome-
del. På en något högre ambitionsnivå placerar han ursäktande 
praktiker, som innebär att företrädare för organisationer och 
verksamheter tar ansvar för det inträffade, uttrycker sin sorg 
och medkänsla och lovar att det inte ska inträffa igen.  Am-
bitionsnivån är ännu högre för det Torpey kallar försonande 
praktiker. I sådana fall är syftet att offer och förövare ska kunna 
mötas i en försoningsprocess för att läka sår och tillsammans 
gå vidare. De mest genomgripande förändringarna eftersträvas 
i de fall som Torpey avser med begreppet övergångsrättvisa. Då 
handlar det om politiska maktskiften där en ny politisk ledning 
ställer tidigare makthavare till svars för begångna övergrepp.

Vitboksprojektet om Svenska kyrkan och samerna kan sä-
gas utgöra ett exempel på kommunicerande historia. Uppgiften 
är att ta fram, sammanställa och sprida kunskap om relatio-
nerna mellan kyrkan och samerna genom historien. Projektet 
utgör dock en del av ett mer omfattande försoningsarbete, där 
olika företrädare för Svenska kyrkan har uttryckt mer långt-

17 John Torpey, ”Introduction: Politics of the past”, i Politics and the Past: On 
Repairing Historical Injustices, red. John Torpey (Oxford: Rowman & Little-
field Publishers, 2003).



122

gående ambitioner.18 Också inom vitboksprojektets styrgrupp 
finns förhoppningar om att projektet ska leda till både ursäk-
tande och försonande praktiker.19

Arbetet med ett vitboksprojekt innebär alltså att man som 
historiker medverkar i en retrospektiv praktik. Varje form av 
retrospektiv praktik aktualiserar frågor om relationen mellan 
nuet och det förflutna. Mer eller mindre uttalat finns också en 
idé om en framtida förändring.  En retrospektiv praktik repre-
senterar således ett bruk av historien där något problematiskt 
i historien inte bara påverkar nuet, utan också ställs i relation 
till en önskvärd framtid. Retrospektiva praktiker laborerar 
därmed med de tidsdimensioner – dåtid, nutid och framtid – 
som många historieteoretiker uppfattar som bärande inslag i 
ett historiemedvetande.20 

Förhållandet mellan det förflutna och nuet kan utformas på 
olika sätt. Historiefilosofen Jörn Rüsen talar om att historiska 
berättelser kan fylla olika behov.21 Den traditionella berättel-
sen svarar mot ett behov av bekräftelse. Den skapar kontinui-
tet och legitimerar rådande normer. Behovet av regelbunden-
het tillgodoses genom den exemplariska berättelsen, som drar 
lärdomar ur historien och genom sedelärande berättelser ger 
konkreta råd för handling i nuet. Genom att den kritiska berät-
telsen lyfter fram avvikande erfarenheter och varnande exem-
pel ur historien, svarar den mot ett behov av ifrågasättande. 
Förändring är slutligen det behov som tillgodoses genom den 
genetiska berättelsen, där historisk utveckling står i centrum 
och enskilda händelser förutsätter tidigare händelser. 

Retrospektiva praktiker är i allmänhet sprungna ur ett be-

18 Se t.ex. Carola Nordbäck, ”’En försoningens väg i Jesu namn’: Perspektiv 
på Svenska kyrkans försoningsarbete”, i Lindmark & Sundström, De histo-
riska relationerna, 79–122. 
19 Lindmark & Sundström, ”Svenska kyrkan och samerna”; se även Lind-
mark, ”Sanningen ska göra er fria.”
20 För en analys av begreppet historiemedvetande och dess användning i 
svensk forskning, se Robert Thorp, Historical Consciousness, Historical Me-
dia, and History Education (Umeå: Forskarskolan historiska medier, 2014).
21 Jörn Rüsen, Berättande och förnuft: Historieteoretiska texter (Göteborg: 
Daidalos, 2004). Rüsens berättelsetyper kan uppfattas som en vidareutveck-
ling av Friedrich Nietzsches kategorier monumental, exemplarisk och kritisk 
historia. Friedrich Nietzsche, Om historiens nytta och skada: En otidsenlig be-
traktelse (Stockholm: Rabén Prisma, 1998). 
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hov att ifrågasätta rådande normer och strukturer. De berät-
telser som skapas kan därför bli kritiska. De stryker historien 
mothårs. Det handlar om att lyfta fram den historia som har 
varit fördold, den historia som har förtigits och förnekats. I 
anslutning till Jörn Rüsens kategorier är det således rimligt att 
tänka sig att vitboksprojektet producerar kritiska berättelser, 
men en närmare analys kan säkert påvisa inslag också av ex-
emplariska berättelser, där historiska exempel presenteras som 
efterföljansvärda. Samtidigt finns det skäl att förvänta sig ett 
stort inslag av genetiska berättelser i de artiklar som ingår i 
vitboksantologin. Till historikerns yrkesidentitet hör nämligen 
att studera och förklara förändring.

Medan Rüsens kategorier kan sägas hantera historiebrukets 
hur-dimension, svarar Klas-Göran Karlssons typologi mot his-
toriebrukets vad-dimension, det vill säga vad historien används 
till och i vilka sammanhang den används.22 Karlsson urskiljer 
ett antal historiebruk: vetenskapligt, politiskt, ideologiskt, mo-
raliskt, pedagogiskt, kommersiellt, existentiellt. Kategorierna 
är delvis överlappande, och typologin bör uppfattas som orien-
teringspunkter vid analys av den mångfasetterade karaktären 
hos faktiskt historiebruk.

