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Social work is a wide term but often presented as the form of activities done by public welfare 

organisations. This study aims to present an analys of social work done by the Church of 

Sweden congregations. The study uses a discourseanalys perspectiv to study local 

congregations’ instructional documents that describe their diaconia. The result shows that 

social work in diaconia is characterized by different hegemonies and conflicts of 

understanding and practices. The study shows how church of Sweden formulation can be 

influenced by history and political and ideological issues as well as economical issues for the 

church. The author means that we need more studies of how social work is understood by 

other welfare actors in Sweden in order to develop a deeper understanding of social work.  
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Förord 
 

Jag kan inte göra klart denna uppsats utan: 

 

 Göran och våra barn Sven och Frances – tack för att ni stå ut med mig, kämpade med mig 

och alltid finnas när jag behöver tröst och krav 

Anders Lundberg som handleda mig med uppmuntran och kritik 

Staffan och Marianne Wiking – tack för era tankar och böner 

Jessica, Lisa, Niclas, Annica, Sofia, Jajani, Virginia, Margaretha,  Carina, Inga och 

Elisabeth, mina kollegor i Vetlanda kommun – tack för att ni tror på mig och uppmuntrar mig 

under mitt arbete 

Svenska kyrkan som har varit en inspiration för denna uppsats. 

 

 

 

 

 

 

 

”Seven social sins: politics without principles, wealt without work,  

pleasure without conscience, knowledge without character, commerce without morality 

science without humanity, and worship without sacrifice”  

(Mahatma Gandhi) 
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I. Inledning 

Bakgrund 

En del av dagens sociala arbete utförs inom den så kallade tredje (eller ideella) sektorn (se 

Stenow, 2009). Svenska kyrkan har genom sin diakoni på senare år trätt fram som en viktig 

aktör bland andra (Bäckström 2001). I och med kyrkans skiljande från staten år 2000 fick 

diakonin ett lyft, och kyrkans diakonala åtaganden har ökat mer och mer. Redan tidigare 

förbereddes denna trend; Engel (2006) nämner biskop Bengt Wadensjö som lyfter diakoni 

som en ”framtidsväg” och professor Anders Bäckström kallar diakoni en ”brobyggare mellan 

kyrkan och samhället”.    

 Mitt engagemang i diakonalt arbete inom Svenska kyrkan är bakgrunden till denna 

studie. Jag menar att det finns ett socialt arbetes-perspektiv i diakonin. Detta påstående styrks 

av forskning inom Svenska kyrkan (till exempel Engel, 2006, Jeppsson Grassman, 2001, 

Linde, 2010).  

 

Problemformulering 

 

Bred förståelse 

Det finns olika synsätt på vad socialt arbete är, beroende på sammanhang, organisationer och 

kulturer (se Meeuwisse och Swärd, 2006). Man tänker i allmänhet på socialt arbete som 

verksamhet vid våra socialförvaltningar (offentliga sektorn). Meeuwisse och Swärd (2006) 

menar att det också finns socialt arbete inom den sociala frivilligsektorn. Svenska kyrkan 

själv påstår att man med sin diakoni utför socialt arbete – se 

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx? id=659966). Jag utgår från en bred förståelse av 

vad socialt arbete är i enlighet med bland annat Meeuwisse och Swärd, 2006, och Jeppsson 

Grassman, 2001. 

Problemet 

Engel (2006) hävdar i sin studie att diakonala arbeten på församlingsnivå har varit inåtriktade 

där diakonin ger omsorg till församlingens inre krets. Detta är enligt Engel (2006) trots att det 

finns förväntningar (från Svenska kyrkans nationella nivå) att diakonin ska bedriva ett socialt 

arbete. En annan avhandling om diakoni (Linde 2010) kommer i stället fram till att det vid 
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utvärdering i kyrkan visar sig att de diakonala verksamheterna ofta är utåtriktade. I denna 

uppsats kommer vi att bekanta oss mer med såväl Linde som Engel, men uppenbarligen kan 

redan här konstateras att olika forskning kan ge diametralt motsatta svar på frågan om 

kvalificerat socialt arbete ryms inom kyrkans diakoni. Detta måste betraktas som ett problem; 

min nyfikenhet väcks om det inte skulle gå att få större klarhet i frågan. 

Kyrkans uppgift och dess formulering 

Enligt Engel (2006) finns det alltså krav från kyrkan centralt (nationell nivå) på 

församlingarna att utföra någon form av diakoni eller socialt arbete förutom de andliga 

verksamheterna. Stenow (2009) menar att det i kyrkoordningen ”finns ett tydligt uppdrag för 

Svenska kyrkans församlingar att initiera och även driva verksamheter av social karaktär som 

riktar sig till en målgrupp som sträcker sig långt utanför den inre kärnan och även når längre 

än den vidare kretsen av kyrkotillhöriga” (s 16). Det finns inte tydliga instruktioner om hur 

församlingarna ska utföra sitt diakonala arbete. Studierna ovan visar att hur församlingarna 

formulerar sig kring diakoni kan vara av betydelse för att analysera hur socialt arbete 

praktiseras i Svenska kyrkan.  

Diskursperspektiv om diakoni 

Om mandatet är tydligt blir frågan hur själva uppgiften formuleras. Denna process kan 

beskrivas som en diskurs. Jörgensen och Phillips (2000) hävdar att diskursiva praktiker 

konstruerar den sociala världen.  ”Diskursiva praktiker – varigenom man producerar (skapar) 

texter och konsumerar (mottar och tolkar) dem – ses som en viktig form av social praktik som 

bidrar till att konstituera den sociala världen” (s 67). Med denna utgångspunkt menar jag att 

det måste finnas diskursiva praktiker som konstruerar Svenska kyrkans diakoni. Och i så fall, 

hur formas diskurserna? Vilka krafter eller intressen utgör det spänningsfält där diskursen 

formas? Vilka synsätt vinner genomslag (på bekostnad av andra)? Att klarlägga dessa mönster 

är en viktig del av syftet med diskursanalys generellt. 

Att analysera denna diskurs eller diskurser ser jag som meningsfullt som grund för en 

diskussion om socialt arbete inom Svenska kyrkan. Diskussionen är också viktig med tanke 

på att Svenska kyrkan är en av de största organisationerna i Sverige som utför socialt arbete 

utanför den offentliga sektorn.  För att komma närmare verkligheten väljer jag att studera 

frågan på församlingsnivå genom så kallade församlingsinstruktioner, FIN (se 

begreppsförklaringar nedan). 
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Brist på forskning 

Det finns olika forskning med etnografiska metoder för att belysa vad det sociala arbetet inom 

diakonin i praktiken är (t ex Engel, 2006; Linde, 2010; Jeppsson Grassman, 2001; Pessi, 

Angel och Pettersson, 2009; Bäckström, 2001). Jag får intryck av att det saknas studier om 

hur Svenska kyrkan själv formulerar socialt arbete i sitt dokument.  Denna uppsats tänker att 

göra en studie av socialt arbete inom diakoni utifrån Svenska kyrkans dokument.  

Syfte 

Med denna uppsats vill jag analysera hur diskursiva praktiker konstruerar socialt arbete inom 

diakoni genom att analysera församlingsinstruktioner (FIN). 

Frågeställningar 

För att nå syftet vill denna studie försöka besvara frågorna: 

 Hur organiseras diskurs om socialt arbete i diakoni? 

 Hur formas innehållet av diskursen?  

 Finns det konflikter eller hegemonier i diskurserna?  

Begreppsförklaringar 

Begreppen diakoni, diakonalt arbete och diakon är centrala i denna uppsats. En annan viktig 

term i diskussionen också är civilt samhälle. Här nedan kommer jag att kort diskutera 

begreppets bakgrund för att belysa hur socialt arbete utförs av icke-offentliga aktörer. 

Slutligen några ord om kyrkoordningen och församlingsinstruktioner, FIN. Båda utgör 

nyckelord för att förstå empirin i denna uppsats.    

Diakoni, diakonalt arbete och diakon 

Holgersson (2004) ger en beskrivning av diakonin i sin bok om socialpolitiken. Ordet diakoni 

kommer från grekiskans diakonos (tjänare) som enligt honom innebär kärlekstjänst i den 

kristna församlingen. I Svenska kyrkan blir diakon ett ämbete som kräver vigning enligt 

Svenska kyrkans ordning (se Edqvist et al. s 367). Vigningen förutsätter en 

behörighetsförklaring där även diakonexamen efter lämplig utbildning och praktisk 

tjänstgöring måste redovisas.  

Enligt Holgersson (2004) har diakonin ursprungligen inriktats på socialt arbete för utsatta 

grupper i samhället. Diakonerna var tidigare utbildade sjuksköterskor och socialarbetare i 

kommunal eller statlig tjänst. Dock har sedan 1950-talet en stor del av diakonianstalternas 
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vårdinstitutioner överförts till stat och landsting. Med tiden har diakonatet därmed blivit ett 

särkilt ämbete i Svenska kyrkan.  

Enligt Linde (2010) definieras diakoni i Socialtjänstkommitténs kartläggning av det 

frivilliga sociala arbetet i Sverige som ”en verksamhet som i intention och handling har en 

primär välfärdsinriktning och som sker med anknytning till kyrklig huvudman” (s 30). Inom 

kyrkan anses diakoni inte enbart som ett ansvarstagande och en hållning (Jeppsson Grassman, 

2001). Linde (2010) menar att begreppet också är en aspekt av kyrkans inre uppbyggnad. 

Diakoni är följaktligen en av kyrkans fyra grundläggande uppgifter enligt Kyrkoordningen. 

Man kan alltså säga att utan diakoni är kyrkan inte helt uppbyggd. 

Det finns strikta kriterier för att bedöma om någon kan bli vigd som diakon. I 32 kap. 2§ 

Kyrkoordningen listas vad som gör en person behörig att bli diakon (se Edqvist, et al. 2010). 

En av punkterna i behörighetslistan är diakonexamen. Med examen menas att personen ifråga 

genomfört en kandidatexamen på högskola där huvudområdet, 90 högskolepoäng, ska finnas 

inom ett av följande ämnesområden: vård-, omvårdnads- eller hälsovetenskap, 

psykologi/socialpsykologi eller socialt arbete (se också http://www.svenskakyrkan.se/ 

utbildningsinstitutet/utbildning-diakon). Efter avslutad fackutbildning studerar den blivande 

diakonen pastoralteologi tillsammans med blivande präster vid Svenska kyrkans 

utbildningsinstitut (i Lund eller Uppsala). Denna utbildning är ett av de viktigaste kriterierna 

för att kunna ansöka om vigning. Behörighetsfrågan avgöras av domkapitlet där biskopen har 

en viktig roll. 

 

Civilt samhälle 

Begreppets betydelse har varierat i olika perioder. Till exempel påpekas i Sociologiskt lexikon 

av Brante et al. (1998) att begreppet fram till upplysningen täckte politiska idéer om 

individens rättigheter och uppdelningen mellan ekonomi, samhälle och stat. Enligt författarna 

används termen i modernt språkbruk som beteckning på det självorganiserande samhälleliga 

liv som faller utanför såväl det marknadsstyrda (privat sektor) som det statligt organiserade 

(offentlig sektor).   

Trägårdh (1995) menar att termen ansågs som politiskt laddad när välfärdstatens kris 

diskuterades på 1990-talet. Han hävdar att civilsamhället, alternativt det civila samhället, först 

användes i politisk debatt av Hans Zetterberg (m) där den statliga dominansen i välfärden 

ifrågasattes. För att avdramatisera begreppet betonas numera ofta det civila samhällets 

positiva effekter på maktbalansen mellan stat och medborgare. Av de som förespråkar civila 

http://www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet/utbildning-diakon
http://www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet/utbildning-diakon
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samhällets engagemang anses civila samhället ofta som lösningar på allehanda sociala 

problem som staten sedan kan dra nytta av (se t. ex. Trägårdh, 2011).  

Zetterberg (1995) menar att idén om civilt samhälle vill ge “en roll likvärdig med staten 

och marknaden och en unik betydelse för demokratin och välfärden” (s 62). Han hävdar att 

det civila samhället idag står för en icke-politisk del av samhället där föreningsliv och 

frivilliga organisationer ingår. Zetterberg (1995) menar att “Det civila samhället har en 

broderskapsmoral som inte finns i marknadens sfär och en frivillighet som inte finns i 

statsmaktens sfär” (s 70). 

Kyrkoordningen 

Kyrkoordningen består av 13 avdelningar och 58 kapitel med bestämmelser. Enligt Edqvist, et 

al. (2010) är Kyrkoordningen ett resultat av de ändrade kyrka-stat-relationerna från januari 

2000. Innan separationen hade Svenska kyrkan en särskild författning i svensk lagstiftning där 

grundläggande bestämmelser för församlingslivet förordnades. Kyrkoordningen är det 

grundläggande dokumentet med Svenska kyrkans regelsystem. Det fastställs av Kyrkomötet, 

kyrkans högsta beslutande organ, varje år. I proposition om lag om Svenska kyrkan  visas att 

lagen ”ger Kyrkomötet förutsättningar att besluta sådana gemensamma stadgar 

(kyrkoordning) för Svenska kyrkan och dess delar som behövs för sammanhållning och god 

ordning inom kyrkan” (s 33). Utgångspunkten är klar; det vill säga att alla kyrkliga organ 

följer kyrkoordningen och de beslut som fattas med stöd av den.  

