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ADRESSÄNDRING

”Ryktet – det go-
da – blir den stora 
handelsvaran och 
kreditvärdet  
i framtiden.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Goda rykten är 
dyra nuförtiden

En kvinna i San Franscisco, taxitjänsten 
Ubers födelsestad, står frustrerad på trot-
toaren och blir nobbad av förare efter fö-
rare i sitt försök att beställa en bil. Orsak: 
Hon har dåligt rykte som kund. Hon fat-
tar inte varför – den här appen har hon ju 
använt sig av i åratal. Tills insikten drabbar 

henne: För ett tag sedan gav hon sitt lösenord till tele-
fonappen till sin pappa, som skulle ta hand om barn-
barnen när hon var borta en helg. Efter att ha kollat vi-
sar det sig mycket riktigt att han inte riktigt hade för-
stått sig på det hela, utan av misstag beställt bilar till fel 
adresser, flera bilar på en gång eller själv ställt sig på fel 
ställe. Sådant kan hända den bästa. Men i den nya värl-
den är missar av det här slaget fatala. Den riktiga äga-
ren till lösenordet får nu jobba för att återvinna sitt ka-
pital. Ubertjänsten bygger – precis som den privata bo-
endetjänsten Airbnb från samma stad – nämligen helt 
och hållet på det ständiga, offentliga flödet av ömsesi-
dig utvärdering mellan kunden och den som erbjuder 
tjänsten. Ett dåligt betyg sätter stopp för kredibiliteten, 
oberoende av vilkendera parten som får det. Allas ögon 
ser vad som sägs om dig.

FramtidsspanarE förutspår att ryktet – det goda – blir 
den stora handelsvaran och kreditvärdet i framtiden. 
Det dåliga ryktet i sin tur låser oss ute från jobb, tjäns-
ter, ekonomisk trygghet. 

Socialt sett har det stora paralleller med den islam-
ska fatwan. Den används i tragiska fall som en förevän-
ding för regelrätta lynchningar. Kristna i Pakistan vitt-
nar om rädslan för illvillig ryktesspridning. Allt som be-
hövs är i värsta fall att någon – en irriterad granne, en 
avvisad äktenskapspart, en avundsjuk kollega – an-
mäler en påstådd skändning av islam eller profeten. 
På några timmar kan hem och familjer slås i spillror 
när mobben griper in.

Hos oss har de sociala mediernas enorma makt och 
snabbhet, i kombination med de gamla mediernas vill-
rådighet och tafatta försök att tackla dem, lett till ett 
farligt vakuum där också de 
falska ryktena blir mäkti-
ga vapen. När massan sät-
ter igång är vreden ofta blind 
för korrigeringar i efterskott.

Mest sorgligt är det när 
traditionella medier i ett 
försök att tävla med de nya 
gör fatala misstag som ra-
serar deras journalistiska trovärdighet. Ett färskt ex-
empel är när ärevördiga the Guardian spred den fal-
ska kyrkliga nyheten om att Svenska kyrkan slopat 
bruket av Gud som ”han” och ”Herren” i sin nya kyr-
kohandbok. Det var på sin höjd en halvsanning, om 
man syftar på att Svenska kyrkan vid sidan av de tex-
ter de traditionellt alltid använt också fått in ett par 
nya alternativ.  

vi FördömEr med fog fatworna och hedersmorden. Men 
det är ironiskt att en kultur som bröstar sig över att ha 
sett demokratin och rättsväsendet födas inte har kla-
rat av kommunikationsrevolutionen utan att stiga in 
i en hederskultur, där något så skört och lätt skadat 
som ryktet är allt.

Det finns bara ett enda vaccin mot det snabbt smit-
tande onda som kan förgöra både individer och sam-
hällen. Det är källkritik, alltid.

Enskild, kollektiv och bägge i samverkan.

May Wikström är chefredaktör för Kyrkpressen.