Som projektet om Svenska kyrkan och samerna är upplagt 
med en vetenskaplig antologi, där enskilda forskare har möjlig-
het att själva välja perspektiv, är det rimligt att hävda att ar-
tiklarna representerar ett vetenskapligt historiebruk. Projektet 
som helhet styrs dock av en teologisk försoningsagenda som 
faller utanför den etablerade vetenskapens råmärken. Redan 
inriktningen mot och beteckningen på de inslag i historien som 
har bedömts som problematiska – tvång, förtryck, övergrepp, 
diskriminering, rasism – kan sägas signalera ett ideologiskt his-
toriebruk. Det handlar alltså om att anlägga ett bestämt per-
spektiv på historien. Uppdraget har vidare tydliga moraliska 
övertoner, genom att projektet utgör en del av ett större förso-
ningsarbete som avser att ge den svaga och förtryckta parten 

22 För denna distinktion, se Thorp, Historical Consciousness, 31–32. Karls-
sons typologi presenteras bland annat i Klas-Göran Karlsson, ”Historiedidak-
tik: Begrepp, teori och analys”, i Historien är nu: En introduktion till historie-
didaktiken, red. Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander (Lund: Studentlitteratur, 
2004), 21–66. Karlsson tar upp ett politiskt-pedagogiskt historiebruk, men det 
kan finnas anledning att betrakta detta som två olika typer.
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upprättelse. För enskilda samer kan vitboksprojektet också re-
presentera ett existentiellt historiebruk genom att samiska erfa-
renheter blir synliggjorda. 

Tillämpningen av Torpeys, Rüsens och Karlssons katego-
rier kan bidra till att tydliggöra den komplexa mosaik av olika 
historiebruk som vitboksprojektet kan sägas representera. Det 
är uppenbart att projektet kan betraktas ur olika perspektiv 
och förstås på många sätt. Utifrån min roll som vetenskaplig 
ledare vill jag gärna prioritera sådana varför-, vad- och hur-di-
mensioner i projektets historiebruk som framhäver kommuni-
cerande historia, genetiska berättelser respektive vetenskapligt 
historiebruk. Samtidigt är det tydligt att projektet representerar 
många andra bruk av historien. Vitboksprojektet bär alltså på 
inbyggda spänningar som sätter den professionella historikeri-
dentiteten på prov. 

Vitboksprojektet om Svenska kyrkan och samerna har valt 
att strukturera arbetet så att enskilda forskare inte ska be-
höva ta ansvar för projektets övergripande syfte inom ramen 
för Svenska kyrkans försoningsarbete. Det innebär att var och 
en av det trettiotal forskare som bidrar med en artikel till den 
vetenskapliga antologi som projektet ska resultera i, är fri att 
själv välja perspektiv på den tematik som behandlas.23 Varje 
enskild forskare avgör också själv om han eller hon vill disku-
tera de moraliska aspekter och den koppling till nutiden som 
vitboksprojektet implicerar. Inte desto mindre har antologins 
redaktörer och vitboksprojektets ledning anledning att beröra 
dessa frågor i introducerande och syntetiserande texter. Den 
viktigaste syntetiserande texten kommer att utgöras av en kor-
tare och mer lättillgänglig bok, där antologins resultat presen-
teras för en bredare allmänhet.24 Även här kommer dock en 
boskillnad att göras mellan redovisningen av de vetenskapliga 
resultaten och den mer ideologistyrda diskussionen. Medan 
antologins redaktörer kommer att sammanfatta artiklarnas 
innehåll i en syntetiserande text, blir de mer ideologistyrda de-
larna hanterade i särskilda texter skrivna av personer aktiva 
i försoningsarbetet.25 Dessa teologer kommer bland annat att 

23 Lindmark & Sundström, De historiska relationerna.
24 Daniel Lindmark & Olle Sundström, red., Samerna och Svenska kyrkan: 
Underlag för kyrkligt försoningsarbete (under utg.).
25 Tore Johnsen, ”Erkänd historia och förnyade relationer: Perspektiv på för-
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behandla frågan om vilket ansvar Svenska kyrkan i dag kan 
sägas ha för det som har hänt i det förflutna.

Det är flera frågor som aktualiseras vid denna tydliga gräns-
dragning mellan å ena sidan historikerns vetenskapliga analys 
av det förflutna och å andra sidan teologers mera normativa 
eller konstruktiva kopplingar mellan då och nu. Uppdelningen 
kan tyckas implicera att historievetenskapen är värderings-
fri och icke-normativ. Inom den vetenskaps- och historieteo-
retiska diskussionen är detta emellertid sedan länge en långt 
ifrån självklar ståndpunkt. Martin Wiklund visar exempelvis 
hur historiker visserligen tenderar att upprätthålla föreställ-
ningen om en objektiv och värderingsfri vetenskaplig forskning 
men att de samtidigt gör ett antal implicita ställningstaganden 
av ideologisk och moralisk karaktär.26 Wiklund pläderar i det 
sammanhanget för mer explicita resonemang där värderande 
utsagor blir tydliga och möjliga att granska. Den fråga som 
uppdelningen aktualiserar är just hur historiker kan bidra till 
försoning när deras yrkesidentitet snarast förbjuder dem att 
göra explicita värderande utsagor. Eller för att återknyta till 
historiebruksdiskussionen: Hur kan man som historiker tillgo-
dose andra bruk av historien än det vetenskapliga utan att göra 
avkall på sin yrkesidentitet.27 

Historisk kunskap som grund för försoning

Ett rimligt första sätt att betrakta historikers bidrag till förso-
ning är att lyfta fram den historiska kunskap som historiefors-
kare producerar. Oavsett hur långtgående mål som gäller för en 
retrospektiv praktik, handlar historikers bidrag om att ta fram 
och förmedla kunskap om vad som har ägt rum i historien. Det 
är på den grunden som olika typer av historiebruk kan bygga. 