Församlingsinstruktion (FIN) 

Enligt 57 kap. 5 § Kyrkoordningen ska varje församling ha en församlingsinstruktion (FIN). 

Bestämmelserna i Kyrkoordningen menar att en församlingsinstruktion ska utarbetas av 

kyrkoherden och kyrkorådet i församlingen i samråd med domkapitlet. FIN ska innehålla dels 

”regler för församlingen och församlingens verksamhet”, dels ”ett pastoralt program för 

församlingens grundläggande uppgift” (se Edqvist, et al, 2010 s 689). Enligt Edqvist, et al. 

fungerar FIN inte enbart som styrdokument för församlingens program. Dokumenten kan 

också användas som utgångspunkt för stiftens tillsyn för att se om församlingarna efterföljer 

vad som bestämts på stifts- eller nationell nivå. Dock påpekar författarna att 

tillsynsfunktionen på senare år tonats ned i samband med att FIN blivit mer av måldokument i 

församlingarna.  
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II. Tidigare Forskning 

 

Undersöker man tidigare forskning om Svenska kyrkans sociala arbete ser man att en stor 

mängd genomförts av Svenska kyrkan själv (Diakonivetenskapliga institut, Svenska Kyrkans 

enhet för forskning och kultur, Bräcke Diakoni) eller av de institutioner där diakoner utbildas 

(t. ex Ersta Högskola). Den forskning som finns från andra institutioner brukar handla om 

socialt arbetes förhållande till religion i stort (se Blennberger och Svedberg, 1996). I denna 

studie vill jag använda forskning som handlar om (Svenska) kyrkans förhållande till socialt 

arbete. Det finns även omfattande internationell forskning som handlar om kyrkan eller 

religion i stort i förhållande till socialt arbete. Dock måste ett urval göras för att få fram 

forskning som nalkas frågan utifrån samhällsvetenskaplig disciplin. De källor jag följaktligen 

använder är huvudsakligen akademiska eller vetenskapliga tidskrifter med socialt arbete som 

ämne. För att söka tidigare forskning använder jag sökord: church and social work, voluntary 

social work, svenska kyrkan och socialt arbete, frivilligt socialt arbete.  

 

Diakoni: vad det är 

Det finns många texter som belyser vad diakoni bör vara (Jeppsson Grassman, 2001). Bland 

annat menar hon att vi kan gå tillbaka till kyrkoordningen för att se diakoni på ontologiskt 

sätt. Detta avsnitt vill belysa forskning som har studerat diakoni i praktiken. Bland de senare 

märks Charlotte Engels avhandling (2006) och Eva Jeppsson Grassmans studie (2001).  

Engels (2006) avhandling diskuterar diakonalt arbete i några församlingar i Stockholm och 

Göteborg. Hennes syfte med studien var att analysera om församlingarnas sociala arbete 

verkligen är riktat mot de målgrupper som beskrivs i några av Svenska kyrkans styrdokument. 

Intressant nog hävdar hon i sin slutsats att församlingarnas sociala arbete (genom diakoni) inte 

haft samma inriktning som var tänkt i den officiella versionen. Hon menar att i den officiella 

versionen (uttryckt i olika styrdokument) beskrivs diakoni som ett socialt arbete inriktat mot 

de utsatta, de marginaliserade och de som känner utanförskap. Engel (2006) fann att denna 

sorts diakoni sällan praktiserades i församlingarna. Hon menar att det finns ett glapp mellan 

vad kyrkan på nationell nivå vill ha i diakonala arbeten och hur de lokala församlingarna gör. 

Enligt Engel (2006) är de lokala församlingarna upptagna av att tänka på sin fortlevnad och 
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ekonomiska överlevnad. Detta görs genom att förmedla bilden av den nya kyrkan som 

attraktiv och relevant för sina medlemmar och kyrkligt distanserade församlingsbor.   

Jeppsson Grassmans (2001) studie syftar till att ge en bild av vad socialt arbete i 

församlingarna består av och vilka verksamheter som bedrivs i lokala församlingar. Med 

empiri från församlingar i Uppsala visar studien att det bedrivs en mängd sociala insatser och 

verksamheter inom kyrkan. Hon menar att socialt arbete i kyrkan ”präglas sålunda i 

varierande grad av allmänt gemenskapskapande insatser, å ena sidan, och mer avgränsade 

program eller insatser för särskilda grupper, å andra sidan” (s 179). (Författarens 

kursivering.) 

Jag anser att resultaten i Engels (2006) avhandling och Jeppsson Grassmans (2001) studie 

är intressanta för att se hur diakonala insatser praktiserar socialt arbete på församlingsnivå. 

För denna uppsats blir studierna relevanta för att besvara frågan vad detta innebär för 

diskurserna inom kyrkan.  

 

Diakonala arbeten i samspel  

En annan avhandling om Svenska kyrkans diakonala arbete har gjorts av Stig Linde (2010). 

Hans studie fokuserar utvärdering och resultatmätning av verksamheterna inom kyrkan, 

särskilt diakonalt arbete. Linde (2010) vill försöka besvara frågan vad som händer när kyrkan 

använder marknadsorienterade utvärderingsmodeller. Han menar att hans studie visar att 

denna nya utvärderingsmodell påverkar kyrkan på så sätt att den reagerar mot just detta sätt 

att utvärdera. Han hävdar att reaktionerna i kyrkan speglar det kritiska begreppet 

”granskningssamhället”.  

Linde (2010) hävdar att utvärdering i kyrkan inte använts för att kvalitetssäkra 

verksamheterna (till skillnad från vad som ofta är fallet i ”granskningssamhället”). I social 

redovisning där diakonala arbeten utvärderas blir syftet i stället ofta utåtriktat. ”Här har 

redovisningen den direkta målsättningen att positionera församlingen och dess diakonala 

insatser bland andra professionsbaserade verksamheter som producerar välfärdstjänster” (s 

242). Samtidigt betyder detta att det finns ett samspel mellan vad kyrkan anser som socialt 

arbete och vad samhället eller andra välfärdsaktörer anser som socialt arbete. Kyrkans sociala 

arbete blir mer och mer format av vad samhället anser om det.  Konsekvenserna av detta 

resultat är ett intressant perspektiv i denna studie: Svenska kyrkan utvärderar sitt sociala 

arbete i förhållande till sitt samspel med samhället. Därför kan man också fråga: vilken 
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diskurs använder kyrkan för sitt sociala arbete när den försöker placera sig själv mitt i 

samhället?  

 

En liknande situation i grannlandet 

Nedan vill jag presentera tre artiklar som handlar om hur socialt arbete inom kyrkan 

praktiseras i andra länder. Den första är en studie om en liknande kyrka i vårt grannland 

Finland. Yeung (2010) studerar förändringar i Finska kyrkan under 1900-talet. Hon menar att 

kyrkans roll i socialt arbete förändrades i samband med 1990-talets ekonomiska kris i Finland, 

en situation som också drabbade i Sverige. Genom sin forskning vill hon studera om kyrkans 

roll i socialt arbete har påverkat kyrkans sociala status i offentliga sammanhang. Yeung 

(2010) använder sekularisationsteori och post-sekularisationsteori för att göra en 

organisationsanalys av Finska kyrkan. Med en historisk beskrivning visar hon hur Finska 

kyrkans sociala roll har förändrats under 1800-talet och fram till 1900-talet.  

Det finns några intressanta resultat i Yeungs (2010) studie som jag ser som relevanta för 

min uppsats. Yeung (2010) menar att Finska kyrkans roll i socialt arbete skiftar från att vara 

marginell till att vara stark. Kyrkans roll var marginell när välfärdstaten var stark (en tid efter 

andra världskriget fram till 1980-talet). Men när den ekonomiska krisen drabbade Finland 

hårt, tog kyrkan tillbaka sin roll i välfärden genom sitt sociala arbete. En annan intressant sak 

är att i Finland har kyrkorna tagit sin roll i socialt arbete med medvetet syfte att vara en 

komplettering av välfärdsstaten. Enligt Yeung (2010) sker kyrkans sociala arbete inom ramen 

för samarbete med lokala välfärdsmyndigheter. Detta anser jag som något annorlunda från det 

som sker i Sverige. Kyrkoordningen 2000 t. ex. nämner ingenting om att de diakonala 

uppgifterna är menade att komplettera välfärdsstaten. Och Socialstyrelsen (2004) själv menar 

att det behövs mer samsyn och ansvarsfördelning för att alla resurser i olika sektorer ska 

kunna bidra till välfärdsstaten. Med andra ord behöver välfärdsstaten lyfta fram andra sektorer 

utanför de offentliga för att skapa bättre förutsättningar i välfärden.  

Yeungs (2010) studie är relevant där hon visar att kyrkan har tagit sin plats när det behövs 

och det har bidragit till samhällsförändring i Finland. Men det krävs tydlighet i kyrkans roll 

och hur man ser sin plats i välfärdsstaten. Jag menar att det kan framstå som oklart om kyrkan 

utför sitt sociala arbete enbart för att det är hennes uppgift eller om det också finns 

medvetenhet om att ingå i civilsamhället där inte bara staten eller offentliga myndigheter är 

ansvariga för att ”lösa” sociala problem. 



 14 

Teologi och diskurs inom kyrkan  

Församlingars benägenhet att stödja andra sociala aktörer har studerats av Mark Ottoni-

Wilhelm (2010). Hans studie utgår från empiri om bidrag från olika religiösa organisationer 

till (andra) hjälporganisationer för att ge mat till behövande. Enligt honom är skillnaderna i 

bidrag inte så stora mellan olika kristna kyrkor. Dock finns en stor skillnad som tydligt visas i 

bidraget hjälporganisationerna får från den judiska församlingen. Han vill analysera vad det är 

som gör att judiska församlingen ger mycket mer till de hungriga än kristna kyrkor.  

Ottoni-Wilhelm (2010) hävdar att det finns en teori om hur religionen påverkar 

församlingen att hjälpa de fattiga. Det finns en normal värdering att man ska hjälpa andra. 

Han pekar på annan forskning (Regnerus, Smith och Sikkink, 1998) som visar att det finns ett 

samband mellan kyrkans närvaro och bidrag till organisationer som arbetar mot fattigdom. 

Empirin från denna studie visar att de som går till kyrkan ofta, också ger bidrag till dessa 

organisationer oftare. Dock menar Ottoni-Wilhelm (2010) att det saknas studier som 

analyserar hur denna påverkan sker. Det är denna utgångspunkt som blir hans studie. Studien 

använder psykosociala perspektiv för att analysera uttalanden från olika religiösa 

organisationer ägnade att uppmuntra generositet hos församlingsmedlemmar. Han talar bland 

annat om generositet som identitet och om empatiorienterade uttalanden som uppmuntrar 

generositet.  

Det som är intressant från denna studie är resultaten att trots att det finns empiri som visar 

att uttalanden i kyrkorna påverkar generositeten, visar det sig dock att dessa uttalanden eller 

perspektiv inom kyrkorna inte är lika effektiva som de som man använder i judiska 

församlingar. Ottoni-Wilhelm (2010) menar att de judiska församlingarna har ett mer effektivt 

perspektiv för att uppmuntra generositeten. Detta visas i att de ger mycket mer än 

församlingar i kristna kyrkor. Hans studie är relevant i min uppsats när vi betraktar sambandet 

mellan kyrkans perspektiv och hur kyrkan formar diskursen att hjälpa ideella organisationer. 

Jag menar att det spelar roll hur kyrkan formulerar sitt socialt arbete.  

Den tredje artikeln från internationell kontext är en studie av Peifer, Ecklund och Fullerton 

(2014). De studerar perspektiv som svarar mot miljöfrågorna inom två baptistkyrkor i södra 

USA. Empirin är hämtad från en kvalitativ studie i Southern Baptist Church och African 

American Baptist Church. Författarna hävdar att det finns mer perspektiv (eller teologi) för att 

vara apatiska mot miljöproblem än teologi som uppmuntrar motsatsen.  Författarna menar att 

kyrkornas eskatologi och teologi om Guds suveränitet gör dem apatiska inför miljöfrågor. 

Deras studie är ett exempel på hur diskurser inom kyrkan konstituerar attityder om 

miljöfrågor. Studier från Ottoni-Wilhelm (2010) och Peifer, Ecklund och Fullerton (2014) är 
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intressanta där visas att perspektiv eller teologi från kyrkan eller andra religiösa grupper 

formar vad de anser som socialt problem. Hur de anser vad socialt problem är påverkar hur de 

reagerar och inte sällan hur de formar socialt arbete.  

 

 

III. Teori 

 

Denna uppsats syfte är att analysera hur diskursen om socialt arbete inom diakoni formas. Det 

handlar om att analysera hur kyrkans tankar omkring dagens diakoni blir till. I denna 

avdelning kommer därför själva begreppet diskurs att diskuteras. Valet faller sedan på en 

lämplig teori för att förstå processen vilket ryms inom den sociala konstruktivismen. Slutligen 

en avdelning som introducerar diskursanalys som teori.  

För att analysera diskurser behöver vi alltså använda en lämplig teori om diskurs. 

