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Del I. Inledning

En övervägande majoritet av svenska folket är medlemmar i Svenska kyr-
kan. Efter år 2000 då Svenska kyrkan upphörde att vara statskyrka har
emellertid ett ökande antal svenskar valt att avsäga sig sin kyrkotillhörighet.
Sannolikt spelar den bild de har av Svenska kyrkan en viktig roll för deras
beslut att stanna kvar i eller att lämna kyrkan (Bromander 2003, 2005a).
När det gäller de kyrkotillhörigas förväntningar på kyrkan har det visat sig
att de lägger stor vikt vid att kyrkan skall bedriva ett socialt diakonalt ar-
bete för dem som far illa – och också att de tar för givet att Svenska kyrkan
faktiskt gör vad de förväntar sig i detta hänseende. Inom Svenska kyrkan
finns på motsvarande sätt nationella styrdokument som säger att kyrkans
diakonala arbete skall rikta sig till särskilt utsatta och marginaliserade grup-
per i samhället. Det finns emellertid samtidigt vissa tecken som tyder på
att det är andra grupper än de som är särskilt utsatta som står i fokus för det
diakonala arbete som bedrivs inom Svenska kyrkan. För att få en detaljerad
bild av hur det förhåller sig med detta och vilka faktorer som kan ligga
bakom en eventuell sådan situation kommer denna avhandling att redovisa
resultat från en serie noggranna kartläggningar av hur det diakonala arbetet
bedrivs, uppfattas och förstås i ett antal församlingar av olika karaktär.
Avhandlingen kommer också att behandla hur man teoretiskt skulle kunna
diskutera förhållandet mellan hur de valda församlingarna faktiskt bedriver
sitt diakonala arbete och vad de kyrkliga styrdokumenten säger om vilken
inriktning ett sådant arbete bör ha, och också att diskutera vilka konsekven-
ser detta förhållande skulle kunna få för den allmänna bilden av och
legitimiteten hos en kyrka som befinner sig i en alltmer marginaliserad
situation.1

Denna avhandlingens första inledande del presenterar och ger en bak-
grund till avhandlingens syften och teoretiska utgångspunkter. Kapitel 1,
Svenska kyrkans diakonala uppdrag, beskriver hur diakonin vuxit fram och

1 I den följande framställningen använder jag mig av begreppet marginalisering i tre olika
betydelser. För det första använder jag begrepp som exempelvis alltmer marginaliserad och
alltmer distanserad när jag beskriver Svenska kyrkans roll i det svenska samhället. Utan att
vidare diskutera eller definiera innebörden av dessa begrepp låter jag dem i den följande fram-
ställningen endast markera att kyrkan har en svagare förankring hos folket och i samhället
generellt idag än igår. För en vidare diskussion runt detta se Pettersson (2001). För det andra
använder jag begreppet marginalisering för att beskriva att människor kan leva i social nöd och
med socialt svåra livsvillkor i välfärdssamhällets utkanter, dvs. marginalisering som en aspekt
av mänsklig utsatthet. För det tredje används marginalisering i ett avslutande kapitel (12) för
att beskriva diakoners förändrade och enligt min mening försvagade roll inom Svenska kyrkans
församlingar. Vilken innebörd begreppet har framgår tydligt av de olika sammanhang begrep-
pet ingår i.
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utvecklats i en svensk kontext och presenterar vad jag uppfattar som Svenska
kyrkans diakoniförståelse av idag. Den teoretiska utgångspunkten i förelig-
gande avhandling är den sekulariseringsteoretiska spänningen mellan of-
fentlig och privat religion. Syftet med kapitel 2, Kyrkan, makten och
marginaliseringen, är att presentera klassisk sekulariseringsteori och den
tilltagande kritik sådan teori möter. Syftet är dessutom att introducera men
framför allt att utveckla dikotomin mellan offentlig och privat religion och
skapa ett instrument för en avslutande analys.
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Kapitel 1. Svenska kyrkans diakonala uppdrag

Det sociala arbete som bedrivs inom Svenska kyrkan utgör en oftast under-
skattad del av landets samlade sociala insatser. I början av 1990-talet hade
exempelvis Svenska kyrkans sociala arbete en omfattning som motsvarade
cirka 4000 heltidstjänster (Svedberg 1993) och antalet har snarare ökat än
minskat sedan dess. Om man enbart ser till diakoner i församlingstjänst
uppgick dessa år 2004 till drygt 1000, medan antalet diakoniassistenter
och diakoner med annan arbetsgivare än Svenska kyrkan uppgick till ytter-
ligare 500 personer. Mer än 200 000 personer gör dessutom frivilliga obe-
talda insatser för Svenska kyrkan under ett år. Detta är insatser av många
olika slag men inte minst sådana som avser barn, ungdomar och äldre och
som har social inriktning (Jeppsson Grassman & Svedberg 1999). Svenska
Kyrkans driftskostnader för diakoni uppgick till 375 miljoner år 2001.
Stadsmissionerna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping – alla med
band till Svenska kyrkan - rapporterar en sammanlagd årlig omsättning om
cirka 250 miljoner kronor (Nyckeln till Svenska kyrkan 2001: 82; munt-
liga uppgifter). Slutligen kan nämnas att bara i Stockholms innerstads-
församlingar delas ekonomiskt bidrag ut till omkring 4000 personer per år,
medan den kommunala socialtjänsten inom samma församlingar ger stöd
till omkring 8000 personer (Bodin 2002). Kyrkans sociala diakonala ar-
bete har således en betydande omfattning, vilket i sig är en anledning till
att diakoni är ett intressant fält att studera. I detta inledande kapitel skall
jag ge en kort historisk beskrivning av hur detta arbete har vuxit fram.
Därefter presenteras en diakonisyn som jag menar svarar mot Svenska kyr-
kans självförståelse idag.

Diakonins historiska framväxt
Redan under medeltiden började kyrkan organisera hjälp till fattiga och
sjuka genom välgörenhetsinrättningar, så kallade gillen. I 1686 års kyrko-
lag görs klart att sjuk- och fattigvård är kyrkans uppgift.

Som Gud i sitt ord befaller, att vi skola låta oss vårda om de fattige, sjuka, halta
och blinda, som sig själva för sig ingen råd veta, och måste lita till andra, om
deras nödtorft. Alltså bör detta ingalunda försummas eller tillbaka sättas, så vid
hospitaler som vid sjukstugorne på landet. (Lundborg 2005:53)2

Under 1800-talets början levde cirka 90 procent av Sveriges befolkning av
jordbruk. Under den första hälften av århundradet skedde en explosionsar-
tad befolkningsökning vilket medförde att invånarantalet under sextio år
ökade med närmare två miljoner. Behovet av fattigvård kom att gälla allt

2 Kapitel 28, §1.
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större delar av befolkningen. Fram till mitten av 1800-talet svarade kyrkan
direkt eller indirekt för merparten av all människovård i samhället, men
från 1800-talets andra hälft inleddes en efter hand ökande differentiering
mellan kyrkans och samhällets institutioner. Denna differentiering, marke-
rad bland annat genom 1862 års kommunallagar som lagfäste boskillnaden
mellan de kyrkliga och de kommunala uppgifterna, inleddes samtidigt som
fattigvårdsfrågan, eller den sociala frågan, blev central i samhällsdebatten
såväl i Sverige som i övriga Europa.

I vissa väckelsekristna kretsar i Tyskland tolkades de sociala proble-
men som ett yttre tecken på ett inre religiöst förfall, som i sin tur ansågs
vara en konsekvens av en förstelnad och död kristendom. Under 1840-talet
lanserade Heinrich Wichern tanken på en landsomfattande inre mission för
att förnya församlingslivet inom den protestantiska kyrkan. Wichern ville
med den inre missionen förändra kyrkan men också samhället genom att
befrämja individuell omvändelse. Angelägna att nå var således de utsatta
grupper vars själar var i störst behov av frälsning (Christiansson 2003:25-
26). Sociala diakonala insatser blev viktiga evangelisationsinstrument
(Spjuth 1999:40). I Sverige slog de nya diakonala impulserna igenom un-
der 1800-talet i takt med att socknar och städer fick allt svårare att ta hand
om de sociala problemen. Även om kyrkan hade bistått socken och stad att
upprätthålla en social omvårdnad, saknade kyrkan egna sociala praktiker.
Istället för att visa på ett socialt alternativ, blev kyrkan en del av den bor-
gerliga överheten med syfte att värna om rådande ordning. När kyrkan tap-
pade initiativet skapades ett vakuum som fylldes av nya sällskap (Spjuth
1999:39-40). I Stockholm uppfattades det sociala tillståndet som proble-
matiskt och ett stort antal föreningar med samhällsförbättrande program
var vid denna tid verksamma där. Många högreståndskvinnor engagerade
sig i, och gjorde utsatta grupper som exempelvis prostituerade, fattiga och
frigivna fångar till föremål för hjälpverksamhet (Christiansson 2003:21-
22). En hel del av dessa kvinnor hade sin religiösa tillhörighet i den låg-
kyrkliga pietistiska väckelsen. Det var personer ur dessa kretsar som, in-
fluerade av utvecklingen framför allt i Tyskland, kom att initiera och påverka
diakonins utformning i Sverige genom att starta diakonala anstalter. År 1851
bildades den första kvinnliga diakonianstalten i Stockholm, idag Ersta
Diakonisällskap, följd av Samariterhemmet i Uppsala år 1882, Vårsta i
Härnösand 1912 och Bräcke i Göteborg 1923. Stora Sköndal för manliga
diakoner bildades 1898 (först i Gävle, sedan 1905 i Farsta i södra Stock-
holm).3 Diakonianstalterna, eller institutionerna, utvecklade en stor social
diakonal verksamhet runt om i landet och utförde pionjärinsatser inom en
rad områden, i ”en tid som stod främmande för sociala välfärdsåtaganden”
(Rosenberg 1948:22).

3 För en grundläggande analys av tre diakoniinstitutioners utveckling ur ett teologi- och ideologi-
historiskt perspektiv se Christiansson, E. (2003, 2006).
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Arbetet med prostituerade, utsatta ungdomar, psykiskt utvecklingsstörda, epi-
leptiker, frigivna fångar, alkoholskadade, landsbygdssjukvård och mycket mera
har viktiga rötter i dessa diakonala centra. (Spjuth 1999:42)

Diakoniinstitutionerna startade de första utbildningarna inom en rad vård-
yrken: sjuksköterske- och sjukvårdarutbildning, socialutbildning och utbild-
ning för hemsystrar (Levenstam 1981:303ff). Institutionernas initiativ kom
så småningom att leda till att mer generella, omfattande hjälpinsatser kom
till stånd från samhällets sida, som med sin lagstiftningsrätt och sina betyd-
ligt större ekonomiska resurser kunde föra över de enskilda initiativen till
att omfatta hela samhället (Levenstam 1968:231).

Genom att diakonin4 initierades via diakoniinstitutionerna, kom det
diakonala sociala arbetet redan från början att få en oklar relation till Svenska
kyrkan. Det var länge inte någon självklarhet att diakonin skulle räknas
som kyrkans ansvarstagande. Institutionerna var emellertid angelägna om
att markera sin solidaritet med Svenska kyrkan som ett sätt att bemöta den
misstro som dels institutionernas anknytning till den pietistiska väckelsen,
och dels diakonissornas dräkter väckte i vissa kretsar (Wadensjö 1986:92).
Redan 1898 kom de första diakonissorna att få underhåll av, och lyda un-
der, en församlings kyrkoråd. Detta för att deras verksamhet på ett tydligare
sätt skulle inlemmas i församlingen (Wenell 1999:51). Från 30-talet hade
de diakoniutbildande institutionerna dessutom strävat efter ett kyrkorättsligt
och teologiskt erkännande av diakonin.5 En anledning var att det vid sidan
av diakoner och diakonissor utbildades en kår av socialarbetare och sjuk-
sköterskor. Detta stärkte behovet av att klargöra diakoners och diakonissors
ställning inom Svenska kyrkan och att de diakonala församlingstjänsterna
skulle få en fast organisation (Grönqvist 2001:20). Vid 1940-talet fanns
fem diakoniinstitutioner med kårer av diakoner och diakonissor som gjorde
tjänst i kyrkans församlingar och på olika institutioner. Diakonin blev i för-
samlingen en del av kyrkolivet, men inte av den organiserade kyrkan. De
flesta diakon- och diakonisstjänster betalades av och stod fortfarande under
tillsyn av frivilliga föreningar såsom diakonikretsar eller syföreningar.