Nedervetil församling vill utreda gemensamt bygge med kommunen
FastighEtEr. Både för-
samlingshemmet och sko-
lan i Nedervetil lider av luft-
problem. I en skrivelse till 
kommunen föreslår för-
samlingsrådet därför att 
man utreder att bygga ge-
mensamma utrymmen.

– Både kommunen och 
församlingarna har knappa 
resurser och om det finns 
utrymmen med låg an-
vändningsgrad kunde man 

samarbeta så att båda par-
ter vinner på arrangemang-
et, säger Kari Harju, eko-
nomichef i Kronoby kyrkliga 
samfällighet till Österbot-
tens Tidning.

Utrymmen som sko-
lan och församlingen kun-
de samsas om är kök, mat-
sal och festsal. Under var-
dagarna skulle de användas 
av skolan och under vecko-
sluten av församlingen.

Harju understyrker att det 
här inte är ett sätt för för-
samlingen att bakvägen 
komma in i skolan och om-
vända skolbarnen.

– Jag hoppas att folk in-
te missförstår saken så. Det 
handlar endast om en vettig 
användning av resurser och 
utrymmen, säger han.

Harju som också sitter i 
kommunstyrelsen i Krono-
by vill tänka kreativt för att 

både församling och kom-
mun ska kunna hantera de 
framtida utmaningarna. Han 
säger att han kommer att 
jäva sig när frågan kommer 
upp i styrelsen.

Enligt ÖT har församling-
en nu tillsatt en arbetsgrupp 
som ska ta reda på vad de 
anställda och de som an-
vänder församlingshemmet 
anser. Arbetsgruppen ska 
också ta reda på erfarenhe-

terna från motsvarande ar-
rangemang på annat håll. I 
Toholampi och Sysmä delar 
församlingarna utrymmen 
med kommunen. 

Tf kommundirektör Ma-
lin Brännkärr i Kronoby sä-
ger i ÖT att hon tycker initi-
ativet är intressant och värt 
att ta på allvar. Ifall det blir 
verklighet utgår hon från att 
kommunen bygger och att 
församlingen blir hyresgäst.

Missionär 
för ett 
bättre liv

Lars Wendelin föddes i Nyslott och var 
yngst i en skara på åtta barn. Föräldrar-
na kom ursprungligen från det seder-
mera avträdda Karelen.

– Pappa drev en VVS-firma som gick 
omkull ganska drastiskt under recessi-
onen 1967. År 1969 flyttade vi till Sveri-
ge och Olofström där han fick fabriks-
jobb på Volvo.

Omgående startade pappan en liten 
finsk pingstförsamling på orten och blev 
dess pastor. Sonen Lasse fick sina andli-
ga behov mättade med råge ...

– Måndag kväll var ledig, tisdag kväll 
var det syjunta där pastorns son skulle 
närvara, onsdagskvällen hölls distrikts-
möte där man skulle spela piano samt 
vittna. Torsdag kväll väntade bibelstudi-
um, fredag kväll innebar körövning, lör-
dagar var det möte för tidigare alkoholis-
ter och på kvällen ungdomssamling och 
så på söndagarna ytterligare två möten.

Enligt Lasse Wendelin var den finsk-
språkiga pingströrelsen i Sverige vid den 
tiden ”radikalare” än sin svenska mot-
svarighet.

– När man är borta från hemlandet 
ökar behovet att hålla kvar de gamla 
traditionerna.

Hur klarade du en så till synes kvävan-
de miljö? 
– Visst har jag fått mina sår, men det 
är – tycker jag – en lång brygga däri-
från till att vara bitter.

Något som kanske kunde ha skapat 
en kvardröjande bitterhet var hans för-
sta tid i skolan i det nya landet, då han 
kallades ”finnjävel” och upplevde ut-
anförskap. Ett starkt psyke gjorde att 
han orkade genom den tuffa första ti-
den och med tiden lyckades han job-
ba sig in i gemenskapen.