Jörgensen och Phillips (2000) hävdar att diskursanalys beror på vilken teori man använder. 

Författarna nämner bland annat kritisk diskursanalys (Norman Fairclough), diskurspsykologi 

och strukturalist/poststrukturalistisk teori (Ernesto Laclau and Chantal Mouffe) där Michael 

Foucault är ett viktigt namn. Det finns även olika andra namn och studier som ofta associeras 

med teorin (se Boréus, 2011).1 I detta arbete begränsar vi oss till Laclau och Mouffes teori.  

Jörgensen och Phillips (2000) menar vidare att diskursanalysen sammanlänkar teori och 

metod. Det är därför viktigt att tillämpa givna filosofiska teorier för att kunna använda 

diskursanalys som metod. Författarna menar att diskursanalys ligger på 

socialkonstruktionistisk grund och använder språkliga tolkningar.  

 

Diskurs 

För att kunna göra en diskursanalys måste vi först förstå vad en diskurs är. Preliminärt kan vi 

använda Jörgensens och Phillips’ (2000) beskrivning. Författarna hävdar att diskurs är ett 

särskilt sätt att tala om och förstå verkligheten. Detta särskilda sätt att se verkligheten 

definieras av ett antal specifika termer som återfinns inom respektive diskurs. Författarna 

använder en diskursteori från Ernesto Laclau och Chantal Mouffe (1985). Jörgensen och 

Phillips (2000) förklarar att Laclau och Mouffe bygger sin diskursanalytiska teori på 

                                                 
1 Boréus (2011) nämner bland annat Norman Fairclough, Martin Resigl, Ruth Wodak, Margare Wetherell och 

Jonathan Potter som utvecklare av olika riktningar inom diskursanalys. 
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strukturalistisk/ poststrukturalistisk teori och på marxism. Enligt författarna menar Laclau och 

Mouffe att ”varje fixering av tecknens betydelse är kontingent: den är möjlig men inte 

nödvändig, och det är just detta ständiga försök som aldrig helt lyckas som ger en ingång till 

analysen” (s 32). Det är därför diskursanalysens syfte ”att kartlägga de processer där vi 

kämpar om hur tecknens betydelse ska fastställas och där vissa betydelsefixeringar blir så 

konventionaliserade att vi uppfattar dem som naturliga” (ibid. – författarnas kursivering).  

För att tillämpa diskursteorin i en konkret analys hävdar Jörgensen och Phillips (2000) att 

vissa saker måste klargöras. Diskursartikulation är ett första begrepp som anses viktigt i 

diskursanalysen. Författarna pekar på Laclaus och Mouffes teoretiska begrepp; ”varje praktik 

som skapar en sådan relation mellan element att deras identitet förändras till följd av den 

artikulatoriska praktiken kallar vi artikulation” (s 33). Diskursartikulation är när någon 

ifrågasätter gällande diskurs så att en ny diskurs formas. I denna studie syftar 

diskursartikulation på när den rådande diskursen om socialt arbete ifrågasätts. Det handlar om 

vilka diskurser som finns i diakoni och som relaterar till socialt arbete.  

För att analysera en diskurs ska dess nodalpunkter, mästersignifikanter, myter och 

ekvivalenskedjor klargöras. ”En nodalpunkt är ett privilegierat tecken kring vilket de andra 

tecknen ordnas och från vilket de får sin betydelse” (s 33). Författarna menar att alla tecken är 

tomma i sig men med nodalpunkter får tecknen betydelse. Genom att klargöra dessa begrepp 

kan vi se identitetsbildningen i diskursprocessen.  

Enligt Jörgensen och Phillips (2000) är mästersignifikant en nodalpunkt som ger identitet 

till diskursen. Inom socialt arbete i diakoni kan vi preliminärt säga att begreppen frivillighet 

och professionalitet är mästersignifikanter. Det finns också andra begrepp och tecken som kan 

vara viktiga för att se vilka identiteter om socialt arbete i diakoni som bildas. I denna 

identitetsbildningsprocess formas diskurserna i praktiken. Andra mästersignifikanter som kan 

finnas är till exempel gemenskap och individuell utveckling. Detta kommer att förklaras mer i 

analysdelen.  

Myt är det begrepp som skapar ett socialt rum. Författarna hävdar att Laclau har lånat 

Jacques Lacans subjektteori i sin diskursteori där det sägs att identitet är detsamma som att 

identifiera sig med något (s 50). Preliminärt kan vi säga att det finns olika aktiviteter inom 

kyrkan som diakonin vill identifiera sig med. Det kan vara den kristna tron eller 

välfärdsstatens ideologi som skapar ett socialt rum för diskurserna om socialt arbete i diakoni. 

För att analysera identiteten visar vi hur signifikanterna knyts ihop i ekvivalenskedjor eller 

den ”som etablerar identiteten relationellt” (s 50). Ekvivalenskedjorna är liksom ”regler” som 
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knyter olika mästersignifikanter för att bilda identiteten och gruppbildningen. Hur detta görs 

är diskursanalysens fokus i denna studie. 

Vidare hävdar Jörgensen och Phillips (2000) att ”reproduktion och förändring av 

betydelsetillskrivningar är i bred mening politiska handlingar” (s 43). Det är politiskt för att vi 

hela tiden konstruerar den sociala (myten) på vissa bestämda sätt som samtidigt innebär att vi 

utesluter andra sätt. Författarna menar att politiska strider i diskurser också kan resultera i att 

diskursen blir fastare och ses som ”objektiv”, en hegemoni, där en bestämd världsuppfattning 

ses som det naturliga.  I denna studie menar jag att det finns en hegemoni om vad som anses 

som socialt arbete. Striderna i diskursprocessen kan också visa att det finns en antagonism 

mellan de olika identiteter som bildas i processen.  Denna uppsats utgår från att diskursen om 

socialt arbete i diakonin formas i antagonism mellan diakonins identitet som kyrklig 

verksamhet och kyrkans vilja att vara en aktiv del av det civila samhället. Mer om detta 

kommer vi att se under analysdelen.  

Jörgensen och Phillips (2000) menar att Laclaus och Mouffes diskursteori har likheter med 

Michael Foucaults teori om makt. Thomassen (2007) menar att Foucaults teori bygger på att 

diskurser formas i maktspel. Vad som anses tillhöra en diskurs eller vad som exkluderas 

”styrs av ett samspel av regler som över tid gör det möjligt att olika ting uppstår, framträder 

och förändras” (s 137). Detta innebär att vem eller vad som står bakom diskursprocessen 

spelar stor roll. I denna studie använder jag FIN som huvudsakligen används som 

styrdokument men också som tillsynsverktyg. Dessa funktioner i FIN påverkar hur 

församlingarna formulerar sin diakoni. Därför kan diskursteori vara till hjälp för att analysera 

diskursen om socialt arbete i diakoni. 

 

Social konstruktivism 

Enligt Jörgensen och Phillips (2002) syftar diskursteori i grunden till att förstå den sociala 

verkligheten som en diskursiv konstruktion; därför kan den analysera sociala fenomen. Det är 

en teori som också påverkats av social konstruktivism. ”I social konstruktivism läggs 

tyngdpunkten på den språkliga sociala interaktionen som betingelse för kunskap. All kunskap 

uppstår i en intersubjektiv kontext där språklig interaktion konstruerar relationerna såväl 

mellan subjekten som mellan subjekten och objekten” (Thomassen, 2007 s 205). Hon menar 

att verkligheten inom social konstruktivism anses vara konstruerad. Det är hur man uppfattar 

verkligheten som konstruerar ”verkligheten”. I relationen mellan subjekt och subjekt såväl 

som mellan subjekt och objekt konstrueras kunskapen.  
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I ljuset av social konstruktivism kan man säga att socialt arbete i praktiken är konstruerat 

av diskursiva praktiker runt omkring socialt arbete. Thomassen (2007) hävdar att Foucaults 

teori kan vara ett exempel på hur diskursiva praktiker i psykiatrin formar och urskiljer en viss 

företeelse för att vara psykisk sjukdom eller normalt. Något liknande kan sägas hända också 

inom socialt arbete. Diskursiva praktiker, den vetenskapliga diskursen, om socialt arbete i vår 

struktur konstruerar hur vi uppfattar socialt arbete. ”Fenomenen föreligger alltså inte färdiga 

att upptäckas – de uppfinns genom diskursiva praktiker” (s 206). 

Crisp (2015) hävdar i sin beskrivning av socialt arbete och kyrkor i Australien och Sverige 

att – trots kyrkans engagemang i välfärden – det finns osäkerhet från både kyrkan och andra 

välfärdsaktörer att kalla diakoni för socialt arbete. Hon menar att den socialdemokratiska 

modellen i Sverige påverkat befolkningen att se staten som huvudansvarig i välfärden. Detta 

påverkar i sin tur också hur kyrkan uppfattar sin diakoni. Detta kan ses som ett exempel på 

hur social konstruktivism kan användas för att förstå hur diskurser om socialt arbete i diakoni 

konstrueras.  

Jörgensen och Phillips (2000) hävdar att social konstruktivism är grunden för 

diskursanalytiska metoder. Författarna följer Vivien Burrs (1995) karakteristik av social 

konstruktivism och menar att det finns fyra premisser som kommer från social 

konstruktivism. Dessa premisser kallas för nyckelpremisser av författarna. Enligt Jörgensen 

och Phillips (2000) är nyckelpremisserna från social konstruktivism kritisk inställning till 

självklar kunskap, historisk och kulturell specificitet, samband mellan kunskap och processer 

och samband mellan kunskap och social handling.  

 

Strukturalism och poststrukturalism 

Jörgensen  och Phillips (2000) hävdar att  poststrukturalismen skiljer sig från strukturalismen i 

hur man ser språket och verkligheten. Författarna menar att Ferdinand Saussure, forskare 

inom lingvistisk strukturalism, förklarar att strukturen i språket (langue) inte kan förändras av 

hur man använder språket (parole). Därför fokuserar den strukturalistiska analysen inte på hur 

språket används i verkligheten; analysen fokuserar i stället huvudsakligen på språkets 

strukturella system. Enligt Ritzer (2008) används teorin av Emile Durkheim för att förklara 

förändringar i samhället utifrån deras funktion i samhället (funktionalism). Thomassen (2007) 

menar att detta är en teori som säger att ”språket alltid definierar verkligheten” (132).  

Om vi använder strukturalismens teori för att analysera socialt arbete innebär det att det är 

socialt arbetes langue som blir analysens fokus. Det betyder att andra tecken eller begrepp 
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omkring socialt arbete och hur dessa skiljer sig från socialt arbete ger betydelse till ordet. 

Vilka strukturer som finns i socialt arbetes förhållande till annat arbete (t ex industriarbete, 

frivilligt arbete, professionellt arbete, osv)  är det som blir langue. Analysen blir vilken 

betydelse socialt arbete får jämfört med andra former av arbete, eller socialt arbetes langue. 

Hur ordet används i verkligheten (parole) är inte viktigt för strukturalismen. Detta gör att 

ordet socialt arbete blir fastare på grund av den fastare strukturen. 

Jörgensen och Phillips (2000) hävdar att poststrukturalismen för strukturalismens teori 

vidare men med vissa modifikationer. Författarna menar att ”i poststrukturalismen blir 

språkbruket således ett socialt fenomen: det är genom konflikter, konventioner och 

förhandlingar i ett socialt rum som betydelsestrukturer fixeras och sätts i fråga” (s 32). 

Författarna förklarar vidare att Laclaus och Mouffes diskursanalysteori kan ses som en 

sammanvävning av marxism och strukturalism/poststrukturalism varmed betydelsebildningen 

ses som en social process. Följande citat från Jörgensen och Phillips (2000) är belysande:  

Vi försöker hela tiden låsa fast tecknens betydelse genom att placera dem i 

bestämda förhållanden till andra tecken – eller med vår metafor: vi försöker 

spänna ut fisknätet så att betydelsen av varje tecken står i ett fast 

förhållande till de andra tecknen. Projektet är till slut omöjligt eftersom 

varje konkret fixering av tecknens betydelse är kontingent; den är möjlig 

men inte nödvändig, och det är just dessa ständiga försök som aldrig helt 

lyckas som ger en ingång till analysen. (s 32).  

 

Citaten visar hur strukturalism/poststrukturalism utgör en viktig bakgrund för att förstå 

teorin om diskursanalys. Det finns alltså strukturer i begreppet socialt arbete men samtidigt är  

de inte fasta. Hur begreppet används och formuleras i verkligheten skapar strukturen. 

Strukturen är föränderlig. Jörgensen och Phillips (2000) menar att ingen ”diskurs kan 

etableras totalt; den befinner sig alltid i konflikt med andra diskurser som definierar 

verkligheten annorlunda och som därmed anger andra riktlinjer för det sociala handlandet” (s 

54). Denna bakgrund från Laclaus och Mouffes diskursteori utgör en viktig utgångspunkt för 

denna uppsats.  