Inom den försoningsteologiska tradition som har utvecklats 
på basis av internationella erfarenheter, inte minst ifrån Sydaf-
rika och Latinamerika, har den norske teologen Tore Johnsen 

soningsarbetet mellan kyrkan och samerna”, i Lindmark & Sundström, Sam-
erna och Svenska kyrkan; Carl Reinhold Bråkenhielm, ”Den nedbrutna skilje-
muren”, i Lindmark & Sundström, Samerna och Svenska kyrkan.
26 Wiklund, Historia som domstol.
27 En väl så viktig fråga är hur historikers medverkan i retrospektiva praktiker 
kan bidra till reflexion över och utveckling av yrkesidentiteten.
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skapat en modell med fyra steg, där erkännande bildar det för-
sta steget. Detta handlar helt enkelt om att tala sanning om vad 
som har hänt. Det är här som ett vitboksprojekt hör hemma. 
Johnsen skriver på följande sätt om det svenska vitbokspro-
jektet: 

Också Svenska kyrkans vitboksprojekt och nomadskoleprojekt 
handlar om att ta historien och erkännandet på allvar. Viljan att 
dokumentera och i detalj beskriva den orätt som Svenska kyrkan 
har begått mot samerna, bör ses som både ett erkännande och en 
djupgående vilja till ”truth-telling”.28 

Johnsen uppfattar således vitboksprojektet som ett erkännande 
i sig. Samtidigt markerar han att detta gäller under förutsätt-
ning att Svenska kyrkan faktiskt ställer sig bakom de resultat 
och slutsatser som projektet mynnar ut i. I sig behöver en vit-
bok nämligen inte innebära ett erkännande. Ingar Nikolaisen 
Kuoljok har tydliggjort detta genom att beskriva en försonings-
process i sju steg. Erkännandet kommer här som ett andra steg 
efter en inledande verifiering av de faktiska förhållandena.29 
Om vi tillämpar denna modell, skulle vitboksprojektets doku-
mentation kunna betraktas som den vetenskapliga grunden för 
ett erkännande.

Oavsett om ett vitboksprojekt uppfattas som ett erkännande 
i sig eller som en förutsättning för erkännande, är Johnsen och 
Nikolaisen Kuoljok överens om att den historiska dokumenta-
tionen hör hemma i den första fasen av en försoningsprocess. I 
stället för att betrakta detta som ett begränsat bidrag, finns det 
anledning att framhäva den vetenskapliga dokumentationens 
betydelse som förutsättning för fortsatta steg i en försonings-
process, som i Johnsens modell benämns ånger, upprättelse och 
förlåtelse.

Inom vitboksprojektet om Svenska kyrkan och samerna har 
det handlat om att samla, fördjupa, uppdatera och problema-
tisera kunskapen om de historiska relationerna mellan kyrkan 
och samerna.30 De 33 artiklar som projektets vetenskapliga an-

28 Johnsen, ”Erkänd historia.”
29 Ingar Nikolaisen Kuoljok, ”Utopi eller virkelighet? Forsoningsprosessen 
mellom kirken og samene i et mennekserettighetsperspektiv”, i Erkjenne fortid 
– forme framtid: Innspill til kirkelig forsoningsarbeid i Sápmi, red. Tore John-
sen & Line M. Skum (Stamsund: Orkana, 2013), 121–137.
30 Lindmark & Sundström, ”Svenska kyrkan och samerna.”
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tologi innehåller, bidrar med en hel del ny kunskap, men det 
viktigaste är kanske ändå att antologin på ett sammanhållet 
sätt presenterar den kunskap som finns.

Vilken typ av kunskap är önskvärd?

Vilken typ av kunskap är då av värde i en fortsatt försonings-
process? När företrädare för Svenska kyrkan har uttalat sig om 
behovet av historisk kunskap, har man inte varit alltför spe-
cifik. ”Men sanningen ska upp i ljuset”, hävdade ärkebiskop 
Anders Wejryd i en radiointervju i februari 2013. Det handlade 
dock inte om att skuldbelägga tidigare generationer. ”Men man 
ska sannerligen se till att ta reda på: Vad var det som hände? 
Så att vi inte faller i samma gropar.”31 Carola Nordbäck tolkar 
Wejryds vilja att söka sanningen som en önskan om ”kunska-
per om de historiska övergreppen”, och hon anför liknande 
uttalanden från andra företrädare för Svenska kyrkan. Biskop 
Karl-Johan Tyrberg skrev år 2000 att ”sanning och försoning 
hör samman. Ett klargörande av sammanhang i det förgångna 
kan ge material till försoning i nutid.”32 I vissa lägen blir san-
ningssökandet mer konkret. Kyrkostyrelsen skrev år 2000 på 
följande sätt: ”Övergrepp och misstag, fördomar och okun-
skap i det förgångna måste lyftas fram på ett sådant sätt att vi 
kan lära för framtiden, lägga det förflutna bakom oss och gå 
vidare tillsammans.”33

Till vitboksprojektets direkta tillkomsthistoria hör också 
officiella kyrkliga uttalanden om den kunskap som uppfattats 
som önskvärd. I det underlag för Kyrkostyrelsens beslut om 
fortsatt försoningsarbete som Svenska kyrkans kansli tog fram 
våren 2012, formulerades behovet av historisk dokumentation 
på följande sätt:

En grundläggande förutsättning för en fortsatt försoningsprocess 
mellan Svenska kyrkan och samerna är att de orättfärdigheter 
som förekommit från kyrkans [sida] erkänns av kyrkan. En 
förutsättning för detta är i sin tur att Svenska kyrkans agerande 
mot samerna historiskt blir klarlagt.34

31 Citerat efter Nordbäck, ”En försoningens väg i Jesu namn”, 104.
32 Citerat efter Nordbäck, ”En försoningens väg i Jesu namn”, 106.
33 Citerat efter Nordbäck, ”En försoningens väg i Jesu namn”, 107.
34 ”Förslag till åtgärder.”



