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En kvalitativ undersökning om ansvarsfördelning mellan kommun och kyrka i staden Salta, 

Argentina.] 

Supervisor: Lena Dahlgren 

Assessor:  

 

This study deals with responsibilities in the social work of church and community in the city 

of Salta in Argentina. Argentina is a country of extreme social inequality. A large proportion 

of the population live in poverty and are in urgent need of social assistance. These people can 

turn to state and municipal social assistance activities, but in the Argentine society is also the 

church a strong welfare amplifier. In this paper, I investigated the extent of the social work of 

the church in the city of Salta carries. Theories that I used in the study was the new 

institutional theory and bureaucratic theory. A qualitative method was used where data were 

derived by interviews. The results show that the church is an important parallel resource to the 

local social work and that it find a collaboration between the church and community. 

However, this cooperation could be developed and much of the work that the church 

performs, they believe that the municipality would do.  
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Introduktionskapitel 
 
Inledning 
Argentina är ett stort land med många naturtillgångar. Landet exporterar enorma mängder 

varor till Europa och världen. Industrin och turismen utgör andra viktiga inkomstkällor för 

landet. Trots detta är det få som får ta del av landets stora tillgångar. Inkomstfördelningen är 

ojämn och en fjärdedel av befolkningen anses vara fattiga. Argentina är ett kontrasternas land, 

några få lever i överflöd i städer, medan andra lever i en vardag med arbetslöshet, 

bostadslöshet och fattigdom (Berezán, 2001).  

Argentina är en demokrati som är uppdelad i 24 provinser. I december 2011 blev president 

Christina Fernandez de Kirchner omvald med stark majoritet. I landet finns en dragkamp 

mellan den federala regeringen och provinserna om maktfördelningen. Det argentinska 

samhället genomsyras av korruption och missnöje mot staten. Partier uppstår ofta kring 

personer istället för ideologier, vilket gör att det är svårt att kartlägga politiken i Argentina 

(Utrikesdepartementet, 2010). De sociala och ekonomiska problemen gör att Argentina är ett 

land med många svåra uppgifter att lösa (Jönsson, 2006). 

Staden Salta är provinshuvudstad i provinsen Salta och ligger i norra Argentina. Det är en av 

de största städerna i landet med ungefär 500 000 invånare i tätorten och förorterna. Salta är 

vackert beläget vid bergskedjan Anderna med fantastisk natur. Många turister kommer till 

Salta för att njuta av den vackra arkitekturen, vandra i bergen eller smaka på några av stadens 

specialiteter. Staden är uppdelad i olika kvarter, dessa är mycket olika varandra. I vissa 

kvarter bor människor i palats, medan människor bor under kartonger i andra delar av staden. 

Precis som i övriga Argentina är Salta en stad med stora och svåra kontraster. Många behöver 

hjälp för att överleva och det finns ett stort behov av mat, medicin och kläder. Välfärdsstaten 

Argentina arbetar för att öka levnadsstandarden för människorna, men resurserna räcker inte 

till. När staten inte räcker till, tvingas ofta människorna vända sig till frivilligorganisationer 

för att få hjälp. En stor del av frivilligarbetet i Argentina bedrivs av kyrkor (Berezán, 2001). 

Under hösten 2011 gjorde jag en fyra månaders praktik i Salta. Där fick jag insyn i olika 

sociala arbeten, drivna av kommun och frivilligorganisationer. Stiftelsen jag praktiserade hos 

drevs av en lokal pingstkyrka, med ett omfattande socialt arbete. Under min praktiktid ökade 

min förståelse och mitt intresse för det viktiga arbete som kyrkan och andra 

frivilligorganisationer utför när staten inte räcker till. Jag blev nyfiken på argentinsk 
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socialpolitik och ansvarsfördelningen mellan stat och frivilligorganisationer i allmänhet och 

kyrkans arbete i synnerhet. Jag är medveten om den förförståelse jag har i ämnet efter min 

praktiktid i Argentina. Någon form av förkunskap finns alltid i alla undersökningar, ingen kan 

vara helt tabula rasa, det viktiga är att vara medveten om den sin förförståelse (Thurén, 2007). 

Välfärdsinsatser kan komma från frivilliga organisationer eller från samhället. Jag är 

intresserad av att studera Argentina som i motsats till Sverige har ett större utbud av frivilliga 

sociala insatser.  

 

 

Problemformulering  
Argentina är ett land med extrema samhällsklyftor. En stor del av landets befolkning lever i 

misär och är i behov akut social hjälp. Stat och kommunens sociala verksamheter saknar 

resurser att kunna hjälpa alla. Många människor tvingas vända sig till frivilligorganisationer 

som kyrkor för att få hjälp. Jag vill i den här uppsatsen undersöka vilket ansvar kyrkan i Salta 

har för invånarnas välfärd. Jag vill ta reda på hur socialarbetare uppfattar sin roll som 

bidragare till en bättre välfärd i Salta och vad det är som får medlemmar av kyrkan att utföra 

frivilligt socialt arbete. 

 

Syfte 
Syftet med min uppsats är att belysa kyrkans roll i det sociala arbetet Salta. 

 

Centrala frågeställningar är: 

 

*Vilka sociala välfärdsinsatser gör kyrkan i Salta och varför?  

*Anser sig kyrkan vara en extra välfärdsförstärkare eller en parallell resurs till statens 

sociala arbete? 

*Vad anser kyrkan i Salta att kommunen kan förbättra i det sociala arbetet? 

*Hur mycket samarbetar kyrkan och staten i Salta i det sociala arbetet? 

*Vad är det som driver människor från kyrkan att arbeta med socialt arbete? 
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Argentina 
Jag ska i följande text kortfattat beskriva Argentinas välfärd historiskt, kyrkans sociala arbete 

samt statens sociala arbete. Detta för att få en förståelse för den kontext där min studie tar 

plats.  

 

 

Argentinas välfärd historiskt  
 

”Det finns länder som är rika och länder som är fattiga. 

Det finns länder som håller på att bli rika, och så finns Argentina”. 

 

Detta kärnfulla citat har den spanske nobelpristagaren i litteratur Mario Vargas Llosa uttalat. 

Citatet säger mycket om landet vars ekonomi har haft höga berg och djupa dalar de senaste 

100 åren.  

 

År 2001 står Argentina inför landets hittills största kris. En negativ utveckling har under en 

längre tid pågått och i december samma år kollapsar landets ekonomi helt. För att förstå hur 

ett en gång så välmående land som Argentina kunde hamna i en sådan djup kris måste vi gå 

tillbaka till början av 1900-talet. Fram till 1930 växte landet starkt med modernisering, 

demokratisering och relativ politisk stabilitet. Under första världskriget var Argentina det 

latinamerikanska land som låg i framkant gällande levnadsstandard, infrastruktur, 

socialkulturell och politisk modernisering. Argentina införde frivillig arbetsinvandring och 

mellan 1870 och 1914 invandrade 6 miljoner européer. Dessa förde med sig nya kunskaper, 

företagare och arbetskraft till en växande industri (Rojas, 2002). 

År 1930 förändrades världsekonomin, vilket medförde att Argentinas ekonomiska 

grundförutsättningar försämrades. Landets export minskade och de goda åren med stor 

arbetsinvandring och god ekonomi för företag var förbi. Den avstannade exporten blev starten 

på en negativ spiral med växande instabilitet och våld i landet. Detta präglade inte bara 

landets ekonomi och politik utan ledde även till sociala konflikter. Under 1990 talet kom en 

ny våg av arbetslöshet som bidrog till svåra sociala problem för människorna och landet. I 

maj 2001 räknades 26 procent av alla hushåll och 36 procent av landets invånare som fattiga. 

Detta motsvarar 13 miljoner människor. Fattigdomen var då och är fortfarande mycket ojämnt 

fördelad i landet. I huvudstaden Buenos Aires är 11 procent fattiga, men om man räknar med 
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förorter så beräknas 40 procent vara fattiga. I de nordöstra provinserna där staden Salta ligger, 

är siffran över 50 procent. Inkomstklyftorna har sedan 90-talet stadigt ökat. Argentina som 

tidigare byggt upp sin position som stor exportnation med hjälp av miljontals immigranter, 

förlorar nu även den egna befolkningen som flyr landet. Orsakerna är många, men gemensamt 

för många människor är att de tappat tron på att Argentina är en trygg plats där man kan 

arbeta för att drägligt liv (Rojas, 2002). 

Utländska investerare flyr med sina investeringar i landet och den Argentinska valutan peso 

börjar falla fritt. Detta förlopp förvärrades av att landets exportintäkter minskade kraftigt i 

relation till kostnaderna för import. Landet lider nu även av kraftigt ökande skuldkostnader i 

relation till de offentliga finanserna (Andersson, Gunnarsson & Rojas, 2008). Detta utgör en 

allt tyngre belastning på Argentinas offentliga finanser, dessa kan endast reduceras genom 

plågsamma sociala nedskärningar vilket är svårt med tanke på det enorma behov av socialt 

arbete och social stöttning som befolkningen i Argentina har. 

De senaste åren har Argentina åter börjat resa sig efter kriserna. Nuvarande president 

Christina Fernandez de Kirchner har trots sträng budget genomfört ett antal sociala reformer 

som mottagits väl av befolkningen. Införandet av allmän folkpension, barnbidragssystem med 

skolplikt och en reform av den korrumperade polisväsendet är förändringar som får 

befolkningen att tro på en ljusare framtid. Även om landets tillväxtsiffror är höga så 

fortskrider också inflationen och landet har långt ifrån repat sig efter krisen (Rojas, 2002).  