 

IV. Metod 

Diskursanalys som metod 

Metodvalet i denna uppsats styrs av syftet med studien. Jag vill analysera hur diskurser om 

socialt arbete i diakoni som det beskrivs av Svenska kyrkan på församlingsnivå tar form. Det 
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betyder att det krävs en metod i studien som tillåter en tolkning av språkanvändningen för att 

blottlägga diskurser i texten. Följaktligen ser vi att studien behöver kvalitativa metoder inom 

tolkningssfären (se Bryman, 2011). Förutom syftet styrs studien också av sin empiri vilken i 

detta fall är hämtad ur församlingsinstruktioner – församlingarnas styrdokument för sina 

verksamheter. Mot denna bakgrund väljer vi en kvalitativ metod inom textanalysens sfär. 

Textanalys är ett brett område med olika metoder, där diskursanalys är en.2 Eftersom studien 

vill lyfta fram just diskurser i dokumenten är diskursanalys den lämpligaste metoden.  

Frågan är hur socialt arbete uppfattas av församlingarna?  Sägs det över huvud taget 

någonting explicit om socialt arbete? I så fall, hur konstrueras socialt arbete i 

församlingsinstruktionerna? Detta är frågeställningar som kan besvaras med diskursanalytisk 

metod (se Bryman, 2011 och Boréus, 2011).  

Boréus (2011) hävdar att ”diskurser är språkliga praktiker – regler för och 

regelbundenheter i hur man kategoriserar och talar – men kan också innefatta andra praktiker” 

(s 151).  Definitionen kan sägas utgå från den sociala konstruktivismens premiss samt 

använda ett poststrukturalistiskt angreppssätt. I denna definition syns ett inslag av 

maktförhållande i hur diskurser formas. Regler och regelbundenheter skapas genom makt och 

diskurser har i sin tur också makt att kategorisera eller tala om verkligheten. På ett annat ställe 

hävdar Boréus (2011) att en socialkonstruktionistisk diskursanalys ska fokusera på praktiker 

eller regler som har att göra med hur diskurser formas. Jörgenssen och Phillips (2000) kallar 

dessa för ekvivalenskedjor.  

 Enligt Bryman (2011) finns det inte en enda form av diskursanalys. Denna studie använder 

den variant av diskursanalys som beskrivs av Boréus (2011) och Bryman (2011). I sin 

beskrivning presenterar Boréus (2011) en genomgång av hur man gör en diskursanalys steg 

för steg: 

 Formulera forskningsfrågor. Analys av texter ska besvara forskningsfrågor i 

studien. “Frågorna måste handla om betydelsen av talade och skrivna praktiker i 

relation till andra praktiker” (s 157). I denna studie ligger fokus på hur Svenska kyrkan 

uppfattar sin diakoni i förhållandet till socialt arbete. Vilka begrepp organiserar 

diskursen, dvs vilka är nodalpunkter, mästersignifikanter och myter? Eller hur 

organiseras diskursen? Vilka begrepp ger innehåll till diskursen om socialt arbete 

inom diakoni, dvs vilka är ekvivalenskedjorna? Hur formuleras innehållen av 

                                                 
2 Boréus (2011) nämner bland annat Norman Fairclough, Martin Resigl, Ruth Wodak, Margare Wetherell och 

Jonathan Potter som utvecklare av olika riktningar inom diskursanalys. 
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diskursen? Vilka hegemonier om socialt arbete eller diakoni kan finnas i texterna? 

Finns det konflikter mellan diskurserna? (se Jörgensen och Phillips 2000, s 57). Detta 

är de forskningsfrågor som används i analysen.  

 Avgränsa diskursen som ska analyseras och välj texter. Frågan om vilka texter 

och vilken tid kan utgöra avgränsningen. I denna uppsats avgränsas diskursen med 

sättet att välja empirin. Studien ska presentera diakoni diskurser som finns i aktuella 

församlingsinstruktioner i Svenska kyrkan på församlingsnivå. Här blir det aktuellt att 

analysera hur socialt arbete formas i diakoni. Valet av text ger också ett inslag av 

maktförhållande i diskursprocessen. Vid tillsyn används FIN som en standard för att 

granska församlingarna. Det är därför vi kan säga att hur diskurser om socialt arbete i 

diakonin formas i FIN kan vara ett maktspel mellan Svenska kyrkan på stift-nationell 

nivå och på församlingsnivå. Vidare blir FIN också ett politiskt resultat som vill skapa 

ett koncept om socialt arbete i diakonin för församlingsmedlemmar, 

församlingsarbetare och samhället i stort. Koncepten om diakoni i FIN styr hur 

församlingarna gör sin diakoni och socialt arbete.  

 Analysera texter. Här kan man använda analysfrågor som kan hjälpa “en framåt 

mot forskningsfrågornas besvarande” (s 159). Denna uppsats vill framförallt analysera 

diskursen om socialt arbete inom diakonin. Enligt Bryman (2011) finns det inte en fast 

teknik för att förklara hur en analys i diskursanalys ska genomföras. Men han 

rekommenderar “skeptiska tolkningar”, ett förhållningssätt som han hämtar från 

Rosalind Gill. “Man ska anta en inställning som innebär ’skeptiska tolkningar’, vilket 

betyder att man letar efter ett syfte som döljer sig bakom det sätt på vilket något sägs 

eller presenteras” (s 476). I denna studie är processen bakom FIN central. I tidigare 

avsnitt har vi sett att FIN är ett dokument som formuleras av en grupp lekpersoner 

inom kyrkorådet tillsammans med kyrkoherden. Detta innebär att vi kan analysera 

vilka perspektiv som förekommer på samhälle och politik eller framförallt på 

relationen mellan kyrka och stat. Detta sammantaget påverkar diskursprocessen.  

 

Urval 

I och för vårt syfte kan vi använda olika källor men mening eller semiosis tydliggörs och 

legitimeras i texter som styr en organisation. Därför är det uppenbart att styrdokument för 

Svenska kyrkans församlingar är den mest lämpliga empirin. Inom Svenska kyrkan finns ett 
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styrdokument som utgör instruktion för hur församlingarna ska driva sina verksamheter. Detta 

kallas för församlingsinstruktion (FIN).  

FIN är styrdokument inom Svenska kyrkan på församlingsnivå. Utgångspunkt är 

Kyrkoordningen som definierar församlingens grundläggande uppdrag i fyra punkter; att fira 

gudstjänst, att undervisa, att bedriva diakoni och mission. FIN visar hur församlingarna 

uppfattar diakoni, alltså socialt arbete, i sin kontext. Församlingsinstruktioner är offentliga 

dokument skrivna av en grupp förtroendevalda i församlingen och antagna av 

kyrkofullmäktige. De som tillhör denna grupp är till största delen lekmän. Kyrkoherden 

brukar också sitta i gruppen men ska i så fall endast leda, inte styra, arbetet. Detta är intressant 

och ökar originaliteten i FIN. Det är ett dokument skrivet av medlemmar utan teologisk 

bakgrund. Här blir deras personliga upplevelser viktiga i reflektionen om vad diakoni är för 

dem. Jag väljer detta dokument också på grund av den funktion det har i församlingens 

verksamhet. Man kan säga att detta dokument styr hur verksamheterna blir. Det är inte ett 

teologiskt dokument, i stället är det ett styrdokument för församlingen. 

Å andra sidan ger FIN som styrdokument en identitet eller karaktär till hur socialt arbete 

formas i diakonin. Detta innebär att det finns ett maktförhållande i hur diskursen formas. Det 

kan handla om hur politikerna i kyrkorådet uppfattar diakonin eller hur politikerna vill att 

kyrkan ska presenteras i samhället. Detta inslag ger en intressant utgångspunkt för urvalet av 

empirin där metoden kan hjälpa oss att analysera hur diskursen om socialt arbete formas i 

FIN.    

Bryman (2011) använder Scotts (1990) perspektiv för att bedöma dokumentkvalitet i 

sammanhanget empiri i en studie. Enligt honom har Scott (1990) fyra kriterier och här visar 

jag hur FIN kan uppfylla kriterierna: 

 Autenticitet. Dokumenten hämtas från de offentliga webbsidorna för att behålla 

autenticiteten. Genom att hämta dokumenten från offentliga platser får vi samma 

dokument som används i praktiken. Detta innebär också att empirin i denna uppsats 

ska ses i det syftet dokumenten är skrivna för, vilket innebär att empirin är ett 

styrdokument.  

 Trovärdighet. Empirin för denna studie är hämtad från aktuella dokument som 

församlingarna använder i praktiken. Texterna som jag använder är inte skrivna 

speciellt för att vara studieobjekt. Trovärdigheten hos dessa texter visas genom att jag 

använder dokument som redan är skrivna av församlingarna själva. Detta innebär att 

FIN också ger en bild av hur diskursen om socialt arbete i diakonin formas. 
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 Representativitet. Som nämnts är FIN en produkt av ett församlingsråd som 

består av representanter från församlingen. Detta gör FIN som studieobjekt 

representativt för församlingarnas perspektiv. Vi kan säga att FIN visar hur 

församlingen förstår sina uppgifter. 

 Meningsfullhet. FIN är menat att vara ett styrdokument för församlingen i dess 

arbete. Hur verksamheterna utformas beror på vad FIN säger om församlingens 

uppgift (se Edqvist et al, 2010). 

 

För att begränsa studien måste ett urval göras. Svenska kyrkan är en organisation med 6,3 

miljoner medlemmar (statistik från 2014, se http://www.svenskakyrkan.se/statistik). 

Organisationen är indelad i 13 stift, har 1364 församlingar och 286 pastorat i hela landet (se 

http://www.svenskakyrkan.se/organisation). Pastorat består av några församlingar som väljer 

att samverka med varandra och därför bildar ett pastorat. Organisatoriskt styrs församlingar 

och pastorat på samma sätt vilket innebär att församlingsinstruktionen styr verksamheterna. 

För denna studie anser jag att målstyrda urval kan användas. Bryman (2011) menar att 

denna metod betyder att valet av studieobjekten görs på basis av en kombination av 

heterogenitet och homogenitet. Han beskriver hur kombinationen grundar sig på 

undersökningens mål med syftet att få ett balanserat urval av organisationer (heterogen) men 

samtidigt öka undersökningens generaliserbarhet (homogenitet). Utifrån detta görs ett urval av 

församlingsinstruktioner från alla 13 stift. För att bevara olikheterna (heterogena principen) 

väljs en församlingsinstruktion från varje stift. Valet baseras på tillgänglighet och ålder. Vi 

väljer den nyaste församlingsinstruktionen som finns offentligt på nätet från varje stift. Detta 

görs för att öka empirins trovärdighet och autenticitet i studien. I första urvalet samlar vi 13 

församlingsinstruktioner som empiri för denna studie. Församlingarna från första urvalet är:  

1. Vittinge församling (2014) – Uppsala stift 

2. Ydre församling (2011) – Linköping stift 

3. Lungnås församling (2014) – Skara stift 

4. Frustuna församling (2014) – Strängnäs stift 

5. Åhls församling (2015) – Västerås stift 

6. Alvesta församling (2014) – Växjö stift 

7. Osby församling (2014) – Lund stift 

8. Varbergs församling (2011) – Göteborg stift 

9. Övre Älvdals församling (2015) – Karlstad stift 

10. Alsens Offerdals församling (2012) – Härnösands stift  

http://www.svenskakyrkan.se/statistik
http://www.svenskakyrkan.se/organisation
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11. Hortlax församling (2014) – Luleå stift 

12. Visby domkyrkoförsamling (2012) – Visby stift 

13. Bromma församling (2014) – Stockholm stift 

Andra urvalet görs för att komplettera empirin från första urvalet. Tre av församlingarna 

har för korta beskrivningar om sin diakoni och därför kan ett andra urval anses nödvändigt. 

Den näst nyaste församlingsinstruktionen från samma stift väljs ut i andra urvalet. 

Församlingar från det andra urvalet är: 

1. Sövestadsbygdens församling (2012) – Lund stift 

2. Härnösands domkyrkoförsamling (2011) – Härnösands stift  

3. Gottsunda församling (2012) – Uppsala stift 

Utifrån båda urvalen samlas 16 FIN som empiri i denna studie. 

 

Etiska överväganden  

Denna uppsats studerar en organisation som länge varit känd för sitt sociala arbete. Studier 

som lyfter upp betydelsen av Svenska kyrkan som aktör inom välfärden kommer som regel 

inte från de samhällsvetenskapliga områdena. Relevant forskning kommer snarare från 

organisationer som har ett förhållande till Svenska kyrkan. Teologi och de andliga diskurserna 

är på något sätt unika men också viktiga för att förstå hur kyrkan tänker. Att använda en 

annan diskurs för att förklara hur kyrkan uppfattar socialt arbete kan riskera att kyrkan blir 

missförstådd. Dock vill jag säga att denna uppsats har sina givna begränsningar i fråga om 

perspektiv, teori och modell. Jag menar att socialt arbete inom kyrkan också kan studeras från 

andra perspektiv, metoder eller teorier. Sådana studier kan ge helt olika resultat. Denna studie 

är bara en del av ”definitionen” av socialt arbete inom Svenska kyrkan. I verkligheten är 

givetvis sanningen om hur Svenska kyrkan uppfattar socialt arbete mycket större än denna 

studie.  

Uppsatsen använder offentliga dokument från Svenska kyrkan som finns digitalt på nätet.  

Denna tillgänglighet och frihet ska tas med ansvar; dokumenten ska här endast användas i 

studiesyfte. På grund av studiens begränsning kan inte heller allting som står i FIN behandlas. 