Diakonin levde av egna medel, insamlade på frivillighetens väg, inte av kyr-
kans uttaxerade skatter. Diakoni var en frivillig verksamhet inom kyrkan, inte
en lagstadgad. (Wadensjö 1986:99)

På 1920-talet hade inställelseakter för diakoner och diakonissor införts,
och i 1942 års kyrkohandbok infördes vigningsordningar, men först i och

4 Med diakoni menas det sociala arbete, som initierades av inremissionskretsar i Stockholm
och fick utlöpare i bildandet av diakoniinstitutionerna (Christiansson 2003:17), och som efter-
hand övergått från att vara institutions- till att framför allt vara församlingsanknutet.

5 I vilken mån diakoniinstitutionerna tidigt eftersträvat ett teologiskt motiverat diakonalt äm-
bete diskuteras i Inghammar (2006) samt i Christiansson (2006).
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med den nya kyrkoordningen från år 2000 blev diakonatet ett teologiskt och
kyrkorättsligt erkänt ämbete, eller vigningstjänst, inom Svenska kyrkan.6

”Det var stötande att Kyrkan vigde diakoner och diakonissor utan att ta
något vidare ansvar och utan något kyrkorättsligt erkännande” skriver Vivi-
anne Grönqvist, tidigare direktor för Samariterhemmet (2001:20). Under
det pågående andra världskriget förelades på 1941 års kyrkomöte en mo-
tion som ville ge diakonin och diakonatet

… en stark ställning i kyrkan som ett bålverk mot de samtida antihumanitära
strömningar, som bredde ut sig i Central-Europa. Förslag gavs till hur kyrkan
skulle stödja [diakoni] institutionerna samt hur diakonatets ställning i kyrkan
skulle stärkas. (Wadensjö 1986:100)

I och med krigsslutet blev enligt Wadensjö (1986) detta motiv till att in-
lemma diakonin i kyrkan inaktuellt. Tio år senare fanns emellertid andra
motiv som föranledde en ny motion. Omstruktureringen av samhället efter
andra världskriget och framväxten av sociala skyddsnät för medborgarna
minskade efterfrågan på sjukvårds- och institutionsdiakoni. Det starka sam-
hället skulle vårda sig i allt om alla sina medborgare. I sin epokbildande
Svensk socialpolitisk historia (1947) betonar Karl J. Höjer att all allmän
verksamhet skulle vara religiöst neutral. Framväxten av folkhemmet och
visionen om det starka samhället ledde till att kyrkans sociala institutioner
ifrågasattes, och diakonin drabbades under efterkrigstiden av en nedgång.

När sekulariseringen slog igenom med full kraft, och de flesta sociala institu-
tioner överfördes till offentlig verksamhet, förlorade anstaltsdiakonin lätt sitt
existensberättigande. Varför skulle kyrkan driva vårdinstitutioner i ett sådant
samhälle? (Spjuth 1999:45)

Motivet till att stödja diakonin i 1951 års diakonimotion till Kyrkomötet var
denna gång att markera kyrkans uppslutning bakom dessa diakonala institu-
tioner. Även om motionen inte ledde till några konkreta resultat, blev den
enligt Wadensjö en markering. ”Diakonin sågs som en väsentlig del av
kyrkans arbete” (Wadensjö 1986:100).

Under 1950-talet ökade diakoniinstitutionernas ansträngningar att för-
ankra diakonin och diakoniinstitutionernas verksamhet i församlingarnas
medvetande. En gemensam generalsekreterare och en gemensam tidning
skulle bidra till att diakoniintresset växte (Wadensjö 1986:102). I
församlingsstyrelselagen från år 1961 fastställdes kyrkans roll i samhälls-
arbetet och därmed också diakonins roll inom kyrkan. Det slogs fast att
församlingar för uttaxerade medel skulle äga rätt att vårda sig om barn,
unga, gamla, sjuka och andra som var i behov av omvårdnad (§2). Diakon-
tjänster kunde nu inrättas för skattemedel. I takt med samhällets förändring

6 Strävan efter att göra diakonatet till en del av kyrkans ämbete skall förstås mot en interna-
tionell ekumenisk bakgrund. Se exempelvis Brodd 1992; Andrén 1994; Borgegård och Hall
(red.) 1999. Se även Brodd, Eckerdal, Grönqvist, Laghé och Lindström 1997.
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kom nya behov av social omsorg att uppstå och nya målgrupper att stå i
fokus. Mot bakgrund av dessa nya behov, men även mot bakgrund av det
ifrågasättande som fortfor att riktas mot diakonin som en verksamhet vid
sidan av samhällsvården, fick lagens definition av diakonins särart som
själavårdande, betydelse (Hjortskull 1981:121ff). Diakonins omsorgs-
betonade och själavårdande profil skulle inte framstå som en splittrande
faktor i relationen till samhällets övriga institutioner. Diakoni var en ”om-
sorgsverksamhet som inte stred mot samhällets totalansvar” (Bäckström
1994:11), eftersom diakoni, i motsats till socialvård, ytterst syftade ”till
själavård och icke i främsta rummet till att fylla timliga behov” (Levens-
tam 1968:27). Den nya lagen betonade emellertid betydelsen av att ett
samarbete mellan den kyrkliga diakonin och samhällets socialvård bygg-
des upp (Levenstam 1968:234). Hjortskull (1981) visar att det från kom-
munernas sida förelåg en förväntan på kyrkan, dels till följd av det fortsatt
stora hjälpbehovet i samhället, och dels då detta hjälpbehov visade sig
omfatta även icke-materiella aspekter av mer existentiell karaktär (Lev-
enstam 1981:303ff). Bland annat diakonal innovativ verksamhet bland nya
grupper av utsatta – människor med problem med missbruk av bland annat
narkotika, kriminellt belastade samt socialt utslagna – efterfrågades. Trots
diakonins historiskt sett avantgardistiska karaktär, bedömdes ett sådant ar-
bete som för svårt och de svenska kyrkoförsamlingarna kom att, opåver-
kade av kommunernas önskemål, fortsätta bedriva sina verksamheter i in-
vanda former. En mer samhällsinriktad diakoni kom att ske utanför
församlingarna, i relation till Svenska kyrkans arbete vid exempelvis
stadsmissioner och diakonicentraler (Hjortskull 1981:121ff). På 1972 års
riksmöte för diakoni i Lund talade Alva Myrdal. Hon gjorde klart att kyr-
kans och diakoniinstitutionernas insats dock var att betrakta som temporär.
Myrdal gav en tydlig signal

… om att vård och omsorg var samhällets sak. Det skulle inte kyrkan och diakoni-
institutionerna behöva ägna sig åt. [Ärkebiskop] Olof Sundby frågade för
tydlighetens skull, om det då inte fanns några uppgifter för diakoniinstitutionerna
i framtiden. Nej, svarade hon, inte annat än i ett övergångsskede, innan allt är
utbyggt. (Grönqvist 2001:20)

Wadensjö (1986) menar att otydligheter i 1961 års församlingsstyrelselag
kan förklara församlingars oförmåga eller ovilja att åta sig socialt innovativa
verksamheter. De medel som anslagits för diakonal verksamhet skulle an-
vändas som ett led i församlingars arbete. Vad detta skulle innebära i prak-
tiken skapade tolkningssvårigheter och en viss tveksamhet inför diakoni,
och inför var gränserna för det diakonala arbetet skulle gå. Inte sällan upp-
fattades den diakonala verksamheten tangera vad kyrkoråd sett som den
borgerliga kommunens uppgift. En konsekvens av detta har, anser Wadensjö,
varit att diakonin behandlats mer restriktivt, med mindre entusiasm och
mer sällan utformats utifrån den enskilda församlingens angelägna behov
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än vad som varit fallet med andra församlingsvårdande verksamheter.
Församlingsstyrelselagen gjorde klart att samordningen av kyrkans diakoni
inte kunde ligga på de fem diakoniinstitutionerna, som arbetade helt frivil-
ligt och inte var organ under den centrala kyrkoledningen. År 1965 tillkom
därför Svenska kyrkans diakoninämnd med syfte att samordna och stödja
diakonin i kyrkan.

Från 1960-talet sker en expansion av tjänster inom Svenska kyrkan, på
både stifts- och församlingsnivå. Vänersborg utgör ett tydligt exempel. År
1938 fanns åtta avlönade personer i Vänersborgs församling mot sjuttio (!)
år 1984. Inom kyrkan skapades nya typer av tjänster som församlings-
assistenter och barntimmeledare vilket förändrade arbetet med barn och
ungdomar.7 Tillkomsten av sjukhuskyrkan och allt fler nya gudstjänstlokaler
ökade församlingars förkunnande verksamhet. Den största expansionen av
tjänster skedde inom kategorier som hade hand om organisationens skötsel
(kyrkogårdsarbetare) och förvaltning, men även antalet präster och
diakonissor ökade (Dahlgren 1987:75-76). Den stora ökningen av
diakonissor från 1960-talet och framåt kan enligt Spjuth (1999:46) förkla-
ras av den ökade fokuseringen på församlingsdiakoni, vilket bland annat
kom att innebära en breddning av de diakonala verksamheterna. Efterfrå-
gan på diakoniutbildade personer lämpliga för all-round-tjänster i försam-
lingarna blev allt större och det skedde en betydande nyrekrytering. En
annan bidragande faktor till diakonins uppsving var att celibattvånget häv-
des och en stor grupp uteslutna diakonissor återupptogs i kåren (Bäckström
1994a:21). Från 1950-talet och framåt debatterades diakonin och de
diakonala uppgifterna kontinuerligt. I samband med det borgerliga samhäl-
lets övertagande av de sociala och sjukvårdande uppgifterna skedde en
förskjutning inom diakonin från sjukvård mot församlingsvårdande uppgif-
ter (Wenell 1999:54). Situationen för diakonissorna i Gävle kan tjäna som
en illustration av denna förskjutning. Under 1950-talet kom allt fler nya
uppgifter in vid sidan av sjukvård. Det handlade framför allt om barn- och
ungdomsverksamhet, uppgifter som i allt högre grad kom att bli
diakonissornas i takt med att sjukvårdsinriktade insatser successivt avveck-
lades. Mot slutet av 1970-talet togs barn- och ungdomsverksamheten allt-
mera över av församlingsassistenter och barntimmeledare, och hembesök
hos äldre församlingsmedlemmar utvecklades till att istället bli den nya
stora arbetsuppgiften för diakonin (Wenell 1999:55). Parallellt med expan-
sionen av tjänster och det ökade utbudet av verksamheter och förkunnelse
avtar intresset för att delta i Svenska kyrkans religiösa riter hos svenskar i
allmänhet (Dahlgren 1987:75-76). Expansionen av verksamheter som rik-
tas mot barn på dagtid kan tolkas som ett sätt för Svenska kyrkan att an-
passa sig till pågående samhällsförändringar – och att bevara de breda
kontaktytorna mot en alltmer kyrkligt distanserad allmänhet (Gustafsson

7 Den kyrkliga barnverksamheten på vardagar är en relativt ny företeelse. I hela Sverige del-
tog år 1959 endast drygt 2000 barn i denna verksamhet (Dahlgren 1987:34).
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1987:382ff). Svenska kyrkans diakoninämnd efterträddes 1985 av Nämn-
den för diakoni och samhällsansvar. År 1987 kom en ny vigningsordning
som identifierade diakoners uppdrag bland annat som profetiskt eller poli-
tiskt; att ”försvara människors rätt och stå på de förtrycktas sida”. Värd att
uppmärksamma är Handbok i diakoni och samhällsansvar som publicera-
des 1989. I inledningen skriver bokens redaktör, Hans-Erik Lindström, att
ett nytt diakonalt engagemang är på väg, och att detta engagemang utma-
nas av kommunernas och landstingens begränsade resurser i människovård-
ande arbete. Till skillnad från den tidigare återhållsamheten gentemot den
borgerliga kommunens uppdrag, förespråkas allt tydligare ett
församlingsdiakonalt arbete som träder in på samma sociala arena men
utifrån en kompletterande, kritisk funktion. Bäckström (1994b) menar att
tre olika faktorer har bidragit till att diakonin under 1980- och -90-talet
rönt ett allt större intresse och fått en, som han ser det, alltmera central roll
inom Svenska kyrkan. Den första faktorn pekar mot att diakonin övertagit
(eller förväntas överta) barnverksamhetens funktion som kontaktyta, eller
som bro, mellan en alltmer marginaliserad kyrka och samhället. En andra
faktor är diakonins behov av att integreras i den kyrkliga organisationen för
att inte (som frivillig rörelse) omvandlas eller rent av försvinna. En tredje
faktor bakom det ökande intresset för diakoni är enligt Bäckström att
”diakonin av i stort sett alla inomkyrkliga grupperingar accepteras som
kyrkans sociala arbete” (Bäckström 1994b:59). Som vi sett ovan har
diakonin och diakonins uppdrag diskuterats och förändrats över tid. I det
följande skall jag visa att det finns en diakoniförståelse inom Svenska kyr-
kan som utgår från att detta sociala arbete framför allt skall riktas mot
människor i särskilt utsatta och/eller marginaliserade livssituationer.