128

Här är det tydligt att kunskap om vad som har hänt i histo-
rien uppfattas som en förutsättning för kyrkans erkännande 
av begångna orättfärdigheter. Med hänvisning till en sakkun-
nig forskares bedömning pekar man ut två områden som sär-
skilt viktiga att få belysta, dels de religionsprocesser som ägde 
rum cirka 1680–1730, dels den segregerande skolpolitik som 
fördes under årtiondena kring sekelskiftet 1900. Promemorian 
övergår därefter till att formulera ett uppdrag för ett vitboks-
projekt: ”En sammanställning bör göras av vad som är känt 
om dessa övergrepp. Dessutom bör man identifiera sådana 
punkter där det kan finn[a]s behov av ytterligare klarläggande 
forskningsinsatser under dessa perioder eller under annan tid i 
historien.”35 

Det är dock inte bara ”orättfärdigheter” och ”övergrepp” 
som ska belysas, utan promemorian pläderar också för att ”po-
sitiva insatser från kyrkans sida bör identifieras i den historiska 
dokumentationen”. Som exempel anför man kyrkans arbete 
med att skapa skriftspråk och litteratur för olika samiska va-
rieteter. I förberedelsearbetet fanns uppenbarligen en idé om 
att dokumentationen skulle vara balanserad. Risken för ensi-
dighet hade tidigare påtalats av till exempel ärkebiskop KG 
Hammar, som år 2000 lyfte fram kunskapssökandet som ett 
led i en försoningsprocess: ”Ett första steg i en sådan process är 
alltid kunskap, medvetenhet om vad historien bär på, ansträng-
ningar att försöka förstå, inte försvara, förstå både den som 
förorättat och den som blivit förorättad. Det handlar om att 
undvika en ensidig läsning av vårt förflutna.”36 Även om Ham-
mar och promemorian delvis talar om olika saker – medan 
promemorian vill balansera kyrkans negativa handlande med 
positiva insatser, vill Hammar åstadkomma förståelse av både 
offer och förövare – tycks den gemensamma hållningen vara 
att undvika att kunskapssökandet får en ensidig inriktning mot 
kyrkan som förtryckare.37 

Också vid den konferens som gav den slutliga impulsen 
till vitboksarbetet, Ságastallamat i Kiruna den 11–13 okto-

35 ”Förslag till åtgärder.”
36 KG Hammar, Lättare packning – men hur? Tal vid kyrkomötets inledning 
i Uppsala den 16 maj 2000, http://www.svenskakyrkan.se/km-2000/div/ham-
mar-inledningstal-km.htm (2015-11-30).
37 Se vidare Nordbäck, ”En försoningens väg i Jesu namn.”
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ber 2011, uttryckte ordföranden i Svenska kyrkans teologiska 
kommitté, Carl Reinhold Bråkenhielm, ett önskemål om ett 
brett kunskapssökande: ”Vad ska och kan Svenska kyrkan göra 
framöver? Fördjupade kunskaper behövs, det behövs forskning 
om det mörka och om det konstruktiva. Det kanske behövs en 
vitbok om förhållandet mellan kyrkan och samerna.”38

Vitboksprojektets styrgrupp kom att tolka uppdraget täm-
ligen brett. I den projektplan som styrgruppen utarbetade var 
målsättningen ”att ta fram fördjupad kunskap om relationerna 
mellan Svenska kyrkan och samerna genom historien”. Detta 
syfte specificerades ytterligare:

Projektet ska dokumentera, presentera och diskutera vilket utbyte 
samerna har haft av kyrkans verksamhet, på både gott och ont. 
Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt problematiska inslag, det 
vill säga beslut, handlingar, verksamheter och strukturer som 
utsatt samer för kränkande behandling av olika slag, oavsett om 
dessa kan rubriceras som tvång, förtryck, diskriminering eller 
rasism. Samtidigt ska projektet sträva efter att ge en rättvisande 
bild av de positiva insatser som kyrkan och dess företrädare gjort 
för samerna och deras kultur genom historien.39

Det är uppenbart att vitboksprojektets styrgrupp i sin projekt-
plan var följsam mot Kyrkostyrelsens uppdrag. Projektet kom 
dock att lägga upp arbetet bredare än uppdraget förutsatte. 
Dokumentationen inskränkte sig nämligen inte till de perioder 
och problem som promemorian nämnde, utan kunskapssökan-
det kom att avse en betydligt längre tidsperiod och inbegripa 
många andra aspekter av kyrkans relationer till samerna. Må-
let blev att ”ge en bred och allsidig belysning av relationerna 
mellan kyrkan och samerna genom historien”.40 Detta sätt att 
tolka uppdraget anslöt snarare till ett mer allmänt önskemål 
om fördjupad forskning om den samiska kyrkohistorien som 
hade framförts vid konferensen Ságastallamat 2011.41 

38 ”Rapport från Ságastallamat, en konferens om samerna och Svenska
kyrkan, i Kiruna den 11–13 oktober 2011” (2012), https://www.svenskakyr-
kan.se/default.aspx?id=899745 (2015-11-30).
39 ”Plan för ’Svenska kyrkan och samerna – ett vitboksprojekt’.” Otryckt pro-
jektplan daterad den 21 oktober 2013. Institutionen för idé- och samhällsstu-
dier, Umeå universitet.
40 Lindmark & Sundström, ”Svenska kyrkan och samerna.”
41 De punkter som sammanfattade konferensens samlade förslag på framtida 
insatser upptog ett önskemål om en brett upplagd forskning: ”Samerna har en 
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Den kunskap som vitboksprojektet har resulterat i är mycket 
omfattande. Delvis är den kanske också svåröverskådlig, och 
uppdelningen i fristående artiklar kan ge ett splittrat intryck. 
När forskare rekryterades för att skriva artiklar inom olika te-
man, blev de visserligen informerade om projektet, dess uppdrag 
och ambitioner, men varje enskild forskare fick själv avgöra vil-
ket perspektiv som han eller hon ville anlägga.42 Tematisk grup-
pering av artiklarna, syntetiserande ansatser i inledande och 
avslutande texter samt korta abstracts tillhandahåller förmod-
ligen inte tillräckliga redskap för att boken ska kunna fungera 
som en enkel väg till kunskap. Framför allt torde det vara svårt 
för läsaren att få en samlad bild av relationerna mellan kyrkan 
och samerna genom historien. Därför kommer också en mer 
kortfattad sammanfattning av antologins resultat att presente-
ras i en särskild volym.