 

Kyrkans sociala roll 

Jag kommer i följande text i stora drag beskriva kyrkans betydelse, utbredning och dess 

sociala arbete i staden Salta. 

 

 I Argentina beräknas cirka 85-90 procent av befolkningen vara katoliker, vilket är landets 

huvudreligion. Dessa siffror är dock osäkra eftersom det är förbjudet i Argentina att kartlägga 

människornas religion, detta är stadgat i lag där religionsfrihet garanteras. Den katolska 

kyrkan har trots ovissa medlemssiffror en viktig och stark position i landet och får stöd av 

staten i sin verksamhet. Den Argentinska almanackan följer katolska högtider, vilket 

avspeglas i hela samhället. I landet finns katoliker, judar, muslimer, ortodoxt kristna och 

protestanter. Katolska kyrkan är den största kyrkan i Salta, men det är pingstkyrkan som 

bedriver mest socialt arbete. Därför tycker jag det är representativt att undersöka den sociala 
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verksamheten i en pingstkyrka i Salta. Protestantiska samfunden växer starkast i Argentina 

och pingströrelsen i synnerhet (Anderson, 2004). I staden Salta finns många kyrkor, de flesta 

stora religionerna finns representerade. 

 

Statens sociala arbete 

Regeringen i Argentina publicerade förra året siffror som visar att 15 % av landets befolkning 

lever i fattigdom. Privata aktörer hävdar däremot att siffran är betydligt högre, närmare 40 %.  

Enskilda organisationer som förhåller sig kritiska till både statliga och privata siffor hävdar att 

fattigdomen minskat, men att det utifrån aktuell statistik är omöjligt att fastställa en exakt 

siffra. CELS, som är en oberoende statistikorganisation menar att oavsett den nationella 

statistikbyråns tillförlitlighet, så är dess alarmerande siffror fruktansvärda i sig. Den statliga 

statistiken för 2009 visar att 3 429 000 personer levde under fattigdomsgränsen och nästan en 

miljon personer levde i extrem fattigdom (Utrikesdepartementet, 2010). 

UNICEF visade i en observation 2010 att den obligatoriska 9-åriga grundskolan påbörjades av 

96 procent av barnen, men endast 38,5 procent avslutade högstadiet. Dessa barn kommer ofta 

från fattiga familjer som inte kan gå klart skolan eftersom de tvingas arbeta för att försörja sin 

familj. I oktober 2009 lanserade den Argentinska regeringen Asignación Universal por Hijo 

para Protección Social (universellt barnbidrag för socialt skydd), detta skapades för att 

bekämpa fattigdom och göra det möjligt för fler barn att få gå i skolan. Ett bidrag på 220 

pesos betalas ut varje månad till fattiga familjer om vårdnadshavaren ser till att barnet går till 

skolan.  I oktober 2010 ska enligt socialministeriet 3,7 miljoner fattiga barn och ungdomar i 

landet fått del av det universella barnbidraget. Enskilda organisationer uppskattar att 

programmet har haft en positiv inverkan, men många barn faller mellan stolarna eftersom de 

inte uppfyller statens krav. Familjer som bor i isolerade bergsbyar kan exempelvis inte få 

barnbidraget eftersom de inte kan gå i skolan. Dock uppskattar FN:s kommitté för barns 

rättigheter att närvaron har ökat i förskolan med 15 procent som en effekt av 

barnbidragsprogrammet (UNICEF, 2012). 

I Argentina finns inget kommunalt daghem för alla, men det finns privata daghem. Många 

familjer har inte möjlighet att betala för en plats, det är därför vanligt att barnen är hemma 

själva medan deras föräldrar arbetar. Det är inte ovanligt med syskonskaror på tio barn, där de 

äldre barnen ofta blir vuxna tidigt och får ta ett stort ansvar för sina syskon. Ett annat problem 

i Argentina är bostadsbrist, bara i Buenos Aires uppskattas 150 000 människor bo i 
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slumkvarter runt staden. Tillgång till rinnande vatten och fungerande avlopp är ovanlig i vissa 

områden. Ett annat socialt problem är kroppslig bestraffning som inte är förbjudet och 

förekommer i vissa hem och på institutioner. Siffror från högsta domstolen i Argentina visar 

att av alla anmälningar om misshandel är 23 % mot barn. Det finns dock ett enormt mörkertal. 

Enligt UNICEF:s årsrapport från 2009 arbetar 6,5 procent av alla barn i Argentina och var 

femte tonåring arbetar.  

I Argentina är behovet av sociala insatser stort. Det behövs akuta åtgärder som mat, vatten 

och kläder till vissa delar av befolkningen, men också långsiktigt arbete med att förändra 

attityder till exempelvis barnarbete och barnaga.  Staten tar inte det ansvar som staten i 

Sverige tar. I Argentina använder sig istället människor av ett större spektra av strategier för 

att säkerhetsställa sin egen och sina närståendes inkomster och välfärd. Det vanligaste är att 

frivilligorganisationer är ett komplement till den offentliga sektorn. Det går att vara 

komplement på två sätt, som parallell resurs eller som extra välfärdsförstärkare (Larsson, 

1996). I en med våra svenska ögon bristande social trygghet blir frivilligorganisationer 

oerhört viktiga för människor. I Argentina är kyrkan viktig och central plats för många.  

 

Salta 

Kommunen i Salta bedriver socialt arbete med många olika inriktningar. Den sociala sektorn 

har under de senaste tio åren växt i Salta, ändå är den knapp. Korruptionen bland politikerna 

gör att resurserna ofta inte når fram till de som behöver dem mest. Många människor i Salta 

har ingen eller liten tilltro till politikerna, eller det sociala arbete som de bedriver.  

 

Genom kommunen i Salta kan man precis som i Sverige söka bidrag av olika slag, men det 

finns få bidrag och det är svårt att söka dem, med komplicerade blanketter som ska fyllas i 

helt självständigt. Samhället Salta är uppdelat i olika samhällsklasser, vilket bidragit till 

framväxt av den privata sektorn inom vård och omsorg. De människor som har mycket pengar 

kan gå till de bästa privatsjukhusen i Salta. De människor som inte kan betala för privat vård 

tvingas gå till kommunens institutioner med långa väntetider och knappa resurser. Kan man 

inte betala en sjukförsäkring, jobbförsäkring eller en olycksfallsförsäkring så finns det ofta 

ingen hjälp att få. President Fernandez de Kirchner har genomfört en reform, ”copa de leche”, 

vilket betyder ”ett glas mjölk” på svenska. Det innebär att alla barnfamiljer kan ansöka om att 

få ett glas mjölk om dagen till sina barn. Reformen har blivit väl mottagen och många barn 

har överlevt tack vare projektet (UNICEF, 2012). 
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Tidigare forskning 
Min studie bygger på kunskap som finns inom området. I följande text kommer jag presentera 

tidigare forskning som jag anser är relevant i min studie.  

 

Ideella föreningar och frivilliga organisationer 
Under de senaste 20 åren har kyrkornas engagemang i samhället ökat. Framförallt i fattiga 

och utsatta områden. I samhället arbetar församlingar med olika sociala projekt för att 

förbättra tillvaron för sina medmänniskor. Projekt vars syfte är att hjälpa barn och ungdomar, 

missbrukare och äldre är vanligast (Morisy, 2008). Kyrkan är en frivilligorganisation, vilket 

betyder att allt eller stor del av arbetet utförs utan ekonomisk ersättning. Ofta anses begreppen 

frivillig organisation och ideell organisation som likvärdiga. Eva Jeppson-Grassman (2001) 

kopplar ihop frivillig och ideell organisation med begreppet civilsamhället, vilket betyder 

förening eller lokal sammanslutning som är av och för medborgare. Civilsamhället är skilt 

från staten men ändå offentlig och kan jämföras begreppet ”tredje sektorn”.  Samhället kan 

delas upp i tre sektorer med olika identiteter och funktioner. Staten är den första sektorn, den 

andra är den privata och den tredje sektorn är den frivilliga. Den tredje sektorn är den del av 

samhället som inte är offentlig eller privat. Hon ser den tredje sektorn, exempelvis kyrkor som 

ett möjligt komplement som kan erbjuda insatser som den offentliga sektorn inta gör. Den 

tredje sektorn erbjuder ofta andra typer av sociala insatser än vad offentlig sektor gör 

(Jeppson-Grassman, 2001). 

 

Det kan vara gynnsamt för båda parter att den offentliga och den frivilliga sektorn samarbetar 

i vissa sociala frågor. Det finns dock några risker med ett sådant samarbete. Det kan vara 

resurskrävande att hitta ett bra sätt att arbeta tillsammans, eftersom de måste hitta ett sätt att 

organisera sig på. En annan risk med ett samarbete mellan kommun och kyrka är att kyrkans 

identitet kan bli utslätad. Kyrkan grundar allt sitt arbete, även det sociala och praktiska på 

religionen. I ett samarbete kan kyrkan tvingas bortse från det och arbeta utifrån regelverk som 

kommunen gör. För att hantera ett samarbete krävs en tydlig ledning med klara mål och 

strategier. Det är i denna process inte en bra samverkan som är målet, utan att hjälpa utsatta 

människor (Meakin, 2005). 
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En statlig socialtjänst har tydliga lagar och regler att ta hänsyn till i sitt arbete. Kyrkligt socialt 

arbete har en frihet att utforma sin verksamhet utifrån församlingens mål och övertygelse. 