Svenska kyrkans diakoniförståelse
I det följande presenteras en rad dokument och texter som tillsammans
tecknar en diakoniförståelse som jag menar är för handen inom Svenska
kyrkan idag. Även om dessa dokument har olika karaktär, är de att betrakta
som legala styrdokument (exempelvis kyrkoordningen och 1987 års vignings-
ordning) och/eller väsentliga för förståelsen av Svenska kyrkans diakonala
uppdrag (exempelvis Biskopsbrev om kyrkans ämbete, Svenska kyrkan och
uppgiften. Diakoni, samt centrala och lokala utbildningsplaner). Det är
emellertid viktigt att påpeka att detta är dokument som snarare framhåller
vad det diakonala arbetet bör innehålla än utgår från hur detta arbete de
facto bedrivs i Svenska kyrkans församlingar.

Kyrkoordningen
150 år efter den första riksdagsmotionen i ståndsriksdagen om
statskyrkosystemets avskaffande år 1850, upphörde Svenska kyrkan, i och
med millennieskiftets reform, att vara statskyrka. Genom reformen har större
delen av regelsystemet för Svenska kyrkans organisation och verksamhet
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bytt skepnad. En ny kyrkoordning har ersatt huvuddelen av de lagar, förord-
ningar och kyrkliga kungörelser som tidigare gällde (Edqvist 2000:7). Med
kyrkoordningen har diakonins roll inom den svenska kyrkoorganisationen
förstärkts. Diakonatet har efter många års diskussioner och en mängd ut-
redningar8 blivit kyrkorättsligt reglerat9 som en av kyrkans tre vignings-
tjänster.10 Den tidigare kyrkolagens formulering av församlingars uppgift
att främja kyrkans gudstjänstliv och undervisning samt diakoni och evang-
elisation har förstärkts i den nya kyrkoordningen. Att fira gudstjänst, be-
driva undervisning samt att utöva diakoni och mission definieras nu som
fyra aspekter av församlingars grundläggande uppgift. Uppgiften består
således av fyra

… olika överlappande dimensioner i kyrkans liv och uppdrag. (Edqvist 2000:51)11

Ett pastoralt eller församlingsvårdande uppdrag som varje församling skall
formulera i en av domkapitlet utfärdad församlingsinstruktion.12 Syftet med
vigningstjänsten inom Svenska kyrkan är att både inom kyrkan själv och i
det omgivande samhället visa att dessa fyra dimensioner sammanfattar det
som är kyrkans grundläggande liv och uppdrag. Uppdragets vikt markeras
av att särskilt vigda ansvariga leder och förväntas inspirera detta arbete. I
Biskop, präst och diakon. Ett biskopsbrev om kyrkans ämbete beskrivs
diakonatet, de vigda diakonernas särskilda uppdrag, på följande sätt:

Genom att i Kristi namn ta upp kampen i samhällens och enskildas otaliga nöds-
ituationer exemplifierar diakoner det inre sambandet mellan gudstjänst och tjä-
nande i kyrkans liv. (Ett biskopsbrev 1990:26)

8 Yngve Lewenskogs (2004) (opublicerade) analys ger en god inblick i diakonidebatten i
Kyrkomötet fram till år 1999.

9 Att diakonatet är kyrkorättsligt reglerat innebär att uppdraget som diakon på samma sätt
som uppdraget som präst och som biskop regleras av kyrkoordningens bestämmelser. Detta
innebär bland annat att det finns övergripande bestämmelser om vem som kan vigas till ett
uppdrag inom kyrkans vigningstjänst (25 kap.2§) och att det finns ytterligare bestämmelser
som gäller vart och ett av uppdragen (kap.30-32). Endast den som är behörig att utöva uppdra-
get som diakon får vara anställd som diakon (34 kap.8§), domkapitlet skall yttra sig över behö-
riga sökande till en befattning som diakon (34 kap.14§), och grunderna för obehörighetsförklaring
är desamma för biskop, präst och diakon. Däremot motsvarar inte bestämmelserna om präst-
ers och biskopars totala tystnadsplikt den som gäller diakoner (32kap.9§) (Edqvist 2000:146-
149).

10 Kyrkans vigningstjänst alt uppdragen inom kyrkans vigningstjänst används i KO på över-
gripande och sammanfattande nivå istället för ämbete.  ”Ordet ’ämbete‘ har fått en klang av
något exklusivt samt en prägel av överhet. Det kan därmed ge intryck av något som distanserar
från ’vanliga‘ människor.” (Edqvist 2000:146)

11Alla kursiveringar i de citat som presenteras i följande kapitel är mina egna.
12 Enligt kyrkoordningen (2000) skall det för varje församling finnas en församlingsinstruktion

utarbetad som godkänts av kyrkoherden och kyrkorådet och utfärdats av domkapitlet.
Församlingsinstruktionen skall innehålla domkapitlets regler för församlingen, ett pastoralt pro-
gram för församlingens grundläggande uppgift, redogörelser för församlingens verksamheter på
teckenspråk och andra språk, regler om fortbildning av personal och en redovisning av försam-
lingens samverkan med andra församlingar i personalfrågor (Lundborg 2005:67).
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Men diakonernas särskilda uppdrag att bära det karitativa13 ansvaret inne-
bär inte att övriga församlingsarbetare befrias från förpliktelsen att utöva
diakoni. Tvärtom skall diakoners uppdrag vara att

 … inspirera och stärka dem [de medkristna] till lyhörd medmänsklighet och
uthålligt tjänande. (Ett biskopsbrev 1990:21)

Alla kristna sägs genom dopet vara kallade att utöva diakoni, till tjänsten
att vara till för sin nästa.

Som kristna bärs vi av en kallelse att för Kristi skull få vara till för andra, att
få vara hans lärjungar. (…) Att få vara till tjänst, det som vi med ett ursprung-
ligt grekiskt ord benämner diakoni, är i grunden en enkel tanke. Jag är till för
någon annan än mig själv. Mitt liv är sammanflätat med ditt och vi är ömsesi-
digt beroende av varandra. (…) För Jesu lärjungar innebär denna livsväg att
vidga perspektivet. Det är inte bara de som är mig lika som jag finns till för –
utan också de som är, tänker och lever annorlunda än jag. (Svenska kyrkan och
uppgiften. Diakoni 2000:13ff)

Tjänsten för nästan skall således omfatta även, de andra, dem som inte är
oss lika. När uppdraget att utöva diakoni skall beskrivas är det ett tjänande
med Jesus som förebild som lyfts fram.

Uppdraget att vara kyrka i folket (…) är att försvara de värden – eller mer
precist de fattiga, de exkluderade, de ur folkgemenskapen utstötta – som Kristus
försvarade,

skriver exempelvis Ahlstrand (1996:119). Frostin uttrycker det på följande
sätt:

Ett viktigt svar på frågan ”vad är diakonins identitet?” är att peka på Kristus-
bekännelsen. Jesu solidaritet med såriga, trasiga och nedtrampade människor
uttryckt i hans liv, död och uppståndelse är grunden för diakonin. (Frostin
1992:21)

I kyrkoordningen framkommer klart att Svenska kyrkan utan diakoni inte fullt
ut kan vara kyrka. Det förefaller dessutom som om detta oundgängliga upp-
drag att utöva diakoni framför allt skall realiseras genom insatser riktade till
människor som befinner sig i en särskilt utsatt och/eller marginaliserad livs-
situation. I diakonirelaterad litteratur är detta ett återkommande tema. Många
författare beskriver diakonins uppdrag att ”vara i nöden och protestera mot
orsakerna till nöden” (Hallonsten 1995:181), att ”bistå dem som i vårt sam-
hälle far särskilt illa” (Bernström 1998:87). Angelägna målgrupper för diakon-
alt arbete identifieras som exempelvis utvecklingsstörda, psykiskt sjuka,
handikappade, arbetslösa, prostituerade, missbrukare, utstötta och fängs-
lade. Jag menar att en sådan diakoniförståelse kan beläggas av nationella

13 Karitativ (av latin ca´ritas ’hängivenhet’, ’kärlek’), barmhärtighets-, vårdande (NE). En
socialt-kurativ och vårdande tjänstetyp (Bäckström 1994a:18), eller kristen kärlekstjänst.
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styrdokument och uttalanden från nationell nivå, men också genom de för-
väntningar som svenskar i gemen riktar mot Svenska kyrkan.

I 1987 års vigningsordning beskrivs diakoners uppdrag på följande sätt:

En diakon/diakonissa skall uppsöka, hjälpa och stödja dem som är i kroppslig
och själslig nöd, ge kristen fostran och undervisning i tron, i församling och sam-
hälle vara ett barmhärtighetens tecken och i allt tjäna Kristus i sin nästa.
Diakonen skall försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra
och frigöra Guds folk till det som är gott, så att Guds kärlek kan bli synlig i
världen.

Och vidare:

Att vara diakon är

att genom kallelse och vigning vara sänd att i Andens kraft förmedla Guds kär-
lek genom tjänande bland människor

att mätta de hungriga, hjälpa de sjuka, bistå de gamla och så vara Jesu Kristi
händer på jorden

att värna de minsta, ge röst åt de tystade, försvara de utsatta, stödja de svaga,
värna om skapelsens integritet och så göra evangelium synligt

att trösta de sörjande och undervisa de frågande om kärlekens väg

att peka på Guds rikes verklighet mitt i samhället och kämpa för rättvisa, del-
aktighet och värdighet för alla. (Ett biskopsbrev 1990:27)

Enligt diakoni/diakonissbrevet som bekräftar vigningen skall nyblivna
diakoner

… vara Herrens och hans församlings tjänarinna i vård av sjuka och värnlösa,
hjälp åt nödställda, fostran av barn och ungdom eller i andra uppgifter i barm-
härtighetens tjänst, vilka bliva henne betrodda.14

Vigningsordningen framhåller diakonins funktion som ett tecken på kyrkans
liv och uppdrag där barmhärtighet som realiseras i tjänst för människor i
nöd (de minsta, tystade, utsatta, svaga, sörjande, sjuka, värnlösa, nödställda,
hungriga) blir diakoners särskilda uppdrag.

Sandahl (1998) menar att Biskop, präst och diakon. Ett biskopsbrev om
kyrkans ämbete (Biskopsmötet 1990) där Sveriges biskopar redogör för vad
de anser ingår i, eller snarare bör ingå i diakoners arbetsuppgifter och upp-
drag, utgör ett annat av de viktigaste legala styrdokumenten. I biskopsbrevet
pekar biskoparna på svårigheten att säkra diakonämbetets identitet. Denna

14 Enligt Diakonistiftelsen Samariterhemmets diakoniss/diakonbrev till vigning 1988.
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svårighet, menar de, hänger samman med att diakoner saknar de exklusiva
rättigheter som tillfaller biskopar och präster.15 Men biskoparna framhåller
att diakoners särskilda uppdrag har kommit att bli allt tydligare markerat,
dels genom 1987 års vigningsordning, och dels genom tillkomsten av det
ekumeniska dokumentet Dop, nattvard, ämbete. Detta s.k. Limadokument
(1982) lyfter fram diakonatets olika funktioner, såväl liturgiska, adminis-
trativa och pedagogiska (se ovan: ”undervisa de frågande”, ”fostran av
barn och ungdom”) som karitativa. Den aspekt som dock alltid måste styra
diakoners arbetsplanering och prioriteringar är att tjäna människor och den
allt övergripande uppgiften att i ”församling och samhälle vara ett barm-
härtighetens tecken”. Diakonatets huvudsakliga funktion är således den
karitativa (a.a:43).