Frågan om möjligheten att orientera sig i en stor kunskaps-
mängd förefaller emellertid vara underordnad frågan om tyd-
ligheten i forskarnas slutsatser. När kyrkans företrädare har 
pläderat för att ”sanningen” ska komma fram, tycks en bild 
av klara och entydiga resultat ha föresvävat dem. Den huma-
nistiska forskningen om historiska förhållanden har dock svårt 
att leva upp till dylika ideal.  Det handlar till stor del om att 
forskningen i dag vägleds av en insikt om att historien alltid 
betraktas ur olika perspektiv. Svensk historieforskning domi-
nerades under en stor del av 1900-talet av den källkritiska wei-
bullska skolans positivistiska paradigm, vars objektivistiska 
kunskapssyn lättare kunde förenas med sanningsanspråk. Efter 
den postmoderna utmaningen är det få historiker som anser 
sig kunna komma fram till entydiga och slutgiltiga svar på sina 
forskningsfrågor.

egen historia – och kyrkohistoria – som ännu inte är helt beforskad och formu-
lerad. Men vi har ett gemensamt ansvar att arbeta fram den och göra den känd. 
Forskningsinsatser behövs.” ”Rapport från Ságastallamat.”
42 Se vidare avsnittet ”Retrospektiva praktiker och historiebruk” ovan.
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Bedömning av kyrkans ansvar i historia och nutid

Det är dock inte bara vetenskaps- och historieteoretiska över-
väganden som ligger bakom den historiska forskningens svårig-
heter att leverera klara och entydiga slutsatser. Också den his-
toriska empirin erbjuder påtagliga problem som kan förklara 
att historiker väljer att omge sina slutsatser med reservationer. 
Här vill jag ägna särskild uppmärksamhet åt förhållanden som 
jag uppfattar som väsentliga förutsättningar för en diskussion 
om nutida aktörers ansvar för vad som har hänt i historien. 
Tanken är att resonemang om Svenska kyrkans ansvar i dag för 
vad som hände i historien måste börja i en diskussion om vil-
ket ansvar som kyrkan som organisation hade då, på nationell, 
regional och lokal nivå.

Relationen mellan kyrkan och staten är ett forsknings-
problem som har sysselsatt många historiker under lång tid. 
I själva verket är detta ett av de centrala områdena för kyr-
kohistorisk forskning. Samtidigt föreligger inte särskilt mycket 
forskning som rör förhållandet mellan kyrkligt och statligt 
inom det samiska området. När förhållandet har berörts, har 
man oftast nöjt sig med att konstatera att kyrkan och staten 
bedrev ett mycket nära samarbete, till exempel på 1600-talet 
när lappmarken blev föremål för ett intensifierat intresse. Detta 
gäller också för texter som har tillkommit inom vitboksprojek-
tet ram:

Utbyggnaden av den kyrkliga strukturen i det samiska området 
skedde inte på ett ensidigt kyrkligt initiativ. Tvärtom var den 
ökande kyrkliga närvaron en integrerad del av en statlig politik 
som gick ut på att stärka den svenska närvaron för att därigenom 
kunna göra anspråk på området och dess resurser. Det nära samar-
betet mellan statliga och kyrkliga myndigheter kom också tydligt 
till uttryck i behandlingen av uppgifter på 1680-talet om samernas 
fasthållande vid traditionella föreställningar och riter.43

Om forskningen väljer att beskriva förhållandet på detta sätt, 
hur går det då att urskilja ett särskilt kyrkligt ansvar för beslut 
som rörde samerna? Det nära samarbete mellan kyrkliga och 
världsliga myndigheter som beskrivs i citatet ovan, gjorde sig 

43 Daniel Lindmark, ”Svenska undervisningsinsatser och samiska reaktioner 
på 1600- och 1700-talen”, i Lindmark & Sundström, De historiska relatio-
nerna, 341–369.
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gällande på alla nivåer.44 På nationell nivå var det ofta riks-
dagens prästestånd som uttryckte nationalkyrkans hållning 
i olika frågor, men besluten om kyrkan fattades gemensamt 
av de fyra ständerna, och formellt var det Kungl. Maj:t som 
stod för besluten, ibland även reellt. Hur ska man exempelvis 
uppfatta tillkomsten av 1723 års undervisningsförordning för 
lappmarken? Prästeståndet stod bakom förslaget till ett skol-
system för samerna, men det var riksdagens fyra ständer som 
fattade beslutet. Var det ett kyrkligt eller ett statligt beslut eller 
både och?

Också där det går att urskilja ett kyrkligt ledningsorgan på 
nationell nivå i frågor som rör samerna, infinner sig problem. 
Det är nämligen inte alltid som det är så lätt att särskilja den 
nationella från den regionala kyrkliga nivån. År 1739 tillkom 
en särskild överstyrelse för de kyrkliga frågorna bland sam-
erna, Direktionen över lappmarkens ecklesiastikverk.  Fram till 
1801 kom Direktionen att utgöra ett kyrkligt ledningsorgan 
på nationell nivå för verksamheten i lappmarksförsamlingarna. 
Domkapitlen i Härnösand och Åbo hade det direkta ansvaret 
för verksamheten i stiftens församlingar, men i lappmarksä-
renden var man underställd Direktionens beslut. Direktionen 
upprättade dock aldrig några policydokument för utvecklingen 
av verksamheten, utan hanterade i stället ett antal enskilda 
ärenden, inte minst rörande genomförandet av 1723 års un-
dervisningsförordning. Även om den kyrkliga verksamheten i 
lappmarksförsamlingarna på 1700-talet har blivit ordentligt 
genomlyst i tidigare forskning, föreligger ingen systematisk 
undersökning av ansvarsfördelningen mellan den nationella 
och den regionala nivån i den kyrkliga organisationen. Fort-
satt forskning om ansvarsfördelningen skulle kunna tydliggöra 
vilken policy som kyrkan på nationell nivå drev genom Direk-
tionen över lappmarkens ecklesiastikverk. Som forskningsläget 
ser ut i dag, är det svårt att fördela ansvar för olika beslut mel-
lan dessa två nivåer.