Jag ser följaktligen uppenbara möjligheter till vidare studier utifrån dessa dokument. 

 

V. Resultat och analys 
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Församlingsinstruktioner (FIN) som är empirin i denna studie innehåller beskrivning av vad 

församlingarna ser som sina uppdrag att göra i sina verksamheter. Diakoni är ett av kyrkans 

fyra grundläggande uppdrag och därför ska FIN beskriva hur församlingarna ska utföra sina 

diakonala arbeten. Jag vill understryka att analysen i denna studie är begränsad till att bara 

bearbeta den delen av texterna där det finns beskrivningar av diakoni. Beskrivningarna brukar 

innehålla grunden för diakoni och även exempel på vad församlingarna gör i verkliga 

verksamheter för att nå syftet med diakoniarbetet.  

Resultaten presenteras i tre punkter: Vad görs i diakonin? Till vem riktar sig diakonin? 

Och slutligen; vem utför arbetet? Den första punkten utgör huvuddelen av resultatet där jag 

presenterar de olika verksamheter som görs inom diakonin.  Bearbetningen använder sedan 

diskursanalytisk metod för att se hur diskursen om socialt arbete formas i diakoni. Med detta 

perspektiv hamnar fokus på antagonism och hegemoni i diskursprocessen.  

Diakoni: vad den gör 

Begrepp som ofta förekommer i FIN när det talas om vad diakonin gör är mötesplats, 

bemötande, självhjälp, besöksgruppen, samtal och stöd. Några av församlingarna uppger även 

att de ger ekonomiskt bistånd i sitt diakonala arbete (Visby domkyrkoförsamling, Bromma 

församling). Verksamheterna i olika församlingar varierar beroende på vad som anses viktigt i 

diakonin. Nedan följer en beskrivning av vad diakoni gör: 

Diakoni som ser behov: mellan att vara öppen eller sluten 

Diakonin är ”öppen verksamhet av olika slag, för daglediga i form av eftermiddagscaféer, 

seniorgymnastik och stavgång. Det finns vävgrupp och stick-café som lockar andra 

målgrupper.” (Lugnas-Ullervads pastorat) Här handlar diakoni om att skapa en plats eller ett 

tillfälle där människor gör saker tillsammans. Aktiviteterna riktas mot daglediga som 

förväntas tycka om aktivitetsverksamheter som gymnastik och stavgång. Förutom till 

daglediga riktas diakonin också till andra målgrupper som förväntas tycka om producerade 

aktiviteter. Denna ”andra målgrupp” beskrivs här som en grupp med intresse av att väva och 

sticka. Här finns en bild eller en definition om vad daglediga behöver, vilket är att aktivera 

kroppen. Det finns också en bild att det är acceptabelt att inte tycka om fysiska aktiviteter; då 

kan man istället väva eller sticka. Verksamheten är öppen och ”alla” med olika tycke och 

smak ska känna att det finns något för dem i diakonin. 

Vidare fortsätter Lugnas-Ullervads pastorat sin ”öppenhet” med att beskriva hur diakonin 

”anordnar SPA-kvällar, för kropp och själ, innehållande allt från hälsa och massage till att 
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binda kransar till jul och göra vårplanteringar”. Det finns en mängd verksamheter som 

diakonin kan göra för att uppfylla de olika behov som finns hos olika målgrupper. Här ser vi 

hur diakonin försöker vara till för alla och därför blir diakonin en rad olika slags verksamheter 

för olika målgrupper.  För församlingens egen del handlar diakonin om att se församlingens 

behov och möta det genom att anordna olika slags verksamheter. 

Bredden i att erbjuda rader av verksamheter innebär inte att verksamheterna inte kan vara 

speciellt utformade för att möta särskilda behov. Detta gör diakonin i sin ”öppenhet” genom 

att också skapa ”slutna” verksamheter för särskilda. Verksamheterna är utformade för 

särskilda grupper med särskilda intressen. Övre Älvdals församling hävdar att i diakonin de 

”övergripande förhållningssätten är att utifrån helhetssynen möta, bekräfta, utmana och stödja 

människor i deras livssituation”. Här handlar diakonin om att se behoven i specifika 

livssituationer, kanske förlusten av en nära anhörig. Med detta blir diakoni ett brett inslag i 

kyrkans aktivitet. Exemplet sorg kan drabba vem som helst, men den sorgegrupp som 

församlingen driver får ändå en sluten och speciell prägel.  

Diakonins öppenhet är viktig för att kunna möta olika behov som finns bland 

församlingarna. Genom att vara öppen kan man ”vara lyhörda för människors behov och ge 

omsorg och omtanke. Det handlar om att se, lyssna och bekräfta.” (Härnösands 

domkyrkoförsamling.) Samtidigt ger denna öppenhet alltså plats för ”slutna” grupper. Mer om 

detta kommer jag att presentera senare i resultatdelen under rubriken för vem diakonala 

arbeten är. 

Diakoni: mellan individuell utveckling och gemenskapsbyggande 

Att olika människor har olika behov verkar vara en viktig utgångspunkt i diakonin. Men 

viktigare än så är att människor själva är centrala i verksamheterna. Man ser att diakonin 

försöker att placera människor i centrum. Detta görs för att man tycks mena att genom att 

stärka människor kommer de att känna ”att de också kan och att de har en viktig uppgift i att 

vara medmänniska” (Hortlax församling). Att placera människors behov i centrum gör dem 

själva synliga och bekräftade. 

”Vi vill stödja människor i att hitta sin egen kraft och förmåga” (Ydre församling). Här 

handlar diakonin om att stödja individuella människor. Ydre församling nämner exempel som 

fest för 80-åringar, uppvaktningar vid jämna födelsedagar, 11-kaffen, dagledigträffar och 

hembesök. Verksamheterna är på många sätt individuellt inriktade. Genom att fira 80-åringar, 

uppvakta vid jämna födelsedagar eller göra hembesök vill man stödja människor i att hitta sin 

egen kraft och förmåga. De verksamheter som Ydre listar görs också i andra församlingar 
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såsom Alsens Offerdal, Visby domkyrkoförsamling, Gottsunda, Sövestadsbygdens, Alvesta. 

Det är även möjligt att denna typ av verksamheter förekommer i en eller annan utformning i 

andra församlingar. 

En annan församling som också visar att diakoni handlar om individuella behov och 

möten är Vittinge. ”Det ska alltid finnas en kopp kaffe och ett par minuter över för en 

medmänniska som är ensam eller i sorg” (Vittinge församling). Här är det tydligt att diakonin 

handlar om individuella behov. Det som kan göras för dessa individer är i första hand 

individuella möten. Genom dessa individuella möten kan människor stödjas i att hitta sin egen 

kraft och förmåga. Andra exempel på verksamheter där individen kan utvecklas är 

själavårdssamtal som återfinns i alla församlingar i empirin. Själavård är ofta en viktig del av 

diakonin där individen kan få hjälp och stöd.    

Diakoni handlar om individens behov att bli sedd och lära känna sig själv som 

medmänniska. Det handlar om att hjälpa människor att utvecklas som individer. Men empirin 

visar också att diakonin är inställd på att individuell utveckling sker genom möten med andra. 

Verksamheterna utformas ofta så att deltagarna känner sig delaktiga vilket är vad som menas 

med att stärka deras egen kraft och förmåga. Festen för 80-åringar eller 11-kaffet eller 

dagledigträffen är verksamheter där deltagarna känner att deras behov möts samtidigt som de, 

genom att delta, möter andras behov. Verksamheterna vill att individerna utvecklas men detta 

kräver typiskt att individerna också upplever gemenskap med andra. 

Empirin visar att individuell utveckling ofta handlar om andliga behov men inte sällan 

också materiella vilket ibland uttrycks med formuleringen det ”kroppsliga och själsliga” 

(Varberg, Lugnas-Ullervads, Visby domkyrkoförsamling, Bromma, Övre Älvdal). Här visar 

diakonin att individuella behov har en bred dimension från det kroppsliga (fester, mat eller 

fika i form av café) till det andliga och själsliga (samtal, uppmärksamhet, bemötande och 

gemenskap).3 

”Diakonin skall skapa mötesplatser i församlingens närmiljö, där det skall erbjudas 

inspiration, gemenskap och samtal både i grupper och enskilt” (Bromma församling). I 

diakonin går individuell utveckling och gemenskap hand i hand. Det ena kan inte ske utan det 

andre.   

                                                 
3 Kyrkan använder ofta tredelningen kropp-själ-ande, hämtad från antikens Grekland. I praktiken är det dock inte 

alltid tydligt vad som skiljer själ och ande. 
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Diakoni: samarbetspartner – eller kritiska röster  

Texterna i FIN visar också att det finns ett försök från församlingarna att positionera sig som 

sociala aktörer. Hur man positionerar sig kan vara olika i olika församlingar. Det finns de som 

vill vara en samarbetspartner med den offentliga sektorn (Sövestadsbygdens församling, 

Hortlax församling, Alvesta församling, Åhls församling, Frustuna församling, Gottsunda 

församling, Visby domkyrkoförsamling). Men det finns också församlingar som ser att 

diakonins uppgift är att vara de utsattas röst och därför ska kyrkan vara den som pekar på 

orättvisor och problem i samhället. Detta är enligt församlingarna för att diakoni är en 

profetisk uppgift.4 Församlingarna menar att diakonins uppgift är: 

 ”Att uppmärksamma utsatta grupper och särskilda problem av strukturell art och vara 

en röst för förändring” (Övre Älvdals församling).  

 ”Att medvetandegöra hur strukturella förändringar drabbar enskilda och grupper i 

församling och samhälle” (Visby domkyrkoförsamling). 

 ”Församlingens diakonala grundhållning kan innebära att påtala missförhållanden i 

och utanför församlingen samt att kanalisera detta till politiker och andra 

beslutsfattare” (Bromma församling).  

 ”Det är viktigt att vara en röst som berättar om människans egentliga värde i ett 

samhälle” (Frustuna församling). 

 

Utifrån texterna ser vi att diakoni också är ett sätt att tala mot dem som har makt 

(politiker, beslutsfattare) och för dem som inte har makt (utsatta grupper). Diakoni blir här ett 

sätt att ge makt till dem som saknar makt. Diakoni blir också ett sätt för kyrkan att positionera 

sig mot makthavare i samhället. Här blir kyrkans uppgift att konfrontera makthavare. Det är 

en uppgift som kanske inte finns i andra välfärdssektorer. Uppgiften kräver att kyrkan har ett 

kritiskt förhållningssätt i sin relation till samhällets makthavare.  

Samtidigt visar empirin att diakonala arbeten sker genom samverkan eller samarbete. 

Detta uttrycks som följer: 

 ”Församlingen samverkar med samhällets olika institutioner … t ex kriminalvården, 

service- och vårdhem” (Härnösands domkyrkoförsamling). 

 ”Församlingen skall aktivt sträva efter att skapa nätverk med olika aktörer i 

närområdet” (Bromma). 

                                                 
4 Bibelns profeter var i första hand samhällskritiker, mer sällan uttydare av framtiden. 
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 ”För att nå ut till människor som har behov … samverkar församlingen med 

offentliga, privata och ideella organisationer...” (Gottsunda). 

 ”I och med de goda relationerna mellan kyrkan och barnavårdscentralen och 

socialtjänsten har diakonin potential att utvecklas ännu mer” (Hortlax). 

 ”Diakoni ska fortsätta samarbetet med kommunen, och övriga samhällsaktörer” 

(Åhls). 

 ”Församlingens diakonala arbete bör ske i ett nära samarbete med 

frivilligorganisationer, kommunen med flera aktörer” (Varberg). 

 

Texterna menar att diakoni sker i samarbete med andra aktörer. Det innebär att uppgiften 

att ge röst till de utsatta grupperna också sker i ”nära samarbete” med andra välfärdsaktörer. 

Härmed blir kyrkans position i samhället att både vara den som står för de utsatta grupperna 

mot myndigheter, kommuner eller andra samhällsaktörer och samtidigt vara den som arbetar 

nära kommuner eller andra samhällsaktörer. Diakonin befinner sig mellan att vara 

”samarbetspartner” med välfärdsmyndigheter och att vara ”en röst” mot välfärdsmyndigheter. 

Empirin visar att församlingarna har olika uppfattningar om hur kyrkans position är i 

välfärden. En del ser att kyrkan kan vara samarbetspartner och andra ser att kyrkan ska vara 

kritisk mot myndigheterna genom att ge röst åt dem som sällan hörs i samhället.   

Diakoni och ekonomiskt bistånd 

Empirin visar att uppfattningar om vad som bör vara diakonins uppgift varierar. Själavård kan 

sägas vara det som karakteriserar de diakonala verksamheterna i alla församlingar i empirin. 

En verksamhet som sticker ut i empirin och verkar vara olika bland församlingarna är dock 

ekonomiskt stöd.  Inte alla församlingar anser att ekonomiskt stöd bör ges i diakonin.  