Genom vigning avskiljs biskop, präst och diakon för särskilda, livslånga
uppdrag i kyrkan. I inledningstexten till kyrkoordningens sjunde avdelning
beskrivs diakonens uppdrag. Diakoner ska

… genom sin gärning vara ett barmhärtighetens tecken i både församling och
samhälle. Diakonen har ett ansvar att göra kärlekens gärningar, särskilt mot ut-
satta människor. Uppgifterna varierar beroende på de lokala sociala behoven och
församlingarnas strukturer och diakonala prioriteringar. Uppdraget har en kari-
tativ inriktning som också kan komma till uttryck exempelvis i undervisning.
Varhelst det finns mänsklig nöd är det diakonens kallelse att ingripa och inspi-
rera andra att ta ansvar.

I kyrkoordningen slås fast att diakoner är tecken. Denna teckenfunktion skall
för det första omsättas i praktiskt handling (diakonen skall göra kärlekens
gärningar, har en kallelse att ingripa). För det andra skall denna handling
riktas mot människor i nöd. Gunnar Edqvist, utredningssekreterare hos
kyrkostyrelsen, menar att KO och dess förarbeten inte ger något direkt svar
på vad som egentligen ryms inom församlingars diakoniansvar. Diakoners
kallelse att ”ingripa och inspirera andra att ta ansvar” ”varhelst det finns
mänsklig nöd” bör dock, menar han, kunna överföras till församlingars sam-
lade ansvar. Edqvist skriver vidare att KO:s bestämmelse om församlingars
ansvar för alla i församlingen (2 kap. 1§)

… inte minst är av betydelse för den diakonala verksamheten. (…) Solidaritet
med hjälpbehövande behöver vara vidare än att bara gälla dem som vistas inom
dess gränser. (Edqvist 2000:63)

Teckenfunktionen pekar mot handlingar som särskiljer sig från vardagens
vanliga handlingar. Det krävs därför något ytterligare, menar jag, för att
utföra ”kärlekens gärningar”, att synliggöra Guds kärlek och förmedla denna
kärlek i tjänande. Vad detta ytterligare skulle vara, klargörs inte. Kanske

15 Värt att notera är att det diakonala ansvaret tidigare var integrerat i prästämbetet. Ett av
prästlöftena hade tydligt karitativ karaktär fram till 1987 då det infogades i ordningen för dia-
kon/diakonissvigningsmässan.
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skulle det särskilda kunna vara att gärningarna skall utföras där de framstår
som mest tydliga. I sådana fall skulle ett tecken kunna vara att perspektivet
på nästan vidgats och att tjänandet framför allt riktar sig till dem som inte är
kyrkans folk lika – de utanförställda och nedtrampade.

År 2000 gav Nämnden för kyrkolivets utveckling ut skriften Svenska
kyrkan och uppgiften. Diakoni. Jag menar att även denna skrift är att be-
trakta som normerande. Dels är den publicerad av den nämnd som av Kyr-
komötet fått särskilt ansvar för de kyrkliga grundutbildningarna och för stöd-
jande av stiftens arbete för utveckling av församlingslivet. Dels är syftet att
publikationen ska fungera som en inspirations- och kunskapskälla för för-
samlingar i deras arbete med församlingsinstruktioner (Agrell & Hemström
2000:4). Skriften är snarast att förstå som en programförklaring och inte
som en presentation av det faktiska diakonala arbete som bedrivs. I skrif-
tens beskrivningar av det diakonala uppdraget finner vi en tydlig betoning
på uppdragets särskilda inriktning mot människor i utsatthet, mot lidande
och nöd.

Diakonens inlemmande i en vigningstjänst inom Svenska kyrkan är ett sätt att
synliggöra diakoni inom kyrkan. Det är inte enbart det predikade ordet som le-
ver där utan också ord som leder till handling. (…) Att diakonerna fått del av
vigningen kan göra att nya aspekter lyfts in i synen på Svenska kyrkans vignings-
tjänst. De som diakonen företräder, nämligen människor i utsatta och
marginaliserade livssituationer, blir genom detta också synliggjorda. (Svenska kyr-
kan och uppgiften. Diakoni 2000:21)

Samhällsanalysen sägs spela en viktig roll. Det är i tolkningen av tidens
skeende mot bakgrund av begrepp som ”vanmakt, utanförskap och skuld”16

i en analys som tar sin utgångspunkt i den ”sårbara människans perspek-
tiv” (a.a:16), som kyrkans diakonala uppdrag skall utformas. Samhälls-
analysen blir dessutom ett redskap i arbetet med att förändra
samhällsstrukturer.

Diakoni är politik i den meningen att Svenska kyrkan, tvärs över alla partigränser,
vill synliggöra strukturella orättvisor som drabbar människor p.g.a. kön, klass,
bostadsort eller etnisk tillhörighet. Detta är en del av kyrkans profetiska kal-
lelse, kallelsen att ge röst åt dem som inte själva förmår göra sin röst hörd.
(Svenska kyrkan och uppgiften. Diakoni 2000:8)

Den profetiska kallelsen är dock en aspekt av diakonalt arbete som sällan
konkretiseras.

16 Här kan vi notera att uppdraget att vara präst bland annat är ”att förmedla förlåtelse, tröst
och mening till människor som är märkta av skuld, sorg och tomhet” (Ett Biskopsbrev 1990:23).
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Vilken plattform ger församlingen till diakonen för att denne skall kunna upp-
fylla sina vigningslöften? Löftet som säger att man som diakon har ett uppdrag
att vara en röst för människor i utsatthet, inte enbart i samhället utan också inom
kyrkan själv. (Svenska kyrkan och uppgiften. Diakoni 2000:31)

Om församlingars bristande stöd till diakoner är en förklaring till att diakoner
sällan omsätter denna profetiska funktion i handling är diakoners egen in-
ställning en annan.

Svaret på frågan ”varför diakoni?” menar sig diakonerna ha redan i uppdraget
som kristen och diakon. När en människa håller på att gå under är det viktigare
att fundera över hur vi kan hjälpa henne än att analysera orsaken till att vi skall
göra en insats. (Svenska kyrkan och uppgiften. Diakoni 2000:11)

Citatet visar för det första på diakoners (antagna) pragmatiska inställning
till sin uppgift; att ta uti med det som så att säga står för dörren snarare än
att ägna sig åt analys (se även Emilsson & Hedman 1998). Det visar för
det andra på antagandet att diakoners självförståelse bottnar i deras tolk-
ning av uppdraget att finnas där människor ”är på väg att gå under”. Ytter-
ligare ett citat vittnar om, menar jag, diakonins uppdrag att rikta sig till
utsatta grupper:

Om församlingens diakonala förhållningssätt och tjänst inte är integrerade med
församlingens inre liv, gudstjänsten, riskerar det diakonala arbetet att förlora
sin särprägel i förhållande till annan socialtjänst. (Svenska kyrkan och uppgif-
ten. Diakoni 2000:24)

Här presenteras den diakonala praktiken som i princip likställd med kom-
munernas socialtjänst. Det som särskiljer uppges vara den diakonala tjäns-
tens förankring i gudstjänsten. Enligt en sådan tolkning betraktas diakonin
som en kyrkans socialtjänst vilket enligt min mening även säger något om
vilka klienterna antas vara. En annan aspekt som tas upp i skriften om
kyrkans diakonala uppdrag, är att mötet med marginaliserade har ett kunskaps-
värde för kyrkan. Marginaliserade människor har genom sitt utanförskap en
annan position än människor i allmänhet. Därigenom har de en specifik
kunskap som andra saknar, och som kyrkan behöver.

De som står utanför etablissemanget har något att bidra med. Frågan är hur vi tar
vara på denna kunskap och hur man som församling förvaltar denna erfarenhet?
(Svenska kyrkan och uppgiften. Diakoni 2000:19)

Frostin (1992) beskriver i De nedtystades Gud – diakoni för livets skull
denna kunskap som

… en kunskap om det ömtåliga och okontrollerbara livet, en kunskap som är
väsentlig för alla människor. (Frostin 1992:45)
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Smedberg (2004) skrev artikeln Med fokus på utsattheten i egenskap av
Svenska kyrkans diakonistrateg.17 Artikeln utgår från en internationell eku-
menisk konsultation om diakoni. När Smedberg ingår i dialogen är det, som
hon skriver, utifrån en uppenbar självklarhet runt kyrkans diakonala upp-
drag. Fokus är riktat mot

 … den utsatthet vi alla ser ökar och den allt större skillnaden mellan rika och
fattiga. (Smedberg 2004:170)

Smedberg menar att Sverige vid en internationell jämförelse har kommit
”oerhört långt vad gäller förståelsen av kyrkans diakonala uppdrag”
(a.a:169). Hon framställer Svenska kyrkans diakoner som en väletablerad
yrkesgrupp med en hög professionalitet. Kännetecknande för diakoner, menar
hon, är rollen som en utsatthetens röst, en försvarare av dem i marginalen.
En roll som för med sig

… förväntningar på att kunna prata med dem som lever i utsatta livssituationer,
översätta denna erfarenhet till ett politiskt (och ibland ekonomiskt) språk i samtal
omkring rättigheter inom exempelvis välfärden. (Smedberg 2004:170)

Smedberg, som i egenskap av diakonistrateg talar på den nationella kyr-
kans uppdrag, tar för självklart att diakoner alltid arbetar bland de
marginaliserade.

Diakoner har alltid, oavsett tidsepok, arbetat på olika sätt bland de
marginaliserade. Så har det varit, så skall det också vara.  (Smedberg & Ahlstrand
2003:141)

Karitativ profilutbildning
I följande avsnitt skall vi se närmare på den karitativa profilutbildningen
för diakoner. Enligt Sandahl (1998) är den centrala utbildningsplanen för
karitativ profilutbildning18 och de lokala utbildningsplanerna för denna ut-
bildning två av de viktigaste styrdokument som anger innehållet i diakoners
arbete (a.a:13-22). Jag menar att en diakoniförståelse som utgår från att
Svenska kyrkan har det diakonala uppdraget att framför allt rikta insatser
mot särskilt utsatta och/eller marginaliserade grupper, för närvarande är
högst aktuell i utbildningssammanhang.

Den 1 juli 1994 fick Svenska kyrkan en ny och enhetlig form för kyrk-
liga yrkesutbildningar. Fyra utbildningsvägar (profiler) infördes för pasto-
rala, karitativa samt musikaliska tjänster i kyrkan. Varje utbildning har
fyra komponenter: Svenska kyrkans grundkurs, fackutbildning, parallell

17 Även om artikeln skrevs efter det att mina diakonala inventeringar genomförts under åren
1998-2001, menar jag att den är relevant att lyfta fram här. Sannolikheten att Smedberg skulle
förespråka en väsentligt annorlunda diakoniförståelse vid tiden för mina studier uppfattar jag
som liten. Ninni Smedberg är sedan hösten 2004 direktor för Vårsta Diakonigård.

18 Rikskyrkans uppdrag till de diakoniinstitutioner som bedriver karitativ profilutbildning:
Ersta Sköndal högskola, Stiftelsen Vårsta Diakonigård och Bräcke Diakoni.
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kursverksamhet samt en avslutande profilutbildning. Basen för alla kyrk-
liga utbildningar är Svenska kyrkans grundkurs. Grundkursen är en 16 veckor
lång folkhögskolekurs. Kursen ger grundläggande kännedom om kyrkans
tro och baskunskaper i bland annat bibelkunskap, troslära, kyrkokunskap,
kyrkans liturgi och musik. Lämplig fackutbildning väljer därefter den stude-
rande vid universitet eller högskola. En blivande diakon skall ha en karita-
tiv utbildning som socionom, sjuksköterska, eller motsvarande högskoleut-
bildning om lägst 80 poäng. Hon eller han kan också ha en teologisk,
pedagogisk eller fritidsledarutbildning med social inriktning från Hagabergs
folkhögskola. Den ettåriga karitativa profilutbildningen är det sista ledet i
yrkesutbildningen och genomförs när fackutbildningen är klar. I den cen-
trala utbildningsplan som gäller för den karitativa profilutbildningen räknas
tolv yrken upp som behörighetsgrundande.19 Profilutbildningen anordnas
vid tre diakoniinstitutioner: Ersta Diakoni, Stiftelsen Vårsta Diakonigård
och Bräcke Diakoni. Enligt den centrala utbildningsplanen är målet att
Svenska kyrkans karitativa profilutbildning skall

- ge förutsättningar för en kyrklig tillämpning av de yrkeskunska
per fackutbildningen givit.