– Men många i min generation som 
kom från Finland till Sverige med för-
äldrarna gick det illa för. De fick det 
svårt, isolerade sig så småningom so-
cialt, började dricka och blev halvsprå-
kiga istället för tvåspråkiga, säger Las-
se och konstaterar att samma problem 
även finns inom andliga sammanhang,.

– Jag brukar kalla min generation 
sverigefinnar som varit med i kristna 
sammanhang för ”den tysta generatio-
nen”. Det är väldigt många som vänt på 
klacken och gått ur församlingen efter-
som de upplevt att de nästan bara fått 
många och jobbiga regler, snäva ramar 
och väldigt litet stöd och kärlek.

År 1973 flyttade familjen Wendelin 
till Norrköping där Lasse senare träf-
fade sin blivande fru Barbara. År 1989 
börjar han på Livets ords bibelskola 
i Uppsala samtidigt som hustrun var 
hemma med nyfödda dottern Sara. 
Reaktionen från församlingshåll kom 
bokstavligen som ett brev på posten.

– Finska pingstförsamlingen i Öre-
bro skrev: ”Ni är fråntagna er plats i ar-
betsgemenskapen i finska pingstför-

samlingen i Örebro eftersom ni valt att 
börja på Livets ord.” 

Ett försök att efter bibelskolan i Upp-
sala åter närma sig den lilla församling-
en föll pladask.

– Vi besökte ett möte. Ingen kunde 
spela piano och när öppningspsalmen 
pålystes sade en äldre dam: ”Vi har ju 
Lasse här på mötet, varför spelar in-
te han?”

En äldstebroder ställde sig då upp och 
påpekade att man på församlingsmötet 
bestämt att Lasse och Barbara inte var en 
del av deras arbetsgemenskap.

– Det var så sorglustigt att vi inte kunde  
vara kvar, utan lämnade pingströrelsen.

År 1998 flyttade familjen, som utö-
ver frun Barbara består av fyra barn, till 
Finland. Barbara är HR-konsult på Han-
delsbanken och Lasse själv jobbar sedan 
år 2006 som coach med två egna före-
tag som bas.

– Jag har alltid varit intresserad av var-

för en del människor är lyckligare, mer 
harmoniska och framgångsrika än an-
dra. Och varför vissa företag har större 
framgång än andra.

En bok han uppger banade vägen var 
Stephen R Coveys The 7 Habits of Highly 
Effective People, i svensk översättning Att 
leva och verka till 100 procent.

– I den boken tyckte jag mig hitta en 
världsbild som stämde med min egen.

Hur då?
– Det ena är att fokusera på sådana saker 
man själv kan bestämma över och låta 
allt annat rinna av. Jag kan ju exempel-
vis inte bestämma om eller påverka min 
barndom längre.

– Det andra är att vi är inte bestämda av 
det vi gjort hittills i livet. Utan vår identi-
tet definieras av vad vi väljer att göra här-
näst. I den stund jag går ut från tingsrät-
ten och är konkursförklarad är det upp 
till mig att bestämma hur jag ser på min 

Som pastorsson uppvuxen i pingströrelsen känner 
Lasse Wendelin de kristna dogmerna innan och utan.  
– Det som saknas i de flesta kristna sammanhangen 
är den praktiska teologin. Var i kyrkan får man den 
praktiska levnadskonsten?

TEXT OCH FOTO: SÖREN VIKTORSSON

LassE WEndELin 
kalla sig numera 
Helsingforsare 
och besöker 
regelbundet 
den evange-
lisk-lutherska 
församlingen på 
Drumsö.

PROFILEN: LASSE WENDELIN
”För första gången kom jag på allvar 
i kontakt med den möjliga döden.”

LASSE WENDELIN

FÖDD I NYSLOTT 1962, UPPVUXEN 
I SVERIGE, BOSATT PÅ DRUMSÖ I 
HELSINGFORS.

UTBILDAD CIVILEKONOM OCH PSY-
KOTERAPEUT.

SPELAR PIANO PÅ FRITIDEN.