Några församlingar som anser att diakoni ska omfatta ekonomiskt stöd till den som 

behöver är Visby domkyrkoförsamling, Bromma och Åhls. Församlingarna uttrycker detta på 

olika sätt: 

 ”Församlingen stödjer dem som tillfälligt hamnat i ekonomiska problem precis som vi 

stödjer dem som har svårt att komma till tals och göra sin röst hörd” (Visby). Här är 

det tydligt att ekonomiskt stöd anses vara lika viktig som andra diakonala uppgifter: 

att göra någons röst hörd. Det finns också en uppfattning om att stödet är ”tillfälligt” 

där ekonomiska problem anses vara tillfälliga. Jag anser att detta är ett sätt för Visby 

domkyrkoförsamling att begränsa ekonomiskt stöd inom diakonin. Senare i texten 

säger Visby domkyrkoförsamling: ”I samband med ekonomisk hjälp till enskilda är 
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det viktigt att vara medveten om den risk till beroende som detta kan innebära”. 

Ekonomiskt stöd ses inte som en långvarig lösning.  

 ”Vi ger även visst ekonomiskt stöd till de mest utsatta inom församlingens gränser” 

(Åhls). Detta är ett annat sätt att begränsa; ”ett visst stöd”, ”mest utsatta” och 

”församlingens gränser”.  

 ”Dylik hjälp (här avses ekonomiska bidrag) skall vara individuellt prövad i form av 

’stöd till självhjälp’” (Bromma). Församlingen vill som Visby domkyrkoförsamling 

säga att ekonomiskt stöd inom diakoni är tillfälligt. 

 

Utifrån de tre församlingarna ovan finner man att ekonomiskt stöd är en ganska restriktiv 

insats som församlingarna gör inom diakonin. Frågan är varför? Bromma församling skriver i 

sin FIN att ”ansvaret för medborgarnas materiella standard åvilar stat, landsting och kommun. 

Detta ansvar kan inte den diakonala verksamheten ta över”. Här visar FIN att det finns en 

närmast socialdemokratisk syn som påverkar hur församlingen uppfattar vad diakoni är. 

Gottsunda församling hävdar vidare att ”församlingen är inte ensam ansvarig för välfärden 

utan bör samverka med myndigheter och organisationer … om utsatta grupper eller individer 

far illa måste diakoner slå larm”. Församlingarna menar att ekonomiskt stöd inte egentligen är 

kyrkans ansvar. Det ska ske i kontakt med myndigheter (Visby domkyrkoförsamling) eller det 

ska vara statens ansvar och om diakonin gör det ska det vara i tillfällig utsträckning. 

 

Diakoni: för vem 

Engels (2006) avhandling pekar på att diakoni har varit ett inåtriktat socialt arbete inom 

Svenska kyrkan. Hon menar att verksamheterna har riktat sig mot kyrkans egna medlemmars 

behov.  Empirin i denna studie visar att diakonin ofta beskrivs som en reflektion av kyrkans 

analys av sin omgivning. Till exempel beskriver Sövestadsbygdens församling hur diakonin 

riktar sig mot människor som behöver hjälp. Utgångspunkten här är inte medlemskapet, utan 

behovet. ”I en tid när det samhälleliga ’skyddsnätet’ brister aktualiseras ytterligare 

församlingens uppgift att på ett särskilt sätt kunna vara till stöd för den människa som behöver 

särskilt stöd” (s 7). I Gottsundas FIN sägs också att man vill ”utveckla diakonin utifrån behov 

som finns i omgivningen” (s 4). Och Visby domkyrkoförsamling säger att diakoni ska ”utifrån 

varje tid reflektera över vilken utsatthet som finns i Visby domkyrkoförsamling för att kunna 

göra prioriteringar och möta behoven” (s 16). Texterna visar att det är omgivningens behov 

som styr diakonin.  
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Vilka är ”de utsatta”  

Empirin visar att diakonala arbeten sträcker sig till olika grupper av människor. Grupper som 

ofta nämns som mål för diakonin är: 

 Gamla, ensamma och sjuka. Empirin visar att alla församlingar har 

verksamheter riktade mot denna grupp. 

 Barn-föräldragruppen (Övre Älvdal, Frustuna, Åhl, Alvesta, Hortlax, Ydre, 

Sövestadsbygden).  

 Asylsökande och ensamkommande barn (Lugnas-Ullervads pastorat, 

Gottsunda).  

 Sjuka och besök till sjukhus genom sjukhuskyrkan (Varberg, Visby domkyrko).  

 Allmänt genom telefonjour (Vittinge, Sövestadsbygden).  

 Allmänt genom ekonomiskt bistånd (Visby domkyrko, Bromma).  

 Hemlösa genom natthärbärge (Visby domkyrko). 

 Häktade och fängslade (Visby domkyrko). 

 

Församlingarna säger att diakonin ska vara riktad mot de utsatta i samhället; då kan vi 

också se vilka grupper som speglar vad församlingarna anser som ”utsatta”. Det finns en 

”ideologi” bakom vad församlingarna uppfattar som utsatthet som gör att verksamheterna blir 

som de blir i praktiken. Det kan också handla om hur församlingarna förstår diakoni i 

förhållande till den kristna tron. 

Diakoni: vad den är  

FIN visar att diakoni av församlingarna uppfattas som en frukt av den kristna tron. Texterna 

börjar ofta med en biblisk bakgrund om vad Jesus och den första församlingen gjorde. Med 

denna bakgrund som utgångspunkt ses diakonin som en konsekvens av tron på Gud. 

”Diakonin har sin förebild i Jesus som delar människors utsatthet och därför sänder 

församlingen att vara mitt i livet med upprättelse, barmhärtighet och liv” (Visby domkyrko). 

”Diakonin ska vara vårt sätt att visa på att evangeliet om Jesus Kristus hänger samman med 

församlingarnas liv och människosyn” (Osby pastorat). ”Diakoni är medmänsklig omsorg, 

grundad i Kristi kärlek, uttryckt i kyrkans liv och vill genom barmhärtighet, respekt och 

solidaritet möta människor i utsatta livssituationer” (Gottsunda).  

FIN visar att församlingarna uppfattar diakoni som den kristna tron i praktiken. Diakoni är 

en handling på grund av tron. Församlingarnas beskrivningar av vad diakoni i grunden är 
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uppvisar stora likheter. ”Kristen tro är inte endast ord utan handling” (Sövestadsbygden).  

”Diakoni är en fråga om kyrkans trovärdighet” (Varberg).  ”Diakoni är evangelium, uttryckt i 

handling” (Övre Älvdal). ”Diakoni är kristen tro i handling och gäller hela människan” 

(Hortlax). ”Diakoni är att omsätta kristen tro i praktisk handling” (Ydre). Detta innebär att 

diakoni är ett sätt för församlingarna själva att praktisera sin tro. Med andra ord kan vi säga 

att diakoni gör det möjligt för församlingarna att vara kristna. På det sättet kan vi också säga 

att diakoni är för församlingarnas inre behov. 

Vem utför arbetet: frivilliga och professionella 

Empirin visar att inte alla församlingar har en anställd diakon eller särskild anställd personal 

för diakonin. Två av församlingarna nämner kyrkoherden som både utförare av och ansvarig 

för diakonin. ”Det åligger kyrkoherden att diakonalt arbete ändå genomförs” (Alsens och 

Offerdals församling, 2012 s 9).  ”Kyrkoherdens tjänstgöring i telefonjouren vid ett tillfälle 

om året” (Vittinge församling, 2014 s 7).  

Ett viktigt inslag i genomförandet av diakoniuppgifter är det frivilliga5 engagemanget. 

Frivilligt engagerade människor visar sig vara de som står för det mesta diakoniarbetet. Ofta 

är frivillighet det som gör att diakoni alls kan utföras. ”Vi vill ha många engagerade och 

frivilliga krafter i den diakonala besöksverksamheten så att vi kan ha ett stort antal hembesök 

hos ensamma, utsatta och avsidestagna” (Osby pastorat, 2014 s 7).  ”Diakoni utförs i Alvesta 

församling av såväl särskilt utbildade och anställda personer, som av engagerade frivilliga” 

(Alvesta församling, 2014 s 8).  

Alla församlingar har frivilliga bakom sitt diakonala arbete. Här kan vi också se hur 

uppfattningar om vad diakoni i grunden är påverkar hur församlingarna ser på vem som ska 

göra arbetet. Tidigare har jag nämnt att i empirin visas det att diakoni uppfattas som kristen 

tro i praktiken. Utifrån detta kan vi också se varför det är frivilliga som gör diakonala arbeten. 

Det handlar om alla kristnas uppgift och därför ska hela församlingen vara engagerad. 

Texterna i FIN visar inte om församlingarna beskriver vilka frivilliga de anser vara lämpliga 

för diakonala arbeten. Ofta sägs det bara att församlingarna behöver frivilliga insatser för att 

nå sina mål.  

                                                 
5 ”Frivillig” är i Svenska kyrkan en term som typiskt betyder oavlönad. Det innebär inte att all avlönad personal 

kommenderas; i sin yrkesutövning tillämpar t ex diakonen ett tydligt mått av frivilligt initiativ. Många 

förtroendevalda betraktas som frivilliga men erhåller olika arvoden i roll som kyrkvärd eller ledamot i olika råd 

eller utskott, något som varierar stort från församling till församling. Termen frivillig kan alltså problematiseras 

vilket dock inte ryms inom ramen för detta arbete.  
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Förutom frivilliga har nästan alla församlingar också en anställd diakon. Några nämner 

även att de har mer än en diakon (Sövestadsbygden, Hortlax, Frustuna, Gottsunda, Visby 

domkyrko). Det finns också församlingar som anställer den som inte är vigd diakon för att 

leda det diakonala arbetet. De kallas då för diakoniassistent. Ofta har församlingarna både 

diakoner och diakoniassistenter som ansvariga i diakonala arbeten. Det som är intressant att 

påpeka här är hur församlingarna formulerar behovet att anställda någon med speciell 

kunskap för diakonala arbeten och vilken roll diakonerna har i kyrkan. Diakoner anses vara de 

med speciella uppgifter jämfört med frivilliga. Detta uttrycks bland annat så här: 

 ”Det är viktigt att se skillnaden mellan församlingens diakonala uppdrag och de 

uppgifter som de anställda diakonerna har” (Visby domkyrkoförsamling). 

 ”Församlingens diakoner har ett uppdrag att inspirera till detta (diakonalt arbete) 

i församlingens liv” (Gottsunda). 

 ”Diakonerna har sin specifika uppgift utifrån vigningslöftena” (Hortlax). 

 ”Det är nödvändigt med en person med specialuppdrag att analysera behov, 

identifiera människor och organisera hjälp- och stödinsatser” (Sövestads 

bygdens). 

 ”Diakonerna i församlingen har en särskild roll…” (Frustuna). 

 

Det finns en uppfattning att diakoner har en särskild uppgift som inte är lika med andra 

som gör diakonala arbeten (frivilliga). Denna särskilda uppgift är knuten till vad en diakon 

förväntas vara eller göra. Diakonerna förväntas leva upp till sitt vigningslöfte som innebär att 

de blir mer bundna i sitt uppdrag än de frivilliga. Detta betyder att församlingarna också ser 

att en vigd diakon anställd för diakonalt arbete gör församlingens diakoni starkare än i fallet 

utan anställd diakon. Här kan man se hur församlingarna formar diakoni som ett professionellt 

arbete.  

Analys 

I denna studie kommer jag att använda diskursanalysmetoden. Denna utgår från en teori som 

säger att det inte finns en fast diskurs. Diskursen om socialt arbete kan vara olika när det 

diskuteras i diakonisammanhang och när det diskuteras i offentliga sammanhang, eller när det 

diskuteras i olika församlingar.  Diskursen om socialt arbete inom diakonin skulle kunna ge 

en annan bild av socialt arbete än den som finns utanför diakonin.  

I avsnittet om metod ger jag en genomgång av hur man gör en diskursanalys. Analysen ska 

därför utgå från dessa steg. Jag ska börja med att förklara hur diskursen organiseras genom att 
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identifiera nodalpunkter, mästersignifikanter och myter i diskursen. Därifrån ska jag också 

identifiera hur diskursen formas med ekvivalenskedjor. Slutligen kommer vi att se om det 

finns konflikter eller hegemonier i diskurserna. Denna del kan sägas vara ett viktigt fokus i 

diskursanalysen där man ser diskursen som resultatet av olika kamper om betydelsebildning. 

Jörgensen och Phillips (2000) hävdar att ”diskursteorins utgångspunkt är, återigen, att ingen 

diskurs kan etableras totalt; den befinner sig alltid i konflikt med andra diskurser som 

definierar verkligheten annorlunda och som därmed anger andra riktlinjer för det sociala 

handlandet” (s 55).  

Jörgensen och Phillips (2000) menar vidare att det är nodalpunkter, mästersignifikanter och 

myter som tillsammans organiserar en diskurs. Utifrån resultaten kan vi se olika nodalpunkter 

som kännetecknar socialt arbete inom diakonin. Jag väljer att strukturera analysen med 

samma utformning som återfinns i resultaten: vad diakoni gör, för vem den är till och sist om 

vem som utför arbetet. I varje del ska uppsatsens forskningsfrågor besvaras, dvs. jag börjar 

med att visa hur diskursen organiseras (nodalpunkter, mästersignifikanter, myt). Därifrån ska 

vi se hur ekvivalenskedjorna formar diskursens innehåll. Och slutligen kommer vi att se om 

det finns konflikter eller hegemonier i diskurserna.  