- ge de studerande möjlighet att förvärva och utveckla kunskaper
och färdigheter att arbeta med kyrkans diakonala verksamhet.

- präglas av ett diakonalt förhållningssätt, som utgår från den
kristna helhetssynen på människan, i vilken aspekterna omvård
nad och omsorg, sociala behov och resurser, tro och livsåskåd
ning tillmäts lika stor betydelse.

Utbildningens huvudsakliga innehåll skall vara:

- Svenska kyrkans tro och bekännelse.

- Etik och människosyn.

- Diakonik och metodik.

- Själavård och samtalsmetodik.

- Organisationsteori, kommunikation och ledarskap.

- Yrkesroll och yrkesidentitet.

19 Dessa tolv yrken omfattar bland andra sjuksköterska, psykolog, läkare, psykoterapeut,
logoped, arbetsterapeut, specialpedagog, speciallärare.och fritidsledare.
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Den detaljerade uppläggningen av utbildningen görs vid varje utbildnings-
institution och framgår av en lokal plan som varje år redovisas för Nämn-
den för kyrkolivets utveckling.20 Enligt den lokala utbildningsplanen skall
exempelvis Ersta Sköndal högskola genom sin karitativa profilutbildning:

- utrusta för tjänst som diakon i församling och samhälle,

- ge förmåga att tolka diakonins idé i förhållande till aktuella tros-
och livsåskådningar samt sociala förhållanden i dagens sam
hälle,

- erbjuda studenterna redskap för analys, ledarskap och strate
giskt tänkande inför uppgiften att samordna och utveckla det
diakonala arbetet och bedriva diakonalt förändringsarbete,

- ge förutsättningar för en fördjupning av den personliga tron och
bearbetning av kallelse och yrkesidentitet.

Under profilårets andra termin framkommer en explicit betoning av ett
utsatthetsperspektiv i två av kurserna. Kursen Diakoni och socialpolitik (5
poäng) behandlar

… socialpolitiska frågor, kyrkans sociala ansvar samt frivilligt socialt arbete,
särskilt ur ett utsatthetsperspektiv. Kursen vill ge kunskap om hälso- och
socialpolitikens värdemässiga och ideologiska grund. Kursen presenterar dess-
utom teorier och metoder för diakonal inventering och omvärldsanalys.21

Värt att notera är att metoder för diakonal inventering och omvärldsanalys
utgår från ett utsatthetsperspektiv som syftar till att identifiera sociala be-
hov/kartlägga utsatthet i enskilda församlingars närområden samt de för-
väntningar som utifrån dessa riktas mot församlingarna från närområdets
företrädare (Engel 2002b). Kursen Diakonalt arbete (10 poäng) innehåller
bland annat momentet Arbete med särskilt utsatta grupper i samhället.22

Enligt den centrala utbildningsplanen skall profilåret utbilda studen-
terna till en kyrkligt förankrad social eller kurativ verksamhet. Utbildnings-
planen specificerar således inte närmare vad ett diakonalt arbete skall
omfatta. Utbildningsledaren för den karitativa profilutbildningen vid Ersta
Sköndal högskola uppger emellertid att KO och Biskopsbrevet får fungera
som styrdokument när man utbildar studenterna för ett yrke, diakonens.
Dessa dokument uppfattas dessutom ge legitimitet åt en framväxande

20 Enligt Bilaga 1, Svenska kyrkans bestämmelser, Kyrkostyrelsens beslut om utbildning
och praktisk tjänstgöring för att få prövas i diakonexamen SvKB 1999:00.

21 Ersta Sköndal Högskola Institutionen för diakoni och teologi. Lokal utbildningsplan Kari-
tativ profilutbildning 40 poäng läsåret 2003/2004.

22 Kursen skall bl.a. vara en introduktion i diakonalt arbete som praxis och ge grundläg-
gande kunskap om metodiska verktyg för utövandet av diakonalt arbete, bland annat riktat till
särskilt utsatta grupper.
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gemensam diakoniförståelse eller profil hos de utbildande diakoni-
institutionerna. Vid gemensamma utbildningsledarkollegier och pedagogiska
dagar för lärare vid profilutbildningarna har exposure som metod och ar-
betssätt kommit att framstå som en gemensamt önskvärd profilering, en
profilering som börjat realiseras vid Bräcke Diakoni och Ersta Sköndal hög-
skola.23 Bräcke Diakoni har arbetat med metoden sedan 2001, och presen-
terar i sin lokala utbildningsplan exposure som

… en kvalitativ utbildningsmetod där vi utsätter oss för utsatthet. (…) Exposure
är både ett arbetssätt och ett förhållningssätt som ger bas för en professionell
attityd i arbetet med människor i utsatta situationer. (…) I ett samhälle där män-
niskovärdet är i fara, där välfärden urholkas och där det sociala skyddsnätet i
många stycken gått förlorat, växer behovet av [sådana] diakonala insatser. (Lo-
kal utbildningsplan läsåret 2003/2004:1)

Bräcke Diakoni har publicerat en bok med titeln Exposure – att utsätta
sig för utsatthet (Björklund, Sandahl & Stenow 2004). Författarna (samt-
liga diakoner verksamma på Bräcke Diakoni) har bland annat hämtat
inspiration från befrielseteologer i Peru men framför allt från Rotterdam
där exposure används inom kommunal socialtjänst, diakonalt försam-
lingsarbete och i samarbetet mellan kyrka och arbetsliv. Det är synner-
ligen intressant att detta är en metod som på kort tid fått genomslag,
inte bara vid diakoniinstitutionerna utan även på nationell nivå. Under
hösten 2004 prövade lärare inom alla profilutbildningar (kyrkans grund-
kurs, karitativa profilåret, pastoralinstitutet) på ”exposure som metod
att uppleva verkligheten”.24 Även på stiftsnivå introduceras denna me-
tod. I Härnösands stift ingick exposure hösten 2004 i den gemensamma
församlingspraktik som anordnas för studenter från olika profilut-
bildningar, och i Växjö och Västerås stift utgjorde exposure 2005 års
tema för fortbildning av diakoner.25 Mycket kort innebär metoden att
kyrkoarbetare – som titeln anger - ska ”utsätta” sig för den verklighet
som möter ute på gatan, framför allt bland människor och grupper i
områden med låg social status. Detta utsättande skall leda till en ökad
medvetenhet om den utsatta andre. Medvetenheten skall i sin tur un-
danröja sådant som hindrar ett önskvärt diakonalt arbete från att ta form.

23 Samtal med utbildningsansvarig Diakonal profilutbildning vid Ersta Sköndal högskola,
2004-09-24.

24 Ur program för Hela folkets kyrka? Lärardagar i Oskarshamn 12 – 14 oktober 2004.
25 ”Exposure bygger på ett paradigmskifte där vi lämnar paradigmet att betrakta och tolka

världen utifrån kyrkan och teologin. Det nya paradigmet är att gå ut i världen för att förstå både
världen, församlingen, teologin och oss själva utifrån människors perspektiv. Metoden används
mer och mer inom diakonin i Sverige” (www.svenskakyrkan.se/vaxjostift).
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Hos enskilda kyrkoarbetare kan sådana hinder vara rädsla, fördomar,
oförståelse och värderingar; i arbetsgrupper maktanspråk eller överdri-
vet ansvarstagande. Erfarenheterna från gatan, från världen, kan därefter
ligga till grund för en handlingsplan för en ny tjänande kyrka.26 Varför är då
denna modell av intresse i detta sammanhang? Exposure förefaller vara på
väg att bli ett uttryck för en gemensam diakoniförståelse vid de utbildande
diakoniinstitutionerna. Institutionerna uppfattar således att styrdokumenten
och Nämnden för kyrkolivets utveckling legitimerar en diakoniförståelse
enligt vilken utsatta och förtryckta grupper skall utgöra Svenska kyrkans
diakonala fokus.

Allmänhetens förväntningar på en diakonalt inriktad kyrka
Jag har visat att det finns en diakoniförståelse inom Svenska kyrkan som
utgår från att diakoners uppdrag framför allt är att företräda och rikta kon-
kreta gärningar mot människor i särskilt utsatta och/eller marginaliserade
livssituationer. Nu vänder vi blicken mot förväntningar som svenskar i all-
mänhet riktar mot Svenska kyrkan. Gustafsson och Petterson (2000a) an-
ser att det är näst intill omöjligt att vara kyrka för sin omgivning om Svenska
kyrkan inte på något sätt motsvarar omgivningens förväntningar på vad det
innebär att vara just kyrka. Vilka är då de förväntningar som riktas mot
Svenska kyrkan? Enligt Gustafsson och Pettersson finns det en överras-
kande samstämmighet där alla,

… yngre och äldre, församlingskärna och kyrkofrämmande, kan sägas vara över-
ens om vilken väg kyrkan skall gå: diakoni och sociala insatser prioriteras framför
gudstjänstliv och evangelisation. (Gustafsson & Pettersson 2000a:106)27

Rapporten Svenska kyrkans medlemmar och kyrka-statfrågan (Alwall, Gus-
tafsson & Pettersson 1991) och prästmötesavhandlingen Församlingen – vi-
sion och verklighet från Skara stift (Tegborg 1978) bekräftar att människor
som tillhör församlingskärnan och människor i församlingens periferi, eller
distanserade kyrkotillhöriga, har samma uppfattningar om vad församlingar
bör göra. En av de viktigare uppgifterna anses vara att bedriva socialt ar-
bete.28 Intressant nog visar Tegborg att folk i allmänhet har högre ideal än

26 Att ”utsätta” sig för mötet med ”gatan” har även tidigare betonats bland annat i Ut-man-
ingen. En handbok för kyrkans fältarbete (Lindström 1986) där fältarbete identifieras som en
väsentlig aspekt av diakoni i funktion samt i Handbok för diakoni och samhällsansvar (Lind-
ström, red. 1989). Även Hallonsten (1995:55) talar om kunskapen om hur verkligheten ser ut
och hur den ”svaga människan har det” som grund för all diakoni. Han exemplifierar bl.a.
med Gandhi och hans valspråk ”Discover India” som innebar att man inte skulle avskärma
sig från utan möta ”fattigdomens påträngande nöd”.

27 Gustafsson och Pettersson efterfrågar i sitt frågeformulär i vilken mån informanter anser
att det är ”viktigt för kyrkan att prioritera diakoni, hjälpinsatser” men utan att fråga efter inne-
hållet i dessa hjälpinsatser eller mot vilka grupper de skall riktas.

28 Frågeformuläret i Tegborgs undersökning frågar efter informanternas förväntningar på för-
samlingar ”att bedriva skilda former av socialt hjälparbete”. Vad som avses med ”socialt hjälp-
arbete” eller vad informanterna lägger in i begreppet framkommer emellertid inte.
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kyrkliga ledargrupper. Kyrkoherdar uppfattar inte att församlingar gör särskilt
mycket med avseende på sociala frågor och samhälleliga problem, och de
anser inte heller att detta är särskilt angeläget. Angeläget bedöms det istället
vara att församlingar i högre grad når ut till kyrkligt distanserade. De distan-
serade själva, eller folk i allmänhet, uppfattar däremot socialt arbete som
viktigt. De tror dessutom att församlingar gör mycket mer socialt än vad
kyrkligt aktiva anser. Att folk i allmänhet avstår från att delta i församlingars
aktiviteter är inte ett uttryck för något missnöje, snarare tvärtom.

Eftersom församlingen gjorde vad den förväntades göra (…) var man helt till-
freds med att vara passiv medlem i församlingen. (Pettersson, Geyer & Wikström
1994:184 med referens till Tegborgs studie.)