Detta betyder att kyrkornas sociala arbete kan se olika ut beroende på vilket samfund kyrkan 

tillhör, vilken plats kyrkan ligger på eller medlemmarnas åsikter i församlingen. Om kyrkan 

tillhör att samfund finns det dock ofta riktlinjer för hur de sociala verksamheterna ska 

utformas (Jeppsson-Grassman, 2001). 

 

Välfärdssamhället  

I boken Goverment and the third sector: Emerging Relationships in Welfare States (1992), 

presenterar författarna en modell för att analysera relationer mellan stat och den tredje 

sektorn. Den svenska eller skandinaviska modellen karaktäriseras av att stat och kommun 

både finansierar och utför tjänster och kallas därför för ”goverment dominated model” eller 

”statsdominerade modellen”. I de flesta länder i Västeuropa och Nordamerika finns ett mer 

utvecklat samarbete mellan offentlig sektor och privata välfärdsproducenter. I länder som 

använder sig av ”collaborativ model” eller ”samarbetsmodellen” står staten för finansieringen 

medan en mängd andra aktörer, exempelvis kyrkor och andra frivilligorganisationer, 

producerar de aktuella tjänsterna. När tredje sektorns organisationer och staten arbetar i 

åtskilda parallella system betecknas detta med ”the dual model” eller ”frivilligt 

välfärdsarbete” (Gidron, Kramer & Salamon, 1992). 

 

Gösta Esping-Andersen (1991) delade efter sin studie in länder i tre olika grupper beroende på 

vilken typ av välfärdsregim de tillhörde. Dessa var liberalvälfärdsregim, 

konservativvälfärdsregim och socialdemokratiskvälfärdsregim. Målet med forskningen var att 

jämföra den socialpolitiska utvecklingen i olika välfärdsstater och identifiera likheter och 

skillnader mellan olika regimer och länder. Ett av de bärande begreppen i forskningen är 

regim, vilket syftar på ett lands konstitutionella, politiska, ekonomiska och sociala 

organisation. Begreppet välfärdsregim hjälper oss att få ett övergripande perspektiv på ett 

land och dess välfärdsstat. Det innebär att en välfärdsregim utgör en större analytisk helhet än 

den enskilda välfärdsstaten. Regimerna är förankrade i den legala och organisatoriska 

sammansättningen av socialpolitiska system i de olika länderna. De vilar på ländernas 

institutionella strukturer som inkluderar normer och värderingar men också definitioner av 

sociala problem och socialpolitiska lösningar. Begreppet är centralt för att identifiera 

skillnader mellan olika länder, men också för att utveckla hypoteser om varför likheter och 

skillnader har uppstått (Esping-Andersen, 1991). 
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I boken Insecurity and welfare regimes in Asia, Africa and Latin America (2008) beskriver 

författarna den informella välfärdsregimen. Det är en vidareutveckling av Esping-Andersens 

tre välfärdsregimer. Författarna anser att det behövs ytterligare en välfärdsregim för att kunna 

representera alla länder. Denna fjärde regim kallas den informella välfärdsregimen, där både 

stat och marknad svaga. I vissa fall av informella välfärdsregimer existerar statliga formella 

strukturer, exempelvis civila, politiska rättigheter och domstolar. I många fall präglas dock 

dessa institutioner av att de är oförmögna att påverka samhällsstrukturen i allmänhet och 

invånarnas välfärd i synnerhet. Stadsstrukturen karakteriseras av oklara gränsdragningar 

mellan privat och offentligt. Det är i en informell välfärdsregim vanligt att vända sig till 

familjen eller frivilligorganisationer för att få sin välfärd säkrad (Barrientos, Gough & Wood, 

2008).  

 

Kyrkan och staten 
Anders Bäckström (2012) beskriver i sin undersökning förutsättningarna för ideella 

organisationer och staten i olika kontexter. Han menar att i de nordiska länderna uppfattas 

kyrkan och övriga fria organisationer endast som ett komplement till den statliga 

välfärdsorganisationen.  I England uppfattas religiösa och sociala organisationer som en del 

av det stora mellanskikt som finns mellan stat och individ, det civila samhället. I Frankrike 

och Italien utförs en omfattande del av det sociala arbetet av familjer och kyrkliga 

organisationer. I Grekland är välfärdsorganisationen svag och därför får familjer, kyrkliga 

organisationer, privata sociala institutioner och kloster träda fram som sociala aktörer. Kyrkan 

har i Grekland viktiga verksamheter som distribution av mat och av akutvård. En grupp som 

kan vara särskilt utsatta är illegala invandrare som ofta inte kan få hjälp av staten. Efter staten 

är kyrkan den största välfärdsaktören i landet, dessa två integrerar med varandra, men arbetar 

mestadels på var sitt håll. Kyrkan kan fylla både ett materiellt och ett andligt behov hos 

människor. Till kyrkan söker sig människor från alla samhällsklasser för att få hjälp vid svåra 

situationer i livet som exempelvis familjeproblem, sjukdom och död. Mycket av kyrkans 

styrka ligger i att människor vid olika tillfällen i livet kan vända sig hit för att få tröst 

(Bäckström, 2012). Vidare i Bäckströms undersökning framgår att merparten av de tillfrågade 

frivilligorganisationerna efterfrågar både statens omsorgsroll och fria sociala organisationers 

arbete. Undersökningen visar också att det civila samhällets sociala verksamhet ökar 
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generellt. I samtliga länder i undersökningen uppfattas de frivilliga sociala organisationerna 

som ett nödvändigt tillskott i av de sociala myndigheterna. Gemensamt är också att de civila 

frivilligorganisationerna får mer stöd av staten än tidigare. Detta kan vara i form av 

utbildnings eller verksamhetsbidrag (Bäckström, 2012). 

 

Metod 
Jag ska i följande kapitel beskriva den metod jag valt i min studie, genomförande, bearbetning 

av data samt etiska överväganden. Därefter kommer jag redogöra för reliabilitet och validitet. 

Avslutningsvis gör jag en metodologisk reflektion.  

 
Val av metod och urval 
Utgångspunkten i den här uppsatsen är förståelsegrundad då jag vill förstå vilken roll kyrkan 

har i Argentina. Jag har använt mig av kvalitativ metod i min datainsamling, eftersom den 

främst har ett förstående syfte. Jag vill lägga tonvikten på respondenternas ord och betydelsen 

av dessa (Holme & Solvang, 1997). Jag har i min uppsats antagit ett induktivt synsätt på 

förhållandet mellan teori och praktik. Med ett induktivt angreppssätt är teorin resultatet av en 

forskningsinsats, teorin genereras efterhand grundad på de praktiska forskningsresultaten 

(Bryman, 2011).  

 

Vidare har jag arbetat med bekvämlighetsurval när jag valt intervjupersoner. De personer som 

deltar i min intervju kom jag i kontakt med under min praktik och därför blev det naturligt för 

mig att kontakta dem med förfrågan om deltagande i min undersökning.  Jag anser att mitt 

urval baserat på personkännedom är nödvändigt, eftersom det är svårt att hitta respondenter i 

ett annat land om man inte har en relation till dem.  

 

Målsättningen med undersökningen är att bidra till skapandet av en teori som är tillämpbar på 

socialt arbete mer allmänt, men mitt lilla urval av informanter är inte representativt och 

därigenom inte generaliserbart i empirisk mening. Jag har undersökt vad tre personer som 

arbetar med socialt arbete har för åsikter och tankar om ansvarsfördelningen mellan kommun 

och frivilligorganisationer. Jag har valde att begränsa mig till att endast genomför tre 

intervjuer eftersom jag ville göra långa och innehållsrika intervjuer där det fanns utrymme för 

respondentens egna tankar och funderingar.  
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Tillvägagångssätt 
I min studie har jag genomfört tre intervjuer med tre personer som på olika sätt arbetar med 

socialt arbete i Salta. Två av personerna är svenska missionärer i en kyrka i Salta, den tredje 

personen är en kommunanställd socialarbetare i Salta. De två missionärerna är utsända från 

kyrkor i Sverige och har under många år arbetat med socialt arbete i en pingstkyrka. 

Socialarbetaren har många års erfarenhet av arbete på socialkontor i staden.  

Två av intervjuerna genomfördes med programmet skype online på en dator. Skype är ett 

program där man mellan två datorer kan kommunicera med webkamera. Jag anser att en 

intervju med webkamera på en dator kan jämföras med en telefonintervju, men respondenten 

och intervjuaren ser och hör varandra under intervjun. I en första kontakt med 

intervjupersonerna skickade jag ett mail där jag berättade om mig själv och syftet med min 

studie. När de båda respondenterna hade tackat ja till medverkan i min studie skickade jag 

ytterligare mail och bestämde datum och tid för intervju online. Intervjuerna varade i cirka 45 

minuter och spelades in med en inspelningsmaskin. Inspelningen som jag sedan 

transkriberade gav mig en god överblick över intervjun. Eftersom jag inte behövde anteckna 

under intervjun kunde jag koncentrera mig på mina frågor och intervjun. Även om en 

transkribering var tidskrävande så är det ett bra verktyg för att få fram respondenternas exakta 

formuleringar och åsikter (Bryman, 2011). I intervjuerna arbetade jag med en intervjuguide 

(se bilaga) med några specifika ämnen som jag ville beröra, intervjupersonerna hade dock stor 

frihet att själva utforma intervjun utifrån vad de tyckte var intressant (Bryman, 2011). 