Diakoni: vad den gör 

Här återfinns nodalpunkterna behov, aktivitet, hjälp, mötesplats, bemötande, självhjälp, 

samtal, stöd, individuell utveckling och gemenskapsbyggande. Vi ser att diakoni handlar om 

att utföra olika aktiviteter för att hjälpa andra eller sig själv (självhjälp). Församlingarnas 

uppfattningar är utformade av hur man själva tänker om välfärdsstaten samt hur samhället 

förväntar sig att kyrkan ska vara i välfärden. Jag utgår från att dessa uppfattningar skapas i 

myter som påverkar hur diskurserna samspelar med varandra. Jag menar att i diskursen om 

socialt arbete i diakonin finns det myter om socialpolitik samt myter om teologi som påverkar 

kyrkans uppfattningar. I empirin beskrivs detta ofta som församlingens ”övergripande 

förhållningssätt” (Övre Älvdals).  

    Kyrkans diakoni konstrueras kring mästersignifikanterna ekonomiskt stöd, härbärge, 

äldreomsorg, flyktingar eller ensamkommande barn. Dessa mästersignifikanter formas med 

ekvivalenskedjor som ger innehåll till diskursen om socialt arbete i diakoni. Här ser jag att det 

finns olika ekvivalenskedjor som gör att det kan formas mer än en diskurs av socialt arbete i 

diakoni. För det första ser jag att det finns ekvivalenskedjor som visar att Svenska kyrkan vill 

vara aktör i välfärden. Samtidigt finns också andra ekvivalenskedjor som visar att kyrkan vill 

vara partner i välfärden. Detta visas till exempel i hur församlingarna formulerar vad de anser 
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diakonin ska göra i sitt arbete. Församlingarna betonar ofta att diakonin ska ”rikta sig mot 

människor som behöver hjälp” (Sövestadsbygdens). Samtidigt finns olika texter som också 

betonar hur diakonin ska samverka med andra organisationer eller myndigheter i sitt arbete. 

De två ekvivalenskedjorna utgör två olika innehåll av diskursen: som partner och som aktör i 

välfärden. Församlingarna anser att offentliga satsningar inte räcker till. Samtidigt finns också 

en annan diskurs som säger att diakonin inte ska ta över det offentliga ansvaret. 

Församlingarnas diskurs om socialt arbete i diakonin rör sig mellan diskurserna aktör och 

partner i välfärden. Detta visas i hur breda verksamheterna är inom diakonin. Det sträcker sig 

från att göra det som tillhör vardagens aktiviteter (kaffe, äldreomsorg, mötesplatser) till det 

som tillhör akuta behov (ekonomiskt bistånd, härbärge, att vara kritiska röster). 

Bäckström (2001) hävdar i sin studie om hur Svenska kyrkan ser möjligheter att träda fram 

i välfärden att det finns en stark opinion inom kyrkan att diakoni är ett komplement till den 

offentliga sektorn. ”Den skall däremot inte ersätta socialtjänsten” (s 105).  Pessi, Angell och 

Pettersson (2009) visar i en studie att det finns generell konsensus bland välfärdsaktörer och 

befolkning i Sverige om kyrkans roll i samhället. ”There was a general consensus as to the 

role of the Church as complementary to, and preferably in cooperation with, the public 

welfare system” (s 216).  Dessa studiers resultat bekräftas av resultaten här.  

En annan studie från Bäckström, Edgardh Beckmann och Pettersson (2004) visar att 

kyrkan förväntas ge omsorg och själavårdande insatser som skapar gemenskap snarare än 

karitativa hjälpinsatser i form av ekonomiskt bistånd eller insatser för flyktingar och 

ensamkommande barn. Författarna hävdar att det i deras undersökning visas att det är ”90% 

av den vuxna befolkningen i de nordiska länderna som anser det vara viktigt att ’kyrkan satsar 

resurser på att hjälpa gamla och sjuka’ och det är 81% som anser det vara viktigt att ’kyrkan 

organiserar hjälpinsatser vid missväxt och naturkatastrofer’” (s 63). Denna studie visar att 

kyrkans formulering om diakoni kan ha påverkats av samhällets förväntningar på kyrkan.  

Teologi som myt i diskursprocessen visar Peifer, Ecklund och Fullerton (2014) på i sin 

studie om miljöfrågor bland kyrkor i södra delen av USA. Studien visar att hur kyrkor 

uppfattar miljöfrågorna är väldigt påverkat av vilken teologi som används i kyrkan. Om 

Svenska kyrkans teologi och hennes roll i välfärdsstaten hävdar Leis-Peters (2009) att man 

ofta utgår från teologiska perspektiv som svarar mot varför kyrkan ska verka i samhället, inte 

vad kyrkan ska göra:  

 

The extent of the church´s involvement in welfare and the number of church-related welfare 

services do not necessarily make a difference for the theological argumentation. The theological 
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motives answer the question why and not to what extent the church and church-related 

organisations should provide social services. (s 151) 

 

En annan bakgrund till varför diskurser om socialt arbete i diakonin är en kamp mellan att 

vara aktör och partner är motivet om välfärdsstaten. Crisp (2013) menar att välfärdsstaten i 

Sverige har en karaktär där staten tar ansvar för individerna från födelse till grav. Detta 

perspektiv påverkar hur församlingarna själva ser sin roll i välfärdsstaten. Crisp (2013) hävdar 

att i denna kontext blir socialt arbete som utförs av ickeoffentliga aktörer ett komplement till 

den offentliga sektorn.  

I denna kamp mellan att vara aktör och partner ser man att det finns en hegemoni bland 

församlingarna; de ser kyrkans roll mer som partner med det offentliga. Denna hegemoni 

förstärks av församlingarnas hegemoniska interventioner som säger att diakonins viktigaste 

uppgift är att påpeka missförhållanden i samhället som gör att de utsatta inte får adekvat hjälp 

av myndigheterna. Empirin också visar att församlingarna försöker att begränsa sitt arbete i 

ekonomiskt bistånd eller härbärge genom att betona tillfälligheten av stödet (Åhls, Visby 

domkyrko, Bromma). 

Dock vill jag mena att det bland församlingarna fortfarande kan finnas konflikt eller 

antagonism mellan kyrkans vilja att vara aktör och hegemonin att vara partner i välfärden. 

Verksamheter som ekonomiskt bistånd, härbärge eller hjälp till flyktingar och 

ensamkommande barn finns inom diakonin trots att det ofta anses vara offentliga uppgifter.  

Diakoni: för vem 

Här ser vi nodalpunkter som gamla, ensamma, sjuka, barn, asylsökande, ensamkommande 

barn och allmänheten. Detta är nodalpunkter som visar till vem diakoniarbeten riktar sig. 

Resultaten visar att diskursen konstrueras kring mästersignifikanterna församling, 

församlingsmedlem och utsatta grupper. Diakonin utgår ofta från att det finns ett behov som 

handlar om olika former av utsatthet. Samtidigt styrs diakonin av ekvivalenskedjor i form av 

kyrkans motiv att göra dessa insatser utifrån den kristna tron, perspektivet om 

medlemsgränser och prioriteringar inom församlingen. Församlingarna menar att diakoni är 

ett sätt att praktisera sin tro. Men det ska också tillämpas inom församlingen. Med församling 

menas här alla som bor i församlingen.6 Församlingsmedlemmar är de som tillhör kyrkan och 

dessutom finansierar verksamheterna med sina avgifter. På denna punkt blir diakonin en kamp 

mellan att vara till också för dem utanför församlingens medlemsgräns och enbart dem 

                                                 
6 Ordet församling har en dubbel betydelse i svenskan; en godtycklig grupp människor alternativt ett geografiskt 

område. Det äldre ordet socken syftar tydligare på det givna geografiska området. 
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innanför. Detta innebär att diskursen befinner sig i en kamp mellan att vara inåtriktad och 

utåtriktad.  

 Studien från Bäckström, Edgardh Beckmann och Pettersson (2004) visar som nämnts att 

kyrkan bland folk i de nordiska länderna förväntas ge omsorg och själavård snarare än 

ekonomiskt bistånd eller insatser för flyktingar och ensamkommande barn. Det kan därför 

beläggas att en folkkyrka förväntas ha en omsorgsroll i relation både till sjukdom och 

åldrande i sin församling. Hjälp och insatser till folk utanför församlingen ska enligt denna 

studie främst begränsas till katastrofer och akuta situationer. Denna studie visar på 

uppfattningen att diakonalt arbete ska koncentrera sig på omsorg och själavård, eller kort sagt, 

ha en riktning inåt. Detta bekräftas i resultaten här. 

Resultaten i Bäckströms med fleras studie ovan kan sägas likna resultaten i Jeppsson 

Grassmans (2001) studie om diakoni. Hon påpekar att de vanligast förekommande insatserna 

inom diakoni är kafé, besöksverksamheter, rådgivning och öppet hus. Jeppsson Grassman 

(2001) hävdar att ”ett mycket stort utrymme har emellertid verksamhetsformer som syftar till 

att skapa ’vardagsliv’, ’samvaro’, ’gemenskap’” (s 104) men också ”en rad av verksamheter 

för särskilda grupper” (s 179). Verksamheterna gör att individerna känner sig sedda och 

bemötta samt att de som hjälper också utvecklas individuellt. Samtidigt ger verksamheterna 

också en känsla av gemenskap med alla andra både som hjälper och som söker hjälp. Detta 

innebär att verksamheterna blir en viktig sak såväl för individerna som för gemenskapen inom 

församlingen. Det är kanske därför Engel (2000) bedömer kyrkans diakonala arbete som 

huvudsakligen inåtriktat mot församlingarnas behov. 

Resultaten i denna uppsats visar också på församlingarnas försök att nå dem utanför 

”församlingarnas gränser”. Det finns ingen diskussion om att diakonala arbeten bara ska vara 

för betalande medlemmar. Det visas även av de diakonala arbeten som inkluderar 

ensamkommande barn, flyktingar, hemlösa i härbärge, sjuka på sjukhus eller fångar i 

fängelse. Denna rad av verksamheter visar på försök att vara utåtriktad. Det finns en 

medvetenhet om vad diakonin innebär, dvs tron i praktik. Diakoni anses som ett sätt för 

församlingarna att visa vad kristen tro innebär. Men man kan också se motiv för att sprida 

kristendom eller att inkludera ”andra utanför församlingen” att tillhöra församlingen. Ett 

exempel på detta visas i Varbergs församlings förklaring om varför det är viktigt med 

sjukhusbesök i diakonala arbeten: 

 

I svåra situationer vänder sig människor till kyrkan, även de som inte varit kyrkligt aktiva förut. 

Kyrkans närvaro på sjukhuset är därför nödvändig utifrån den diakonala sändningen. 
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Andra tecken som styr diskursen (ekvivalenskedjor) och ofta begränsar församlingarnas 

diakonala arbeten är prioriteringar. FIN är menat som ett styrdokument som ska guida 

församlingens medarbetare att planera sina verksamheter. Som förklaras i första avsnittet av 

denna uppsats, är FIN skrivna av de politiska ombuden i församlingens kyrkoråd; den enda 

anställda medarbetare som finns i gruppen är kyrkoherden. Dokumenten ska styra 

församlingens budget. Det kan hända att medarbetarna vill göra ännu mer i sin diakoni men 

måste sätta prioritering pga. vad den politiska gruppen ser som rimligt med den budget som 

finns. Uttrycket att diakonala arbeten är en ”viktig” del i församlingen följs ofta av ord som 

”samarbete”, ”frivilliga”, ”speciellt uppdrag” (att påpeka missförhållanden). Diakonala 

arbeten ska utföras inom de budgetramar som bestämts av politiska grupper. Verksamheter 

som inte kan göras men som anses som församlingarnas uppgift innebär att man måste 

samarbeta med andra sektorer (ofta offentliga) och aktivera fler frivilliga. Om det handlar om 

större frågor än vad som ryms inom ramarna ska församlingarna tänka att diakonin har ett 

speciellt uppdrag, dvs. att påpeka missförhållanden i samhället.   

Beskrivningarna i FIN visar att församlingarna själva kan se diakonala arbeten för andra 

utanför församlingens gränser (utåtriktad) men samtidigt finns också en hegemoni av 

diakonala arbeten som är inåtriktad. Resultaten visar att konflikten mellan de två finns kvar 

och kanske inte går att upplösa. Det finns en vilja eller möjligheter (att vara utåtriktad) men 

det finns begränsningar eller praktiker som gör att diakoni bli mer inåtriktad. Den ekonomiska 

ramen krymper till följd av minskande medlemstal vilket ofta gör att denna spänning i 

diakonins riktning ”tvingar” församlingarna att prioritera bort sina verksamheter. I detta fall 

blir församlingarnas egna behov ofta det som prioriteras i verksamheterna. För de andra 

utanför denna prioritering kvarstår församlingarnas samarbete och ”speciella uppdrag”. 

Diakoni: vem utför arbeten  

Nodalpunkterna här är kyrkoherden, diakoner, anställd personal, frivilliga, arbetsgrupper. 

