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Tack till…. 
Jan vår handledare som bidragit med många idéer och förslag i vår uppsats. Du har 

varit till stor hjälp för oss och efter varje handledarträff så har vi fått tillbaka tron på 

oss själva och orkat lite till. Tack alla diakoner som vi fått tillfälle att träffa och 

intervjua, det har varit så givande och ni har gett oss så mycket kunskap om det 

diakonala arbetet som ni utför. Vi kände oss alltid välkomna när vi klev in i era 

församlingar och vi förstår att det är många människor som känner stöd från er.  
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Abstract 
Title  Local diaconal work in transition - from sewing circle to representation  
 
Author  Mariette Hammarsten & Marie Simonsson  
 
Supervisor  Jan Petersson, Linnéuniversity in Kalmar 
 
Examinator  Ulf Drugge, Linnéuniversity in Kalmar 
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The aim of our study was to examine whether deacons in four municipalities in 
Kalmar County has a similar situation, as in the rest of the country, where it has been 
shown that pressure on diaconal work has increased and new groups are looking at the 
Swedish Church. We therefore wanted to investigate further deacons practical work, 
what is part of the deacons social work, who are looking to the Swedish Church and 
what to ask. Has a deacon social work changed over the last ten years? We conducted 
interviews with four deacons, who are working in various parishes in Kalmar County. 
We used an interview guide with solid areas, but they were given the opportunity to 
speak freely about the subject. We limited ourselves to interview four deacons in 
Kalmar County since our interest was to explore the local diaconal work near where 
we live. We preferred the interviews because our interest was to meet with the 
deacons in their work but also take note of deacons body language and facial 
expressions during speech. It was important for us to be in their environment to get a 
better understanding of how their organization might look like.There, we concluded in 
our study that social work has changed in recent years and that the deacons feel that 
they have increased workloads. The work of the deacons perform have changed, and 
new groups of people visiting the church to ask for help, advice and support. 
Cooperation with Social Services, other agencies and organizations has increased. 
Loneliness in young adults and older has increased and a group of people with 
financial problems are looking for help to a greater extent today. We have received 
confirmation that there have been changes. Churches are now more engaged in to 
social work, and the Swedish Church is an important and large part of the welfare 
work. 
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1. Inledning 
Allt fler människor söker bistånd hos Svenska kyrkan idag jämfört med för tio år 

sedan. Man kan läsa om att människor som lever i utsatthet har fått det sämre 

ekonomiskt och de som redan har det dåligt ställt har en sämre livskvalitet. Samhällets 

insatser räcker inte till och kyrkan ser nya söka sig till dem t ex ensamma mödrar, 

unga vuxna, funktionshindrade och invandrare. Under 2000-talet har risken ökat för 

att hamna i utsatthet och risken att hamna mellan stolarna hos olika myndigheter. 

Jeppsson Grassman (2001) menar att sedan relationen mellan Svenska kyrkan och 

staten förändrades år 2000 så har Svenska kyrkan fått en större frihet att själva 

bestämma över vad de ska göra med sina tillgångar och vilka sociala verksamheter 

som ska ingå i deras organisation. Men friheten kan också uppfattas villkorad och 

stora förväntningar från samhället att kyrkan ska prestera ett socialt arbete (s 45). Ett 

nytt socialt arbete inom kyrkan har kommit till. Allt från utförsäkrade till 

ensamstående föräldrar söker sig till kyrkan idag för att få hjälp. Idag finns det 1160 

arbetande diakoner som arbetar inom någon församling eller kyrka i Sverige. 

Arbetsuppgifterna är varierande, från hembesök hos gamla, sjuka, nattvandring till att 

ge mat m.m. Som diakon i Svenska kyrkan har man ett ansvar gentemot svaga och 

förtryckta som ställs utanför samhällets strukturer (svenskakyrkan.se). Engel (2006) 

skriver att Svenska kyrkan utan diakoni inte skulle fungera till fullo som kyrka. Man 

ser att uppdraget att använda diakoni förverkligas med insatser till människor som är i 

”särskilt utsatta eller marginaliserade livssituationer”. Diakonins uppdrag är att hjälpa 

människor som är i nöd och även motarbeta det som orsakat nöden, att hjälpa dem 

som far illa i samhället. Grupper som är angelägna för diakonalt arbete är bland annat 

arbetslösa, hemlösa och missbrukare (s 19). Även Blennberger (2009) skriver att 

uttrycket för kyrkans identitet är diakoni, om kyrkan ska vara vad den är så driver 
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kyrkan diakoni (s 91). Diakoni kommer från grekiska ordet tjänare eller betjäning, 

man menar att det utgår från Kristus verksamhet som här menas kyrkan och att man är 

Guds och mänsklighetens tjänare. Man talar om att Kristus överför sina uppdrag till 

sina efterföljare och att kyrkan finns i världen och är Kristi kropp (NE, 2000 

Nationalencyklopedin).  

 

1.1 Problemformulering 

Frågan är om vi bevittnar en ny rollförskjutning där kyrkans sociala ansvar åter ökar.  

Den 1 mars år 2011 läste vi en artikel av reporter Berit Önell i Skånska Dagbladet 

som fäste blicken på diakonin ”Diakoner inom hela Svenska kyrkan vill ha ett 

påskuppror mot utförsäkrade och barnfattigdom”. Man skrev i artikeln att över 40 000 

blev utförsäkrade år 2010 och detta gör att fler vänder sig till kyrkan för att få hjälp. 

Lunds stift har gjort en färsk webbenkät undersökning i Blekinge och Skåne, 130 

diakoniarbetare tillfrågades och 99 svarade. Det man fick fram var att 63 % av 

verksamma diakoner upplever att trycket på diakonin har ökat under år 2011. Det kan 

handla om engagemang i allt från samtal, mat, ekonomisk hjälp och stöd i samtal med 

socialtjänst, Försäkringskassan m.m. Stiftdiakon Lena Strömberg Larsson säger att det 

är alarmerande att så många diakonarbetare märkt att trycket ökat. Människor hamnar 

i kläm och man ser ett behov att göra något för att uppmärksamma situationen. En 

manifestation runt om i landet mot utförsäkringssystemet genomfördes 25 april i år. 

Man har även startat en facebook sida ” Påskuppror mot utförsäkringar” där hittills 35 

städer har anslutit sig (Skånska Dagbladet, 15.40, 2011-03-01). 

(svenskakyrkan.se/lundsstift). 

 

När vi läst artikeln i Skånska Dagbladet och besökt Svenska kyrkans hemsida kom 
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intresset av hur diakonens roll ser ut idag, diakonens funktion, vilka områden den 

vänder sig till och hur diakonens sociala arbete har förändrats över tid. Vi vet att 

diakoner helst ska ha en högskoleutbildning som socionom, sjuksköterska, psykolog 

eller liknande (arbetsformedlingen.se). Vi studerar själva till socionomer och blev 

intresserade av relationer mellan stat, kyrka och ansvarsfördelningen mellan offentliga 

sociala insatser och diakonins sociala insatser. På Svenska kyrkans hemsida läste vi 

om att många som tar kontakt med kyrkan ser det som sin sista utväg. I många fall 

kan det vara enklare att gå till kyrkan än till socialtjänsten. En diakon ska arbeta för 

de förtryckta och dem som behöver hjälp i samhället. Man arbetar också efter att 

förändra strukturen och att återanpassa människor i samhället. En diakon ska vara 

intresserad och kunna ge råd och stöd till människor och fostra dem i Guds kärlek till 

att göra gott. Man uppfostrar människor till att göra goda gärningar, man tror på 

människans inneboende resurser och tar tillvara på dem. En diakon ska även ge hopp 

och mod till människor som är i behov av det. En diakon är kyrkans sociala ansikte 

utåt och ska arbeta för de förtryckta och svaga i samhället, precis som en 

socialarbetare arbetar för sina klienter, diakoni är socialt arbete (svenskakyrkan.se). 

Mot denna bakgrund anser vi att det är av allmänt intresse att se närmare på det 

diakonala arbetet. Vi ville också tydligare lyfta fram den lokala dimensionen. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte är att belysa det diakonala arbetet i fyra kommuner i Kalmar Län. Vilken 

roll upplever man sig ha i dagens sociala arbete och varför? Detta leder till följande 

tre frågeställningar: 

 

  Har diakonernas sociala arbete förändrats de senaste 10 åren? Och i så fall i 
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vilken riktning?                          

 Vem söker sig till kyrkan för att be om hjälp? 

 Vilken hjälp söker man? 

 

1.3 Fortsatt framställning 

I kapitel 2 presenteras undersökningsmetod och urval, församlingsdiakonerna, 

studiens validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och etiska överväganden. I kapitel 3 

kommer en närmare genomgång av hur diakonin kan se ut idag och diakonins historia 

från förr till nutid. I kapitel 4 tecknar vi en skillnad mellan frivilliga och offentliga 

sociala insatser och presenterar diakonin idag närmare. Vi granskar diakonens roll 

utifrån Erik Blennbergers teori om avantgarde, alternativ, ersättning och komplement. 

I kapitel 5 presenteras ytterligare två teoretiska begrepp empowerment och  

                                                                                                                                                                        

företrädarskap. I kapitel 6 redogör vi för våra intervjuer. I kapitel 7 analyseras 

intervjuerna. Sist för vi i kapitel 8 en diskussion om vårt resultat.  

 

2. Undersökningsmetod och urval 
I detta kapitel kommer vi att beskriva val av metod. Vi kommer att redogöra för vårt 

urval, generaliserbarheten, avgränsningar, presentera våra församlingsdiakoner och 

studiens giltighet och tillförlitlighet. Vi lyfter även fram de etiska överväganden som 

vi förhållit oss till under studien. 

 
2.1 Metod 

Vi har använt en kvalitativ metod. Den är att föredra när man intresserar sig för vad 
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och hur något är. Vår studie bygger på intervjuer med diakoner i fyra kommuner. Vi 

har använt oss av semistrukturerade intervjuer med fasta teman, men även tagit hjälp 

av öppna frågor för att styra intervjun så lite som möjligt så att den intervjuade har fått 

chans att tala fritt om sitt ämne (Denscombe 2009, s 234-235). Det är viktigt att våga 

släppa in informanten och låta dem styra till viss del för att få tillgång till deras 

information (Sjöberg & Wästerfors 2008, s 33-34). När man ska undersöka något 

inom en organisation ska informanternas chef ta del av forskningsprojektet och 

godkänna detta (Alvesson & Deetz 2008, s 215). Inget tillstånd krävdes på de 

arbetsplatserna som vi har valt. Diakonerna godkände studien och bestämde själva att 

de ville medverka i vår studie. 

 

2.2 Urval 

Vi har använt oss av ett strategiskt urval.Vi valde att ta kontakt med fyra enheter, vårt 

urval blev att intervjua fyra diakoner i skilda församlingar i Kalmar Län som arbetar i 

Svenska kyrkan (Denscombe 2009, s 37). Detta val gjorde vi för att vi ville se hur 

situationen ser ut för diakonerna i Kalmar Län samt hur de arbetar.Vi tog kontakt med 

informanterna per telefon och presenterade vårt uppdrag, bestämde en tid för 

intervjuerna och skickade sedan brev (bilaga 1) och intervjuguide (bilaga 2) per mail 

till var och en. Alla informanterna tog emot vår information på telefonen om vår 

undersökning med stort intresse. I brevet beskrev vi vårt önskemål om deras 

medverkan för att kunna göra den här studien. I brevet har vi även förklarat vårt syfte 

med intervjuerna, hur lång tid intervjun kommer att ta och om informantens rätt att 

avbryta intervjun. Vi har även gett information om informanternas anonymitet genom 

att vi förklarat hur vi kommer att använda och bearbeta materialet, och att de får de ta 

del av vår forskning efteråt. Brevet innehöll även information om att en diktafon 
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kommer att användas för att spela in våra intervjuer med. Intervjuguiden innehöll 

frågor som skulle ställas vid intervjutillfället.  

 

2.3 Presentation av våra fyra diakoner 

Församlingsdiakon 1 arbetar som diakon i Svenska kyrkan i Kalmar stad. Hon har 

haft en ren diakonitjänst de sista elva åren, men blev diakonvigd (bilaga 3) redan år 

1974. Hon är ensam diakon i församlingen. Tidigare utbildningar som hon har är 

vårdarinna och kantor. Ämnen som hon läst är sociologi, etik, samtalsmetodik och 

diakonins teologi. I Kalmar stad finns det fem församlingar med en diakon i varje 

församling. Församlingsdiakon 1 berättar att diakonerna i Kalmar stad träffas. Man 

arbetar oftast ensam som diakon men ibland behöver man rådfråga de andra 

diakonerna och därför har man träffar där man kan diskutera olika projekt. Det finns 

en handkassa på 10000 kronor om året som används till akuta saker, diakonerna i 

Kalmar stad har gjort ett gemensamt policydokument som de gått igenom och som de 

arbetar efter. Med det menas att alla församlingar i Kalmar stad gör på samma vis.    

 

Församlingsdiakon 2 arbetar som diakon i Svenska kyrkan i en liten kommun i 

Kalmar Län. Hon har arbetat sedan år 1973 med barn och ungdomar men de sista 

tjugo åren har hon haft diakonala uppgifter. De senaste tio åren arbetar hon bara med 

diakoni. Hon är utbildad till ungdomssekreterare, läst teologi i tre år, Svenska kyrkans 

grundkurs och där tenterat i tre ämnen. Hon arbetar ensam som diakon i församlingen.   

 

Församlingsdiakon 3 började arbeta i diakonala sammanhang år 1983 och hade en 

diakontjänst utan att vara diakon. Det var i Uppsala på Samariterhemmet. Det var 

vägen in yrket. Från början var hon vävlärare, men har flera utbildningar. Hon har 
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arbetat som diakon sedan år 1992 då hon blev diakonvigd. I början som diakon 

arbetade hon med fortbildning för präster och diakoner på grund av att hon hade en 

lång arbetslivserfarenhet från Samariterhemmet. Hon arbetar ensam som diakon i sin 

församling i Svenska kyrkan sedan år 2000. Här finns det 8 församlingar med en 

kyrkoherde och hon berättar att det kallas ett pastorat och att det är en fungerande 

enhet. I det här pastoratet finns det fyra diakoner.  

 

Församlingsdiakon 4 har en kontorsutbildning i grunden. Hon arbetade på fabrik i 

många år som kontorist med människor med funktionshinder. Där började hennes 

tankar om att börja arbeta som diakon. Hon började på komvux för att  läsa in 

behörigheten till högskolan och tog sedan kontakt med stiftet, man måste ha kontakt 

med ett stift om man ska bli präst eller diakon. Läste kyrkans grundkurs en termin och 

började arbeta i församlingen som timanställd år 1996. Hon läste 

omvårdnadsprogrammet för att bli undersköterska, sedan sökte hon 

socionomprogrammet år 2002 och avslutade sin utbildning år 2004. Blev antagen av 

domkapitlet till diakonutbildningen och blev klar år 2006. Hon började sedan arbeta 

som diakon år 2006. Hon är ensam diakon i fyra församlingar. De har träffar som 

kallas kontakt, där träffas präster och diakoner och har olika events. Sen har 

diakonerna egna träffar där man har något som kallas dubbelkontakt där ungefär sex 

stycken träffas. Hon är ensam diakon i sin församling och tycker det är bra att dela 

erfarenheter med andra diakoner i andra församlingar.  

 

2.4 Kvalitativa intervjuer  

Vi använde fasta frågor i intervjun men samtidigt kunde vi anpassa dem till vad som 

sades (Denscombe 2009, s 29). Den skicklige intervjuaren ska vara uppmärksam på 
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informanten för att få ut så mycket information som möjligt under intervjun 

(Denscombe 2009, s 253). Det vi kunde se var att några av informanterna var mer 

vana än andra att prata fritt om sig själva, medan andra väntade in oss för nästa fråga. 