Eftersom jag vill få ökad förståelse för kyrkornas sociala arbete och missionärernas egna 

tankar om socialt arbete i Salta så tycker jag att denna form av intervju är lämplig. Jag ville 

styra samtalet så lite som möjligt för att få fram vad respondenterna tycker är viktigt och vad 

de vill prata om. Den tredje intervjun genomförde jag via frågor som jag skickade på mail. Jag 

skickade först, precis som till de andra två respondenterna, ett mail där jag presenterade mig 

och min undersökning. Därefter skickade jag mina frågor samt hänvisningar till hur och när 

jag önskade svaren. Jag bad respondenten svara så utförligt som möjligt på frågorna. 

 

 

Bortfall 
Min tanke var från början att intervjua fem personer. Två missionärer, två socialarbetare och 

en enhetschef på ett socialkontor. Efter att jag skickat ut förfrågningar fick jag tre svar, från 
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personer som ville ställa upp i en intervju. Efter att ha skickat påminnelse till de övriga två 

personerna och inte heller då fått svar, bestämde jag mig för att tre utförliga intervjuer skulle 

räcka för att få svar på de frågor jag hade. Det hade varit önskvärt med några fler intervjuer 

för att få fler synvinklar och åsikter. Men med tanke på de svårigheter med internet som finns 

i Argentina så är jag nöjd med tre respondenter.  

 

 
Bearbetning av data  
Efter att jag transkriberat mina intervjuer till texter, läste jag igenom texten några gånger för 

att få en helhetsbild. Jag använde mig sedan av en innehållsanalys i det fortsatta arbetet med 

analysen. Jag plockade ut meningar och delar av texten som jag ansåg relevanta och bildade 

meningsbärande enheter. Efter att ha kodat dessa kunde jag dela upp texten i teman som 

speglade de centrala budskap i intervjuerna. Utifrån dessa teman framstod skillnader och 

likheter i vad de olika respondenterna hade för åsikt och tankar (Brinkmann & Kvale, 2009). 

Etiska överväganden 
Inom alla forskningsområden är det viktigt att ta hänsyn till de forskningsetiska frågor som en 

undersökning medför. Inom socialt arbete studeras ofta grupper eller individer och då är det 

speciellt viktigt att diskutera och fundera över etiska aspekter. Vetenskapsrådet har tagit fram 

fyra forskningsetiska huvudkrav och jag kommer i följande text beskriva hur jag arbetat med 

dessa individskyddskrav i min undersökning.  

Den första etiska principen är informationskravet, vilket innebär att deltagarna i min 

undersökning har blivit informerade om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt och när 

som helst kan avbrytas. Den andra principen är samtyckekravet, vilket innebär att 

respondenten själv bestämmer över sin medverkan.  Samtycke för dessa krav fick jag skriftligt 

när jag skickade ut förfrågan om deltagande i min undersökning. Den tredje principen är 

konfidentialitetskravet vilket innebär att personuppgifter och deltagarnas identitet ska hållas 

anonyma. I den första mailkontakten med respondenterna informerade jag deltagarna skriftligt 

om att redovisningen av min undersökning kommer ske på ett sådant sätt att det inte ska 

kunna gå att identifiera respondenterna. Det fjärde och sista av de principer som ska stärka 

medborgarens rätt i forskningssammanhang är nyttjandekravet. De uppgifter som 

respondenterna lämnar i undersökningen kommer inte att användas till andra ändamål än 

forskning (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Efter avslutad intervju frågade jag intervjupersonerna om de var intresserade av att få en 

rapport av forskningsresultatet eller ta del av den färdiga rapporten. Ett erbjudande om att ta 

del av resultatet i undersökningen kan göra att respondenterna upplever sin medverkan som 

viktig och meningsfull (Bryman, 2011). 

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet anger tillförlitligheten vid en undersökning och är ett mått på om resultatet från 

studien skulle bli samma om den gjordes om av en annan person. En studie med hög 

reliabilitet ska alltså inte påverkas av slumpmässiga ting. Kvalitativa undersökningar i 

allmänhet kan vara svåra att upprepa, eftersom den sociala miljön måste vara identisk med 

den som tidigare undersöktes. Detta kan vara svårt eftersom miljöer, sociala betingelser och 

åsikter förändras (Bryman, 2011). De två intervjuer som genomfördes via skype spelades in, 

vilket ökade reliabiliteten, eftersom jag kunde lyssna och skriva ner respondenternas exakta 

formuleringar.  Den tredje respondentens intervjufrågor fick jag skriftligt via mail, vilket jag 

anser gav en hög reliabilitet, då jag sedan kunde utgå från respondentens svar i 

analysprocessen. Jag tror att en studie med samma syfte skulle få ett liknande resultat. En 

kvalitativ studie är alltid svår att exakt göra om, eftersom man undersöker tankar och åsikter, 

vilka kan förändras. Mina frågeställningar och mitt syfte är tydligt formulerade och 

besvarade, därför anser jag att min studie har hög reliabilitet med tanke på att det är en 

kvalitativ studie. 

Validitet innebär att mäta, det som avsågs att mäta. Det går att skilja på intern och extern 

validitet. Extern validitet handlar om studien kan användas till att dra slutsatser för andra 

situationer än den undersökta. Detta kan även benämnas generaliserbarhet. Intern validitet 

betyder att empiri och teori ska stämma överens. Intervjuguiden som användes vid 

intervjuerna har grundats på studiens frågeställningar för att kunna uppnå syftet med studien 

och stärka studiens validitet. Arbetet med studiens resultat och analys har utgått från 

frågeställningarna för att uppnå så god intern validitet som möjligt (Hjem & Lindgren, 2010).  

Metoddiskussion 
Det finns både för och nackdelar med att genomföra intervjuer online. För ett gott resultat 

krävs ömsesidig tillit. Frågor som skickas på mail som ska besvaras kan vara tidskrävande 

och det finns därför en risk att respondenten avslutar frågorna i förtid, men en fördel är att 

respondenten kan återvända till frågorna vid ett senare tillfälle och fortsätta. Svaren kan också 

bli mer genomtänkta och detaljerade i en e-postintervju, eftersom respondenterna har god tid 
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att tänka ut svaren men en risk kan då vara att spontanitet kan gå förlorad i svaren. En viktig 

fråga att ta ställning till är om man ska skicka frågorna en och en, för att sedan skicka nya 

frågor. I boken Samhällsvetenskapliga metoder visar författaren Allan Bryman (2011) att det 

är bäst att skicka en fråga åt gången. Skickas alla frågorna direkt finns en risk att 

respondenten besvarar de frågor som de finner intressanta eller som de tror att de har ett bra 

svar på. Jag valde dock att skicka mina frågor på en gång, främst eftersom tiden för denna 

undersökning var begränsad. Dessutom bor mina respondenter i Argentina och har endast 

begränsad tillgång till internet. Kritik som riktats mot telefonintervjuer är att det kan vara 

svårt att föra en lägre konversation via telefon eftersom det kan bli tröttsamt (Bryman, 2011). 

Jag upplever dock att det problemet minskar vid användning av skype, eftersom respondenten 

inte behöver sitta och hålla i en telefonlur, utan kan avslappnat avhandla ämnet. En annan 

kritik som framförts är att respondentens kroppsspråk inte kan registreras under en 

telefonintervju. Miner och gester kan vara viktiga för att intervjuaren ska få information om 

respondentens känslor om ämnet (Bryman, 2011). Eftersom jag använde mig av webkamera 

under mina intervjuer så fångade jag upp gester, miner och kroppsspråk på ett bra sätt, 

självklart är jag medveten om att webkamera inte kan jämföras med ett fysiskt samtal. Men 

webkameran tillsammans med att jag spelar in samtalet gav en god grund i mina intervjuer. 

Det finns vissa belägg för att skillnaderna är ringa mellan de responser man får per telefon 

eller i en direkt intervju (Sturges & Hanrahan, 2004).   
En annan fördel med att genomföra min undersökning via internet var att det blev låga 

kostnader. Ytterligare en fördel var att jag fick snabba svar. Det finns tendenser på att online-

enkäter besvaras snabbare än enkäter per post (Bryman, 2011). Naturligtvis finns det även 

nackdelar med att göra en intervju per e-post. Urvalet begränsas till de som har epost, i 

Argentina har långt ifrån alla tillgång till epost eller dator. De personer jag valt ut i min 

undersökning har tillgång till datorer i sina arbeten som socialarbetare och missionärer.  

Jag kan heller inte bortse från att jag har översatt intervjuerna från katalanska, vilket är det 

officiella språket i Argentina. Jag förstår spanska bra och eftersom jag använd lexikon i 

arbetet med transkriberingarna tror jag inte att översättningen orsakat stor felkälla, även om 

jag förstås inte alltid kunna återge de exakta ord som mina respondenter använt.  
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Teori 
I följande text kommer jag framföra två teoretiska ansatser som jag efter genomgång av min 

empiri funnit applicerbara på min studie. Jag ska i min analys med hjälp av teorierna tolka 

och besvara uppsatsens frågeställningar. De teorier jag funnit relevanta är den 

nyinstitutionella organisationsteorin och byråkratibegreppet. Jag kommer också ha min 

utgångspunkt i kristologiska argument. 