Även Bromander (2003) visar i sin totalundersökning av ut- och inträden i
Svenska kyrkan att människor i allmänhet anser att Svenska kyrkan bland
annat bör satsa på diakonala insatser. Detta är resultat som även bekräftas
bland kyrkotillhöriga i de nordiska folk- eller nationalkyrkorna. Inom de
nordiska länderna ses diakoni i betydelsen att ”man hjälper sjuka och gamla”
som det allra mest angelägna området för folkkyrkorna att satsa resurser på
(Gustafsson 2000b:104).29

Tendensen är värd all uppmärksamhet, i varje fall för den som anser att de
kyrkotillhörigas kyrkosyn och förväntningar på kyrkan har betydelse då det gäl-
ler att avgöra vad kyrkan bör satsa på. (Gustafsson & Pettersson 2000a:106)30

Vissa studier visar att förväntningarna på socialt arbete, eller diakonala
insatser, är i överensstämmelse med den diakoniförståelse jag tecknat ovan.
I prästmötesavhandlingen Folkkyrkans mötesplatser tillfrågades drygt 3000
kyrkotillhöriga i Västerås stift om sin syn på kyrkan och kyrkans uppgift
(Hillert & Straarup 1998).

Tydligast är ropet efter att församlingarna ska arbeta socialt, med utslagna, med
sjuka, med psykiskt sjuka, med ungdomar på stan och med missbrukare samt göra
något för de arbetslösa. ”Finnas för de nedersta” är en församlingsbos samman-
fattning. (Hillert & Straarup 1998:61)

Bromander (2005a:83, 177) visar i en kartläggning av medlemskapet i
Svenska kyrkan att många kyrkotillhöriga tycker att kyrkan skall arbeta

29 I den nordiska RAMP-undersökningen som detta resultat är hämtat från, fick svars-
personerna rangordna 10 alternativ för vad folkkyrkan i det egna landet bör satsa sina resurser
på. Alternativet ”hjälpa sjuka och gamla” och att ”ordna kyrklig verksamhet för barn och ung-
dom” var de alternativ som motsvarade diakonala insatser. Det fanns således inga möjligheter
att göra prioriteringar mellan exv. insatser riktade mot sjuka och gamla och insatser riktade mot
särskilt utsatta och/eller marginaliserade grupper i samhället.

30 Se exempelvis Straarup (2003:10) om den dubbla (och därmed oklara) framträdande-
formen för Svenska kyrkans församlingar som dels kyrkotillhöriga på orten och dels som tros-
samfund där det sistnämnda introducerar en rätt att förfoga över kyrkans medel som är fri-
kopplad från den vilja de kyrkotillhöriga ger uttryck för.
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socialt i meningen finnas bland svaga eller marginaliserade grupper, till
exempel på fängelser och bland socialt utslagna.

En diakonal kontrapunkt
Jag har visat att en diakoniförståelse som betonar Svenska kyrkans uppdrag
att rikta insatser mot människor i särskilt utsatta och/eller marginaliserade
livssituationer har fått en ökad betydelse från 1980-talet och framåt. Från
en tidigare återhållsamhet i relation till kommunernas ansvarsområden och
en huvudsaklig inriktning på insatser för barn och för äldre, föreskrivs allt
tydligare ett diakonalt arbete som utifrån en kompletterande men även kri-
tisk funktion träder in där samhället brister i sina åtaganden för utsatta
grupper. Trots att en sådan utveckling enligt min mening framträder klart
bland annat i de styrdokument som presenterats, finns det samtidigt annat
material som låter oss ana att det diakonala arbete som Svenska kyrkans
församlingar de facto utför, nödvändigtvis inte fullt ut motsvarar en sådan
diakoniförståelse. Tidigare i detta kapitel visade Hjortskull (1981) och
Wadensjö (1986) att församlingar inom Svenska kyrkan har haft svårt att
svara upp mot samhällets förväntningar på ett socialt, innovativt arbete
riktat mot särskilt utsatta grupper. Enligt kyrkoherdarna i Tegborgs studie
(1978) bedömdes inte heller sådant arbete som särskilt angeläget. Det
finns också några andra författare som framhåller betydelsen av att Svenska
kyrkan genom sitt diakonala arbete riktar sig till särskilt utsatta människor
samtidigt som också de pekar på att sådant arbete sällan utförs i praktiken.
Blennberger och Nilsson (1998:112) menar att diskussionen om diakonins
inriktning inom församlingar och diakoniinstitutioner ibland förs utifrån en
uppdelning i två kategorier eller målgrupper: allmänheten och utsatta/sår-
bara grupper (de senare med varierande grad av utanförskap gentemot sam-
hället och i en del fall utsatta för förakt och diskriminering). Trots att insat-
ser mot den senare kategorin bedömdes vara bland diakonins mest angelägna
i början av 1990-talet, bedrev endast ett begränsat antal diakoner ett så-
dant arbete (se exempelvis Bäckström 1994a; Alwall 1994; Bromander,
Engel & Linde 2001). Diakonernas insatser var i huvudsak riktade mot den
första kategorin, allmänheten och ”allmängiltiga stunder av utsatthet” (vil-
ket innebär insatser i vanliga förhållanden i de flesta människors
livsförlopp)(Alwall & Geyer 1991). Enligt Engström (1996) anses det vara
en ”diakoni med vita spetshandskar” som bedrivs (a.a:68), och Säfström
(1994) menar att många församlingsmedarbetare förefaller stå handfallna
när arbetslösa plötsligt knackar på församlingshemmet eller när en utelig-
gare kommer och ber om pengar.

Man är ju inte van vid sådant längre. Diakonin har vistats för länge i salong-
erna, den kväljs av spyorna och är handlingsförlamad inför armod när det står
vid dörren. (Säfström 1994:9)

Svensson (2002) skriver i sin tur att
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… de mest utsatta, dagens ”faderlösa och änkor” finns bland udda, hemlösa,
prostituerade, missbrukare, personer med dubbeldiagnoser.(…) tar/tär på för stora
resurser, passar inte tider, stör och slamrar, luktar illa, förmår inte planera framåt
i tid, äger ingen almanacka. Dom kan inte användas som frivilliga krafter i nå-
gonting. Det luktar för lite av gammal fylla, skitiga jeans och trasiga skor i
kyrkbänkarna. (Svensson 2002:71-72)

Det finns bara en församling inom Svenska kyrkan som enligt biskopen i
Växjö stift

 … på allvar valt att lägga ett diakonalt grundperspektiv på allt den är och gör,
nämligen S:ta Klara i Stockholm. (Wejryd 2002:17)31

En diakonal verksamhet är att förmedla ekonomisk hjälp till behövande.
Bodin (2002) ger emellertid visst stöd för att det inte är

… de mest socialt utsatta [hemlösa, utslagna, missbrukare] som i någon större
omfattning får ta del av församlingarnas hjälp i form av ekonomiska bidrag. (Bodin
2002:35)

Det finns alltså vissa skäl att tro att det diakonala arbete som församlingar
inom Svenska kyrkan de facto utför, kanske inte motsvarar en diakoni-
förståelse som betonar Svenska kyrkans uppdrag att rikta insatser mot män-
niskor i särskilt utsatta och/eller marginaliserade livssituationer. Detta inne-
bär i sin tur att det tycks finnas en diskrepans mellan hur det diakonala
uppdraget å ena sidan formuleras och hur det å den andra prioriteras och
realiseras i praktiken. Ett intressant exempel, om än av en annorlunda his-
torisk karaktär, är Koivunen Bylunds (1994) avhandling om Diakonistiftelsen
Samariterhemmets32 grundare Ebba Boström. Koivunen Bylund visar att en
viss diskrepans mellan utsagor om vad diakoni bör vara och den diakonala
praktiken avseende särskilt utsatta grupper kan ha varit för handen redan
vid en av den svenska diakonins pionjärinstitutioner. I avhandlingen pre-
senteras bland annat Boströms religiösa profil och hennes syn på fattiga.

Gärningar skulle i Jesu efterföljd i första hand riktas mot ”dessa de minsta”, de
nödlidande, de som stod på samhällets nedersta trappsteg. (…) ” Tjena de fat-
tiga”, var hennes eget uttryck. (Koivunen Bylund 1994:88; 102)

Det var emellertid inte alltid ”de nedersta” som kom i åtnjutande av de
verksamheter Boström initierade. Även om en uttalad ambition var att
Samariterhemmet skulle erbjuda stadens fattiga sjukvård, minskade ande-
len låginkomsttagare successivt.

31 S:ta Klara har uppdraget att bedriva Stockholms Domkyrkoförsamlingens ”katastrofdiakoni”
bland annat genom ett uppsökande arbete på Sergels torg och på Malmskillnadsgatan. ”För-
samlingens uppgift […] spänner mellan att rusta den inre kärnan av kyrkans folk till en allt
klarare identitet som kristna och till att vara en utsträckt, hjälpande hand till de sämst ställda,
en heroinist eller en prostituerad kvinna (…)”. Ur Domkyrkoförsamlingens programförklaring.

32 Diakonissanstalten Samariterhemmet fram till 1980, därefter Diakonistiftelsen
Samariterhemmet.
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Ambitionen att erbjuda sjukvård för stadens fattiga uppfylldes knappast. (…).
Ebba Boström var med sitt arbete bland sjuka knappast en representant för en
radikal filantropi bland de fattigaste i samhället, eftersom de flesta patienter
kom från överklassen. (a.a:217; 219)

Det som gör Samariterhemmet intressant som exempel här är, enligt min
mening, att det för det första visar på ett eventuellt glapp mellan vad som
sades vara uppdraget, bland annat att tillgodose behovet av sjukvård för
Uppsalas fattiga, och hur sjukvården i praktiken istället kom att riktas mot
stadens besuttna. För det andra väcker exemplet frågor om varför en sådan
diskrepans mellan ord och handling kan uppstå. I fallet Samariterhemmet
förefaller valet av målgrupp i viss mån ha varit uttryck för ett strategiskt
tänkande, där viljan att säkra tillvaron för institutionen framstod som pri-
mär. Ebba Boström hade satsat hela sin egendom och tog dessutom på sig
skulder för att driva sitt företag. Det finns några utsagor som talar om att
Boström kanske mot bakgrund av detta var selektiv i sitt urval, inte bara av
patienter som vi sett ovan, utan även av andra hjälpbehövande.

Barnen beredde henne större glädje [än de prostituerade] men även där kom nytto-
aspekten fram: borgerligheten behövde ständigt duktigt tjänstefolk och då var
Ebba Boströms Samariterhem till hjälp. (Koivunen Bylund 1994:104)

Om vi spetsar till det förefaller Samariterhemmets framgång och legitimi-
tet i ett inledande skede i viss mån ha varit avhängigt tillgången till rätt
kategorier utsatta enskilda Uppsalabor.