Ibland fick vi påverka samtalet så att vi kom tillbaka till det tema som vi ville 

undersöka. Till sist såg vi det som en fördel att göra intervjuer, då vi kunde 

återkomma till våra informanter om vi hade mer frågor eller behövde komplettera 

något efteråt. Nackdelar som vi kan tänka oss med undersökningsmetoden kan vara 

att vi tolkade och påverkade intervjuerna, både under tiden vi gjorde intervjuerna men 

även när de skulle sammanställas (Denscombe 2009, s 254).Vi upplevde att det var en 

svårighet att få fram så relevant information som möjligt utav en del informanter. Det 

kan även ha varit en nackdel att ingen av oss har intervjuat tidigare, då det är viktigt 

att man är en professionell intervjuare för att få fram så relevant information som 

möjligt, t.ex. att vi inte kände av direkt att vi inte fick med den information som 

behövdes och då inte kunde ställa en kompletterande fråga. Att vi inte var tillräckligt 

professionella helt enkelt (Denscombe 2009, s 253-254). Att välja intervjuer som 

metod var tidskrävande då vi hade mycket arbete att göra efter att intervjuerna var 

gjorda med att transkribera intervjuerna, samt att tematisera, koda och analysera dem 

(Denscombe 2009, s 268).  

 

2.5 Validiteten och reliabiliteten  

Validiteten är att vi undersökt det vi vill undersöka. Vi var ju intresserade av att få 

reda på om det som formulerades i dagspressen hade någon sanningshalt. Genom att 

intervjua ett antal diakoner som inte arbetar ihop menar vi att vi kunde säkra 

validiteten. Vidare måste vi grunda våra frågor så att vi får svar på det som vi vill 

undersöka. Har vi lyckats att komponera ihop frågor i vår intervjuguide så att vi 
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faktiskt undersöker det som förankrats i syfte och frågeställningar? Vi har gjort en 

provintervju hos en diakon i en församling i Kalmar Län för att testa våra 

frågeställningar i frågeformuläret mot syftet (Robson 2010, s.290-291). Det visade sig 

att våra frågor upplevdes som lätta att förstå vilket är en förutsättning för hög 

tillförlitlighet. Vi gjorde emellertid om några frågor för att höja reliabiliteten och 

validiteten i vår undersökning. Enligt Annika Lantz ska en bra genomförd intervju ge 

ett resultat som är giltigt och tillförlitligt för att andra ska kunna dra nytta och 

använda sig av resultatet (s 10). 

 

2.6 Grad av generaliserbarhet  

Vår undersökning baserar sig på ett urval som består av fyra diakoner i olika 

församlingar i Kalmar Län, något som vi ser som en representativ grupp för just 

Kalmar Län och denna undersökning. Generalisering innebär att man drar vissa 

slutsatser om en hel population ur ett representativt urval. Är urvalet representativt för 

undersökningen och att den är gjord efter alla konstens regler så kan 

generaliserbarheten i undersökningen bli hög. Kan man överföra det vi får fram i vår 

undersökning till hela populationen? Kan vår kvalitativa undersökning ses som 

generaliserbar för alla diakoner i olika församlingar i Sverige? Vi menar att det blir 

svårt, utan att göra en större undersökning - med ett större antal diakoner och i fler 

församlingar runt om i landet. Däremot menar vi att vår undersökning stärker 

uppfattningar som förs fram i både dagspress och forskning och på så vis bidrar till att 

stärka ett generellt beskrivet mönster. På så vis bidrar vi till en vetenskaplig 

positionsbestämning.  

 

2.7 Etiska överväganden 
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Det finns tre viktiga etiska punkter när man ska forska 

 ”respektera deltagarnas rättigheter och värdighet” 

 ”undvika att deltagarna lider någon skada genom att medverka i 

forskningsprojektet”   

 ”arbeta på ett sätt som är ärligt och som respekterar deltagarnas 

integritet” (Denscombe 2009, s 193) 

 

Det finns mycket att tänka på som forskare och då inte minst den etiska biten. Enligt 

forskningsetiska principer står det att forskning är viktigt för samhället. Samhället och 

samhällets innevånare har rätt att ställa krav på hur forskningen genomförs. Den ska 

ha väsentliga frågor och även hålla en god kvalitet. Kunskapen om det man forskar 

om ska fördjupas och metoder ska förbättras. Man har ett krav mot insyn i t ex 

individens livsförhållande. Man får inte skada individen psykisk eller fysisk och inte 

förödmjuka eller kränka. När man gör en ny forskning måste man avgöra vilka följder 

det kan få för informanterna. Om det kan finnas något som kan påverka dem negativt 

(Forskningsetiska principer 2002, s 5).  

 

Informationskravet och samtyckeskravet är det två första huvudkraven som 

forskningsetiska principer (2002) tar upp (s 7-10). Vi gav information om studien till 

våra diakoner både muntligen per telefon och genom det brev (bilaga 1) som vi 

skickade till dem innan intervjuerna. I brevet stod det att det var frivilligt att delta i 

vår studie och att de när som helst kunde säga ifrån om de inte ville medverka eller 

fortsätta att delta i studien.Vi har gett information om hur studien skulle genomföras, 

syftet med vår studie och att de skulle få vara anonyma.Vi har informerat om att 

studien kommer att finnas tillgänglig på Linnéuniversitetets hemsida och vi lämnade 
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våra och handledarens namn så de kunde kontakta oss vid behov.  

 

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet alla uppgifter som kan identifiera en 

person ska lagras och avrapporteras så att inte personen kan identifieras 

(Forskningsetiska principer 2002, s 12). De uppgifter som vi har fått in genom våra 

intervjuer har vi förvarat inlåsta så inga obehöriga skulle få chansen att få tillgång till 

vårt material. Vi kommer även att förstöra allt material efter användning och 

examination. När vi har kodat och kategoriserat intervjuerna så har vi sett till att 

personerna ska förbli oidentifierade genom att inte nämna namn och församling på 

diakonen och hennes arbetsplats.Vi har även nämnt alla diakoner med hon för att kön 

inte ska kunna identifieras. 

 

Nyttjandekravet är det sista av huvudkraven i forskning de uppgifter som vi fått 

insamlade får inte lånas ut eller användas i kommersiella syften. Vi får inte använda 

uppgifterna som vi fått till att användas för beslut eller andra åtgärder som kan 

påverka den enskilde individen (Forskningsetiska principer 2002, s 14).   

 

2.8 Avgränsningar 

Syftet med vår c-uppsats var att undersöka det diakonala sociala arbetet. Eftersom vi 

inte hade så lång tid på oss valde vi fyra närliggande kommuner. Vi upptäckte snart 

att diakonin var ett stort område och vi fick dela in det i tre frågeställningar. Det urval 

som vi valde var ett subjektivt urval eftersom vi hade lite kännedom om vad diakoni 

är. Enligt Denscombe (2009) så använder man sig av ett subjektivt urval för att man 

tror att just de personerna ger den mest värdefulla informationen för undersökningen 

(s 37). För att få djup i undersökningen menar Denscombe (2009) att det är en fördel 
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att använda sig av intervjuer för att få mer djupgående och detaljerad information (s 

267). Därmed blev valet en kvalitativ metod. Vi valde att intervjua fyra diakoner, om 

deras upplevelser av sitt arbete som diakon. Vår undersökning har inte ett 

klientperspektiv eftersom vi inte gjort några intervjuer med klienter. Något som vi 

först tänkte på var att intervjua personal från socialtjänsten för att undersöka hur 

samarbetet fungerade mellan frivilliga organisationer och offentliga sektorn. Det hade 

varit intressant att se det ur ett annat perspektiv, men vi valde att koncentrera oss på 

diakonins uppfattning. 

 

2.9 Arbetsfördelning 

Vi har gemensamt sökt vårt material och diskuterat detta och kommit fram till 

gemensamma beslut. När vi inte har varit tillsammans så har vi läst litteratur, artiklar 

och rapporter. Tiden har tillbringats med att hitta relevant material för vår studie. 

Arbetet har lagts upp så att vi suttit själva och skrivit vissa delar men i slutändan har 

vi gått igenom och ändrat och bearbetat allt material tillsammans. Samarbetet har 

fungerat bra, vi har gett varandra både kritik och beröm. Något som båda har 

uppskattat är att vi haft en så rak och ärlig kommunikation. Vi känner oss tillfreds 

med vad vi åstadkommit tillsammans. 

 

3. Diakonins framväxt – en historisk tillbakablick och en 

forskningsöversikt 
Den forskning vi har använt oss av presenterar vi här nedan genom att använda oss av 

tidigare studier som gjorts av Charlotte Engel, Roland Spjuth, Cecilia Dahlbäck och 

Eva Jeppsson Grassman. 
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3.1 Tidigare studier 

På medeltiden startade kyrkan med att hjälpa fattiga och sjuka genom olika 

välgörenhetsinrättningar (Engel 2006, s 11). Diakonerna skötte olika vårdinrättningar 

bland annat hospital och något som benämndes Helgeandhus (NE 2000). Helgeandhus 

byggdes upp i nästan alla städer där diakoner arbetade med att ta hand om fattiga och 

sjuka. Det var kyrkan och klostren som låg bakom att olika anstalter växte fram 

(Spjuth 1999, s 37). På 1500-talet under Luthers reformation hade diakonerna inte den 

sociala status eller de uppdrag som man ser i samband med diakonin idag. Det fanns 

inga kvinnliga diakoner. Under och i samband med reformationen försvann 

diakonerna ur kyrkotraditionen. På 1600-talet försökte biskop Johannes Rudbeickius 

införa diakonatet igen och diakonerna som fanns vigdes till diakoner (Inghammar 

2008, s 156). Under reformationen avskaffades en del av klostren viket gjorde att 

diakonins existens blev hotad (Spjuth 1999, s 38). Till på mitten av 1800-talet hade 

samhället tagit hand om all omvårdnad av människor, men på 1800-talets andra del 

ökade avståndet mellan kyrkan och samhället. Man såg skillnaden mellan kommunen 

och kyrkans uppgifter när kommunallagen stadgades och bl.a. fattigvårdsfrågan kom 

upp i slutet på 1800-talet (Engel 2006, s 12). På 1800-talet fick städerna svårare att ta 

hand om de sociala problemen och de diakonala insatserna fick återigen en ökad 

betydelse (Spjuth 1999, s 40). Kyrkan hade stått för den sociala omvårdnaden om 

fattiga och sjuka men saknade den sociala kompetensen. Kyrkan fick hand om den 

rådande ordningen och blev en del av den borgerliga överheten. I Stockholm blev de 

sociala problemen så stora att några föreningar startade ett samhällsförbättrande 

program och var verksamma en tid. Många kvinnor som gått på programmet var med 

och arbetade för grupper som var utsatta i samhället. Många av dessa kvinnor hade 
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religiös bakgrund i den pietistiska väckelsen från Tyskland (Engel 2006, s 12). 

Personer ur den pietistiska väckelsen påverkade det diakonala arbetet i Svenska 

kyrkan och även till att starta diakonianstalter i Sverige. Den första diakonianstalten 

som startade var Ersta Sköndal i Stockholm år 1851 (Spjuth 1999, s 41). 

Diakonianstalterna utvecklade en omfattande social diakonal verksamhet i landet. 

Man började utbilda sjuksköterskor, bedrev socialutbildningar mm och det resulterade 

i fler hjälpinsatser. Man fick mer medel och kunde hjälpa fler i samhället (Engel 2006, 

s 14).  

 

Genom diakonianstalterna blev relationen mellan diakonin och Svenska kyrkan oklar. 

Diakonianstalterna var självständiga institutioner och därför blev inte de diakonala 

tjänsterna ett arbete i kyrkan, trots att diakonin stod i relation till kyrkan (Spjuth 1999, 

s 42). Institutionerna ville dock vara lojala mot Svenska kyrkan och redan år 1898 

fick några diakonissor lyda under kyrkan för att diakonin tydligare skulle ses som en 

del av kyrkan. Man strävade från 1930- talet och framåt att få teologisk och kyrklig 

rätt till diakonin för att klargöra diakonin inom kyrkan och att diakonin skulle tillhöra 

en fast organisation. Bredvid diakonerna började man utbilda socialarbetare och 

sjuksköterskor. Diakoner och diakonissor tjänstgjorde i olika kyrkor och församlingar 

och diakonin blev en del av kyrkoarbetet men tillhörde ändå inte kyrkliga 

organisationen utan stod under frivilliga föreningar eller kom från syföreningar (Engel 

2006, s 14). Syföreningarna var en mötesplats som fungerade på lokalplanet, de hade 

omsorger om medmänniskan både nära och långt bort. Syföreningen tillsammans med 

andra föreningar skapade ett bra samhälleligt nätverk. Man löste problemen utan 

byråkrati och man kunde snabbt ta beslut. Syföreningen blev mer synlig i 

lokalsamhället genom sina diakonala insatser och ekonomiska bidrag till t ex att man 
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byggde församlingshem. Syföreningarna ägnade sig åt fattiga och sjuka, de avlönade 

och var stöd åt kvinnor som yrkesarbetade hos dem t ex sjuksköterskor och 

diakonissor. Många syföreningars engagemang blev pådrivande till att hitta lösningar 

på sociala problem (Dahlbäck 2005, s 33). 

 

Efter andra världskriget blev det en nedgång för diakonin, de flesta vårdinrättningar 

kom att tillhöra samhället (Spjuth 1999, s 45). Samhället skulle själva vårda och ta 

hand om sina medborgare. Alla verksamheter skulle vara religiöst neutrala och 

kyrkans sociala institutioner blev ifrågasatta och därmed skedde en nedgång för 

diakonin. På 1960-talet ökade antalet diakoner och den diakonala verksamheten blev 

bredare. Man ville ha mer utbildad personal som kunde sköta de flesta uppgifter inom 

kyrkan. I samband med att vården togs över av samhället från diakonin så fick 

diakonin ta hand om vården i församlingarna. År 1961 kom en ny 

församlingsstyrelselag och genom den blev kyrkans roll i samhället starkare, även 

diakonins roll inom kyrkan. När samhället förändrades blev det nya målgrupper som 

hamnade i centrum. Genom de nya behoven och vid sidan av samhällets vårdande 

institutioner fick diakonin en själavårdande definition. Diakonins omsorgsvård fick 

inte konkurrera med samhällets ansvar för befolkningen. Genom den nya lagen blev 

betydelsen av ett samarbete mellan kyrkans diakonala verksamhet och samhället 

viktig. Man kunde se att kommunerna förväntade sig hjälp av kyrkan på grund av att 

hjälpbehovet var så stort och att man inte bara var i behov av materiella saker (Engel 

2006, s 15-16).  

 
År 1985 togs Svenska kyrkans diakoni över av ”Nämnden för diakoni och 
samhällsansvar och år 1987 kom en ny vigningsordning där det står att diakonen ska 
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”försvara människors rätt och stå på det förtrycktas sida”. Det sägs att ett nytt 
diakonalt arbete har kommit fram, att det utmanar kommun och landsting där de inte 
har resurser och att diakonin kommer in på samma scen som komplement till 
kommunen och landstingen inom människovårdande arbete (Engel 2006, s 17). Första 
januari år 2000 blev Svenska kyrkan ett eget trossamfund. En ny kyrkoordning kom 
till inom kyrkan och genom den har diakonatet fått en starkare ställning. Diakonens 
tjänst har hamnat under Svenska kyrkans regler och blivit ett av tre ämbeten i kyrkan 
bredvid biskop och präst. Att bedriva diakoni har blivit en grundläggande uppgift i 
kyrkan. Kyrkoordningen talar om att utan diakoni kan inte kyrkan fungera och att 
diakonin visar sig genom insatser till människor som är i utsatta livssituationer. 
Diakonin beskrivs som att bistå dem som far illa och att stå upp för det som är 
orsaken till nöden. Den diakonala praktiken kan liknas vid kommunernas socialtjänst, 
den stora skillnaden är att diakonerna är aktiva i gudstjänsterna. ”Om församlingens 
diakonala förhållningssätt och tjänst inte är integrerade med församlingens inre liv, 
gudstjänsten, riskerar det diakonala arbetet att förlora sin särprägel i förhållande till 
annan socialtjänst”. Förståelsen för diakonins uppdrag har Sverige kommit långt 
med. Diakoner är idag en grupp arbetare med hög utbildning. En diakon ska försvara 
marginaliserade och ge röst åt de utsatta (Engel 2006, s 18-24). Enligt Jeppsson 
Grassman (2001) efterfrågas frivilligorganisationernas välfärdstjänster. Kyrkan har en 
självständig roll i samhället den kan erbjuda alternativa tjänster och visa på 
engagemang för att individer ska känna tillhörighet och bli bekräftade (s 188).  
 