På den lokala församlingsnivån är det inte alltid så lätt att 
särskilja den kyrkliga verksamheten från den kommunala. 

44 De följande resonemangen återfinns i något mer utvecklad form i Daniel 
Lindmark & Olle Sundström, ”Vem bär ansvar för kyrkans agerande mot sam-
erna i historien? Några avslutande reflexioner”, i Lindmark & Sundström, De 
historiska relationerna, 1119–1132.
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Socknen hanterade länge både kyrkliga och världsliga ärenden, 
och den uppdelning som uppstod med 1860-talets kommunal-
lagar blev inte helt entydig. Hur länge ska till exempel sam-
ernas behandling inom fattigvården betraktas som en kyrklig 
verksamhet? När kyrkoherden inte längre var ansvarig för 
verksamheten men ändå engagerade sig i dessa frågor, gjorde 
han det då som representant för kyrkan eller som privatperson?
Ytterligare ett problem rör den kyrkliga organisationens 
ansvar för enskilda prästmäns agerande. När prästen Per 
Noræus på 1680-talet förstörde samiska offerplatser, beslagtog 
trummor och anklagade samer för avguderi inför tinget, var 
hans mandat oklart. Var det fråga om ett självsvåldigt agerande 
av en enskild prästman, eller ska verksamheten uppfattas som 
sanktionerad av kyrkan? När enskilda präster, som exempelvis 
Lars Levi Laestadius, underlättade plundring av samiska 
gravar och bortförande av samiska mänskliga kvarlevor, fanns 
inget officiellt kyrkligt beslut som stödde deras medverkan. I 
vad mån representerade dessa präster kyrkan i sitt agerande? 
Motsvarande frågor kan ställas kring enskilda prästmäns 
delaktighet i rasbiologiska undersökningar. 

Ett sätt att svara på frågorna om kyrkans ansvar för en-
skilda prästers agerande skulle kunna vara att hävda att kyr-
kan som organisation gav sitt tysta medgivande genom att inte 
ingripa mot enskilda prästmän, trots att deras verksamhet kom 
till överordnades kännedom. Därmed aktualiseras ytterligare 
ett problem vid utmätningen av ansvar i historien. Detta hand-
lar om svårigheterna att göra kyrkan ansvarig för tystnad, und-
fallenhet och uraktlåtenhet att handla. Det moraliska ansvaret 
skulle alltså inte behöva vara inskränkt till aktiva och med-
vetna handlingar och beslut.

Även om det skulle gå att entydigt fastställa vilket ansvar 
som kyrkan på olika nivåer hade i olika frågor som rörde 
samerna i historien, är det en helt annan sak att avgöra vilket 
ansvar dagens Svenska kyrka har för det som har hänt i det 
förflutna. Frågorna är många. Kan Svenska kyrkan i dag sägas 
vara samma kyrka som för flera hundra år sedan? Har föränd-
ringen av relationen till staten vid millennieskiftet skapat en ny 
kyrka som inte kan hållas ansvarig för vad som hände under 
statskyrkosystemet? Kan en organisation över huvud taget bära 
ansvar för tidigare generationers handlingar, även om dessa har 
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utförts i organisationens namn? Den historiska forskningen 
saknar redskap för att besvara dylika frågor, som snarast är av 
moralisk, ideologisk och teologisk karaktär. I vitboksprojektet 
om Svenska kyrkan och samerna hanteras därför frågorna om 
kollektiv skuld och historiskt ansvar av teologer som själva är 
aktiva i kyrkligt försoningsarbete. 

Historikers bidrag till försoning – avslutande reflexioner

Hur kan man då som historiker bidra till kyrkligt försonings-
arbete? Den inledande diskussionen av historikers kunskaps-
bidrag till retrospektiva praktiker har gett vid handen att 
historisk kunskap inte är någon enkel och självklar väg till 
försoning. Retrospektiva praktiker utgör en mosaik av skilda 
intressen och historiebruk. Forskares vetenskapliga historie-
bruk har svårt att förenas med de ideologiska och moraliska 
historiebruk som ett vitboksprojekt innebär. Inte desto mindre 
utgår försoningsteologiska modeller från att kunskap om vad 
som faktiskt har hänt i historien utgör en förutsättning för yt-
terligare steg på väg mot försoning. När kyrkliga företrädare 
talar om att ”sanningen” ska fram i ljuset, framtonar bilden av 
en objektiv historisk kunskap som kan nås med hjälp av pro-
fessionella historiker. Detta är dock ingen självklarhet. I dag är 
det få historiker som anser att historisk forskning leder fram 
till en entydig och objektiv kunskap om det förflutna. Det som 
ytterligare begränsar den historiska forskningens direkta an-
vändbarhet i retrospektiva praktiker inom kyrkligt försonings-
arbete är historikernas svårigheter att urskilja kyrkan som en 
tydlig beslutsfattande aktör i olika frågor. Sammanvävningen 
av kyrkliga och världsliga myndigheter, uppdrag och ärenden 
gör det svårt att särskilja ett tydligt kyrkligt ansvarsområde 
från ett statligt och ett kommunalt. Detta gör i sin tur att forsk-
ningen erbjuder en bräcklig grund för fortsatta resonemang om 
vilket ansvar Svenska kyrkan i dag kan sägas ha för historien. 
Under alla omständigheter är frågor om kollektiv skuld och 
historiskt ansvar ingenting som historiker kan ge några veten-
skapliga svar på, utan historiker får lämna till andra aktörer att 
behandla dylika ideologiska och moraliska frågor.