Sammanfattningsvis har jag i detta inledande kapitel visat att det inom
Svenska kyrkan finns en diakoniförståelse som innebär att det diakonala
arbetet skall fokusera särskilt utsatta grupper i samhället. Jag har även
visat att en sådan inriktning stämmer väl överens med de förväntningar
svenska folket har på kyrkans insatser i detta hänseende. Jag har emeller-
tid samtidigt redogjort för några enskilda undersökningar som tyder på att
inriktningen på kyrkans diakonala arbete inte alltid stämmer överens med
vad de nationella styrdokumenten säger. Jag har även återgivit några gene-
rella uttalanden från kyrkliga företrädare som har beskrivit situationen på
ett likartat sätt. I detta sammanhang är det emellertid mycket viktigt att
konstatera att det saknas noggranna och detaljerade empiriska studier av
vilken inriktning den diakonala verksamheten de facto har i de enskilda
församlingarna. Det saknas också noggranna och detaljerade analyser av
vilka bevekelsegrunder som ligger bakom denna inriktning. Det saknas också
inträngande religionssociologiska analyser av hur man skulle kunna förstå
förhållandet mellan hur det diakonala uppdraget formuleras i officiella styr-
dokument på nationell nivå och hur det diakonala arbetet de facto bedrivs i
det lokala församlingsarbetet. Syftet för denna avhandling är mot denna
bakgrund att noggrant analysera det diakonala arbete som utförs i ett min-
dre antal församlingar samt att denna analys också skall gälla vilka
bevekelsegrunder som ligger bakom inriktningen på detta arbete. Denna
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analys skall vidare genomföras så att den kan belysa hur det lokala diakonala
arbetet förhåller sig till vad de nationella styrdokumenten säger om hur detta
arbete bör vara utformat. Syftet med avhandlingen är därutöver att formulera
ett teoretiskt religionssociologiskt perspektiv som kan belysa förhållandet
mellan det lokala diakonala arbetet och de nationella styrdokumentens
prioriteringar av hur detta arbete bör bedrivas. Innan avhandlingens problem-
formulering presenteras mer i detalj kommer nästa kapitel att redogöra för
avhandlingens teoretiska utgångspunkter i dessa hänseenden.
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Kapitel 2. Kyrkan, makten och
marginaliseringen. En teoretisk utgångspunkt

I det inledande kapitlet gav jag en bakgrund till Svenska kyrkans diakonala
arbete och visade bland annat att en diakoniförståelse som betonar diakon-
alt arbete riktat till särskilt utsatta och/eller marginaliserade grupper kom-
mer till uttryck i olika styrdokument på nationell nivå. Jag påvisade dess-
utom behovet av att i detalj analysera och granska det diakonala arbete
som enskilda församlingar utför, framför allt mot bakgrund av en sådan
diakoniförståelse. Det faller sig ganska naturligt menar jag, att den teore-
tiska analysen av det diakonala arbete som församlingar utför tar sin ut-
gångspunkt i Svenska kyrkans ställning i det svenska samhället. Denna
ställning har blivit alltmer marginaliserad, något som dessutom accentu-
eras i och med de förändrade relationerna mellan kyrkan och den svenska
staten.33 Jag menar att den sekulariseringsteoretiska spänningen mellan
offentlig (public) och privat religion kan vara en fruktbar teoretisk utgångs-
punkt.34

Syftet med detta kapitel är för det första att ge en kort presentation av
klassisk sekulariseringsteori och av den tilltagande kritik sådan teori mö-
ter, vilket sker i ett inledande avsnitt, Från klassisk sekulariseringsteori till
postsekulär sociologi. Syftet är för det andra att presentera och utveckla
dikotomin mellan offentlig och privat religion. I avsnittet Offentlig och pri-
vat religion sker detta i huvudsak mot bakgrund av den postsekuläre socio-
logen José Casanovas och den klassiska sekulariseringsteoretikern Karel
Dobbelaeres teorier. Kapitlet avslutas med att avhandlingens Problem-
formulering och syfte presenteras.

33 I föregående kapitel har marginalisering som begrepp använts för att definiera grupper
som enligt diakoniförståelsen på nationell nivå bör utgöra det diakonala arbetets målgrupper. I
det följande används begreppet med avseende på Svenska kyrkans marginaliserade ställning i
samhället. Se not 1.

34 Det är viktigt att uppmärksamma att offentlig (public) kan ha en annan innebörd i en
svensk än en engelskspråkig kontext. Enligt Encyclopedia of Religion and Society refererar
public religion “to expressions of religious belief and behaviour generated by private individu-
als or in the subcommunities, communities, and associations in the voluntary sector but having
direct bearings on public order. The public includes all the spheres and zones where the diffe-
rent individuals and groups come out of privacy and seclusion into settings and occasions where
citizens meet ”the other,” those who are not of one’s own group, whether this group is religious,
racial, ethnic, ideological, or whatever.”

”Offentlig” på svenska har däremot en dubbel innebörd och kan ge dubbla associationer.
Offentlig kan dels ha betydelsen statlig och kommunal verksamhet (exv. den offentliga sektorn,
nedskärning av de offentliga utgifterna) vilket får en närmast motsatt betydelse mot den cen-
trala innebörden i det engelska begreppet. Det är det offentliga eller offentligheten i betydelsen
öppen eller tillgänglig för alla människor som vi skall förstå innebörden av ”public” i det
följande.
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Från klassisk sekulariseringsteori till postsekulär sociologi
Följande avsnitt inleds med en kort presentation av klassisk sekulariserings-
teori och av den diskussion som skett när sådan teori i allt högre grad har
kommit att ifrågasättas. Syftet med presentationen är främst att placera in
de teoretiker som detta kapitel bygger på, José Casanova och Karel
Dobbelaere, i sina rätta sammanhang.

Klassisk sekulariseringsteori
Den klassiska sekulariseringsteorins rötter sträcker sig tillbaka till tidigt
1800-tal. Henri Saint-Simon (1760-1825) och Auguste Comte (1798-1857)
argumenterade båda för att mänsklighetens historia passerar olika distinkta
stadier genom vilka den traditionella religionens makt och trovärdighet grad-
vis, och irreversibelt, undermineras av statens och vetenskapens ökade
inflytande. Gemensamt för Saint-Simon och Comte var antagandet att reli-
gion och modernitet inte var kompatibla, ett antagande som på olika sätt
återkommer hos sociologins fäder Karl Marx (1818-1883), Emile Durkheim
(1858-1917) och Max Weber (1864-1920). Deras sociologiska texter var
i sin tur reaktioner på den snabba industrialiseringens förödande sociala
och ekonomiska följder för den europeiska befolkningen. Religion var ett
givet inslag i deras studier, eftersom ”religion was seen as an integral part
of the society that appeared to be mutating beyond recognition” (Davie
2003:62).

Även om deras sätt att se på religion skilde sig åt, var Marx, Durkheim
och Weber överens om att religionens betydelse var i avtagande. Marx såg
religionen som ett symptom på en social formation som maskerade det
kapitalistiska samhällets exploaterande förhållanden. Religionen skulle
således upphöra i och med det klasslösa samhällets inträde. Ett centralt
antagande hos Weber var att religionen som en aspekt av mänskligt liv
konstitueras som någonting annat än, eller separerat från samhället eller
världen. Ett sådant synsätt innebär för det första att relationen mellan reli-
gionen och världen kan variera; för det andra att förhållandet mellan reli-
gionen och världen bara kan studeras utifrån specifika historiska och kultu-
rella villkor; för det tredje att relationen tenderar att utvecklas i en bestämd
riktning; avståndet mellan dessa sfärer i det moderna samhället minskas
mot den punkt där religionen upphör att vara en effektiv kraft i samhället.
Durkheim utgick i sin tur från att religionen fyller en viktig funktion för
social ordning och sammanhållning. Religionens natur kommer däremot
enligt honom att variera över tid och mellan olika samhällen för att anta
den rätta formen i relation till den aktuella sociala ordning som råder (Davie
2003:62-65).

Antagandet om religionens krympande samhälleliga inflytande kom att
bli ett dominerande paradigm även hos efterkrigstidens religionssociologer.
Under 1960-talet integrerades sekulariseringsteorin i moderniseringsteorin
som utgår från att samhällen, när de moderniseras, blir alltmer komplexa,
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rationella och individualistiska – och allt mindre religiösa (Gorski
2003:111). Tre viktiga arbeten för sådan sekulariseringsteori var Bryan
Wilsons Religion in Secular Society (1966), Tomas Luckmanns Invisible
Religion (1967) och Peter Bergers The Sacred Canopy (1967). Bryan Wil-
son är tillsammans med Karel Dobbelaere än idag att beteckna som de
mest framstående förespråkarna för klassisk sekulariseringsteori. Enligt
Wilson är sekularisering att förstå som

... the process by which religious thinking, practices, and institutions lose their
significance for the operation of the social system. It will be noted that this
does not suggest that religion is destined to disappear, or that there will not in
the future be religiously committed people, or even, indeed, that religion will
cease to fill functions for individuals. It takes its departure point in the
functioning of the whole pattern of social arrangements, and examines the
changing part which religion plays in maintaining that pattern. (...) secularization
is a fundamental social process occurring in the organizations of society, in the
culture, and in the collective mentalité. (Wilson 1998:49)

Dobbelaeres syn på sekularisering kan sammanfattas i fyra punkter (Chaves
1998). För det första sker sekulariseringen på olika samhällsnivåer. Seku-
larisering på samhällsnivå visar sig primärt genom funktionell differentie-
ring. Därefter visar den sig på organisations- och individnivå när männis-
kor på olika sätt reagerar på den religiösa auktoritetens förändrade räckvidd.
För det andra refererar sekulariseringen till religionens avtagande sociala
auktoritet. Det enda teoretiskt relevanta på samtliga nivåer är enligt
Dobbelaere att diskutera religionens auktoritära räckvidd (religions scope
of authority). För det tredje är sekularisering ett socialt projekt som förs
fram av vissa aktörer och förhindras av andra.

Secularisation, or its reversal, is not a faceless and abstract process. It emerges
instead as a consequence of social struggles over concrete institutional change.
(Chaves 1998:4)

Att studera sekularisering innebär således också att studera pågående och
kommande konflikter mellan sekularister (secularizers) och sakralister
(sacralizers). En konsekvens av detta är för det fjärde att konflikterna mel-
lan dessa båda grupper också påverkar sekulariseringen. Enligt Chaves
(1998) är inte sekulariseringen i Dobbelaeres mening oundviklig, utan på-
verkas av de olika sociala konflikterna. Sekulariseringen struktureras av
samma förhållanden som strukturerar andra sociala och institutionella pro-
jekt och konflikter (a.a:4).

Klassisk sekulariseringsteori tolkar således nedgången i traditionell eta-
blerad kristen tro och praxis i stora delar av västvärlden som del av en mer
generell trend där religiösa institutioner och idéer förlorar makt till följd av
olika sociala processer som tillskrivs moderniseringen: differentiering, ra-
tionalisering, industrialisering och urbanisering. Det är dock inte korrekt
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att tala om en sekulariseringsteori utan snarare om ett sekulariserings-
paradigm som omfattar många olika teorier. Sekulariseringsparadigmet “is
not a unified theory of religious decline. It is a family of theories of religious
change” (Gorski 2000:141). Det olika sekulariseringsteoretiker (exem-
pelvis Comte, Durkheim, Weber, Berger, Luckmann, Parsons, Wilson och
Bruce) har gemensamt, är differentieringstesen.

They all argue that religious and non-religious institutions have become
increasingly differentiated over time, at least in the modern west. (Gorski
2000:140)

Det som däremot skiljer de olika sekulariseringsteoretikerna åt, är hur de
uppfattar den sociala differentieringens effekter; när det gäller relationen
mellan religiösa och icke-religiösa sfärer och den individuella religiositet-
ens intensitet och karaktär. Man kan säga att de intar eller kombinerar fyra
olika grundläggande positioner. Comte utgick från att religionen skulle för-
svinna och att den religiösa sfären såväl som den individuella religiositeten
skulle ersättas av vetenskap (the disappearance thesis). Weber utgick i lik-
het med Comte från religionens nedgång, men hävdade till skillnad från
Comte att traditionella religiösa världsbilder inte till fullo skulle komma att
ersättas av vetenskapliga sådana. Det kommer alltid enligt honom att fin-
nas behov av kyrkan. Nya gudar och profeter kommer sannolikt att uppstå,
även om mer politiska än religiösa till sin karaktär (the decline thesis).
Luckmann är ense med Weber om att den gamla institutionaliserade reli-
gionens inflytande är avtagande, men hävdar att nya religioner kommer att
ersätta dessa. Framtidens religion är religion à la carte, konstruerad av
blandade element av individualistisk andlighet och nostalgisk fundamenta-
lism (the privatization thesis). Även Parsons hävdade att den västerländska
kyrkans inflytande skulle komma att begränsas till den privata sfären. Dä-
remot skulle de kristna värderingarna fortsätta att genomsyra västerländ-
ska samhällen (the transformation thesis)(Gorski 2000:140-141).