3.2 Sammanfattning  
Diakonernas arbete blev erkänt som komplement till kommun och landsting. Eftersom 
samhället förändrades bildades nya grupper där diakonins själavårdande funktion blev 
komplement till samhällets institutioner. Diakonernas arbete skulle inte konkurrera 
utan man skulle samarbeta med de vårdande institutionerna. Diakonernas yrkesroll 
kändes tidigare otydlig eftersom man arbetade i kyrkan men var underordnad 
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frivilliga organisationer. Men när man blev ett komplement till kommun och 
landstingets vårdande institutioner blev yrkesrollen mera tydlig. Idag har yrkesrollen 
stärkts eftersom man arbetar under kyrkan och har ett kyrkligt ämbete bredvid biskop 
och präst. Diakonerna företrädde tidigt de sjuka och fattiga och stod på deras sida i 
samhället. Det finns likheter med diakonernas företrädaruppgifter från förr till idag. 
Att stå upp för de utsatta grupperna i samhället är något som diakonerna fortfarande 
gör. Eftersom man blev ett komplement till kommun och landsting så blev det 
praktiska arbetet även det mer tydligt. Som diakon har man ofta en gedigen utbildning 
och kan idag liknas med socialtjänsten. Skillnaden är att diakonerna utför sitt arbete 
på kristen grund och även är engagerade i gudstjänstlivet. Det finns även en skillnad i 
diakonernas sociala arbete genom att man varken har dokumentationsplikt eller 
resultatredovisning över sina besökare. 
 

4. Diakoni som del i frivilligt socialt arbete 
Här nedan kommer vi att beskriva skillnaden mellan frivilliga organisationer och 

offentliga sektorn för att tydliggöra Svenska kyrkans roll som nu mer tillhör den 

frivilliga sektorn. Vi presenterar hur den offentliga debatten kring diakoni och 

frivilligt socialt arbete tagit form.    

 

4.1 Frivilliga organisationer och offentlig sektor 

Det som skiljer en frivillig organisation från en offentlig sektor är att i en frivillig 

organisation finns ett personligt medlemskap som man valt själv. I och med det så kan 

den frivilliga organisationen inte upplösa sig själv, utan endast om medlemmarna 

säger upp sitt medlemskap. I den offentliga sektorn så har ett myndighetsbeslut tagits 

till, där finns inget medlemskap.  I en frivillig organisation bedrivs frivillig 

verksamhet som består av oavlönade frivilliga eller avlönade anställda (Blennberger 
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1993, s 35ff). Det vi riktar in oss på i den här studien är det frivilliga sociala arbetet 

som bedrivs av diakoner i Svenska kyrkan som från första januari år 2000 blev fri från 

staten. 

 

Intresset för frivilligsektorn och dess organisationer har ökat under 1990-talet, 

Svenska Kommunförbundet i Stockholm tog fram en rapport år 1999 - Välfärd i 

samverkan - om kommunerna och frivilligsektorn. I rapportens förord skriver man så 

här: ”Frivilligsektorn och dess organisationer har tilldragit sig ett successivt ökande 

intresse under 1990-talet. De har allt oftare lyfts fram och pekats ut som en kraft och 

en resurs som är på väg att inta en mera central roll i välfärdssamhället. […] Inte 

minst för kommunerna är det viktigt att förutsättningslöst och kontinuerligt pröva hur 

samverkan med den frivilliga sektorn kan utökas och utvecklas. I vår långa 

folkrörelsetradition har de ideella organisationernas existens ofta tagits för given 

liksom deras bidrag till välfärden. Mycket har dock förändrats på senare år” 

(Svenska Kommunförbundet 1999, s 5). 

 

4.2. Diakoni idag – nedslag i den offentliga debatten 

Den 6 april år 2011 skriver man på Svenska kyrkans hemsida att det brådskar med att 

se över försäkringssystemet. Ärkebiskop Anders Wejryd och Sveriges kristna råds 

tillförordnade generalsekreterare Lennart Mohlin och socialförsäkringsminister Ulf 

Kristiansson har träffats för att debattera om det omtalade sjukförsäkringssystemet. 

Ulf Kristiansson säger att regeringen ska titta på systemet och att det ska arbeta fram 

ett förslag till våren. Den 10 mars skrev Sveriges kristna råd ett brev till regeringen 

om försäkringssystemet och på grund av det omdiskuterade ämne bjöd man in 

riksdagsledamot Hans Wallmark till ett seminarium den 5 april år 2011. Hans 
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Wallmark säger att regeringen ska undersöka möjligheten till förbättringar i 

försäkringssystemet men lovar inget. Enligt ärkebiskop Anders Wejryd bygger brevet 

på det som diakoner och andra kristna församlingar möter i sin vardag. Det har skett 

en förskjutning i diakonernas arbetsuppgifter, eftersom en diakon lever så nära 

människor så ser man vilka konsekvenser försäkringssystemet får för den gruppen. 

Ulf Kristiansson delar inte åsikten utan menar att diakoner brukar larma om socialt 

utsatta grupper. Han menar också att den offentliga sektorn inte kan göra allt utan att 

den offentliga sektorn och frivilliga sektorn bör samarbeta. Lennart Mohlin säger att 

detta inte kan vänta för länge och hoppas att regeringen får ”en spark i 

baken”(svenskakyrkan.se). 

 

Den 17mars år 2011 skriver redaktionschef Jane Isaksson i Tvärsnytt att diakoner i 

Västerås stift har lämnat in över 3000 namnunderskrifter till biskopen för protest mot 

sjukförsäkringssystemet. Diakoner i Strängnäs stift har även de protesterat mot 

sjukförsäkringssystemet genom att vädja till statsministern för de utförsäkrade. 

Den 10 mars i Tv4 nyheterna uttalar sig biskopen Erik Aurelius från Skara stift att ett 

upprop mot försäkringssystemet kommer att hållas och att protestlistor till regeringen 

har skickats. Förr frågade familjer som lever i ekonomisk missär om pengar till 

julklappar men nu har man sett att familjerna ber om pengar till mat. Biskopen tycker 

att kyrkan ska lägga sig i det politiska när det gäller att hjälpa människor (Publicerad 

av biträdande nyhetschef Maria J Holmgren 2011-03-10). 

 

I juni år 2010 kom Analysenheten på kyrkokansliet ut med rapporten 

”Församlingsdiakoni i förändring?” som behandlar Svenska kyrkans sociala arbete så 

som det utförs av församlingsdiakonerna. Det är Miriam Hollmer som skrivit 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                              25    
 
 
 
 

rapporten. Det bedrivs socialt arbete på många områden i Svenska kyrkan allt från 

barn och ungdomsverksamheter till att ge råd och stöd. Att stötta gamla, sjuka, 

föräldrar, flyktingar, ensamma och hemlösa är också något som ingår i det sociala 

arbetet. Församlingsdiakonerna är inte de enda som bedriver det sociala arbetet i 

kyrkan utan det är naturligtvis fler, men undersökningen visar på vad 

församlingsdiakoner utför för socialt arbete (Hollmer 2010). 

 

Studien gjordes med hjälp av webbenkäter som skickades ut till 1000 

församlingsdiakoner där 553 svarade på hur deras sociala arbete utfördes. Resultatet 

visade på att ett förändringsarbete inom det sociala arbetet i kyrkans församlingar 

håller på att ske. En verksamhet med särskilt utsatta grupper är det som verkar öka, 66 

procent av de tillfrågade diakonerna uppger att en ny form av socialverksamhet har 

startat under de senaste åren. Församlingsdiakonerna arbetar oftast ensamma i annat 

fall så sker samarbetet med annan kollega eller med prästen. Annan kollega kan vara 

andra religiösa samfund där Missionskyrkan är den vanligaste samarbetspartnern. 

Samarbete över regiongränser är vanligt förekommande i Lunds stift. Samarbete med 

socialtjänsten och vårdpersonal förekommer men inte så ofta. Hembesök och 

själavård är något som förekommer ofta i det sociala arbetet. Hjälp i krissituationer av 

olika slag är förekommande men mest sker detta genom samtalsstöd. 

Familjerådgivning finns men man ser det inte som en prioriterad verksamhet. Olika 

grupper som sorgegrupper och självhjälpsgrupper anordnas. Diakonerna arbetar mer 

med äldre idag genom olika äldreaktiviteter i kyrkan, besök på äldreboende, andakter, 

sångstunder och annat. Barn och ungas verksamhetsområde bedrivs oftast utanför 

kyrkan där utsatta barn deltar. Många driver öppen förskola. Caféverksamhet, 

träffpunkter för ungdomar, stöd till hemlösa, stöd åt flyktingar, arbete med socialt 
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utsatta barn förekommer inom det sociala arbetet. I de större städerna satsas det mer 

på nya verksamheter eller målgrupper inom olika områden. Där finns även 

diakonicentraler för det diakonala arbetet. Denna studie har visat på hur stor bredden 

är på församlingsdiakonernas sociala arbete i Svenska kyrkan.  

 

Staten, ideella organisationer eller du själv - vem står för välfärden i framtiden? Är 

temat för Socialstyrelsens årliga konferens om den ideella sektorn, 2004 över 

förhållandet  mellan den  ideella och offentliga sektorn och den framtida välfärden. 

Här möttes Forum för frivilligt socialt arbete och Socialstyrelsen i en paneldebatt för 

att diskutera ”Hur kan det ideella arbetet komma in och är det dags att se allas vår tid 

som en viktig resurs?”. I inledningsförfarandet sade Kerstin Wigsell dåvarande 

generaldirektör i Socialstyrelsen att ”den ideella sektorn har en stor betydelse för 

människors välbefinnande- därmed för Socialstyrelsen”. Genom att hålla dessa 

konferenser så ville man även belysa frivilligorganisationernas betydelse i den 

offentliga sektorn. ”Det finns en risk för att det offentliga inte kommer att kunna göra 

allt som utlovas, t.ex. i lagstiftningen, och frågan är hur vi ska lösa det ”, frågade sig 

Kerstin Wigsell. Redan idag så ser man att samhällets frivilliga krafter tenderar att ta 

över ansvaret inom olika områden som t.ex. hemlösa, ett resultat utav samhällets 

prioriteringar. Det måste göras klart politiskt för vad som är det offentligas ansvar och 

samtidigt uppmuntra, stödja och välkomna insatserna som den ideella sektorn gör sa 

Kerstin Wigsell (Socialstyrelsen 2004, s 7-8). Det fördes även en diskussion om 

kyrkornas roll inom välfärden. Frågor som Erik Blennberger på Ersta Sköndal 

högskola tog upp var ”Ska kyrkorna göra insatser för de egna medlemmarna eller 

andra? Vilka former av vård, omsorg, service är särskilt lämpade för trossamfunden? 

Bör de utföra en större del av de sociala insatserna och finns det några risker med 
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detta? Är insatserna av en annan karaktär än de offentliga, vad beror det på och var 

ligger det speciella värdet? Ska vissa verksamheter vara livsåskådningsmässigt 

neutral? Försummar inte samfunden med sitt sociala engagemang sin uppgift att 

vårda människors tro och gudslängtan - är inte frågan om Gud stor nog”. 

Diskussionen blev att man inte vill vara en ersättning utan ett komplement, men 

ibland blir rollen avantgarde, deras insatser behövs eftersom det finns brist på välfärd. 

Att hjälpa, stötta  människor så att de kan komma tillbaka till livet och klara av sin 

vardag. Man har en vakenhet om var problemen finns och kan agera snabbt och med 

en lätthet. Respektera den enskilda och se dennes förutsättningar. Att alla människor 

är Guds avbild och har rätt till det egna livet och förstå att alla är unika. Man vill delta 

i en dialog men inte ta fram en idé, det är viktigt att de som söker hjälp kan känna 

trygghet och vetskap om vad organisationen står för. Det finns en fara att den ideella 

sektorn anpassar sig till staten utan styrkan ska vara den kristna tron. Gudsfrågan är 

stor nog men de är där för att hjälpa andra människor (Socialstyrelsen 2004, s 32-33). 

Arbetet i den frivilliga sektorn är viktigt på många områden både när det gäller den 

enskilda men även för kommun och stat. Arbetet representerar samverkan, 

samhörighet och ömsesidighet och har en mycket stor betydelse i människors liv sa 

Åsa Börjesson, chef för socialtjänstavdelningen (Socialstyrelsen 2004, s 36).  

 

4.3 Erik Blennbergers teorier avantgarde, komplement, ersättning eller 

alternativ  

Vid Socialstyrelsens konferens år 2004 diskuterades diakonins roll och man anknöt 

till Erik Blennbergers forskning i ämnet. Låt oss nu gå närmare in på de fyra begrepp 

som Blennberger (1993) använder i sin teori om frivilliga organisationers roll i 

förhållande till den offentliga sektorn. Blennberger (1993) utgår från frivilliga 
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organisationers sociala insatser i förhållande till offentliga sektorns sociala insatser (s 

43). Diakonin tillhör den frivilliga sektorn men ses som ett komplement till offentliga 

sektorn.  

 

Blennberger (1993) menar att man har haft olika benämningar på frivilligt socialt 

arbete som t.ex. ideell sektor, tredje sektorn, filantropi och välgörenhet mm. Eftersom 

benämningarna varit oklara har forskningsintresset varit osystematiskt och begränsat 

för detta samhällsområde. Det frivilliga sociala arbetet har blivit mer efterfrågat sen 

på 1980-talets slut. Att frivilligt socialt arbete har fått uppmärksamhet har samband 

med krisen i välfärdssamhället och det visas genom olika konferenser, artiklar och 

forskningsprojekt menar Blennberger. Med både hopp och en aning tvivel ställer han 

frågan om de frivilliga sociala insatserna kan hjälpa till att behålla den svenska 

välfärden (s 33). Blennberger (1993) diskuterar om välfärdsstatens rollfördelning 

mellan frivilligsektorn och offentliga sektorn. Han särskiljer fyra olika instanser som 

familj och informellt socialt nätverk, offentlig sektor, frivilliga organisationer samt 

privata företag där man tydligt ser rollfördelningen av välfärdsarbetet mellan frivilliga 

sektorn och offentliga sektorn. Frågan som är viktig att diskutera är hur frivilliga 

organisationer tänker sig rollfördelningen för den sociala verksamheten i samhället. 

Hur bör fördelningen vara mellan t ex familj och nätverk, frivilliga sektorn offentliga 

sektorn och företagen? Det man ser är hur man önskar att rollfördelningen ska vara 

och hur den faktiskt är i samhället. Den viktigaste frågan är rollfördelningen i det 

ideala samhället och den önskvärda rollfördelningen i det nu aktuella samhället. I det 

aktuella samhällets rollfördelning för välfärdsinsatser gör frivilliga organisationer 

direkta sociala insatser och relaterar sin verksamhet till offentliga sektorn. Då kan 

man skilja den frivilliga sektorn från offentliga sektorn med fyra begrepp (s 43). 
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Det första begreppet är avantgarde. Den frivilliga organisationen ser sin egen 

verksamhet som en pionjär inom området och en föregångare för offentliga insatser. 