Den bild av historikers bidrag till retrospektiva praktiker 
som tonat fram i artikeln har placerat problemen i förgrunden. 
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Resonemangen om historikerrollens begränsningar har utgått 
från dominerande vetenskaps- och historieteoretiska uppfatt-
ningar. Det är dock möjligt att inta andra ståndpunkter i frågor 
som rör historikers möjligheter till moraliska ställningstagan-
den, inklusive utsagor om nutida aktörers ansvar för historien. 
Exempelvis postkolonial teoribildning och kritisk urfolksteori 
tenderar att närma sig dessa frågor på ett annat sätt, och även 
inom andra delar av historievetenskapen förs diskussioner om 
förutsättningarna för moraliska ställningstaganden.

Att artikeln i huvudsak uppehåller sig vid det som är pro-
blematiskt vid historikers involvering i en retrospektiv prak-
tik som ett vitboksprojekt kan ges en rimlig förklaring genom 
anknytning till vetenskapssociologisk teoribildning. Sedan so-
ciologen Thomas F. Gieryn år 1983 lanserade begreppet boun-
dary-work har detta kommit att få stort inflytande inom veten-
skapssociologisk forskning.45 Enligt Gieryn är vetenskapen ett 
resultat av sociala processer och därmed föremål för ständig 
förhandling och förändring. Genom gränsdragningsarbete till-
skriver forskare den egna verksamheten vissa utvalda kvalitéer. 
Dessa handlar om sådant som bör utmärka vetenskapsmän, ve-
tenskapliga metoder och vetenskapliga anspråk. Därmed mar-
keras också en retorisk gräns gentemot verksamhet som inte 
tillerkänns vetenskaplig kvalitet. Gieryn menar att detta gräns-
dragningsarbete är särskilt påtagligt i offentliga sammanhang 
där forskare beskriver sin vetenskap för allmänheten, bland an-
nat i syfte att försvara sin professionella autonomi. Det är inte 
minst när outtalade antaganden om vetenskapens innehåll och 
karaktär tvingas bli explicit formulerade som gränsdragnings-
arbete aktualiseras. Enligt Gieryn kan forskare tillgripa olika 
strategier vid sådan gränsdragning. Här finns det anledning att 
särskilt uppmärksamma ”försvar av oberoende” (protection of 
autonomy).46

45 Thomas F. Gieryn, ”Boundary-work and the Demarcation of Science from 
Non-science: Strains and Interests in Professional Ideologies of Scientists”, 
American Sociological Review 48 (1983): 781–795. Se även Thomas F. Gieryn, 
Cultural Boundaries of Science: Credibility on the Line (Chicago: Chicago Uni-
versity Press, 1999).
46 Övriga två typer av gränsdragningsarbete är ”uteslutning” (expulsion), som 
innebär att rivaliserande auktoriteter försöker få andra parter uteslutna såsom 
varande icke-vetenskapliga, och ”utvidgning” (expansion), som syftar på ri-
valiserande auktoriteters försök att vinna kontroll över ett omtvistat område.  
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Det är uppenbart att jag i denna artikel har ägnat mig åt ve-
tenskapligt gränsdragningsarbete i syfte att försvara den his-
toriska forskningens och historikernas frihet och oberoende. 
Detta har för det första kommit till uttryck i en principiell mar-
kering av skillnaden mellan å ena sidan det vetenskapliga histo-
riebruk som historieforskare ägnar sig åt och å andra sidan det 
ideologiska och moraliska historiebruk som i regel präglar en 
retrospektiv praktik. I min beskrivning av hur vitboksprojektet 
om Svenska kyrkan och samerna är upplagt, har jag för det 
andra understrukit skillnaden mellan å ena sidan den veten-
skapliga antologin, där de medverkande forskarna inte behöver 
ta ansvar för mer än den egna artikeln, och å andra sidan den 
mer kortfattade och populärt hållna boken, där sammanfatt-
ningen av antologins resultat kommer att inramas av mer ideo-
logiska texter av konstruktiv försoningsteologisk karaktär. För 
det tredje har jag i behandlingen av Svenska kyrkans önskemål 
om historisk kunskap markerat en gräns mot objektivistiska 
sanningsanspråk. För det fjärde har jag i avsnittet om kyrkans 
framträdande och representation i historien pekat på förhål-
landen som gör att historiker inte kan dra entydiga slutsatser. 
Därmed har jag markerat en gräns mot icke-vetenskapliga 
önskemål om tydliga utsagor om kyrkans ansvar i historien. 
För det femte har jag slutligen markerat en gräns mot icke-
vetenskapliga önskemål om tydliga uttalanden om den nutida 
Svenska kyrkans ansvar för vad som har utspelat sig i historien. 
I princip hela artikeln kan alltså sägas utgöra ett exempel på 
konsekvent gränsdragningsarbete i syfte att försvara den histo-
riska forskningens och de historiska forskarnas oberoende i ett 
vitboksprojekt som inte bara har karaktär av uppdragsforsk-
ning, utan också ingår i ett försoningsarbete som styrs av en 
ideologisk och moralisk agenda.

Även om den etablerade historikerrollen sätter tydliga grän-
ser för en historikers bidrag till sådana retrospektiva praktiker 
som ett vitboksprojekt, menar jag att det finns möjlighet att 
inta en mer konstruktiv hållning. De problem som jag har pe-
kat på borde inte vara omöjliga att lösa. 

För det första kan den historiska forskningen se till att pre-
sentera och paketera sin kunskap så att den blir både tillgäng-
lig, begriplig och användbar för personer som är involverade 
i retrospektiva praktiker. De publiceringsstrategier som för 
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närvarande omhuldas inom akademisk forskning prioriterar 
tyvärr inte populärvetenskapliga framställningar som kan nå 
en bredare läsekrets. Även om det torde dröja innan vindarna 
vänder, finns det redan i dag möjlighet för enskilda forskare 
och forskargrupper att välja andra publiceringskanaler än dem 
som premieras i akademiska sammanhang.