 

Nyinstitutionell organisationsteori 
Den första teorin jag ska presentera är den nyinstitutionella organisationsteorin. Teorin 

beskriver varför människobehandlande organisationer ser ut som de gör och deras relationer 

till övriga samhället. Jag tycker att teorin är relevant eftersom både kyrkan och kommunens 

socialtjänst är organisationer som har stor betydelse för många individer och för samhället 

(Grape, Blom & Johansson, 2006). Utifrån den nyinstitutionella organisationsteorin ses 

organisationer som öppna system med hög känslighet för rådande normer i samhället och 

institutionella värden i omgivningen. För att en människobehandlande verksamhet ska vara 

bra krävs trovärdighet och en följsam organisation. Då ökar legitimiteten som är en 

förutsättning för att verksamheten ska få handlingsutrymme. Begreppet legitimitet har likheter 

med status och rykte, men skillnaden är att alla organisationer kan ha bra legitimitet, till 

skillnad från exempelvis rykte, där en organisation kan ha bättre rykte än någon annan. Vad 

som är legitimt måste utredas i varje specifikt sammanhang, vad som anses vara legitimt i en 

kontext är det inte i ett annat. En organisation får enklast legitimitet genom att anpassa sig till 

samhället. Utifrån den nyinstitutionella organisationsteorin så handlar människor i olika 

verksamheter så som de förväntas handla. Det är de gemensamma uppfattningarna, 

kunskaperna och normer som styr handlingarna (Svensson, Johansson& Laanemets, 2008). 

En organisation bör alltså göra det som förväntas av den för att få legitimitet. En verksamhet 

måste i sitt handlande ligga i linje med de kulturella ideal, normer och värderingar som finns i 

samhället (Grape, Blom & Johansson, 2006). En människohandlande organisations 

verksamhet måste bli accepterad i samhället för att kunna arbeta. Organisationens verksamhet 

får inte utvecklas utanför samhällets normer, då finns det risk att människor anser att 

organisationen inte verkar tillförlitlig, vilket kan medföra minskat handlingsutrymme. En 

organisation med en hög grad av institutionalisering är en organisation där handlingarna som 

utförs i organisationens namn är lika varandra. Detta betyder att de människor som utför 

handlingarna har samma inställning. Det är vanligt att frivilligorganisationer har hög 
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institutionalisering, eftersom de arbetar utifrån en gemensam idé eller övertygelse. De 

människor som utför arbete i en sådan organisation har alla samma grundidé som gör att de 

strävar mot samma mål (Svensson, Johansson & Laanemets, 2008). 

Organisatoriska fält är ett begrepp som förekommer i den nyinstitutionella teorin. 

Människobehandlande organisationer med liknande uppdrag arbetar på samma 

organisatoriska fält, där de samverkar med varandra. Organisationerna som tillhör samma fält 

skapar egna identiteter i samspel och såväl samarbete som konkurrens. En konflikt kan skapas 

på ett organisatoriskt fält när två aktörer vill driva liknande verksamheter. En 

verksamhetsdomän är ett verksamhetsområde avgränsat av mål och funktioner. I ett 

organisatoriskt fält kan flera verksamhetsdomäner finnas, om flera aktörer är intresserade av 

samma domän kan en konkurrenssituation uppstå. När aktörerna respekterar varandras 

verksamhetsområden och håller sig till sina egna råder domänkonsensus, när aktörer går in på 

varandras områden kan en domänkonflikt uppstå (Grape, Blom & Johansson, 2006). 

 

Organisationsteori- Byråkrati begrepp 
Den andra teorin jag ska presentera är byråkrati. Organisationsteori är ett samlingsnamn för 

teorier som förklarar hur organisationer fungerar. Sociologen Max Weber har utformat en 

teori för byråkrati för att en organisation ska fungera på bästa sätt. Webers byråkrati skiljer 

mellan makt och auktoritet. Makt är något som man kan tvinga andra till lydnad genom, 

auktoritet betyder att frivilligt lyder någon. Organisationen ska vara hierarkiskt uppbyggd 

med opersonliga kommunikationskanaler där besluten tas. Weber menade att effektivitet 

uppnås genom formella regler, rapporter och kommunikationskanaler. 

Två organisationstyper i den privata sektorn som visat sig fungera bättre med Webers 

byråkratiska struktur är banker och försäkringsbolag. Detta därför att här krävs en stark 

struktur med regler och fasta rutiner. Fördelen med byråkrati är att konflikter kan minskas 

genom att man kan hänvisa till regler. Teorin fungerar särskilt bra för en organisation som 

befinner sig i en stabil miljö och där det finns krav på säkerhet och kontroll. Ett exempel på 

en sådan organisation är en myndighet. Problem uppstår om förutsättningarna förändras och 

det finns en risk att reglerna, som egentligen är medel för att nå målen, blir ett mål i sig; det 

kan bli viktigare att följa alla regler när man betjänar kunder än att kunden betjänas på ett bra 

sätt. Weber var också ambivalent i förhållande till sin egen teori; han menade att byråkratin 

var den oundvikliga och fulländade organisationsteorin, samtidigt som han varnade för att 
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framtidens människor skulle stängas in i en "Rationalitetens järnbur" där allt var regelstyrt 

och kontrollerat (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 2006). 

 

Kristologiska argumentet  

Ytterligare begrepp jag funnit relevant är de kristologiska argumenten (Blennberger, 2008). 

Teorin beskriver skäl för kristna att utföra socialt arbete. Centralt i detta begrepp är att 

grundsynen på hur människor bör leva sina liv motiverar individens handlande i socialt 

arbete. Jag kommer beskriva fyra argument som enligt Blennberger motiverar kristna 

människor att utföra frivilligt socialt arbete. Det första av dessa är att om en människa utför 

social arbete så går hon i Jesus fotspår. I bibeln står beskrivet att Jesus hjälpte sjuka, 

prostituerade och fattiga, vilket kan jämföras med dagens sociala arbete. Kristna som vill gå i 

Jesus fotspår bör därför ge praktiskt social hjälp till utsatta i samhället. Det andra argumentet 

handlar om att genom sina handlingar bli en representant för Jesus på jorden. Att göra vad 

man tror att Jesus hade gjort i samma situation är att representera honom. Detta argument kan 

motivera människor till att utföra socialt arbete. Det tredje argumentet handlar om att 

människan ser sociala problem med guds ögon. När en människa ser en annan lidande 

människa ser hon på den med guds ögon och blir motiverad att handla som Jesus skulle ha 

handlat. Det fjärde och sista argumentet handlar om att människor ser Jesus i sina 

medmänniskor. När vi hjälper en medmänniska hjälper vi Jesus. Grunden i detta tankesätt 

finns i bibeln, Matteus-evangeliet kapitel 25, vers 34-40. 

”Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var 

främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte 

mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Amen säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av 

dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.” 

 
Dessa fyra argument motiverar människor till att hjälpa medmänniskor i utsatta sociala 

situationer (Blennberger, 2008). Jag anser att dessa teoretiska begrapp är relevant att använda 

i analysen av frågeställningen som vad som får människorna i kyrkan att utföra socialt arbete.  
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Resultat 
I följande text ska jag redovisa insamlad data. Jag har delat upp resultatet i teman som knyter 

an till mina frågeställningar för att få en bättre översikt. Jag har valt att kalla de respondenter 

som arbetar i kyrkan för Maria och Kerstin och den statligt anställda socialarbetaren för Julia. 

Resultaten av insamlad data presenteras sammanfattande i texten, citat är exakta utsagor från 

mina respondenter. 

 

Daghem 
Pingstkyrkan Casa de Dios i Salta utför ett omfattande socialt arbete med många inriktningar. 

Jag kommer nedan redovisa delar av det sociala arbete jag samlade in under intervjuerna med 

de två missionärerna i pingstkyrkan i Salta. Kyrkan har startat upp 7 daghem där barn i 

åldrarna 1-4 år får vara medan deras föräldrar arbetar. Arbetet med daghemmen är kyrkans 

största sociala verksamhet. Sex av daghemmen finns i staden Saltas mest utsatta områden, ett 

av daghemmen ligger i en avlägsen by i bergen. Varje daghem tar emot cirka 20 barn. Många 

familjer lever ett oerhört tuff liv i en vardag med bostadslöshet, kriminalitet, droger och 

fattigdom. Föräldrarna får ansöka om deras barn ska få gå på kyrkans daghem, därefter väljs 

de barn ut som anses vara i mest behov av en plats på daghemmet. Eftersom de flesta 

föräldrar i detta område inte har råd att låta sina barn gå på dyra privata dagis, får barnen ofta 

vara hemma själva medan föräldrarna arbetar. Daghemmet är därför oerhört viktigt och en 

stor hjälp för de barn som får plats, Maria berättar: ”På daghemmen får barnen 

uppmärksamhet, de leker och får undervisning. Sedan får de frukost och lunch, vilket även är 

en ganska viktig social bit.”  Daghemmen bedriver även läxhjälp för äldre barn. Dit får 

barnen komma efter skolan för att få hjälp med läxor och skolarbete.  

 

Medlemmar i kyrkan hjälper till 

I kyrkan samlar medlemmarna varje månad ihop matvaror och kläder. Dessa delas sedan ut 

till behövande både i den egna församlingen och till andra behövande. Om någon medlem i 

kyrkan blir sjuk och inte har någon privat sjukförsäkring så ser kyrkan till att välbehövde får 

medicin och hjälp för att komma till sjukhus. I kyrkan lämnas även kläder och saker in som 

sedan säljs på en secondhandmarknad. Pengarna som kommer in från secondhand 
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verksamheten gå till olika typer av socialt arbete. I vissa fall hjälper även kyrkan till med 

akuta sociala problem som pengar till hyra, gas till spisen eller pengar till bussen.  
En av kyrkans medlemmar arbetar som socionom, i kyrkans regi arbetar hon med frivilligt 

socialt arbete. Kerstin berättar om hennes arbete: ”Veronica har varit hos familjer väldigt 

mycket och hjälpt dem att fylla i blanketter om försörjningsstöd och eftersom det är väldigt 

krångligt. Hon besöker ofta familjer med mat och medicin från kyrkan ”.  