Avantgarde kommer från franskan och betyder förtrupp. Organisationen ser sig som 

det sociala arbetets förtrupp och ser inte sin verksamhet som ett område som de måste 

bevaka. Tvärtom så hoppas man att offentliga sektorn ska ta över arbetet både av 

praktiska och ideologiska skäl. Den avantgardiska känslan är att man vill driva sin 

verksamhet i det offentliga rummet och nå publicitet (Blennberger 1993, s 44). 

 

Det andra begreppet är komplement. De sociala frivilliga organisationerna spelar 

gärna rollen som komplement till offentliga sektorn mot myndigheter. Komplementet 

kan visa sig på två olika sätt, som parallell resurs eller som extra välfärdsförstärkare. 

Med den parallella resursen menas att den offentliga sektorns resurser inte räcker till. 

Detta betyder att frivilligsektorn driver verksamhet inom samma område som den 

offentliga sektorn. Med extra välfärdsförstärkare menas att frivilliga organisationer 

ger den hjälp som inte kan krävas av den offentliga organisationen (Blennberger 

1993, s 44).  

 

Alternativ är tredje begreppet. Att vara alternativ är att organisationens verksamhet 

har en form av konkurrensförhållande mot myndigheterna. Verksamheten arbetar 

inom samma område men bör ha annan karaktär som skiljer sig från offentliga 

sektorns karaktär.  

 

Det fjärde begreppet är ersättning. Alternativ kan betyda en variant av och det innebär 

att både frivilliga sektorn och offentliga sektorn är lagliga. Men alternativ kan också 
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betyda i stället för och kan betyda att istället för konkurrera inom samma område tar 

den frivilliga sektorns verksamhet över och ersätter den offentliga sektorns arbete 

(Blennberger 1993, s 45). De fyra begreppen kan vara behjälpliga i att reda ut 

diakonins aktuella roll. 

 

5. Två ytterligare teoretiska begrepp 
Vi har valt nedanstående teoretiska begrepp för att med hjälp av dessa få en djupare 

förståelse för diakonernas sociala arbete.  
 

5.1 Empowerment och företrädarskap 

Låt oss inleda med en definition av socialt arbete. I International Federation of Social 

Workers år 2000 definierade man socialt arbete så här ”verkar för social förändring, 

problemlösning i mänskliga relationer, empowerment och frigörelse med syfte att öka 

människors välfärd.  … Principer om mänskliga rättigheter och social rättvisa är 

grundläggande för socialt arbete”(IFSW, 2000). I kapitel 3 summerade vi upp det 

diakonala arbetets nutida egenskaper i relation till dess historiska rötter. Det blev 

tydligt att det har en plats i det moderna sociala arbetet om vi följer definitionen. En 

slutsats var att det är mer proaktivt vilket leder vidare till begreppet empowerment det 

andra är att det inbegriper ett företrädarskap (advocacy). 

 

Begreppet empowerment användes i början av den politiska vänstern, proteströrelsen 

för radikalt socialt arbete. Det användes för diskriminering, fattigdom, och utsatta 

människogrupper som kämpade för sitt värde och sina lika rättigheter. Det talades om 

egenmakt och vanmakt, men de begreppen höll inte. Idag är inte empowerment låst 

till vare sig höger eller vänsterpolitik utan man plockar det bästa ur den för att anpassa 
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den efter sina politiska intressen. Begreppet empowerment vädjar inte bara till 

politiker utan också till den offentliga och privata sektorn där man på något vis arbetar 

med människor (Askheim & Starrin 2007, s 11).    

 

Empowerment kommer av ordet power. På svenska betyder power kraft och styrka 

men kan också betyda makt. Empowerment betyder att skaffa sig styrka, kraft och 

makt kan menas i den här bakgrunden att personer eller grupper, som är i utsatta 

positioner ska skaffa sig styrka för att kunna ta sig ur den maktlöshet som de befinner 

sig i. Genom att ta makten över sina liv kan de motarbeta krafter som håller dem nere 

(Askheim 2007, s 18).   

 

Enligt Payne (2008) är målet för empowerment att hjälpa människor att ta makt över 

sina liv genom att minska både sociala och personliga hinder genom att utöva de 

resurser man har, öka sin förmåga och sitt självförtroende för att använda den makt 

som man har men även att flytta makten från individer och grupper (s 417). 

Empowerment handlar om maktmobilisering och är en lämplig metod att lösa sociala 

problem med. Med maktmobilisering menas ”Som praktisk metod är den process där 

individen tillskansar sig handlingsförmåga. Detta sker bland annat genom att en 

förståelse utvecklas av skälen till den strukturella betingade vanmakt som blockerar 

handlingsförmågan ”(Wahlberg 2009, s 202).  
 

Empowerment handlar om att stärka individer och grupper, ändra deras position från 

svaghet och maktlöshet till att ge dem kraft. Ge människor bättre självförtroende, 

bättre självbild, mer kunskap och färdigheter att klara sig bra och få makt över sin 

situation som man befinner sig i. Man måste utgå ifrån att individens position i 
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samhället inte är medfödd, utan är skapta genom livets olika processer. Processerna 

bestämmer vilken makt individen har över sitt liv och även maktlösheten är skapta av 

människor. Eftersom processerna är skapta av människor kan den också förändras. En 

viktig del är att människor blir medvetna och ser sambandet mellan sin livssituation 

och samhället. När man ökar sin medvetenhet kan man handla (Askheim 2007, s 20).  
 

Inlärd maktlöshet och hjälplöshet är inte ovanligt bland grupper, man arbetar med att 

ta bort maktlösheten för att uppmuntra människor att handla, att ansvara för sitt eget 

liv genom att bygga på individens starka och friska sidor (Tengqvist 2007, s 83). 

 

Syftet med företrädarskap är att företräda maktlösa klienters intressen hos 

myndigheter i den sociala strukturen (Payne 2008, s 416). Ibland behöver de grupper 

eller individer som känner sig utsatta någon som hjälper dem och detta kallas 

företrädarskap. Det kan vara t ex en socialarbetare eller en diakon som representerar 

maktlösa grupper eller individers intressen mot de strukturer som finns i samhället 

(Swärd & Starrin 2006, s 248).   

 

Engel (2006) skriver ”Att det behövs en diakoni som har rätta kunskaper för att kunna 

slussa enskilda vidare eller bistå dem i kontakter med andra instanser” (s 154). En 

diakon kan behöva representera människor som förlorat makten över sina liv och 

hjälpa dem och vara deras röst mot myndigheter. Idag efterfrågar man diakoner som 

vet hur samhället fungerar med hur det ser ut både i samhället och med människors 

utsatthet som får vara förmedlare mellan samhället och människor i utsatta 

livssituationer. Detta är diakoni i en ny form (Engel 2006, s 154). Att företräda 

människor hos olika myndigheter och ut mot samhället är en del i det sociala arbetet 
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som diakonerna gör. 

 

I en rapport från Eurodiaconia (2007) ”Att vara och att göra diakoni” står följande 

under titeln: Advocacy ”Diakonalt handlande innefattar direkta relationer med 

människor i nöd. Men det måste också ha samband med politiskt och socialt 

handlande i syfte att förbättra livsförhållanden för dem som är utan arbete eller som 

lever i fattigdom, för människor med funktionshinder, för gästarbetare och för de 

sjuka för att bara nämna några kategorier. Detta betyder en hängivenhet till 

människor med sådana behov liksom att ge stöd så att de kan engagera sig i att hjälpa 

sig själva att förbättra sina livsvillkor. För att diakonia skall vara politisk diakoni 

måste den befatta sig med både personliga och sociala strukturer”(s 55). 

 

6. Redogörelse av intervjuerna 
Vi kommer att redogöra för intervjuerna en och en och tematisera utifrån vår 

intervjuguide (bilaga 2). 

 

6.1 Intervjuerna 

Intervju med församlingsdiakon 1  

Församlingsdiakon 1 berättar att arbetsuppgifterna är många. Diakonen i Kalmar stad 
säger att ”allt ingår i diakonarbetet, jag brukar kalla mig kyrklig diversearbetare”. I 
arbetsuppgifterna ingår bl.a. själavårdande samtal, sorgegrupper, samtalsgrupper, 
hembesök, besöka boenden och ekonomisk hjälp. Den största delen av 
arbetsuppgifterna är samtal. Arbetet handlar i stort om att ”se, bekräfta och upprätta 
en människa”. Man undersöker vilka behov personen har just nu. Arbetet är 
individuellt. Några människor träffar man en gång och andra följer man i flera år.   
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En diakons arbete riktar sig till alla grupper. Insatserna beror på de omständigheter 
individen lever i och vilka resurser som finns i församlingen. De hänger också ihop 
med vistelsebegreppet, att den som vistas i församlingen ska ha tak över huvudet och 
mat för dagen precis som individen kan få hos socialtjänsten. Diakonen berättar 
emellertid att man inte vill neka individen stöd om den bor i en annan församling, 
utan att man frågar varför de inte vill gå till den församlingen. Diakonen säger att en 
person kanske känner förtroende för diakonen i en annan församling och kan då gå dit 
bara man inte utnyttjar systemet. ”Man har också lovat som diakon att oavsett ras, 
hudfärg, social status eller religion, att inget får hindra utan vi ska ta reda på vad 
individen behöver hjälp med”. Kan inte diakonen hjälpa till ska den försöka förmedla 
den hjälp som individen behöver. 

Diakonen i Kalmar stad säger att arbetet har förändrats. Det finns alltid en grupp som 
behöver någon som talar för sig. ”I kontakt med myndigheter är det en större grupp 
idag som behöver hjälp med det”. Det kan vara svårare att få tag på sin handläggare 
på Försäkringskassan än det var för 10-15 år sedan. Diakonen säger att individen kan 
missuppfatta vad socialtjänsten sagt i ett ärende. Då kan det vara så att hon får följa 
med och lyssna på vad som sagts eftersom man kan tolka olika. Diakonen menar 
också att den ekonomiska delen har blivit större - folk har mer problem idag och 
frågan är varför. Det kan finnas många orsaker. ”Många av individerna förlitar sig på 
det svenska skyddsnätet som är fantastiskt, men det har även stora hål som det går att 
falla rätt igenom”. 

Om det finns resurser att driva socialt arbete säger diakonen att ”vi ska inte vara 
någon filial utan vi ska ha kontakter med socialen, sjukvården, Försäkringskassan 
och vad människan framför mig behöver”. Diakonen säger att de kan peka på vad 
personen behöver och peppa till att söka hjälp. Hon säger också att de inte kan ha all 
kunskap och inte heller alla ekonomiska resurser. Det som är viktigt är att diakonen 
kan förmedla kontakt, ge stöd och att de gör det i kristusljuset. Diakonen har ett 
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kyrkans uppdrag och en vigningstjänst som hon går in i och det är det uppdraget som 
hon arbetar efter. Det kan kallas profetiskt och det talas det redan om i Moseboken 
vad som är rätt och fel.  

Det kan innebära att peka på om försäkringssystemet fungerar eller inte. Diakonen 
berättar att biskoparna har ställt sig bakom upproret mot försäkringssystemet och sagt 
att det inte är människovärdigt att ha ett sådant system. Människor kommer i kläm. 
Hon säger att i Kalmar har det bestämts att man inte gör uppror. ”Men vi har pekat på 
att något är fel och andra har satt igång snöbollen så nu får andra fortsätta och vi tar 
hand om de enskilda människorna som kommer till oss”. Man har gjort en webbsida 
om enskilda fall för att alla ska se hur stort problemet är. Det behöver emellertid inte 
vara diakonerna som gör detta. Diakonerna har slagit larm om att något är fel och att 
de sedan kan fortsätta med andra uppgifter och ta hand om den enskilda människan. 
Hon säger också att man skulle kunna stå på torget och skrika varje dag om 
människor som kommer i kläm.  

Om samarbetet med socialtjänsten berättar diakonen att ”vi har inte ett samarbete så 
att vi arbetar eller träffas ibland”. På socialtjänsten har det varit varierande personer 
som kontaktats men hon berättar att hon aldrig har haft något problem utan hon har 
ringt och frågat och sagt att hon vill veta vissa saker. ”Jag brukar säga att det sitter 
någon här framför mig och vi undrar när vi kan komma”. Diakonen berättar vidare att 
hon brukar följa med individen till socialtjänsten. Hon säger att det känns bra att följa 
med och upplever inte att de tycker att hon lägger sig i. Ibland ringer socialtjänsten 
och frågar om diakonen kan hjälpa till. Hon säger att de inte har något nätverk men 
försöker hjälpa till över gränserna. Om hon varit ensam diakon och det funnits ett 
socialkontor hade det varit lättare att bilda ett nätverk. Hon säger att de första 
diakonissorna var distriktsjuksköterskor alltså sjuksköterskor och slumsystrar, det 
fanns skolor och elevhem men när samhället tog över dessa så fanns det inget behov 
längre. ”Nu har behovet blivit något annat och vad är behovet just nu?”. I Kalmar 
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finns också Statsmissionen som kan hjälpa till att fylla diverse behov. På 
Statsmissionen kan man få speciell hjälp, men diakonen säger att man ska känna sig 
hemma i den församling där man bor. Hon berättar att i församlingen gör man inte 
skillnad på vad behovet är. ”När det händer olika saker i samhället som t ex Tsunamin 
eller Estonia, då är det inte bara i gudstjänsten som folk vill komma och tända ljus 
utan det rör upp många känslor som man inte tänker på när vardagen fungerar”. 
Arbetstiderna är oregelbundna och när det kommer folk som vill samtala kan hon inte 
säga att hon har arbetat hela dagen och gärna vill gå hem - arbetet fungerar inte riktigt 
så berättar diakonen.  

De regler som en diakon arbetar efter för att ge bistånd är att undersöka vilka 
möjligheter man har att få hjälp från socialtjänsten. Diakonen berättar att de inte har 
regler som att man måste stå till arbetsmarknadens förfogande. Det man mest söker 
hjälp för är pengar till mat för en helg, men när de har fått en kasse med mat en gång 
och de fortsätter att komma tillbaka flertalet gånger så undersöker vi vad problemet är 
berättar diakonen. ”Första gången handlar det inte om stora summor, 200 kr till en 
matkasse över helgen är kanske inte mycket, men för den som behöver är det mycket 
pengar”. Man kan göra lite olika som diakon, men hon berättar att i den församling 
där hon arbetar brukar de sätta sig ner tillsammans för att se vad som behöver handlas. 
Diakonen följer med till affären där personen får plocka ihop sin kasse själv, sedan 
betalar diakonen. Diakonen berättar att hon brukar vara med vid inköpen oavsett vad 
som ska handlas. Hon ger aldrig pengar i handen. Det finns en del som använder 
pengarna till annat. År hon med vet hon att de får mat. En del säger att de inte har 
pengar till möbler eller annat och då brukar de åka till Statsmissionen, där får man så 
mycket mer för pengarna berättar diakonen. ”Ibland kommer det familjer där barnen 
vuxit ur gummistövlarna då brukar vi åka bort till Statsmissionen för att titta om vi 
hittar något”.  

Diakoner har tystnadsplikt (bilaga 4) precis som socialtjänsten. Diakonen säger att 
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hon får tänka sig för flera gånger innan hon frågar socialtjänsten om någon individ. 
”Man ska vara försiktig om man ringer till socialen om någon fråga, för att inte säga 
namnet. Den enda skyldighet som jag har är att rapportera när barn far illa och det 
är självklart”. Diakonen säger att hon har tystnadsplikt vad det gäller själavårdande 
samtal. De bestämmer tid, plats och rum och det som sägs där ska inte yttras utanför 
rummet. Möter diakonen någon i offentlig miljö kan det aldrig bli ett själavårdande 
samtal. Hon säger att hon har ett förtroende som måste hållas. 