FAMILJEN BESTÅR AV FRUN BAR-
BARA OCH FYRA BARN.

framtid. Ser jag det som att backspegeln 
är större än vindrutan, så blir ju back-
spegeln större.

Lasse Wendelin talar inför och coachar 
såväl profana som kyrkliga grupper. Han 
arbetar från och till med bland annat le-
darskapsutbildningar och strukturkon-
sultation inom Borgå stift.

– När det handlar om en kristen publik 
frågar jag först om de vill att jag ska hän-
visa till det kristna budskapet eller inte.

Lasse Wendelin menar att den kristna 
förkunnelsen fått en slagsida mot dog-
mer.

– Var finns den praktiska teologin? 
Vi är fulla av bibeltexter, men var finns 
den praktiska levnadskonsten i förkun-
nelsen?

– Mitt budskap är att istället för att hit-
ta en massa anekdoter och predika om 
Bibelns berättelser så ska man ännu mer 
försöka  hjälpa människor i det vardagli-
ga. Hur ska jag föra mitt liv i morgon, för 

att det ska bli mer harmoniskt och lyck-
ligt? Hur ska jag kunna välja annorlunda? 

Hur reagerar man i kristna led inför detta?
– Jag har blivit bemött på två olika sätt. 
De ”andliga” säger att man inte kan 
göra det för praktiskt, att vi måste ha 
det andliga också. De anser att jag för 
mycket för fram ett konsultperspektiv.

– Människor som sitter och lyssnar 
på predikningar vecka in och vecka ut 
är däremot mer positiva. De tycker ofta 
att det är positivt att någon vill ge prak-
tiska råd om hur man använder sin tid, 
vilka mentala modeller man kan använ-
da, hur man ska få sitt känslotillstånd att 
vara på plus och inte minus. 

Lasse Wendelin säger att vi borde fo-
kusera på att vara ”ägare av våra liv” och 
inte ”offer”. 

– Det är jag som äger min framtid, inte 
min syster eller bror eller predikant el-
ler ens Gud.

Vad hämtar du för stöd i skriften för det?
– Om inte kristendomen är framtids-
orienterad, med allt vad den innebär 
av nåd, hopp och tro, då vet jag inte 
hur folk läser sin bibel.

Den första november 2015, efter 
ett halvårs spänd väntan, fick Las-
se Wendelin veta att han hade pro-
statacancer.

– Det blev en av mitt livs mest be-
tydelsefulla dagar. Jag fick en timme 
då jag kunde brottas med mig själv 
i bilen från Helsingfors till dåvaran-
de hemmet i Träskända och familjen. 

– När beskedet kom var det både 
befriande och ångestladdat. För för-
sta gången kom jag på allvar i kontakt 
med den möjliga döden och tankarna 
gick främst till de närmaste.

Vad drog du för slutsats?
– Att nu är varje dag mycket värdeful-
lare än den någonsin varit. Nu ska jag 
göra verklighet av de drömmar jag haft.

Det blev operation och idag är Lasse 
Wendelin helt fri från sjukdomen. Till 
drömmarna som förverkligats hör att 
utveckla ett nätbaserat digitalt verktyg 
för utveckling av företag.

När familjen flyttade till Finland 1998 
sökte de sig genast till en starkt väx-
ande församling, Arken i Träskända.

Men sedan flytten till Drumsö har pa-
ret Wendelin börjat besöka gudstjäns-
ter i den lokala evangelisk-lutherska 
församlingen.

– Vad som lockar en sökare och tidi-
gare ultrakarismatiker? Det finns nå-
got bestående och äkta i den lutherska 
kyrkan. Mitt i dess normer och former 
finns en oerhörd trygghet. 

Du verkar rätt nöjd med tillvaron?
– Kanske är det så att jag hittat min fack-
la, att vara ”missionär för ett bättre liv 
med större lycka och mer harmoni”.

kari harju. Foto: Johan 
Sandberg/arkiv