 

Besök i bergen 

Varje månad åker representanter från kyrkan upp i bergen och besöker byar som är isolerade 

från omgivningen. Där har kyrkan bibelundervisning, delar ut skolmaterial, matvaror och 

kläder. I varje by de besöker anordnas träffar för barnen där de får leka, sjunga och pyssla 

tillsammans. Maria berättar: ” Arbetet uppe i bergen handlar mycket om att man ska kunna 

växa som människa, att man ska kunna känna att varje människa har ett värde, det hör ju 

också ihop mycket med det sociala arbetet. Att man ska ta hand om varandra i samhället och 

familjen.”  Uppe i bergen bedrivs även handarbetskurser, i byn ”El Churcal” har under hösten 

en grupp kvinnor fått möjlighet att gå en stickkurs. Nu tillverkar de mössor som de sedan kan 

sälja. Både Maria och Kerstin är överens om att det är väldigt krångligt att söka bidrag från 

stat och kommun i Argentina. Därför arbetar kyrkan med att hjälpa människor att hitta 

information och fylla i bidragsblanketter. Många kan inte skriva och läsa eller har tillgång till 

en dator och kan inte söka information om olika bidrag. Exempel på situationer när människor 

har rätt till bidrag är om man har ett handikappat barn. Kyrkan hjälper även till med att ansöka 

om glasögon vid behov. Kerstin berättar: ” I Angastaco (en avlägsen by i bergskedjan 

Anderna) har vi hjälpt över 90 personer med all byråkrati för att få de pensioner som de har 

rätt till från staten, vi har även hjälpt elever med att ansöka om glasögon och även vissa 

handikapp redskap.”  

Kommunens sociala insatser  
Både Maria och Kerstin anser att kyrkan utför socialt arbete som borde vara kommunens 

ansvar. De menar att de mest grundläggande sakerna som mat och medicin borde kommunen 

se till att alla människor har tillgång till. Många människor i Salta och i bergen lever i misär, 

staten borde tillhandahålla en lägsta standard för alla människor, detta är något som kyrkan 

efterfrågar av staten. Specialundervisning i skolan och förskoleverksamhet för alla är en 

annan sak som Maria och Kerstin efterlyser av kommunen. De tycker att det borde ligga i 
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kommunens intresse att barn och ungdomar klarar grundskolan och kan vidareutbilda sig.  

Maria beskriver situationen:  

 ”Det sociala skyddsnätet det räcker inte till, det gör det absolut inte. Det är många behov 

som vi ser som staten skulle sköta om, exempelvis borde det ju inte vara vårt ”ansvar” att ha 

en läxhjälp. Många barn får gå om klasser och då blir familjen lidande. Det blir dåliga 

spiraler av allt, hade staten satt in resurser tidigt så hade andra saker inte hänt.”  

Det är vanligt att barn får gå om klasser om de inte klarar terminsproven. Om ett barn får gå 

om för många gånger är det vanligt att barnet slutar skolan för att det blir retat av 

klasskompisar eller föräldrar som tycker att barnen hellre ska arbeta. För många barn som bor 

i utsatta områden är utbildningen den enda vägen till ett hopp om ett bättre liv, därför satsar 

kyrkan på att erbjuda läxhjälp.  

 

De båda respondenterna är eniga om att staten måste förenkla det för människor att söka 

bidrag. Det finns en hel del bidrag att söka, men människor som bor i bergen eller i fattiga 

områden har inte tillgång till information om hur en ansökan görs. Kerstin beskriver: ”Staten 

borde ju verkligen se till att alla människor har möjlighet att ansöka det de har rätt till och 

inte krångla till det så mycket. Som det ser ut nu kan många människor inte söka bidrag de 

faktiskt har rätt till bara för att det är så krångligt, så borde det absolut inte vara.”  

 
Under intervjun med Julia som är en statligt anställd social arbetare i Salta beskriver hon att 

det finns mycket som staten måste förbättra i sitt sociala arbete. Hon beskriver ett samhälle 

med strukturella problem i det sociala arbetet: ”För det första måste de olika ministerierna i 

provinsen Salta bli bättre organiserat. Det är en väldigt rörig organisation med få kontor och 

många som bestämmer över oss.” Vidare beskriver Julia de statliga sociala insatserna som ett 

arbete utan organisation. Hon skildrar en organisation som grundar sitt sociala arbete på 

metoder inte är prövade eller kritiskt granskas.  

 

Samarbete mellan stat och kyrka 

I särskilda projekt samarbetar kyrkan och kommunen i Salta. Några av kyrkans sju daghem 

får ekonomisk hjälp av kommunen. Med den ekonomiska hjälpen kan daghemmen servera 

barnen frukost och lunch. Kommunen hjälper även till med köksredskap och möbler vid 

behov. Ibland ges kurser på daghemmen för barnen och deras föräldrar, detta sker i 

kommunens regi. Kyrkans daghem har i samarbete med kommunen exempelvis haft kurser i 

tandvård för barnen och näringslära för föräldrarna. Maria och Kerstin från kyrkan ser det 
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som mycket positivt att staten och kyrkan kan samarbete: ”Staten är medveten om de 

evangeliska kyrkornas sociala arbete och söker kontakt när det gäller att utföra vissa projekt 

och dela ut viss socialhjälp. Man vet då att hjälpen kommer fram och inte hamnar i privata 

fickor. Vilket kan vara fallet med statens sociala arbete, det är ju mycket korruption tyvärr.”  

Julia välkomnar samarbetet mellan staten och kyrkorna:  

”Kyrkor och frivilligorganisationer är ett mycket viktigt komplement till statens sociala 

arbete. Staten underlättar utvecklingen av icke-statliga organisationer och uppmuntrar 

kyrkor till att hjälpa till att förbättra det sociala arbetet. Jag tycker att det är lämpligt att 

staten söker hjälp från kyrkan för att lösa sociala problem eftersom det i kyrkan är en 

övertygelse att hjälpa människor.”  

 
Kyrkans roll 

Maria och Kerstin anser att kyrkan är en parallell resurs till kommunens sociala arbete. De 

tycker att deras sociala arbete är viktigt och nödvändigt, eftersom kommunen inte klarar av 

den sociala situationen i staden. Men att vara en parallell resurs till kommunens sociala arbete 

är inte kyrkans främsta mål. Kerstin beskriver deras sociala arbete som ett sätt att få visa det 

kristna budskapet och möta människor i svåra situationer och hjälpa dem: ”Sen är ju frågan 

hur mycket man vill vara en parallell resurs. Vi vill ju påverka människor och samhället, vi 

vill ju ge dem det Krista budskapet, på ett sätt vill vi ju vara en resurs också, vi vill påverka 

med det som är vår övertygelse.” Julia håller med om att kyrkan är en viktig resurs till 

kommunens sociala arbete: ”Det är en parallell resurs eftersom den är så omfattande, det 

sker inte så mycket samarbete mellan stat och kyrkan som det borde. Jag tycker att kyrkan är 

att bra komplement till statens arbete eftersom kyrkan ofta arbetar med kreativa och bra 

alternativ ” Julia beskriver kyrkans arbete som smidigare än kommunens. Staten i Argentina 

och kommunen i Salta har ett omfattande regelverk med mycket byråkrati som bidrar till en 

trög organisation. I vissa situationer där en social insats behöv omgående kan kyrkan gå in 

och hjälpa till snabbt, medan de kommun anställda socialarbetarna måste invänta resurser och 

direktiv från dina chefer. Julia beskriver att hon och hennes kollegor ibland känner sig 

frustrerade över att inte kunna hjälpa människor vid akuta behov.  

 
 
Vad kan förbättras? 

Både Maria, Kerstin och Julia är överens om att det behövs en förändring i det kommunala 

sociala arbetet i Salta. Men de är också positiva till den utveckling som skett de senaste åren. 
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Argentina har haft stora problem med korruption bland förtroendevalda, framför allt politiker 

och poliser. Detta är något som helt måste bort om det sociala arbetet ska fungera i Salta 

beskriver Maria: ”Det är viktigt att utrota korruptionen, använda pengarna på rätt sätt, just 

nu finns inget förtroende för politiker och jag tror kanske att människor söker sig till kyrkan 

för de vet att vi är rättvisa.” Kerstin beskriver situationen: 

”Det som är avsatt till människor som behöver hjälp, kanske hamnar hos människor som inte 

behöver. Och det måste man arbeta bort, för annars kan man aldrig förändra samhället om 

man inte kan bryta med den här korruptionen. Att pengarna hamnar där de ska, och att man 

inte blir gynnad för att man känner en politiker eller är släkt med en politiker. Nu tror jag 

många inte söker hjälp för de litar inte på att det kommer gå rätt till och då försöker man 

hellre klara upp sin situation själv.”  

 
Vidare betonar kyrkans socialarbetare vikten av att göra det enklare för vanliga människor att 

söka bidrag och stöd. Som det ser ut nu är det komplicerat att söka bidrag och eftersom inte 

alla är läs och skrivkunniga så behövs nya väger att få ut information.  