Diakonen berättar att de grupper som ökat de senaste åren är barnfamiljer men även 
ensamstående äldre kvinnor. ”Vi har en stor grupp ensamma kvinnor 75 år och äldre 
som har varit hemmafruar och de har ingen tjänstepension. De har bara folkpension 
och inget mer”. Hon berättar att de har en låg levnadsstandard. De kan ha 200 kr över 
vilket visar att de inte har rätt att söka ekonomiskt bistånd. De har de svårt och är fler 
än vi tror berättar hon. De yngre kvinnorna runt 65 år har det lite bättre, men många 
av dem har inte arbetat heltid. Gruppen fattiga pensionärer glöms ofta bort.  

Diakonen berättar att hon måste granska om beslut är rätt fattade. Har de fattats på 
riktiga grunder? Hon säger att hon kan hjälpa till med att överklaga. Är beslutet rätt 
fattat måste diakonen hjälpa till att hitta en fast grund för människan. De får alltid mat 
och husrum säger hon. Det handlar inte om att vara glädjecoach utan staka ut en ny 
orientering i livet. ”Det har hänt något som man inte trodde skulle hända och nu har 
det hänt. Därför pratar vi inte om utsatta människor utan pratar om utsatta 
livssituationer. Då känns inte situationen stigmatiserande utan en utsatt livssituation 
kan drabba alla t ex en olycka, huset brinner upp”. Men det finns ett hopp att livet 
kan ändra sig och att individerna kan komma ur situationen som uppstått. Det är 
viktig och det kan vi förmedla. Där tycks finnas ett outtömligt behov säger hon. 

Beträffande om det finns tillräckligt med resurser för att driva socialt arbetet i kyrkan 
säger diakonen att behovet aldrig tar slut. Behovet av hjälp och stöd i olika situationer 
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är outtömligt. Diakonen berättar att hon brukar fråga konfirmanderna om de är döpta i 
kyrkan och är de det brukar hon säga att de är diakoner. ”Det är varje kristen 
människas uppgift att det som vi fått uppleva i Kristus d.v.s. glädjen, ska vi dela med 
oss av till andra. Vi ska inte göra goda gärningar för gärningarnas skull, det kommer 
man inte in i himlen på men tillsammans med ett kärleksfullt hjärta”. Diakonen 
berättar att mycket diakoni sker i församlingarna när man t ex hälsar på sin granne 
som är sjuk, tar hand om någon som är ensamstående. Det är diakoni säger hon. Sedan 
finns det tyngre och svårare saker som man anställt en diakon för, som t ex själavård 
eller krishantering. Det kan inte vara vem som helst i församlingen som tar hand om 
sådana uppgifter, utan då finns diakonen med sin utbildning som kan ta hand om de 
uppgifterna.  

Diakonen säger att de grupper som kommer till kyrkan pratar om diakonin mun till 
mun och det sprider sig som ringar på vattnet. ”Prata med diakonen i kyrkan, de är 
inte omöjliga? Du kan få hjälp och det är inte bara ekonomiskt utan du kan få hjälp 
med det som du behöver”. Ibland ringer psykiatrin om saker som de behöver hjälp 
med och som de vet att vi kan, säger hon.  

Diakonen berättar att de har ett stort förtroende bland människor som är fantastiskt, 
även då bland människor av andra religioner som söker asyl genom dem. ”Kan ni 
hjälpa oss? Det är viktigt att inte missbruka det förtroendet”.  

De som har den minsta inkomsten är den grupp som syns först, de har inga reserver 
att ta av säger hon. ”Många har idag inga sparade pengar att ta till i situationer när t 
ex saker går sönder som man hade förr. De har inte den marginalen idag och inte 
heller de som har medelinkomst går fria från eventuella ekonomiska bekymmer. De 
har inte råd att vara sjuka. Idag ska man ha allt. Förr så rättade folk sig efter den 
nivå man låg på. Ibland får man avstå vissa saker för att t ex ge barnen andra saker. 
Hjälp till självhjälp är vanligt! Man hjälper ingen genom att ge människor en viss 
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summa pengar i månaden utan här gäller det att hjälpa till att hitta en vettig 
situation”. Någon gång har diakonen även fått hjälpa till att lägga upp en budget. För 
det mesta har individen pengar men har svårt att prioritera. Det ökar en människas 
självkänsla att inte vara beroende, säger hon. 

De verksamheter som finns i kyrkan är dagledigträffar, caféverksamhet, 
barnverksamhet, sorgegrupper, samtalsgrupper, diakonigrupper med hembesökstjänst 
som diakonen leder. Diakonen berättar att just nu har de ingen samtalsgrupp för 
ensamstående kvinnor, men att det har funnits. Behovet finns inte just nu men ändras 
det så brukar vi starta en grupp för ensamstående kvinnor. ”Vi har alltid sorgegrupper 
eller samtalsgrupper”. 

Diakonen i Kalmar stad berättade vad hon tyckte att diakonalt arbete är för henne. 
Kännetecknet som de flesta diakoner har är en grön skjorta med vit krage och att 
diakonen genom sin vigning i kyrkan får ett halsband ”där korset är givet. Det är 
Kristus. Samtidigt är det en rund ring som vi kan se som hela vår jord eller en helhet. 
Vi ser till hela människan. Korset som går över hela jorden inte bara en liten bit 
någonstans. Duvan kan vara den helige andens duva som väcker vår tro, men den här 
duvan är också Noas duva eftersom den har en olivkvist. Duvan kom tillbaka med ett 
grönt färskt blad alltså bud om liv”. En diakon kommer med liv, alla har ett värde, 
man är älskad för den man är.Vi ska se medmänniskan och detta görs genom Kristi 
uppdrag genom vigningen berättar hon. 

Intervjun med församlingsdiakon 2 
Församlingsdiakon 2 säger att hennes arbetsuppgifter kan vara vad som helst. Främst 
handlar det om att ta emot samtal med människor som söker hjälp, som hon kan 
skicka vidare i vissa fall, annars fortsätter de att träffas. Det kan vara de mest skilda 
problem som människor har och både unga, gamla, män och kvinnor. Det kan ringa 
någon en dag och så får hon ta hand om det. De har sorgegrupper och 
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efterlevnadsgrupper som de lägger upp på olika sätt berättar hon. De träffas ett antal 
gånger och går igenom och bearbetar sorgen i olika steg. Det är ganska krävande att 
ha kontakt med 6-7 stycken människor säger hon. Diakonen berättar att hon även har 
enskilda samtal. Alla passar inte i att träffas i grupp och det är mycket krävande att 
sitta och lyssna. ”Man måste vara så oerhört uppmärksam på var och en. Första 
gången hade jag ont i hela kroppen när jag kom hem”.  Det är krävande fysiskt, det är 
mycket som kommer upp, men det är mycket glädje med det också säger hon. De blir 
som nära vänner och det är svårt att skilja på vänskap och yrkesrollen. Många minns 
det där nära förhållandet de hade i sorgearbetet.  

Diakonen minns också vissa svåra saker, men säger samtidigt att hon inte kan gå och 
bära på allt utan måste kunna lämna och det är det svåra. Hon säger att hon måste ha 
någon form av privatliv och det kan vara svårt att ha på en liten ort. Diakonen berättar 
att hon inte bara vill säga hej utan kräver mer av sig själv och stannar ofta och frågar 
hur det är.  

Det är inte svårt att hålla på tystnadsplikten men det gäller att veta vad man säger. 
Hon är inte rädd att säga ifrån om någon människa tror att hon går och pratar om dem. 
”Man får ha någon förtrogen som man kan prata med som pastorn, det måste man ha. 
Man får välja rätt person som också har tystnadsplikt”.  

Diakonen upplever att det är mer ekonomiska problem nu än förr. Ensamstående 
mammor kommer oftare och många av dem känner hon sedan de var små. Det har 
alltid funnits människor med ekonomiska problem men det har blivit fler idag. ”Jag 
kopplar ihop det med samhället i stort, ensamstående mammor man har ett par tre 
barn man måste ju ha kläder, man måste ha allt möjligt till sina barn och allt kostar 
ju, det är svårt inga jobb, deltids arbete och svårt att behålla sina jobb. 
Arbetsmarknaden är svår”. 
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Diakonen talar om att hon aktar sig för att ta över ansvar utan vill att individerna ska 
ta eget initiativ. Det beror naturligtvis på vad det är för människor, men hon vill 
bedriva hjälp till självhjälp. Hon berättar att hon följer med till läkaren när det är 
människor som inte klarar sig själva, men känner hon att de klarar sig själva så kan 
det räcka med att hjälpa till att ringa innan för att vara lite stödjande. Hon önskar att 
de inte behöver komma så många gånger och att livet ordnar sig för dem. Diakonen 
säger också att hon inte vill att människorna ska förlita sig helt på henne utan att de 
ska klara sig själva, det är ju det de går ut på. Hon berättar att hon kan förmedla ett 
samtal med Socialförvaltningen. Det gör hon ofta men kan aldrig diskutera någon 
enskild människa. Det har varken socialtjänsten eller församlingsdiakonen rätt till. 
Ibland följer hon med till lasarettet men då är det kvinnan som hon har bredvid sig 
som vill att diakonen ska vara med. Då tycker man att det är en annan sak, men 
samtidigt inte ila iväg för mycket. Man måste tänka sig för så man inte tar på sig för 
mycket ansvar säger hon. 

Om det ringer mitt i natten och det är familjebråk så berättar hon att hon aldrig åker 
själv utan då ringer hon till Socialförvaltningen, så får de ringa sin chef så åker de 
tillsammans. Diakonen berättar att hon tycker att de samarbetar på ett sätt men inte på 
ett annat. ”Det går inte att samarbeta med Socialförvaltningen de har ju absolut 
tystnadsplikt och därför så är det en viss gräns”. Men i vissa fall har de åkt 
tillsammans men då måste personalen på Socialförvaltningen ringa och fråga sin chef 
först. 

Diakonen säger att hon kan känna att hon och socialtjänsten är ett komplement till 
varandra, men samtidigt så vet de inte så mycket om varandra utan det man vet är vad 
människan själv berättar. ”Det är ju inte så att vi sitter och pratar om människor att 
då gör ni så och vi så det förekommer ju aldrig och så ska det ju inte vara”. Hon 
berättar inte vilka som kommer till henne och om hon skulle fråga Socialförvaltningen 
någon gång så säger de aldrig saker som de inte får. ”Då kan jag fråga så här att nu 
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har jag en kvinna här med det namnet som jag tycker behöver hjälp är det ok tycker 
du så behöver jag inte veta mer. Jag kan inte ringa dit och fråga om hon får 
socialhjälp de talar de ju aldrig om för mig. Utan det jag frågar efter är den som 
kommer så får jag själv fatta beslut antingen litar jag på dem eller inte”. 

Diakonen anser att kyrkan har resurser att bedriva socialt arbete och hoppas verkligen 
att de har det i framtiden också; dels att de har personal (att det finns någon) och dels 
att de använder de medel som kyrkan har tillgång till för att hjälpa människor. ”Det är 
en självklarhet i kyrkans arbete, det är en självklarhet i kyrkans arbete att det är en 
målsättningen att man ska jobba med diakoni i kyrkan”. Det utgör en stor del av 
kyrkans arbete. Det är ibland det viktigaste. 

Påskupproret i Lund har hon hört talas om, men har inte märkt någon större skillnad i 
sin församling när det gäller utförsäkrade. Hon kommer inte på om de har haft några 
utförsäkrade men tycker att det är bra det man gör i Lund och att det är helt rätt.  

Diakonen berättar att det är hon själv som avgör vad som krävs för att få hjälp. Hon 
ger aldrig pengar direkt till individerna utan om en person har problem med hyra eller 
mediciner så begär hon att få räkningen och så betalar hon direkt. Tidigare gick 
diakonen och hämtade ut medicin. Hon berättar att hon precis har varit och köpt mat 
till en barnfamilj som behövde mat. Hon lämnar inte pengar och säger inte till att det 
kommer någon och handlar eller att de får följa med dem och handla. Hon vill inte 
utsätta människor för dåligt bemötande men även att en sådan sak kan utnyttjas fel. 
”Man får tyvärr vara lite misstänksam, det är mycket som händer många frågor. De 
får säga vad de vill ha och så handlar jag och så får de hämta det här”. Mycket 
händer, många frågar mycket och många märkliga telefonsamtal har kommit under 
årens lopp. Diakonen säger att hon får vara försiktig både när hon svarar på sin 
arbetsplats och hemma. ”Man kan ju aldrig kolla allt, om man betalar hyran åt någon 
så har ju de pengarna över men man kan aldrig kolla.” Hon säger att hon har lite på 
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känn om människor har alkoholproblem och att hon har fått gå olika kurser. Man 
märker det och ser det. ”Men visst kan man bli lurad men det får vi ju ta”. 

”Jag tror inte att människor vet vad jag gör, jag tror inte att de förstår vad jag gör, 
utan de tror väl att jag jobbar lite i kyrkan det är väl ungefär vad folk i allmänhet 
tror”. Eftersom diakoner har tystnadsplikt så kan de inte gå och prata om vad de gör i 
sitt arbete. Församlingen ligger på en liten ort och tankar om hot kommer upp. Hon 
berättar att hon har blivit hotad av en man och polisen blev inblandad.  Polisen har 
hon haft kontakt med många gånger när det gäller ungdomar. De hade många 
flyktingar i sitt arbete för några år sedan då var det många som kom till kyrkan. Det 
har varit mycket följder av det och att de känner församlingsdiakonen. Det var mer för 
några år sedan men nu har man inte mycket flyktingar säger hon. 

Arbetet i kyrkan är ca.1,5 timma i veckan och resten är diakonalt arbete berättar hon. 
”Man måste ha lite självkontroll man kan ju jobba hur mycket som helst. Jobba för 
lite tror jag aldrig att man kan, man måste ha lite självföraktning och känna efter hur 
mycket man orkar. Det blir mycket och man måste komma ifrån och göra något annat. 
Det är lätt att saker förföljer en och att man grubblar när man ska sova. Det får man 
inte rätta sig på, det är viktigt för annars tror inte jag att jag skulle orka om man inte 
kan slappna av. Man tycker synd om folk och man engagerar sig. Hjärnan arbetar 
fast man inte vill”. Det diakonala arbetet kan handla om allt från sorgegrupper, en 
grupp för enbart herrar och en för damer, ensamstående pensionärer, barn och 
ungdomsgrupper. Diakonen säger att hon har kontakt med familjer, konfirmander, 
kokar morgonkaffe, har morgonbön och sjunger morgonpsalm och har mässa, 
syföreningen, körer. Hon menar att det är oerhört nyttigt att sjunga när man inte mår 
bra. Nästan allt är diakonalt arbete som diakonen gör. Hon säger att de är väldigt 
öppna här och alla tar tag i saker om det skulle behövas. Hon ändrar grupperna och 
arbetet efter behov. När det kom mycket flyktingar var de väldigt anpassningsbara. 
Mammor, barn och yngre ensamstående män i gruppen kom och då såg diakonen till 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                              44    
 
 
 
 

att anordna grupper för dem så de kunde träffas och fika.   

Avantgarde kan hon inte riktigt förklara men berättar att det finns diakoner som driver 
på politiskt i samhället som exempel. Själv är hon engagerad politiskt men inte i 
samband med sitt jobb. ”Tyvärr så är kanske kyrkan inte så framåt utan det kanske 
går bakåt. Alltså vad det gäller arbetet utåt”. Diakonalt arbete ingår i kyrkans 
uppgifter. Mycket ingår i prästernas arbete om man inte har någon diakon anställd. 
Det är bara stora församlingar som har råd att anställa en diakon. Kyrkan bedriver 
diakonalt arbete på många olika sätt. De besöker bland annat kommunens äldreboende 
regelbundet berättar diakonen. 