Dessa nodalpunkter visar hur diakonalt arbete utförs i praktiken, dvs av professionella samt av 

frivilliga vilka utgör diskursens mästersignifikanter. FIN visar att frivilligt engagemang är en 

viktig del av diakoniarbetet i församlingarna.  Detta innebär att här utförs socialt arbete av 

icke-professionella socialarbetare. Dock menar jag att detta inte nödvändigtvis kan tolkas som 

att frivilliga insatser i diakoni är av lägre kvalitet jämfört med professionellt socialt arbete. 

Meeuwisse och Sunesson (1998) menar att det finns en rad positiva värden inom frivilliga 

verksamheter där det ofta finns ”medmänsklighet, värme, engagemang, kreativitet, 
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spontanitet, flexibilitet, autonomi, demokrati” (s 175). Författarna hävdar också att ”det finns 

en internationell tendens att betrakta frivilligorganisationerna som mindre byråkratiska och 

mer innovativa än offentliga aktörer” (ibid.). 

Samtidigt visar empirin i denna studie hur församlingarna har en ”ordning” eller ett 

”regelverk” om hur de frivilliga kan medverka i diakonala arbeten. Begrepp som 

”arbetsgrupp”, ”nätverk”, ”samarbete”, ”rekrytering” och återigen ”kristna tron” är 

ekvivalenskedjorna i diskursen. Detta innebär att individerna inte är helt fria i hur de ”arbetar” 

frivilligt i diakonin. Det finns arbetsgrupper, samarbete eller rekryteringsprocesser bakom 

allting. Det finns ett sätt att styra individerna i hur de ska utföra sin frivillighet.  

Å andra sidan kan tron medföra en annan konsekvens för diakonin. Här handlar det om hur 

församlingarna själva tolkar sin tro; om teologiska perspektiv bakom diakonin. Detta 

perspektiv utgör myten i diskursen.  Ottoni-Wilhelm (2010) visar i sin studie att hur olika 

församlingar ger donationer till hjälporganisationer påverkas av trons tolkning. Peifer, 

Ecklund och Fullertons (2014) studie visar i sin tur att teologiska perspektiv inom kyrkan 

påverkar hur församlingarna ser på miljöproblemen. Studierna ger ett relevant perspektiv i 

denna uppsats, det vill säga: hur diakoni görs i praktiken beror på hur församlingarna tolkar 

sin tro. Och eftersom tron är en personlig sak, beror diakonin också på hur varje individ i 

församlingen tolkar sin tro. Med andra ord kan vi säga att inom diakoni kan det finnas en risk 

att socialt arbete också blir personligt, det vill säga, beror på vem som är där. Detta är en 

utmaning för diakonin som ofta blir en följd av frivilliga insatser. 

En annan faktor som är viktig för frivilligtänkandet i diakonin är perspektivet om vad det 

innebär att vara kristen. Begreppet frivillig måste alltid förstås mot bakgrund av kristen tro 

och kristet perspektiv, där alla i församlingen förväntas visa sin tro i handling genom att vara 

delaktiga i diakonala arbeten. Detta kan vara en faktor som gör att församlingarna ofta inte ser 

behovet att anställa någon diakon. Diakonala arbeten anses mer som hela församlingens 

uppdrag och en möjlighet för medlemmarna att praktisera sin tro.  

Empirin visar vidare att det finns församlingar som anställer en eller fler diakoner eller 

diakoniassistenter. Dessa församlingar beskriver ofta hur diakonerna skiljer sig från frivilliga. 

Det finns ”speciella uppdrag” som diakonerna bär. ”Själavård”, ”enskilda samtal”, ”kritiska 

förhållningssätt” att ”påpeka missförhållanden” är bland de speciella uppdrag som diakonerna 

bär. På detta sätt tydliggörs gränser mellan vad frivilliga kan göra och vad bara de anställda 

kan göra. I ett diskursanalytiskt perspektiv ser vi här hur spänningarna mellan frivillighet och 

professionalism inte skapar antagonism eller hegemoni. De två signifikanterna finns kvar och 
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FIN uttrycker ofta att de två delarna behövs i praktiken, vilket kallas för flytande signifikanter 

i diskursen.  

 

VI. Slutdiskussion och reflektion 

 

Uppgiften har varit att analysera diskurser om socialt arbete i diakonin så som de formuleras i 

ett urval församlingsinstruktioner, FIN. Analysen visar på ett antal tydliga diskursspänningar 

där tre har presenterats:  

- diakoni som ett sätt för kyrkan att vara självständig välfärdsaktör eller 

samarbetspartner med offentliga aktörer;  

- diakoni som inåtriktat eller utåtriktat socialt arbete; 

- diakoni som ett frivilligt eller ett professionellt arbete.  

I detta avsnitt ska vi reflektera något över vad som presenterats i studien utifrån historik och 

politisk-ideologiska utgångspunkter.  

Historiskt perspektiv: en pågående förändring? 

Qvarsell (2003) hävdar att filantropiska insatser där kyrkan medverkade från sekelskiftet 1900 

ökade på grund av restriktiv kommunal fattigvård som ofta berodde på begränsade resurser. 

Yeung (2010) i sin studie om Finska kyrkans roll i välfärden noterar att kyrkans roll i socialt 

arbete i vår tid skiftat från att vara marginell till att vara stark. Detta är enligt henne mycket 

påverkat av den ekonomiska situationen i den offentliga sektorn. Kyrkans roll var marginell 

när välfärdsstaten var stark (en tid efter andra världskriget fram till 1980-talet). Men när den 

ekonomiska krisen drabbade Finland hårt, tog kyrkan tillbaka sin roll i välfärden genom sitt 

sociala arbete. I Sverige ser vi att detta också sker om inte i samma grad. Socialstyrelsen 

(2009) själv hävdar att resurserna i offentlig sektor inte längre räcker till och ger den frivilliga 

sektorn, den som kallas det civila samhället, en större roll i välfärden jämfört med tiden innan 

1990-talet.  

Å andra sidan har under flera tidigare decennier socialt arbete i regi av civilsamhället 

beskrivits som något förgånget eller på väg bort. Lundström och Svedberg (1998) nämner 

bland annat Alva Myrdal som 1944 hävdade att ”socialt inriktade frivilligorganisationer inte 

längre har någon plats i en av staten utbyggd och arrangerad välfärd” (s 108). Vidare menar 

Lundström och Svedberg (1998) att det i samband med ekonomisk-politiska förändringar vid 

1990-talets början skedde en snabb förändring av civilsamhällets betydelse i välfärden. För 
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Svenska kyrkan blev detta en påverkande faktor vid dess skiljande från staten år 2000 (se 

Bäckström, Edgardh Beckman, och Pettersson, 2004). 

Resultaten i denna uppsats visar att diskurser om socialt arbete inom diakonin befinner sig 

mellan olika poler. Det visar sig att kyrkan för en sorts diskussion om vilken roll den vill ta i 

samhället med sin diakoni samt vilken form av socialt arbete man vill genomföra. Svenska 

kyrkans har gått igenom olika perioder i sin historia. Det är bara 15 år sedan kyrkan bröt 

banden med staten. Detta är dock en förändringsprocess som pågår fortfarande vilket i sin tur 

innebär att diskurser om socialt arbete i diakonin; om hur Svenska kyrkan ser sin roll i 

välfärden och om hur diakonin ska utföras mycket väl kan förväntas befinna sig i samma 

förändringsprocess. Samtidigt kan vi också se hur diskurserna aldrig kan bli fasta. Allting som 

sker runt omkring Svenska kyrkan kommer alltid att påverka hur dessa diskurser formas. Men 

frågan är om Svenska kyrkan hela tiden vill och kan spegla sig mot samhällets förändring. 

Alternativt uttryckt, kan Svenska kyrkan vara en organisation i förändring och samtidigt visa 

sig vara stabil? En annan viktig fråga här är också hur den offentliga sektorn ser på förändring 

i Svenska kyrkan eller andra organisationer i den icke-offentliga sektorn. Upptäcks och 

uppskattas deras ökande bidrag till välfärden? En slutsats av detta arbete kan sägas vara att det 

omvända är sant, nämligen att diskurser om socialt arbete i diakonin påverkas starkt av 

historiska förändringar i den offentliga sektorns sociala ansvarstagande. 

Politiska perspektiv 

Lundström och Svedberg (1998) hävdar att det framträder olika ideologiska och politiska 

ståndpunkter om samspelet mellan offentliga och icke-offentliga sektorn. Där finns 

motståndarlinjen med rötter i socialdemokratin eller till vänster därom; tillskyndarlinjen från 

nyliberal sida; och till slut en tredje ståndpunkt från dagens liberala socialdemokratiska sida. 

Författarna menar att den tredje ståndpunkten också är vanligast bland frivilliga och ideella 

organisationer. Enligt Lundström och Svedberg (1998) argumenterar man här för att den 

offentliga sektorn har det yttersta ansvaret och frivilliga organisationer inte kan stå som 

garanter för välfärden. Andra sektorer är komplementära och står i viss mån som alternativ 

medan den offentliga fortfarande är ledstjärna. 

Vad vi ser i resultaten och analysen av denna studie är att det finns en viss osäkerhet bland 

församlingarna om precis vad deras roll i välfärden är. Det verkar finnas ett perspektiv som 

kan vara påverkat av politiska idéer i samhället och välfärdshistorien i Sverige att det är staten 

som har fullt ansvar för välfärden. Pessi, Angel och Pettersson (2009) menar att för kyrkan 

innebär detta att diakonins viktigaste uppgift inte är att vara välfärdsaktör utan snarare att ha 
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en symbolisk funktion, dvs att vara en kritisk röst eller att göra att de svaga i samhället 

uppmärksammas. Samtidigt finns också en generell överenskommelse att det är en naturlig 

konsekvens av kyrkans mission att hjälpa behövande om också inte i samma utsträckning som 

den offentliga sektorn.  

Jeppsson Grasmann (2001) hävdar i sin studie att ”frivilligorganisationerna – föreningar, 

kyrkor och samfund – har en självständig roll i civilsamhället” (s 188). Hon menar att socialt 

arbete i kyrkan ofta förväntas fungera som ett alternativ där det finns engagemang och erbjuds 

möjligheter för tillhörighet och identitet. Vidare menar hon att ”majoriteten av svenskarna 

anser att det frivilliga arbetet har ett egenvärde och inte i första hand har ett instrumentellt 

värde i bemärkelsen att ’hjälpa staten’” (s 189). Detta innebär att det inte bli så lätt för 

församlingarna att ta sin plats som välfärdsaktörer i samhället. Församlingarna själva befinner 

sig i spänningar mellan samhällets förväntan där diakonin ska ha ett egenvärde och inte 

”hjälpa staten” samt å andra sidan den kristna tron i praktiken, samhällets förväntningar när de 

offentliga resurserna inte längre anses räcka till. Spänningarna kan vara ännu fler och allting 

bidrar till hur diskurser om socialt arbete i diakonin formas.    

Resultaten i denna studie visar att det finns en försiktighet från kyrkans sida. Å ena sidan 

talar man om vikten av att praktisera sin tro genom att göra olika saker för att hjälpa de utsatta 

i samhället. Å andra sidan talar man om vikten av att inte ta över statens ansvar i välfärden. 

Denna försiktighet finns också inom den offentliga sektorn. Det ser vi bland annat när 

offentliga myndigheter talar om vikten av att socialt arbete utförs också av andra sektorer 

samtidigt som man betonar statens ansvar i välfärden och hur den offentliga sektorn inte får 

ge upp när det gäller de mest utsatta i samhället (se Socialstyrelsen 2009). En försiktig 

balansgång finns på båda sidor. Och den kan leda till att det inte blir lätt för Svenska kyrkan 

att förändra sin roll eller relation gentemot den offentliga sektorn i välfärden. Frågan är om 

detta är ett läge som man ska behålla och försvara? Kan andra sektorer få möjligheter att 

utvecklas eller ska de begränsas till att vara komplementära?  

Slutord 

Som landets troligen största organisation med frivilligt engagemang har Svenska kyrkan en 

betydande roll i välfärden. Men med detta stora engagemang följer många viljor. Såväl bibel 

som kyrkoordning, politik och perspektiv på samhälle kunde förväntas ge entydiga besked om 

diakoni och det sociala arbete som ryms i detta begrepp. Diskursen om socialt arbete i 

diakonin visar sig dock ta form i olika spänningar som finns inom kyrkan samt mellan kyrkan 

och andra aktörer i samhället. Diskurserna är inte fasta och jag menar att det behövs vidare 
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studier i detta ämne där akademisk kunskap om socialt arbete också kan omfatta det som 

utförs av icke-offentliga välfärdsaktörer. 

Resultaten av denna studie har visat att hur socialt arbete formuleras i diakoni inte är 

självklart. Spänningarna innebär att det är svårt att fastslå vad socialt arbete i diakonal mening 

innebär. Dessutom är studien begränsad till ett specifikt tema som gör att resultaten också blir 

begränsade. Förhoppningsvis kan denna studie väcka fler frågor om hur socialt arbete utförs 

av andra aktörer, särskilt den ideella sektorn. Svenska kyrkan är bara en del av den och det 

finns flera organisationer som också säkert kan ha sina egna formuleringar om socialt arbete. 

Svenska kyrkan själv möter olika utmaningar att vara folkkyrka mitt i ett samhälle med 

ökande förväntningar på civilsamhället. Hur församlingarna möter utvecklingen kan vara av 

intresse för att se hur socialt arbete i stort utvecklas.  
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