Julia beskriver att det sociala arbetet behöver bli bättre organiserat för att kunna bli 

effektivare och bättre. Det behövs mer resurser, i Salta lever många människor i svår misär 

och det kommunen gör räcker inte till. Hon beskriver följande om deras arbetssätt: ”Mycket 

av de metoder och tekniker som används inom socialt arbete i Salta är okända. Dessa skulle 

behöva förbättras för att kunna vara säker på att arbetet ger ett gott resultat”  

 

De kyrkligt anställda anser att det är ett stort problem att många behandlingar inte är fullt 

utvecklade. En behandling påbörjas men det finns sedan ingen fortsättning. De efterlyser 

lösningar i slutet av kedjan och beskriver att människor inte är beredda att ta hjälp av 

kommunen eller stat för de vet inte hur det slutar. Maria beskriver problemet: ”Det är väldigt 

lätt att anmäla sin man för misshandel men sedan har kvinnan inget skyddsnät och ingenstans 

att ta vägen, eller du anmäler för du vet att ett barn blir misshandlat hemma, barnet hamnar 

på institution och får det många gånger sämre än innan.”  
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Analys 
I följande del återvänder jag till mina fem frågeställningar och ska men hjälp av mina teorier 

och tidigare forskning besvara dessa.  

 

Vad driver människor från kyrkan att utföra socialt arbete? 

Utifrån frågeställningen vad som driver människor från kyrkan att utföra socialt arbete ska jag 

här applicera de kristologiska argumenten på min empiri. Utifrån resultatet finner jag att 

kyrkan i Salta bedriver ett omfattande socialt arbete. Dessa sociala insatser riktar sig till de 

allra svagaste i samhället. I bibeln står det att Jesus hjälpte de som var sjuka, prostituerade och 

fattiga (Bleenberger, 2008). Ett av de kristologiska argumenten handlar om att gå i Jesus 

fotspår och göra det som Jesus gjorde. Missionärerna och övriga medlemmar i kyrkan vill 

likna Jesus och gör därför saker som han gjorde. Maria och Kerstin beskriver att kyrkan 

arbetar med social verksamhet för att det finns ett behov, men även för att få sprida det kristna 

budskapet. De menar att de har ett uppdrag med en grund i en kallelse att hjälpa människor i 

svåra situationer. Jesus är deras förebild och de arbetar för att likna honom på jorden genom 

att hjälpa människor som ingen annan hjälper, i bibeln kallade ”de minsta” (Blennberger, 

2008). Syftet med att likna Jesus är att visa Guds kärlek för sina medmänniskor. Ett av de 

kristologiska argumenten handlar om att som kristen agera som man tror att Jesus skulle gjort, 

är ett skäl till varför Maria och Kerstin utför socialt arbete. De beskriver att de i sitt arbete får 

möta människor och berätta om kyrkan som de annars inte hade träffat. I alla sociala arbeten 

de utför finns alltid kristendomen som grund. I bemötandet med människor har de en kristen 

människosyn där de vill hjälpa de minsta i samhället. När de ser en medmänniska lida känner 

de att de måste hjälpa till. Blennberger (2008) beskriver ett argument för kristna att utföra 

socialt arbete är att de ser en lidande människa med guds ögon. Genom guds ögon blir de 

motiverade att hjälpa människan så som de tror att Jesus hade gjort.  

 

Eftersom de arbetar självständigt i många projekt kan de lägga upp sina insatser själva och 

hjälpa människor, samtidigt som de sprider det kristna budskapet. Således blir utsatta 

områden där kyrkor hjälper till med sociala insatser en arena för evangelisation. De ser det 

som sin uppgift att både få hjälpa människor praktiskt och få dem att växa. Maria och Kerstin 

anser att där staten kan hjälpa till materiellt, kan kyrkan erbjuda hjälp och själavård som kan 

tillföra ett existentiellt perspektiv, men kyrkan vill inte ta för stort ansvar i samhället. Staten 
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måste ta det övergripande ansvaret, men kyrkan vill vara med och hjälpa till, det är deras 

kallelse och tro att människor. Kristna vill bli en representant för Jesus på jorden, genom att 

hjälpa utsatta människor (Bleenberger, 2008). 

 

Kyrkan som parallell resurs 

För att besvara min andra frågeställning använder jag mig av Anders Bäckströms forskning 

om välfärd och frivilligorganisationer i olika kontexter. Han menar att Grekland har en svag 

välfärdsorganisation där familj, kyrkliga organisationer, privata sociala institutioner och 

kloster träder fram som sociala aktörer (Bäckström, 2012). Det finns en offentlig socialhjälp, 

men den är begränsad. Utifrån intervjuerna i denna uppsats tolkar jag det som att Argentina 

har en likande modell. Det finns en kommunal socialorganisation i Salta, men Julia beskriver 

organisationen som trög och ej tillräcklig. Resurserna är både felfördelade och för små i ett 

land där miljontals människor lever i fattigdom. Det argentinska samhället behöver 

frivilligorganisationer. Kyrkan ser sig själva som en parallell resurs till kommunens sociala 

arbete, eftersom de bedriver ett omfattande socialt arbete inom många olika områden.  

Liknande syn har Maria och Kerstin på saken, den sociala verksamhet som finns har brister 

och är inte tillräcklig. Bäckström (2012) beskriver Grekland som ett land med svag statlig 

välfärd, ett samhälle där kyrkor och frivilligorganisationer får ta ett stort ansvar. Jag anser att 

Argentina kan jämföras med Grekland. Bäckström beskriver kyrkans verksamhet som inte 

bara praktisk hjälp, utan även hjälp vid svåra situationer i livet och samtal. Kyrkan i Salta 

arbetar mycket med praktiskt hjälp, men även med människors värderingar och självkänsla. 

Bäckström beskriver vidare att mycket av kyrkans styrka i Grekland ligger i att människor 

vänder sig dit för att få stöd och tröst vid olika tillfällen i livet (Bäckström, 2012).  

 

I den nyinstitutionella teorin beskrivs att en människobehandlande organisation måste vara 

trovärdig och följsam för att kunna fungera i samhället. Maria beskriver i intervjun att hon 

tror att många kommer till kyrkan för de litar mer på kyrkan än staten. Bland politiker är 

korruption vanligt och trovärdigheten är ofta låg för politiker och den offentliga sektorn. 

Maria beskriver också att människor ofta är oroliga över hur en påbörjat behandling kommer 

sluta, eftersom det oftast inte finns några behandlingsbeskrivningar eller garantier för ett 

lyckosamt avslut. Den nyinstitutionella teorin beskriver att en organisation som vill få 

legitimitet måste anpassa sig till den kontext den ska arbeta i. Kyrkan i Salta har en hög grad 

av institutionalisering, vilket innebär att handlingarna som utförs i kyrkans sociala 

verksamheter liknar varandra. Eftersom all verksamhet i kyrkan grundar sig på det kristna 
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budskapet har alla samma grund och mål att arbeta mot, vilket är vanligt i 

frivilligorganisationer (Svensson, Johansson & Laanemets, 2008). 

 

Kyrka utan byråkrati – Vad kan förbättras i kommunens sociala arbete? 

För att besvara den tredje frågeställningen har jag använt mig av Max Webers begrepp 

byråkrati (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 2006). Den kommunala sociala verksamheten i Salta 

beskrivs som trög och otillräcklig. Ett ärende måste gå upp till enhetschefen innan en åtgärd 

kan vidtas. Socialarbetare får inte själva ta några beslut, utan måste skicka ärendet vidare. En 

sådan organisation kan vara problematisk, när ett akut beslut måste tas. Weber beskriver 

banker och myndigheter som verksamheter där byråkrati fungerar utmärkt. Men en bank är ett 

vinstdrivande företag och kommunen i Salta är en människobehandlande organisation. Julia 

beskriver att hon ofta känner litet handlingsutrymme eftersom hon aldrig får ta egna beslut, 

det finns ingen plats för spontanitet och snabba beslut. På en bank som Weber menar är en 

verksamhet som fungerar bäst med byråkrati, behövs inte samma plats spontanitet som på ett 

socialkontor där akuta situationer kan uppstå. En annan anledning till att använda byråkrati 

enligt Weber är att det är lämpligt för en myndighet eftersom det där behövs mycket kontroll 

och regler för att säkerställa kvalitén på arbetet (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 2006). Trots 

den byråkratiska organisationen som kommunen i Salta har är arbetet långt ifrån 

kvalitetssäkrat och många väljer att söka hjälp hos kyrkan istället eftersom det finns ett stort 

missnöje och misstro mot politiker. Julia, Maria och Kerstin är överens om att statens sociala 

arbete måste utvecklas och förbättras. Maria och Kerstin som är representanter från kyrkan 

hävdar att den omfattande byråkratin är ett av de största hoten mot välfärden i Salta. Att allt 

tar sådan tid och är så omständligt så det kan vara försent. I kyrkan är det en annan 

organisation, utan chefer som bestämmer, här kan snabba beslut tas och arbetarna har ett eget 

handlingsutrymme att arbeta utifrån, eftersom arbetet i en kyrka handlar om ett kall att arbeta 

för andra människor.  

 

Vilka sociala insatser gör kyrkan? 