Då man kommer i kontakt med kyrkan är det kanske i samband med dödsfall och då 
är det omfattande uppföljning, hembesök och man ringer många samtal berättar hon. 
Det är inte begravningsbyrån som sköter det utan det är kyrkans folk.  

”Man tror att kyrkan är på söndagen men det är dagligen man gör någonting precis 
varenda dag är det någon som kommer och söker hjälp på ett eller annat sätt”. 
”Egentligen är det så självklart det där med diakonalt arbetet att man är 
medmänniska man kan ju inte vara så mycket mer, man kan ju inte göra några 
underverk utan att man lyssnar på människor och att man är medmänniska så som 
man själv vill bli bemött om man kommer i trångmål eller det händer något dödsfall i 
familjen. Hur vill man bli bemött tänker jag då? Så man kan vara till någon nytta och 
jag tror inte man kan lära sig det. Jag sa en gång att jag ville bli vigd diakon eftersom 
jag får ta emot så mycket förtroende, vad kan du lära dig, du som kan allt det är väl 
inte lönt i din ålder. Och då litade jag på det men det hade varit skönt att vara vigd 
diakon för att det hade känts mer som jag hade rätt att ta emot så mycket förtroende 
från alla människor. Ett djupare uppdrag, alla har ett uppdrag och alla ska bry sig 
om sina medmänniskor. Men nu är det som det är”. 
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Intervjun med församlingsdiakon 3 
Församlingsdiakon 3 berättar vilka arbetsuppgifter hon har och ger en kort 
beskrivning: ”Då kan man jätteenkelt säga så här att ta hand om det som är runt 
fötterna”. Diakontjänster är mycket olika och beror på kontexten och hur man har 
ordnat det för sig i de olika församlingarna. Diakonen berättar att de har ett stort 
gemensamt arbete mellan kyrkorna som heter Hela människan. Det kallas för RIA 
(rådgivning i alkoholfrågor) och är församlingarnas stora diakonala arbete. För det 
mesta handlar det om människor som har problem med missbruk av något slag i 
samband med RIA. Hon säger att de inte delar ut några ekonomiska bidrag utan då får 
individerna gå till RIA dit kyrkan skickar pengar. Kyrkan ger inga ekonomiska 
bidrag, men de kan ge individer stöd. Diakonen säger att de hänvisar dem till RIA och 
det handlar om att vara professionell i sitt arbete. På RIA finns professionell personal 
och kyrkan har sett till, så att de inte ska behöva dubbeljobba. På RIA har man samma 
utbildning som en diakon har. Diakonen berättar att det finns nya grupper som 
kommer dit och det är grupper som inte klarar av den situationen som de hamnat i. 
”Vi såg det mycket vid arbetslöshetsslaget för några år sedan även om det var 
förhållandevis lindrigt till den stora arbetslösheten som vi hade”. Där uppträdde en 
ny grupp som behövde hjälp och det upptäckte RIA. Man såg det mer än man såg 
utförsäkrade idag berättar hon. 

Hennes arbete som diakon handlar om att sätta andra i arbete, att ge struktur åt 
fritidsmedarbetare och även schemalägga deras arbete. Det finns många boenden i den 
här staden och där har hon fritidsmedarbetare som går in i olika uppgifter. Det handlar 
om att utbilda, underhålla och handleda dessa fritidsmedarbetare och det är en del av 
hennes arbete. ”Den andra delen av mitt jobb är det som man kan kalla för 
krishantering, själavård, medvandrare alltså det personliga mötet med människor när 
man behöver det och det är utifrån den utbildning som jag har helt naturligt att jag 
arbetar med det”. Diakonen berättar att hon samarbetar med öppenpsykiatrin och det 
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kan hända att läkare remitterar patienter till diakoner för ett själavårdande samtal. 
Läkarna menar att de inte kan behandla vissa saker annat än genom samtal, som ska 
utföras utifrån de förutsättningar som personen befinner sig i och det är en stor del av 
hennes arbete: Gå med dem när allt faller eller se en utveckling på längre sikt. Detta 
är det stora bitarna i arbete. Sen är hon med i gudstjänsterna men det gäller för alla 
diakoner. Diakonens arbetsuppgift är att vara arbetsledare och se till att det som 
behöver göras blir gjort berättar hon.  

Det är många äldre som bor i den här församlingen och det finns många boenden som 
diakonen arbetar på. Arbetet riktar sig till stor del till de äldre i församlingen, men 
berättar att hon arbetar med alla grupper. Diakonen berättar att det finns de som 
behöver krishantering, Just nu finns en kvinna vars man slår henne och hon behöver 
finna en bostad där hon kan känna sig trygg. Här handlar det om att möta människan 
där hon är och det kallas själavård. ”Själavård och terapi ligger nära varandra och då 
får det vara så. Människor som är i utsatta livssituationer är en stor del av mitt jobb”.  

Diakonen berättar att hennes arbetsuppgifter har förändrats. Man hjälper inte en 
människa genom att vara godtrogen. Man ger dem t ex ris i plastpåse istället för 
förpackningen för att de inte ska kränga saker så att sakerna ska användas till det som 
de är tänkta för. Man ger saker av barmhärtighet till dem som behöver det. ”Den 
medvetenheten tycker jag finns på de flesta håll i kyrkan, inte alltid men på de flesta 
håll där man har arbetat med den här problematiken”.  

Diakonen säger att hennes arbetsuppgifter också är att rekrytera fritidsmedarbetar till 
olika boende för att de ska lyssna och samtala med de boende. Hon pratar om det 
”goda samtalet”. Alla vill berätta sin livshistoria och att någon lyssnar på dem. Hon 
säger att de kallas för värdar och det arbetar tre varje söndag. Hon behöver rekrytera 
flera eftersom samma fritidsmedarbetare inte kan arbeta varje söndag. Diakonen 
påpekar att hon själv inte är med men att hon har satt igång det. 
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Sorgegrupper har de kontinuerligt och det är viktigt ”Vi har inte nätverk i vårt 
samhälle som vi hade förr”. Två diakoner arbetar tillsammans med sorggrupperna. 
Detta är en ren diakonal verksamhet. Vem är det som har sorg? Tidigare var det maka, 
make och sambo kanske. Diakonen menar att de inte kallar dem anhöriga, vi säger 
närstående och det kan vara den som står nära den som avlidit t ex grannen eller 
vänner. Detta med närstående har blivit ett bredare begrepp. Diakonen berättar att de 
ringer till de närstående och bjuder in dem till sorgegrupper eller om de vill ha enskilt 
samtal. Det handlar om hjälp till självhjälpsgrupper. Då försöker man hitta en lösning 
genom att låta människor mötas. Det är kyrkans sätt att arbeta - att låta människor 
mötas. 

”Vi behöver mer resurser för att driva socialt arbete, vi behöver fler diakoner skulle 
jag vilja säga, pengar är bra att ha”. Diakonen tycker det är bra att kyrkan inte i 
första hand bidrar med pengar, men att de kan behöva gå in där det kniper ibland. 
Men det gör kyrkan i ringa utsträckning i den här församlingen berättar diakonen. Det 
har oftast funnits fonder fast nu är fonderna tömda och de ger inga ekonomiska medel 
längre. Marknadsvärdet har gått ner och fonderna ger inte så mycket längre. Diakonen 
säger att de har haft några små fonder med mindre belopp och dem har hon stoppat in 
där de har gjort någon skillnad t ex hos en familj som behövt lite pengar.  

Diakonen berättar om vad avantgarde är och vad det står för. ”Det är en form av 
framkantsformering på något sätt”. Institutionen bör vara i framkant. ”Man lyfter, 
man påtalar och man väsnas så att det blir något och vi är väldigt nöjda med 
resultatet, här kommer regeringstjänstemän, ministrar och vill ha ett samtal med 
kyrkan om det här”. Detta handlar om att upptäcka att det finns stödsystem som 
behöver bli bättre där människor hamnar i kläm som t ex försäkringssystemet. Hon 
säger att diakoner hjälper till att sätta bollen i rullning och sen lämnar de över till 
politikerna för att fortsätta med andra uppgifter. Diakoner stödjer marscher för 
folkgrupper i utsatta livssituationer. Det finns nog ingen arbetsplats som är så radikal 
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som kyrkan. Kyrkan är politisk men inte partipolitisk. Samma sak gäller 
påskuppropet. Kyrkan ska vara profetisk och lyfta det som gör att människor kommer 
i kläm tycker diakonen.  

Socialtjänsten menar diakonen ska finnas och de behövs båda, men att de kommer in 
från olika håll. ”Ibland kan man behöva både socialtjänstens tjänster och kyrkans 
tjänster”. Hon säger att de inte vill ta över utan de vill slussa folk vidare och göra 
människor självgående och hjälpa dem att kunna använda sig av socialtjänsten. Det 
finns ett samarbete med socialtjänsten. ”Samarbetet handlar här om att gå med, 
slussa och förmedla”. Diakonen säger att de hjälper människor att använda sig av 
socialtjänsten.  

”Kyrkan har ett uppdrag och det är det som är det primära. Det ligger i kyrkans 
uppdrag att utföra diakoni”. Diakonen säger att hon inte ser sig som ett komplement. 
Kyrkan har ett uppdrag att se det ingen annan ser och sedan lämna över det till 
samhället. Kyrkan stödjer samhället men när problemet synliggjorts vill kyrkan att 
samhället tar över ansvaret. ”Samhället är en trög institution, det kan kyrkan också 
vara men vårt uppdrag är att se det ingen annan ser eller som det också heter att gå 
dit ingen annan går”. Diakonen säger att när de har uppmärksammat att det finns 
problem ska det kunna lämnas över för att de ska kunna ägna sig åt annat.  

Diakonen berättar om de förväntningar som hon tycker att samhället har på kyrkan 
och diakonin. ”Svaret blir detsamma som förra gången. Det är kyrkans eget uppdrag, 
så egentligen spelar det inte så stor roll om det finns förväntningar eller inte, det är 
Svenska kyrkans kärna”. Det är många som är med i Svenska kyrkan för det 
diakonala arbetet. Det är det arbetet som man värdesätter och ett arbete som man vill 
stödja.  

”Vår första regel är socialtjänsten”. Detta gäller alla diakoner. Diakonen berättar att 
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de följer med till socialtjänsten om människan vill det, man kanske känner att man 
inte fått sitt behov tillgodosett eller att man vill ha stöd. ”Vi för aldrig någon annans 
talan, utan går med, vara ett stöd för, finnas till för, hjälpa till att förklara kanske 
men inte ta över”. Det är första regeln. Sen kan det finnas omständigheter som 
socialtjänsten inte kan ta hänsyn till och där kan kyrkan gå in med förnödenheter.  

Diakonen säger att hon har också en regel som handlar om tystnadsplikten. Hon 
berättar att hon aldrig skulle ringa upp socialtjänsten och prata om någon. Diakonen 
säger att hon kan vara ett stöd för någon som talar för sig själv, men inte ringa upp 
socialtjänsten och tala om någon. ”Jag skulle göra det om jag blev ombedd och den 
vederbörande sitter i rummet. Jag skulle inte göra det annars”.  

”Självklart, samhället har förändrats så ja det har skett förändringar. Vi jobbar nog 
generellt väldigt olika idag mot vad vi gjorde för tio år sedan”. Diakonen berättar att 
hon arbetar mycket mer med fritidsmedarbetare än tidigare och de når fler och kan 
täcka in fler grupper. Det är en stor skillnad.  Diakonarbetet och fritidsmedarbetarnas 
arbete är lika mycket värda men det finns arbetsuppgifter som bara en diakon kan 
göra som t ex själavårdssamtal. Ser man tillbaka så var diakonens arbete förr att göra 
hembesök och ”tjänsten kom inte så många till godo om en ska knalla runt”. Idag 
tänker man på ett annat sätt. Generellt är det skillnad där, uppgifterna förändras med 
tiden och behoven är annorlunda idag än tidigare berättar diakonen.  

”En sak som man alltid får leva med och det har tagit tid för mig är att det skulle ha 
blivit mer gjort”. Det finns grupper där behovet inte är tillgodosett. Det finns enskilda 
människor som heller inte fått behoven tillgodosedda. Men om tiden är slut hur 
hanterar man det säger hon. Diakonen menar att antingen tänjer man på sig själv eller 
försöker man lära sig att leva med det. Man kan inte tillgodose allt utan man kan 
lämna över det till någon annan som kan se till deras behov. Ibland måste man göra 
det annars blir arbetet svårt att klara av eftersom arbetet är ensamt. Man har oftast 
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stöd av prästen i Kyrkan. Men det är viktigt att man pratar med andra diakoner och 
frågar om råd ibland säger hon.  

Diakonen berättar att många tycker att det är lättare att gå till kyrkan och det kan ha 
många orsaker. Det kan vara så att personen varit så många gånger på socialtjänsten 
att man inte är önskvärd där längre. Många klarar inte av att be om hjälp. Många 
ålderspensionärer kommer och ber om hjälp och de har det svårt. Tidigare har man 
äskat pengar för att ha till hjälp och därför funderar kyrkan på att ta upp kollekt till det 
egna arbetet som de kan använda sig av till människor som behöver det. ”Man ska 
kunna stödja där det faktiskt är befogat”. Det finns grupper som man kan peka ut men 
diakonin är till för enskilda människor berättar hon. Människor som kommer till 
kyrkan försöker man hjälpa och har man inte resurser så visar man dem vidare. ”Jag 
är inte ett dugg främmande att visa dem vidare till en ortodox präst eller en imam”. 
Hon säger också att de har haft mycket flyktingar från Eritrea och även från Iran och 
Irak som diakonen har försökt att hjälpa.  

Just nu har personalen Cabaret ”Det har varit ett sätt att dra in pengar till att avskaffa 
hungern. Vi har sagt att det ska vara dyrt att se den här personalen apa sig”. Det är 
kyrkans fritidssyssla. De flesta församlingar har konfirmandgrupper, sorgegrupper, 
ungdomsgrupper. Reseklubben kan man gå med i efter konfirmationen. Man gör t ex 
kokosbollar och samlar i pengar och för dessa pengar gör man en resa, ”ett 
ungdomsarbete i vår tid”. De flesta tycker om att resa men alla har inte råd. Det finns 
också dagledigträffar i den här församlingen. Det kommer bussar från olika håll i 
församlingen och man träffas varannan vecka. Då har man någon form av program 
och det ska inte bara vara underhållning. Någon form av tema finns alltid inför 
träffarna säger hon. Diakonen sammanfattade vad diakonalt arbete var för henne och 
då sa hon ”att möta människan där hon är”.  

Intervjun med församlingsdiakon 4 
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”Jag arbetar mot individ grupp och samhälle”. Församlingsdiakon 4 har mycket 
samverkan i samhället. Diakonen berättar att hennes arbetsuppgifter består av många 
olika arbetsuppgifter allt från själavårdssamtal till att hjälpa människor med att köpa 
mat. Hon delar aldrig ut pengar utan handlar en kasse mat som räcker över helgen. 
Hon gör även hembesök hos dem som fått mat. Det finns en del som försöker att lura 
till sig saker och så ser det ut i samhället idag säger hon. Diakonen arbetar också med 
asylfrågor. Många människor söker sig till kyrkan för att det är lättare att gå dit än till 
Socialtjänsten ”och det har ökat. Där gäller det att jag är försiktig för det gäller att 
hjälpa den enskilda människan som varit på socialen och fått hjälp och även kommer 
till mig och söker hjälp”. Diakonen berättar att hon använder sig av hjälp till 
självhjälp och hjälper dem med en liten del på vägen. Många människor har dåliga 
erfarenheter av Socialtjänsten men det gäller att övertyga dem att trots det gå dit igen. 
Hon berättar också att de inte har sorgegrupper i kyrkan just nu, men att hon gör 
hembesök hos dem som har sorg. Annars brukar diakonen och prästen ha 
sorgegrupper tillsammans. Diakonen berättar att arbetet riktar sig till individ, grupper 
och ut mot samhället.  
 