För det andra kan den historiska forskningen inrikta sig mot 
problem som behöver lösas för att den historiska kunskapen 
ska kunna bli användbar i retrospektiva praktiker. I fråga om 
de historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna 
gäller detta inte minst hur kyrkan har framträtt och represente-
rats på olika nivåer och i olika tider. Här kan förhoppningsvis 
vitboksprojektet inspirera till fortsatt forskning.

För det tredje kan fortsatt historieteoretisk diskussion skapa 
en fastare vetenskaplig grund för moraliska ställningstaganden 
i historisk forskning. Även om detta inte har varit föremål för 
någon egentlig uppmärksamhet i föreliggande artikel, pågår re-
dan i dag dylika reflexioner inom delar av historikersamfundet. 
För att en förändring av invanda synsätt ska komma till stånd 
krävs att fler historiker engagerar sig i sådana diskussioner. För 
egen del hoppas jag kunna återkomma till frågan vid ett annat 
tillfälle.

För det fjärde kan den historiska forskningen bidra med nya 
perspektiv. Detta är inte något nytt inom den samiskrelaterade 
forskningen, oavsett om den är historiskt inriktad eller inte. En 
stor del av den forskning som har genomförts under de senaste 
decennierna har anlagt kritiska perspektiv, inklusive makt- och 
dominansperspektiv, på relationen mellan storsamhälle och 
samer. Därmed har forskningen också kunnat frilägga proble-
matiska strukturer, skapa ökad medvetenhet och ge underlag 
för förändring. Forskningen har dock inte ensidigt inriktats 
mot samer som offer för storsamhällets påverkan, utan den har 
också uppmärksammat samer som aktörer, till exempel i egen-
skap av organisatörer, opinionsbildare och politiker. När det 
gäller kyrkligt försoningsarbete förefaller dock vissa perspektiv 
fortfarande vänta på att bli aktualiserade. Avslutningsvis ska 
jag peka på ett exempel som enligt min mening ger intressanta 
infallsvinklar på en aspekt av relationen mellan Svenska kyr-
kan och samerna.
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I denna antologi bidrar jag med en mer empiriskt hållen arti-
kel med rubriken ”Jojk som bro och barriär mellan samiskt 
och kyrkligt”.47 Artikeln visar hur jojkens inträde i kyrkorum 
och gudstjänstliv aktualiserar olika typer av gränsdragningar 
mellan profant och sakralt. Artikeln är förhoppningsvis skri-
ven och publicerad så att den har möjlighet att nå människor 
som är involverade i kyrkligt försoningsarbete. Jag tänker mig 
också att jojkens relation till kristen tro och kyrklig tradition är 
en tematik som behöver belysas ytterligare för att ge användbar 
kunskap. Slutligen menar jag att artikeln presenterar perspek-
tiv på jojken som kan vara till nytta i kyrkligt försoningsarbete.
I sina tre delstudier av nordnorsk jojkdebatt, samisk kontextuell 
teologi och etnologisk forskning om svensk jojktradition visar 
artikeln att den långa historien av teologiskt fördömande av 
jojken visserligen är känd kunskap men att denna inte längre 
förefaller spela någon avgörande roll för hur man betraktar 
jojkens möjlighet att ta plats i kyrkorum och gudstjänstliv. 
En första reflexion blir därför att ett ensidigt historiskt 
perspektiv som lyfter fram tidigare seklers demonisering av 
jojken skulle kunna bidra till att befästa gamla föreställningar 
om det inte kompletterades med forskning om nutida synsätt. 
En försoningsprocess involverar olika typer av retrospektiva 
praktiker, men den kan inte bortse från den dagsaktuella 
situationen.

En andra reflexion tar sin utgångspunkt i det faktum att 
samer inte utgör någon enhetlig grupp, utan snarare består av 
många individer och grupper med skilda villkor, erfarenheter, 
föreställningar och önskemål. Artikeln lyfter nämligen fram sa-
miska röster som uttrycker sig mycket olika om jojkens plats i 
kyrkorum och gudstjänstliv. Oavsett om man talar om det för-
flutna eller det närvarande, är det viktigt att uppmärksamma 
olikheter inom det samiska samhället.

En tredje och avslutande reflexion gäller de perspektiv på 
jojkens historia som etnologen Krister Stoor anlägger i sin 
forskning och som jag återger i min artikel.48 I sin analys av 

47 Daniel Lindmark, ”Jojk som bro och barriär mellan samiskt och kyrkligt”, i 
Gränsöverskridande kyrkohistoria: De språkliga minoriteterna på Nordkalotten, 
red. Daniel Lindmark. (Umeå: Religious History of the North, 2016), 85–114.
48 Krister Stoor, ”Kyrkan och jojken”, i Lindmark & Sundström, De histo-
riska relationerna, 711–734.
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svensk jojktradition visar Stoor nämligen att det sedan mycket 
lång tid tillbaka har förekommit jojkar till Gud Fader, Jesus 
Kristus, jungfru Maria och enskilda präster. Genom att foku-
sera på denna del av jojktraditionen bidrar Stoor med perspek-
tiv som kan vara till nytta i kyrkligt försoningsarbete. 

Min läsning av Krister Stoors artikel om jojkens historia i 
Sverige och min inplacering av den i ett sammanhang av nutida 
nordnorsk jojkdebatt och samisk kontextuell teologi gör kan-
ske inte full rättvisa åt Stoors intentioner med sin forskning. 
Inte desto mindre kan man uppfatta min artikel som ett försök 
att peka på förhållanden som skulle kunna vara användbara 
i ett kyrkligt försoningsarbete. Betraktad ur det perspektivet 
skulle artikeln kunna utgöra ett exempel på historikers bidrag 
till försoning.
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