Bäckström (2012) beskriver att merparten av de tillfrågade frivilligorganisationerna i hans 

undersökning efterfrågar mer ansvar från staten. Samma sak gäller kyrkan i Salta, de anser att 

de utför socialt arbete som borde vara kommunens ansvar. De efterfrågar mat och mediciner 

från kommunen och vill istället bidra med annan social hjälp. Det borde vara kommunens 

ansvar att se till att människorna inte lever i misär anser kyrkan. I Bäckström undersökning 
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visas att de sociala organisationerna i samhället ofta är ett nödvändigt en resurs komplement 

till statens arbete (Bäckström, 2012). Samma undersökning visar att kyrkan bara vill vara ett 

komplement till kommunens socialarbete. Samarbetet mellan kyrka och kommun i Salta har 

ökat, precis som samarbetet mellan kyrka och stat i allmänhet de senaste åren (Bäckström, 

2012). Samarbetet ökar ofta genom verksamhetsbidrag eller utbildning. Kyrkan i Salta har 

utbildning för föräldrar om kost och hygien som ett samarbete med kommunen. Kyrkan vill 

gärna vara en resurs inom vissa områden, men ansvaret ska vara kommunens, menar 

intervjupersonerna. 

 

Hur mycket samarbetar kyrkan och staten i Salta i socialt arbete? 
Kyrkans i Saltas samarbete med kommunen är inte så omfattande, men i vissa sammanhang 

finns en samverkan. Från kommunens sida är man medveten om kyrkornas sociala arbete och 

söker ibland kontakt för att få hjälp i att utföra socialhjälp. Kyrkan vill gärna ha ett mer utbrett 

samarbete men menar att det inte får ske på bekostnad av deras övertygelse som är att sprida 

guds budskap. Meakin (2005) menar att ett samarbete mellan kyrka och stat kan riskera att 

släta ut kyrkans identitet. I ett samarbete med kommunen kan kyrkan tvingas arbeta under fler 

lagar och regleringar. De kan då inte arbeta utifrån endast sin övertygelse och församlingens 

riktlinjer. Trots detta driver kyrkan sju daghem med ekonomiskt stöd från kommunen. Precis 

som Meakin visar i sin rapport så det viktiga att samarbeta för att hjälpa människor och inte 

ha det perfekta samarbetet. Från kommunens sida välkomnas samarbete, dels därför 

kommunens resurser är knappa och dels för att kyrkan kan ha andra vägar att lösa problem på 

(Meakin, 2005). Beckström (2012) beskriver kyrkan som en verksamhet som har annat att 

erbjuda än vad staten kan erbjuda. Kyrkan kan erbjuda samtal och rådgivning, vilket inte 

staten har resurser till (Jeppsson-Grassman, 2001). Det är vanligt att kyrkor och stat integrerar 

men ofta är inte arbetet så omfattande och utvecklat som det skulle kunna vara. Det vanligaste 

samarbetet är att kommunen ger bidrag till kyrkans arbete (Bäckström, 2012). Ett exempel på 

ett sådant bidrag är kyrkan i Saltas sju daghem som får ekonomiskt stöd från kommunen.  

 

Författarna Barrientos, Gough & Wood (2008) redogör för en vidareutveckling av Esping-

Andersens tre välfärdsregimer. Denna kallas den informella välfärdsregimen, där både stat 

och marknad svaga. Precis som i den informella välfärdsregimen har de argentinska 

medborgarna politiska, sociala och civila rättigheter, men dessa är ofta svåra att förverkliga. 
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Som resultatet visar, är det vanligt att människor i Salta söker stöd hos kyrkor för att få hjälp, 

vilket är vanligt i en informell välfärdsregim (Barrientos, Gough & Wood, 2008).  

 

 

Avslutande diskussion 
Under arbetet med den här uppsatsen har jag lärt mig mycket om kyrkans och kommunens 

sociala verksamheter. Det har varit spännande och lärorikt att försöka förstå ett annat land och 

dess sociala behov. Jag har lärt mig mycket om socialtjänsten i Salta, men framför allt om 

kyrkans sociala verksamhet. Innan jag började arbetet med min uppsats trodde jag att kyrkans 

huvudverksamhet var att hålla gudstjänst för sina medlemmar. Men jag har förstått under 

arbetet med uppsatsen att de sociala verksamheterna för människor i utsatta situationer är lika 

viktiga. Många medlemmar i kyrkan har det själva mycket enkelt och får kämpa för att ge 

sina barn mat. Jag har blivit förvånad över den tid som medlemmar i kyrkan lägger ner på att 

samla inkläder, laga mat och hjälpa människor att få medicin. Kyrkan i Salta vill hjälpa sina 

medmänniskor som har det svårt och samtidigt sprida det evangeliska budskapet, utan att för 

den skull pådyvla dem de hjälper sin tro.  

 

En tanke som har väckts hos mig under arbetet med min uppsats är den beroendeställning som 

människor kan hamna i när de får hjälp av kyrkan. Kyrkan kräver ingen motprestation från de 

människor som söker hjälp hos dem, men eftersom kyrkans huvuduppgift är att sprida det 

kristna budskapet, så är troligtvis deras önskan att de deltar i kyrkans övriga aktiviteter som 

gudstjänster. Å ena sidan är det frivilligt att söka hjälp hos kyrkan, å andra sidan har många 

människor inte något annat val.  

 
Jag har funderat över hur Argentinas välfärd ser ut om 20 år. Landet är på väg att resa sig 

efter många ekonomiska kriser. Välfärdsstaten Argentina växer och under de senaste åren har 

många sociala reformer genomförts som bidragit till en bättre och enklare vardag för många. 

Men det krävs organisation och samarbete för att socialtjänsten i Salta ska kunna hjälpa fler 

människor med effektivare hjälp. Jag tror att socialtjänsten i Salta i takt med landets 

återuppbyggnad kommer förbättras. Om 20 år kanske socialtjänsten i Salta kan erbjuda fler 

och bättre lösningar för att hjälpa människor. Även om kommunens sociala verksamhet blir 

starkare tror jag att kyrkan även i framtiden kommer vara ett viktigt komplement. Kyrkan 

erbjuder hjälp på ett annat plan än vad kommunen kan. De tänder hopp hos människor och är 
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engagerade i sina medmänniskor. Det engagemanget tror inte jag en tjänsteman på ett 

socialkontor kan komma i närheten av i en byråkratisk organisation. Den hierarkiska struktur 

som socialarbetaren i Salta beskriver gör det svårt att arbeta flexibelt. Eftersom alla 

människor och behov är olika så behövs en organisation som går att anpassa till varje klient. 

Förslag till fortsatt forskning 
Under arbetet med den här undersökningen har nya tankar och idéer väckts. Något som jag 

tycker skulle vara intressant är att göra en mer omfattande studie om socialt arbete i 

Argentina. Det finns många spännande frågeställningar som inte fick plats i denna uppsats. 

Det hade exempelvis varit spännande att se problemet ur brukarnas synvinkel. Hur de 

upplever ansvarsfördelningen mellan kyrka och kommunen. Att höra deras tankar om 

möjligheten till social hjälp i Salta hade gett studien ytterligare en dimension.  

En annan idé är att jämföra kyrkans sociala arbete i Argentina med kyrkans sociala arbete i 

Sverige. Kyrkans arbete i Argentina är omfattande och nödvändigt för att hjälpa den stora del 

av befolkningen som lever i misär. I Sverige har vi andra sociala problem och människor som 

behöver hjälp. Det hade varit spännande att kartlägga kyrkan i Sveriges sociala arbete. Att 

studera omfattningen av socialt arbete, hur de samarbetar med kommuner och stat. Argentina 

och Sverige är två mycket olika länder, men i båda länderna finns sociala problem och kyrkor 

som vill vara en hjälpande kraft i samhället. I en studie skulle man kunna jämföra hur 

kyrkorna i de båda länderna integrerar med människor i samhället och i vilken mån de tillåts 

bli en välfärdsresurs. Jag tror att det finns resurser i många kyrkor i Sverige och en längtan att 

få hjälpa till i samhället, det hade varit spännande att se hur dessa resurser används.  
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Bilagor 
 

                                                                                                         
 
 
Hej, 

Mitt namn är Paulina Erwing och jag läser sjätte terminen på socionomprogrammet vid 

Linnéuniversitetet. Jag håller nu på att skriva min c-uppsats som handlar om kyrkans sociala 

ansvar i Salta, Argentina. Jag är intresserad av att intervjua dig, för att få ta del av dina åsikter 

och tankar ansvarsfördelningen mellan kyrkan och kommunen i Salta.  

Om det är möjligt skulle jag vilja intervjua dig via skype. Med ditt samtycke vill jag spela in 

intervjun för att kunna återge exakta formuleringar. Intervjun beräknas ta cirka 45 minuter. 

Du kan när som helst avsluta intervjun.  Du kommer att vara anonym i min undersökning. Jag 

skickar gärna min uppsats till dig när den är klar. 

Om du är intresserad av att delta, hör gärna av dig snarast så bestämmer vi en tid för intervju.  

Hälsningar Paulina 
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Intervjuguide, intervju med missionärer 
 
*Vad driver dig till att utföra socialt arbete? 

 

*Kan du beskriva er kyrkas sociala arbete i Salta? 

*Anser du att kyrkan utför socialt arbete som staten ”borde” utföra? 

* Samarbetar ni i kyrkan med staten i socialt arbete? 

* Anser du att kyrkan i Salta är en parallell resurs eller en extra välfärdsförstärkare till staten? 

* Hur anser du att kommunen skulle kunna förbättra det sociala arbetet i Salta? 

 

Intervjuguide, intervju med social arbetare 
 

*Kan du beskriva ditt arbete? 

*Hur mycket samarbetar ni på kommunen med kyrkan i Salta? 

*Anser du att kyrkan ibland utför socialt arbete som borde varit kommunens ansvar? 

*Vad kan kommunen förbättra i sitt sociala arbete? 

*Anser du att kyrkan är en extra välfärdsförstärkare eller en parallell resurs till kommunens 

sociala arbete? 
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