Diakonen berättar att arbetsuppgifterna har förändrats. ”Jag måste följa med i 
samhället struktur. Jag kan inte bara låsa in mig på mitt kontor utan jag vill också 
vara där ute där folket är”. Diakonen säger att hon har byggt upp ett 
frivilligarbete. Hon har många frivilliga som besöker de äldre. Det finns ca 30-35 
frivilliga som ingår i olika grupper från olika församlingar. De är ute i samhället och 
gör hembesök och åker till de äldreboenden som finns i församlingen. 
Frivilligarbetare hjälper till vid öppet hus och vid soppluncherna. Frivilligarbetarna 
har utbildning och arbetar under sekretess som även hon har som diakon. De har fått 
ett kort att de har en besökstjänst som de kan visa upp vid hembesöken. Utan dem 
säger hon att hon inte skulle klara sig i det arbete som hon har idag. 
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”Ja alltså vi har resurser, men jag tycker väl att man skulle ha mer resurser om jag 
säger så”. Man hör hur andra diakoner har det och att de också har ganska mycket att 
göra. Man måste kunna sätta gränser för sin egen skull. Man är tacksam för alla som 
jobbar frivilligt och att man kan komplettera varandra i arbetsgruppen. Församlingens 
medlemmar kan ge gåvor till de fonder som finns i kyrkan. Många medlemmar 
lämnar pengar efter sig i stt dödsbo och där kan man söka ekonomiskt bistånd. Det 
finns olika fonder för olika ändamål. ”Jag kan söka i andra fonder som finns i stiftet 
men jag måste alltid göra det skriftligt”. Man måste lämna en orsak till varför man 
söker bistånd berättar diakonen.  

Diakonen berättar vad hon vet om avantgarde. Hon tror det är något franskt men kan 
inte översätta det. Det är t ex som påskupproret. De har varit med och skrivit på listor. 
De ringde från yrkeskollegiet och frågade om hennes församling skulle vara med i 
påskupproret. ”Det är viktigt att man är med och stödjer. Utförsäkrade är också en 
grupp som ökar. Det är också en orsak till människors utsatthet i samhället”.  
                                              

Diakonen berättar att hon samarbetar med Migrationsverket, Landstinget, kommunen, 
Socialförvaltningen, biståndshandläggarna och hemtjänsten. ”Det är ett nätverk som 
jag byggt upp. Jag gick ut och presenterade mig hos cheferna i alla förvaltningarna 
här”. Hon säger att hon gick ut och talade om vem hon var, vad hon arbetade med 
och vad hon kunde bidra med i kommunen. Man vet inte riktigt vad de tycker om 
kyrkan men hon säger att hon blev väl mottagen. Diakonen tycker att de kompletterar 
varandra eftersom det finns ett bra samarbete. ”Det känns som om det blivit kvalitet i 
arbetet, det svåra i arbetet är sekretessen, att man inte får lämna ut någon”. Hon 
säger att hon kan följa människor till Socialtjänsten om de inte vågar gå dit själva, då 
gör man det tillsammans. Det finns de som hamnar mellan stolarna och det kan bli en 
svår situation för dem säger hon. 
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Här har man ett nätverksarbete där diakonen finns med och det kan handla om akuta 
situationer. ”De kan ringa till mig från Socialförvaltningen om en människa som 
behöver själavård eller stödsamtal”. Ibland ringer hon till socialtjänsten när hon ser 
att någon kommer till kyrkan och behöver ekonomiskt bistånd där Socialtjänsten kan 
hjälpa till. Diakonen säger att hon kan kontakta socialtjänsten när hon ser att en familj 
har det dåligt ställt. ”En familjeverkstad har vi gått ihop och ska göra nu så vi är en 
liten styrgrupp, och det är jag från kyrkan och chefen från Socialförvaltningen och 
frivilliga från Filadelfiakyrkan och Landstingets barnsjuksköterska”. Diakonen 
berättar att de ska träffas nu och de har träffats en gång tidigare och det är något helt 
nytt. Diakonen berättar att hon har ett samarbete med Landstingets psykolog och de 
slussar folk emellan sig. När Hälsocentralen ser att det rör sig om saker som en diakon 
kan så skickar de dem till kyrkan och diakonen skickar vidare när det är något som 
hon inte kan. Det gäller att vara ödmjuk inför arbetsuppgiften. ”Man ska inte ta på sig 
en annan yrkesroll”. Den största gruppen som kommer hit har utomstående skickat 
till oss berättar diakonen.  

I den här kommunen arbetar man med utsattheten och nöden. ”Jag får lyssna in, se 
bedöma och handla”. När man ser att nöden är stor att man måste göra något, måste 
man samtidigt vara försiktig. Diakonen menar att hon bör lära känna människor lite 
mer än att bara träffa dem vid ett besök. Men ibland kan man behöva handla vid första 
besöket. Det finns en budget i varje församling som är till för diakoni som förvaltas 
till olika medel men den ska räcka till annat också. Hon säger att hon själv har en 
regel som hon måste följa och det är tystnadsplikten. Den är otroligt viktig, 
tystnadsplikten inger förtroende påpekar diakonen. ”Jag har varit diakon i 5 år och 
jag ser förändringar på dessa 5 åren. Det finns de som har det jättebra i samhället 
men andra som har det lika dåligt. Man ser hur klyftorna ökar. Det är därför viktigt 
att vi följer samhällets strukturer i vårt arbete”. 

Diakonen säger att hon har fått mer arbete i församlingen och det är viktigt att hon 
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kan sätta gränser. ”Det är så lätt att det kan flyta ut i så mycket tid”. Hon säger att 
som diakon behöver man vara rädd om sig själv i yrket med att hjälpa andra 
människor. Det finns vissa ärenden som man bär med sig hem och tänker på. Hon 
säger att hon ibland funderar på hur det ska gå och hur man ska lösa det här 
problemet. Det fungerar inte varje dag att ha det så. ”Man måste kunna stänga sin 
dörr ändå när man kommer hem. Ibland kan man komma till affären för att handla 
och står i kö och människor säger att du som är diakon och arbetar i kyrkan och sen 
är pratet igång. Man måste begränsa sin tid också. Människor tar reda på en och 
knackar på dörren. Det finns de som ringer på mitt privata hemnummer. Människor 
tar sig friheter ibland”. Hon säger att hon inte bör avspisa någon men kan visa dem 
vidare till någon annan, men ibland är hon tvungen att åka ut.   

Det är många ensamma som söker sig till församlingen. Det finns en grupp mellan 20-
30 år där det finns mycket ensamhet. ”Man behöver en vuxen att prata med. Det är en 
grupp som jag ser markant har ökat”. Den grupp som är arbetslösa och de som gått 
igenom en separation och som blir ensamstående är också grupper som söker sig till 
kyrkan säger hon. 

I församlingen finns verksamheter som ungdomsgrupper, konfirmandgrupper, 
barngrupper, körgrupper, besöksgrupper och syföreningsgrupper. ”Behovet får styra 
och man ska vara lyhörd för det”. Diakonen sammanfattar vad diakoni är för henne så 
här”Diakoni är socialt arbete på kristen grund. En diakon ska vara synlig ute i 
samhället och man ska finnas till för alla”.  
 

7. Analys 
Här analyserar vi materialet utifrån syfte och frågeställningar. 

 

7.1 Har diakonernas sociala arbete förändrats de senaste 10 åren? Och i så fall i 
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vilken riktning? Vem söker sig till kyrkan för att be om hjälp? Vilken hjälp 

söker man?  

Genom våra intervjuer som genomförts med församlingsdiakonerna så har det 

framkommit att det sociala arbetet är en viktig del i det diakonala arbetet och att 

arbetet har förändrats under de senaste tio åren. Det är mer ekonomiska problem nu 

och ensamheten ibland unga vuxna och äldre har ökat, ensamstående med barn söker 

mer ekonomisk hjälp och människor med utländsk bakgrund vill ha hjälp i asylfrågor. 

Arbetet hos diakonerna förändras efter samhällets struktur.  En stor del av 

diakonernas sociala arbetsuppgifter är att ta emot samtal. Själavårdande samtal har 

ökat och är den största delen av arbetet som diakon. De existentiella frågorna är något 

som har blivit viktigt i varje människas liv. Enligt Ekendahl (2008) så är själavård en 

uppgift utav värde i det diakonala arbetet. Värdet ligger i att vara ett stöd för den 

enskilde och dennes utveckling genom att samtala kan man stödja individens psykiska 

och andliga utveckling utifrån en kristen grund och verklighetsuppfattning (s 205). 

 

Gruppverksamheterna i församlingarna kan se lite olika ut beroende på vad som är 

aktuellt just då i deras församling. De olika grupperna som anordnas förändras över 

tid med vad som behövs just då. Enligt Jeppsson Grassman (2001) så har det 

diakonala arbetet vuxit i omfattning och ändrat karaktär. Svenska kyrkan har startat 

nya verksamheter och samarbetar mer med andra aktörer för att kunna möta de nya 

behoven (s 184). Blennberger (1993) menar att den frivilliga sektorn är ett alternativ 

till den offentliga sektorn genom att insatserna är av en annan karaktär men inom 

samma område (s 45). Församlingarna har allt från syföreningar, körverksamheter, 

barn och ungdomsverksamheter, konfirmander, caféverksamheter, dagledigträffar och 

sorgegrupper. En diakon berättar att de anordnar en cabaré varje år som personalen är 
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engagerade i där man samlar in pengar till att avskaffa hungern. Tre av diakonerna 

berättar att de har många frivilliga som de har utbildat för att hjälpa till och besöka de 

äldre på de olika äldreboendena eller i hemmen. Detta gör att arbetet för diakonerna 

underlättas och man säger att man inte skulle klara sig utan dem. De frivilliga 

medarbetarna är en viktig resurs för deras församlingar. Tyngre och svårare uppgifter 

tar diakonerna själva hand om, som själavårdande samtal med människor med 

psykiska besvär eller att man ringer och bara vill ha stöd och råd i olika frågor. Det 

kan vara alla sorters människor som ringer till dem. Samtalet är något som alla 

diakonerna tar upp som en stor del i deras arbetsuppgifter. Enligt Jeppsson Grassman 

(2001) har karaktären på insatser ändrats under 1990-talet. Kyrkan och dess 

församlingar möter ”vanliga människor” och utsatta grupper med stora behov när det 

gäller det ekonomiska och sociala problemen. Neddragningarna i samhället har skapat 

utsatthet hos många människor och nu får kyrkan bemöta detta i större utsträckning än 

tidigare (s 185).  

 

Företrädarskapet är en annan del som förekommer vid besök hos socialtjänsten, 

Försäkringskassan och vid sjukhusbesök. Trevithick (2008) skriver att företrädarskap 

är att stödja individerna och göra deras röst hörd i kontakt med t ex myndigheter eller 

läkare (s 312-313). Diakonerna i de olika församlingarna trycker på att det är 

empowerment (hjälp till självhjälp) som man vill förmedla inte ta över ansvaret, utan 

man vill att människor ska bli självständiga. Diakonernas önskan är att människor ska 

gå vidare i livet och inte bli beroende av dem. Enligt Trevithick (2008) besitter 

människan en naturlig kapacitet att kunna förändra sig och med lite uppmuntran ta 

makten (empowerment) över sitt eget liv för att kunna möta de utmaningar som finns i 

livet (s 105). Självbilden och självförtroendet stärks om man kan ta hand om sitt egna 
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liv och bli självständig. Enligt Tengqvist (2007) ska man ha ett salutogent 

förhållningssätt då man ska se till att människans friska sidor tas fram och stärka 

dessa så att de negativa sidorna minskar. På detta sätt får man individen till att tänka 

positivt och på så sätt få viljan tillbaka att klara sig själv (s 83). 

I vår studie kom det fram att man har ett samarbete med socialtjänsten på olika sätt. 

Jeppsson Grassman (2001) menar att samarbetet mellan frivilliga organisationer och 

kommuner har ökat avsevärt sedan början av 1990-talet (s 135-136). En diakon 

berättar att när hon fick sin tjänst som diakon så gick hon runt till cheferna i olika 

förvaltningar och presenterade sig. I och med detta så skapades ett nätverk som har 

gjort att man hjälper människor med olika problem så att de får hjälp av de resurser 

som bäst kan hjälpa just den personen. Det är viktigt att inte ta på sig någon annans 

yrkesroll man vill inte vara en ersättning för socialtjänsten utan man vill vara ett 

alternativ för människor i utsatthet. Enligt Jeppsson Grassman är det viktigt att ha 

verksamheter med egna alternativ och att inte bli en ”diakonal socialbyrå”. Man ska 

först och främst se sig som en resursförstärkare och kunna erbjuda alternativa insatser 

som samhället inte kan göra. ”Att ha en egen nisch” (s 187). Blennberger (1993) 

menar att frivilligorganisationerna inte har som ambition att ta över eller ersätta den 

offentliga sektorns insatser, utan man anser att det skulle innebära en 

välfärdsförsämring om så skulle ske (s 45). Att se sina egna begränsningar är något 

som framkommer i våra intervjuer som en central fråga. Samarbetet kan även 

innebära att personal från socialtjänsten tillsammans med polisen och diakon åker 

hem till familjer med olika problem. Diakonerna säger att det kan vara svårt att 

samarbeta med socialtjänsten eftersom sekretessen hindrar att man kan diskutera 

enskilda individer. Det är viktigt med tystnadsplikten eftersom den skapar ett stort 

förtroende för diakonernas yrkesroll. Diakonerna vill vara ett alternativ inte en 
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ersättning till Socialförvaltningen. Man säger att man bör ha kontakt med varandra 

men inte vara en filial till socialtjänsten.  

 

Diakonerna vill vara företrädare och uppmärksamma problem och grupper som finns i 

vårt samhälle, genom att vara en del i samhällets nätverk. En del engagerar sig 

politiskt som det här med påskupproret medan andra synliggör utsatta grupper genom 

att skapa olika gruppverksamheter och genom att företräda dem inför olika 

myndigheter. Man vill sätta bollen i rullning, men poängterar att det är samhället som 

ska ta över ansvaret för dessa grupper. Blennberger (1993) menar att de frivilliga 

organisationernas verksamheter ser sig som föregångare för offentliga insatser och vill 

vara förtrupp för sociala insatser genom att upptäcka eftersatta grupper och komma 

med nya metoder. Organisationerna ser helst att den offentliga sektorn tar över arbetet 

efter hand och ser det inte som att de måste bevaka eller beskydda sitt område (s 44). 

Diakonerna vill vara ett komplement inte en ersättning. Man vill bedriva en öppen 

verksamhet där alla människor är välkomna och inte ta över samhällets problem. 

Enligt Jeppsson Grassman (2001) så fungerar församlingarnas sociala arbete som ett 

komplement till den offentliga sektorn. Man är en parallell resurs men samtidigt 

erbjuder man egna alternativ än vad den offentliga sektorn kan göra (s 186). 

Blennberger (1993) menar att man kan inta rollen som ett komplement på två olika 

sätt antingen genom att vara en extra välfärdsförstärkare eller en parallell resurs. En 

parallell resurs kan innebära att man ser det som att den offentliga sektorn inte räcker 

till utan här blir man ett komplement till den redan befintliga offentliga sektorn. Som 

extra välfärdsförstärkare vill man ”toppa välfärden” man specialiserar sig på insatser 

som den offentliga sektorn inte kan bistå med av principiella eller resurs mässiga skäl 

(s 44). 
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Regelverket är inte på samma sätt som hos en myndighet. Man har ingen 

dokumentationsplikt och anmälningsskyldighet, endast om barn far illa inträder 

anmälningsskyldigheten. I Jeppsson Grassman (2001) står det att församlingarna är 

mer fria idag. År 2000 skiljdes kyrkan från staten och därmed fick församlingarna 

friare händer i sitt sociala arbete. Detta såg man inte bara som positivt utan det har 

inneburit svåra prioriteringar om arbetets inriktning och form (s 185-186). Diakonerna 

bestämmer själva över sin budget och därmed vem som ska få ekonomiskt bistånd 

men den ska räcka till många saker. Fler diakoner och ekonomiska resurser önskas. 

De berättar att pengar aldrig delas ut utan man följer med och handlar eller så handlar 

diakonerna själva och individen får sedan hämta förnödenheterna i 

församlingshemmet. Gäller det andra utgifter så betalar en del diakoner räkningen för 

att se att pengarna hamnar där de ska. Diakonerna är öppna för alla människor oavsett 

ras, religion eller bakgrund. Diakonerna säger samtidigt att det är svårt att kontrollera 

de individer som önskar hjälp med sin ekonomi. Man får gå på sin känsla och 

erfarenhet av att länge arbetat med människor. Gäller det att söka pengar i fonder så 

behövs en skriftlig ansökan och orsak ska lämnas. Diakonerna upplever att det är 

lättare för vissa individer att söka hjälp hos kyrkan, man säger att det är en annan 

miljö i kyrkan och man känner sig mer välkommen och diakonerna har tid att lyssna 

och samtala på ett annat sätt. Diakonerna påpekar att själavårdande samtal är den 

största delen i deras sociala arbete och att det även har förändrats där. Människor vill 

inte bara samtala om sin sorg och relationer utan det är allt fler som känner sig 

ensamma och mår dåligt psykiskt. Ensamheten är något som man ser blir större i alla 

åldersgrupper och kategorier av människor. Nätverket runt människorna ser inte 

likadant ut som det har gjort tidigare, både när det gäller det ekonomiska men även på 

det familjära planet. Allt blir mer individ inriktat i vårt samhälle och kärnfamiljerna 
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ser olika ut idag. Jeppsson Grassman (2001) menar att idag bor man inte på samma 

sätt som förr och människan är mer isolerad från andra människor idag. Idag beror 

ensamheten på flera orsaker både den ekonomiska utsattheten och det sociala 

sambandet ställer krav på individen (s 130). 

 

De fyra diakonerna sammanfattar det diakonala arbetet så här:  

 

”En diakon kommer med liv, man har ett värde, man är älskad för den man är. Vi ska 

se medmänniskan och detta görs genom Kristi uppdrag genom vigningen”.  

 

”Egentligen är det så självklart det där med diakonalt arbetet att man är 

medmänniska man kan ju inte vara så mycket mer, man kan ju inte göra några 

underverk utan att man lyssnar på människor och att man är medmänniska så som 

man själv vill bli bemött om man kommer i trångsmån eller det händer något dödsfall 

i familjen. Hur vill man bli bemött tänker jag då?”.  

 

”Att möta människan där hon är”.  

 

”Diakoni är socialt arbete på kristen grund. En diakon ska vara synlig ute i samhället 

och man ska finnas till för alla”.  

 

8. Slutdiskussion 
I vår slutdiskussion kommer vi att presentera egna reflektioner, tankar och 

funderingar som kommit fram under studiens gång. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                              61    
 
 
 
 

8.1 Egna reflektioner över vår studie 

Den här studien bör ha bidragit till att ge en ökad förståelse för diakonins betydelse 

för samhällets sociala arbete. Diakonens förändrade yrkesroll har belysts genom våra 

intervjuer. Vi har fått bekräftelse på att de diakoner som vi valde att intervjua har fått 

en förändring i sitt diakonala arbete och att nya grupper och problem har tillkommit. 

Våra intervjuer bekräftar vad som har skrivits i dagspress och de rapporter som vi 

läste inför vår studie. Syftet med vår studie var att belysa det diakonala sociala arbetet 

i Kalmar Län. Empowerment är något som diakonerna ofta tar upp i intervjuerna, 

hjälp till självhjälp är målet för det sociala arbetet inom diakonin. Något som 

diakonerna poängterar är att man aktar sig för att ta över ansvaret från individen. 

Arbetet går istället ut på att stärka individens självkänsla och självbild så att chansen 

att hamna i maktlöshet minskar. Lite uppmuntran och coachning kan göra underverk 

med människors liv säger man. Företrädarskap är också något som diakonerna talar 

om i våra intervjuer. Man går in som diakon och företräder individen genom att ringa 

eller följa med till olika myndigheter. Något som intresserat oss under studiens gång 

är Blennbergers sätt att se på förhållandet mellan frivilliga organisationer och 

offentliga sektorn. Han använder sig av begreppen ersättning, alternativ, komplement 

och avantgarde som vi presenterade i kap.5. Diakonerna vill inte att deras arbete ska 

vara en ersättning till socialtjänsten men på något sätt så blir man det ändå. 

Diakonerna vill uppmärksamma olika utsatta grupper och deras problem men när man 

har satt ”bollen i rullning” så vill man att den offentliga sektorn tar över. 

Församlingarna har liknande verksamheter som kommunerna, allt från barngrupper 

till samtalsgrupper och därmed blir man ett alternativ till kommunens verksamheter. I 

intervjuerna med flera av diakonerna så kommer det fram att man inte vill se sig som 

ett alternativ utan som ett komplement till socialtjänsten. Men eftersom individen 
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själv kan välja om man vill gå till kyrkan eller socialtjänsten så blir församlingen ett 

alternativ för individen. Diakonerna erbjuder andra insatser än vad den offentliga 

sektorn gör. Men även liknande insatser när den offentliga sektorns resurser inte 

räcker till. Avantgarde är något som också kommer fram genom att diakonerna 

belyser olika problem som uppstår i vårt samhälle och påpekar detta både för våra 

politiker men även ute i olika myndigheter. Vid påskupproret som Svenska kyrkan 

anordnade så ville man få till en förändring i sjukförsäkringssystemet för att diakoner 

i Lunds stift hade sett att människor hamnade mellan stolarna hos olika myndigheter 

och kände att pressen på dem blev för stor. 

Diakonernas arbete förändras efter samhällets strukturer och man satsar på det område 

som är aktuellt just då. I de församlingar som vi intervjuade så ägnade man mycket av 

sin tid på själavårdande samtal och ekonomisk hjälp. Några av diakonerna har ett 

samarbete med olika organisationer och myndigheter som finns i deras kommun. Kan 

det bli en ytterligare roll i framtiden att diakoner bildar ett nätverk med olika 

myndigheter?  

 

Om välfärden ska bevaras i framtiden så tror vi att ett större samarbete mellan 

kommun och församling är nödvändig. I rapportern om Socialstyrelsens årliga 

konferens år 2004 ” Staten, ideella organisationer eller du själv - Vem står för 

välfärden i framtiden”? där kan man lästa att diskussionen redan är igång. På 

konferensen så bjöd man in olika frivilliga organisationer för att höra hur de 

diskuterade kring detta. Det man kom fram till var ungefär samma resultat som vi 

diskuterar ovan, att de frivilliga organisationerna inte vill ta över något ansvar man 

vill inte vara en ersättning utan ett komplement. Ibland blir de frivilligas 

organisationers roll även avantgarde. De man har kommit fram till är att de frivilligas 
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insatser behövs i vår välfärd som brister på olika områden.  

 

Hur skulle vårt samhälle se ut om vi inte hade det sociala arbetet som kyrkan tycks 

bedriva i allt större utsträckning? I vilken omfattning bedriver Svenska kyrkan socialt 

arbete i Sverige? Kommer det bli så att Svenska kyrkan blir tvungen att sätta upp 

specifika regler den också? Nu när det är fritt att vara medlem i Svenska kyrkan 

kanske den behöver marknadsföra sig lite mer för att medlemmarna ska stanna kvar. 

Vi tror att många inte vet att Svenska kyrkan har en så stor roll i vårt samhälle idag 

eftersom den håller en väldigt låg profil och arbetar i det tysta. Svenska kyrkan borde 

visa sig mer. De församlingar som vi har tagit upp detta med har inte sett någon 

förändring sedan år 2000 när kyrkan blev fri från staten men påpekar att det inte 

kommer att visa sig än eftersom när man föds så blir man automatiskt medlem i 

Svenska kyrkan. Man tror inte att det kommer att synas förrän år 2018 när de barn 

som fyller 18 år blir myndiga och med det kan välja om de vill vara medlemmar i 

kyrkan eller inte. Detta ser vi som ett intressant forskningsområde att studera när det 

blir aktuellt. Det finns fortfarande forskning som saknas om hur många det är som går 

till kyrkan i stället för till andra myndigheter i samhället - psykiatrin, socialtjänst, 

läkare m.m. Det måste vara ett stort mörker tal som inte finns med i vår statistik, 

eftersom ingen dokumentationsplikt eller resultat redovisning behövs eller finns inom 

Svenska kyrkan. Inte heller diakonin kan ge svar på dessa uppgifter, eftersom 

diakonerna inte för några anteckningar om vem som söker sig till dem. 

 

Vi har en känsla av att många människor tycker att det är lättare att gå till kyrkan med 

sina problem än till Socialförvaltningen. Vad är det som gör att man känner att det är 

svårt att gå till Socialförvaltningen? En forskning med ett klientperspektiv skulle vara 
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intressant att genomföra, för att få ett bredare perspektiv på Hur och Varför man 

känner på det här sättet? Eftersom vi studerar till socionomer därför hade detta varit 

extra intressant för oss. Många av våra framtida arbetsuppgifter kan innebära att 

bemöta och samtala med olika utsatta grupper och enskilda individer. Vi har inte haft 

något speciellt perspektiv varken genus, etnicitet eller annat när vi gjort vår studie 

utan vi har varit intresserade av arbetet i sig. En sak vi tänkt på är om det är lättare för 

kvinnor att be om hjälp i kyrkan både när det gäller att be om råd och stöd på olika 

sätt. Kan det också vara så att människor med annan utländsk bakgrund är mer vana 

vid att man går till kyrkan och ber om hjälp. I många länder finns inte socialtjänst 

utan det faller sig naturligt att söka sig till kyrkan. Kan det vara så? 

 

Vi vill belysa att diakonernas sociala arbete består till stor del av själavårdande 

samtal, något som kom fram i våra intervjuer. Diakonerna talar också om hur viktigt 

det är för dem att kunna vara medmänniska, det vill säga att ta sig tid och lyssna på 

vad som sägs i samtalen med andra människor. En av våra diakoner sa i intervjun att 

det diakonala arbetet handlar om att ”möta människan där hon är”. Att ensamheten är 

stor i alla åldersgrupper är också något som diakonerna tar upp. Även ensamheten 

bland människor är något som formas efter samhället och något som skulle vara 

intressant är att undersöka ur ett genus och klassperspektiv. Kyrkan står för en 

helhetssyn på människan där man betraktar allt från det inre till det yttre. Diakonerna 

poängterar att alla människor är välkomna i deras församlingar oavsett etnicitet, ras, 

hudfärg, bakgrund, social status eller tro och att man aldrig skulle försöka trycka på 

någon sin kristna tro. Man arbetar för hela människans väl inte bara själen. Den 

kristna tron är en viktig grund i diakoniyrket. Diakonerna talar om att deras fasta 

punkt är kyrkan och gudstjänsterna där de hämtar sin kraft och styrka till att hjälpa 
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andra människor. Tron är drivkraften i diakonernas arbete med människor och man 

arbetar för att uppsöka, hjälpa, stödja de som är i kroppslig och själslig nöd. 

Diakonerna menar att de försvarar människors rätt och står på de förtrycktas sida och 

försöker frigöra folk till det som är gott. Deras kristna tro är ett extra redskap som inte 

andra aktörer har som grund. 
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10. Bilagor 
10.1 Bilaga1 

 

 
Hej! 

Vi heter Mariette Hammarsten och Marie Simonsson och vi är socionomstudenter. Vi 

går sjätte terminen på socionomprogrammet på Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi ska nu 

börja skriva en C-uppsats som ska handla om diakoners sociala arbete i Svenska 

kyrkan. Vi skulle önska att just du ville hjälpa oss med undersökningen.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka arbetsuppgifter en diakon har, vilka 

vänder sig till kyrkan för att få hjälp och vilken hjälp är det man efterfrågar. Har 

arbetet förändrats under senare år. För att kunna genomföra studien behöver vi göra 

intervjuer med ett antal diakoner inom Svenska kyrkan för att få svar på våra 

frågeställningar. Om intresse av medverkan finns kommer vi att göra en personlig 

intervju med dig. Intervjun kommer att ta ca 40 minuter där vi kommer att ställa några 

fasta frågor men även ge dig tillfälle att prata fritt. All data som inkommer genom 

intervjun kommer att behandlas konfidentiellt och endast användas i vår uppsats. 

Ingen i uppsatsen kommer att nämnas vid namn, så varken kyrkan, församlingen eller 

arbetsplatsen kommer att kännas igen. Medverkan i studien är frivillig och du har 

också rätt att avbryta studien när du så önskar och vill utan att behöva ange skäl.  

Uppsatsen kommer att finnas tillgänglig på Linnéuniversitetets hemsida efter 

examination. Du är välkommen att höra av dig till oss eller vår handledare om du har 

några frågor angående studien.  Med vänlig hälsning Mariette och Marie  
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10.2 Bilaga 2 

Intervjuguide 

Allmänna frågor: 

 Vilken utbildning har du? 

 Hur lång tjänstgöring har du? 

 Arbetar fler diakoner i församlingen? 

 

Att arbeta som diakon: 

 Vilka arbetsuppgifter ingår i ditt arbete som diakon? 

 Till vem riktar sig arbetet? 

 Har dina arbetsuppgifter förändrats? 

 Anser du att det finns resurser för att driva socialt arbete?   

               Avantgarde säger det dig någonting?                                              

 

Att arbeta som diakon i samhället: 

 Finns det ett samarbete med socialtjänsten? 

 Hur går samarbetet till? 

 Finns det förväntningar från samhället? 

               Finns det regler för att få hjälp av er? 

               Har det skett förändringar de senaste tio åren? 

Att arbeta i kyrkan: 

  Hur ser du på arbetsbelastningen? 

  Hur ser du på miljön?  

                                      Vilka grupper söker sig till kyrkan? 
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                          Vad har ni för verksamheter i er församling? 

                    

Slutfråga:                     Vad är diakonalt arbete för dig? 
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10.3 Bilaga 3 

Ur diakonens vigningslöfte 

”Kyrkan är Guds folk, Kristi kropp, ett tempel av levande stenar, där Kristus är 

hörnstenen. I detta Guds folk, där vi alla genom dopet är kallade att föra ut 

evangelium i hela världen, har diakonen ett särskilt uppdrag.  

En diakon skall uppsöka, hjälpa och stödja dem som är i kroppslig och själslig nöd, ge 

kristen fostran och undervisning i tron, i församling och samhälle vara ett 

barmhärtighetens tecken och i allt tjäna Kristus i sin nästa.  

En diakon skall leva som Kristi tjänare och hjälpa människor att gestalta Guds kärlek. 

Diakonen skall försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och 

frigöra Guds folk till det som är gott, så att Guds kärlek blir synlig i världen” (codex 

ethicus). 
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9.4 Bilaga 4 

Tystnadsplikt 

9 § Den som är eller har varit behörig att utöva uppdraget som diakon har 

tystnadsplikt i fråga om sådant som han eller hon där vid har fått veta under 

själavårdande samtal. 

Tystnadsplikten hindrar dock inte att en sådan uppgift lämnas ut om 

- personen ifråga medger att uppgiften lämnas ut, 

- diakonen har ålagts att uttala sig under ed, eller 

- det föreligger uppgifts-, informations- eller anmälningsskyldighet enligt lag 

(Svenska kyrkan/kyrkoförordningen 7avd kap 32). 

 

 