Sekulariseringsparadigmet möts dock av ett tilltagande ifrågasättande.
Ett motargument mot paradigmet är att även om det skett en nedgång inom
traditionell etablerad kristendom behöver inte detta gälla religion i sig.
Kristendomen kan vara stadd i förändring, eller andra religioner kan vara i
färd med att ta dess plats. Själva religionens natur kanske förändras – eller
om den är på avtagande finns inget som säger att en sådan utveckling är
permanent eller irreversibel (Gorski 2003:112). Ett annat motargument
gäller antagandet att religionens tillbakagång är en effekt av moderniteten.
Sekulariseringsparadigmets kritiker vänder sig mot idén att moderna sam-
hällen är alltmer sekulariserade samhällen. Om så vore fallet, menar de,
skulle vi finna en stark korrelation mellan modernitet och sekularisering
över såväl tid som rum. Men med modernitetens standardmått mätt (exem-
pelvis differentiering och rationalisering) kan ingen sådan konstant
sekulariseringseffekt påvisas (Finke & Stark 2003). Religionen uppfattas
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finnas kvar också i moderna samhällen som en inflytelserik och viktig kraft.
Framväxten av de många nya religiösa rörelserna och religionens politiska
makt i den moderna världen (exempelvis de kristna kyrkornas motstånd
mot kommunismen framför allt i Polen och Östtyskland) utgör ett par så-
dana argument. Ytterligare ett argument är den pågående ökningen av
kyrkomedlemskap i USA. I USA har en tilltagande modernitet, till skillnad
från i Europa, åtföljts av en tilltagande religiös aktivitet (Finke & Stark
2003). De stora skillnaderna mellan USA och Europa har lett till att det
tidigare antagandet om den europeiska situationen som en modell för en
generell och global sekularisering ifrågasatts. Även om
sekulariseringsparadigmet fortfarande är det förhärskande i en europeisk
kontext – och fortfarande äger relevans utifrån europeiska förhållanden
(Davie 2003), har skillnaden mellan Europa och Nordamerika givit upp-
hov till ett nytt religionssociologiskt paradigm, rational choiceteorin. Den
religiösa marknadens utformning (ett europeiskt monopol respektive en
amerikansk pluralism) förklarar enligt denna teori de olika roller religion
spelat i Europa och USA (Kunin 2003:93). Rational choice-teoretiker ifrå-
gasätter starkt att religiös pluralism skulle utgöra ett grundläggande drag i
sekulariseringsprocessen, och talar tvärtom om pluralismen som en förut-
sättning för religiöst engagemang.

According to the old paradigm, the Western world has become increasingly
secular since the Middle Ages; according to the new paradigm, the world has
become increasingly religious. (Gorski 2000:138)

Gorski (2000) ifrågasätter båda dessa paradigm, och menar att religiös
förändring under historiens gång varit mer komplex än något av dessa para-
digm räknar med.

It is possible, indeed probable, that Western society has become more secular
without becoming less religious. (Gorski 2000:138)

Ett talande exempel på det tilltagande ifrågasättande som
sekulariseringsparadigmet möter kan Peter Berger utgöra. Berger (1967)
var tidigare en av paradigmets framträdande förespråkare. Även om Ber-
ger inte såg sekularisering som en nödvändig ingrediens i religionens histo-
riska utveckling, ansåg han att den var ett inneboende drag i kristendomen
och således i den västerländska kulturen generellt. Berger menade bland
annat att kristendomens institutionella struktur med koncentrationen av det
heliga till en institution, kyrkan, bidrog till sekulariseringen. När kyrkans
monopolställning bröts i och med reformationen ledde detta till en tillta-
gande religiös pluralism och till att kyrkan utsattes för konkurrens, även av
icke-religiösa alternativ. Religion blev en fråga om val, och enskilda indi-
vider kunde välja mellan på vilket sätt de ville vara religiösa eller på vilket
sätt de inte ville vara religiösa. Detta innebar enligt Berger att religionen
blev alltmer individuell och privat snarare än offentlig (Kunin 2003:92). I
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slutet av 1990-talet ändrade dock Berger uppfattning, och formulerade sin
kritik i The Desecularisation of the World (1999). Sekulariseringsparadigmets
antagande att religionen endast överlever i den mån den anpassar sig till
den sekulära världen, stämmer inte, menar han nu. Religioner som har
försökt anpassa sig har misslyckats medan religioner som motsatt sig an-
passning har lyckats. Intressant nog menar Berger att sekulariserings-
paradigmet har en anti-religiös tendens. Enligt Berger är det en intellektu-
ell elit som riktat sin uppmärksamhet mot en annan, alltmer sekulariserad
välutbildad elit. Det vill säga, att sekulariseringsteorier både bärs upp av
och grundar sig på antaganden om en subkultur, som inte svarar upp mot
vad som sker med religionen på en vidare samhällelig nivå.

Post-sekulär sociologi
Efterkrigstidens religionssociologi kom att i stor utsträckning diskutera re-
ligionens tillbakagång. Att tänka utanför sekulariseringsparadigmet, menar
Keenan (2002), var överhuvudtaget inte att tänka sociologiskt alls.

 It became social scientific heresy to contemplate the possibility that religion
was neither defunct as a social force nor moribund as a real “presence” in the
lives and lifestyles of modern men and women. (Keenan 2002:281)

Davie (2003) menar att religionssociologer under lång tid hållit fast vid
sekulariseringsparadigmet även om paradigmets relevans under de senaste
decennierna ifrågasatts till följd av

… the overwhelming (and at times somewhat frightening) presence of religion
in the modern world. (Davie 2003:61)

Kanske är det ett uttryck för den styrka med vilken sekulariseringsparadigmet
omfattat den sociologiska mentaliteten, att motargument formuleras med
kraftfulla metaforer. I en artikel presenterar Keenan (2002) tre forskare
(Hervieu-Léger 2000; Hammond 2000; Lyon 2000) som formulerar en
post-sekulär sociologi. Keenan beskiver de tre som en ”spik i sekulariserings-
tesens kista”, som slag mot den starka sekularismen35 och som slag för den
sociologiska friheten att tänka i andra än sekulära historiska termer (Keenan
2002:281-282). Utmaningen för dagens religionssociologer är enligt
Keenan, att återföra den religiösa faktorn till den sociologiska analysen.
Hervieu-Léger blir ett exempel på detta. Hon vill föra tillbaka den sociolo-
giska diskursen till ett grundläggande teoretiskt antagande om religion som
ett väsentligt inslag i mänsklighetens sociala villkor, även om religiositeten
dör och förnyas hela tiden. I Religion as a chain of memory (1993) söker
Hervieu-Léger påvisa religionens förmåga att anta ny social, politisk och

35 Demerath (1998:9) definierar sekularism som en ideologi, sekularitet som ett tillstånd och
sekularisering som en process. Även Wilson (1998:46) definierar sekularism som en ideologi
”which seeks to reduce or eliminate religious agencies, beliefs and practices in the conduct of
social affairs”. Sekulariseringsteori, däremot, “is a set of neutral propositions which purport to
draw attention to a distinct social process” (a.a).
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kulturell relevans i moderna samhällen. Det är bland dessa post-sekulära
eller kontrasekularister som José Casanova kan placeras in.

Det finns även en motkritik till det ifrågasättande som riktas mot
sekulariseringsparadigmet. Wilson (1998) menar att den kritik som riktas
mot paradigmet ofta baseras på en oförmåga hos kritiker att särskilja
sekulariseringsteoretiker från sekularister, vilket Keenan ovan kan utgöra
ett exempel på. Wilson beskriver sekularisering som ett skifte från religiös
till sekulär kontroll. Det finns alldeles för många indikatorer på hur religio-
nen över långa tidsperioder förlorat alltmer av sin sociala betydelse, för att
sekulariseringsteorin, enligt Wilsons mening, skulle kunna överges.
Sekulariseringsteorin är, menar han, fortfarande trovärdig (Wilson 1998:47-
48).

Vi kan konstatera att såväl sekulariseringsparadigmets kritiker som dess
förespråkare tar till starka metaforer. Ett bra och talande exempel har for-
mulerats av den amerikanske religionssociologen Demerath:

After all, proclaiming secularization false because religion persists is a bit like
denying all climatology and the particular hypothesis of global warming because
we have not yet been burned to a crisp, and nights do, after all, still get cooler.
(Demerath 1998:9)

Offentlig och privat religion
Föregående avsnitt identifierade Karel Dobbelaere och José Casanova som
en klassisk respektive en post-sekulariseringsteoretiker. I detta avsnitt pre-
senteras Casanovas teori om religionens deprivatisering tillsammans med
hans tolkning av dikotomin mellan offentlig (public) och privat religion.
Mot bakgrund av resultat från den norska maktutredningen och Dobbelae-
res teori om sekularisering på tre nivåer, vidareutvecklas därefter Casano-
vas dikotomi, för att i ett avslutande kapitel appliceras på det som är vårt
studieobjekt d.v.s. förhållandet mellan en diakoniförståelse på nationell nivå
och den diakonala praktiken i de församlingar jag undersökt. I det följande
kommer dikotomin offentlig – privat att spela en väsentlig roll. Eftersom
detta är en mångtydig distinktion inleds avsnittet med en kort presentation
av densamma.

Dikotomin offentlig – privat
Dikotomin offentlig – privat har spelat en väsentlig roll i västerländsk tän-
kande ända sedan antiken och varit inkörsport till många kärnfrågor i so-
cial och politisk analys, i moralisk och politisk debatt, och i olika försök att
ordna den vardagliga världen. Dikotomin
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…. stands out as one of the “grand dichotomies” of Western thought, in the sense
of a binary opposition that is used to subsume a wide range of other important
distinctions and that attempts (more or less successfully) to dichotomize the
social universe in a comprehensive and sharply demarcated way. (Weintraub
1997:1)

Weintraub (1997) menar att det inte är möjligt att fånga det moderna sam-
hällets institutionella och kulturella komplexitet med en enda dikotomi mel-
lan offentlig och privat. Det finns en omfattande diskurs som använder
dikotomin inom en rad olika ramverk, något som enligt Weintraub leder till
att dikotomin förvirrar snarare än klargör. Distinktionen mellan offentlig
och privat återfinns i olika teoretiska diskurser eller språk, vart och ett med
en egen komplex historisk uppsättning av antaganden och innebörder (a.a:3).
För att förstå vad offentlig eller privat betyder i en specifik kontext måste
man därför veta vad det är som kontrasteras (explicit eller implicit) och på
vilka grunder kontrasten bygger. På en generell nivå finns åtminstone två
bakomliggande – och analytiskt olika – föreställningar om hur offentlig kan
kontrasteras mot privat: kollektivism (collectivism) respektive synlighet (visa-
bility).

What is hidden or withdrawn versus what is open, revealed, and accessible. (…)
What is individual, or pertains only to individual, versus what is collective, or
affects the interests of a collective of individuals. (Weintraub 1997:5)

Var och en av dessa båda underliggande föreställningar kan specificeras
men också kombineras på olika sätt för att skapa olika konkreta versioner
av distinktionen offentlig-privat. Ett återkommande antagande är att dis-
tinktionen korresponderar med distinktionen politisk-apolitisk (a.a:36).
Weintraub betonar att det inte nödvändigtvis måste finnas någon koppling
mellan offentlig och politisk. Det finns, menar han, en rad olika distinktio-
ner mellan offentlig och privat som har lite eller inget alls att göra med
politik. De olika distinktioner mellan offentlig-privat som figurerar i den
politiska och vetenskapliga diskussionen kan istället inordnas under fyra
huvudtyper. Dessa olika huvudtyper skall ses mot bakgrund av olika teore-
tiska föreställningar och förutsättningar. För det första mot bakgrund av en
liberal-ekonomisk modell, som innebär att offentlig – privat främst tolkas i
termer av distinktionen mellan en offentlig statlig administration och en
privat marknadsekonomi. Privat sektor respektive offentlig sektor är här
återkommande motsatser. En andra huvudtyp skapas mot bakgrund av ett
medborgarperspektiv, och ser den offentliga sfären i termer av politisk ge-
menskap och medborgarskap, analytiskt skild från både statlig administra-
tion och marknadsekonomi. I båda dessa huvudtyper refererar offentlig till
politisk. I den första avser offentlig eller politisk auktoritet staten. I den
andra huvudtypen avser referensen civilsamhället,
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…a world of discussion, debate, deliberation, collective decision making, and
action in concert. (Weintraub 1997:11)

Dessa första båda huvudtyper tar inte i beaktande alternativa sätt att se på
det offentliga livet som varken förbinder det offentliga livet med staten
eller med medborgarskapet, utan med sociabilitet (sociability). Det gör
däremot en tredje huvudtyp, företrädd av vissa historiker och antropologer
(exempelvis Ariès 1960; Jacobs 1961; Elias 1939; Sennett 1978). De ser
den offentliga världen som en sfär av flytande och mångfacetterad
(polymorphous) sociabilitet, särskild både från de formella organisationer-
nas strukturer och från den privata domänens intimitet och familjeliv.

Its domain lies, after all, in the public space of the street, park, and plaza – but
also of neighborhood, bar, and café. Its character and possibilities are influenced
by the ways that the configurations of physical space facilitate, channel, and
block the flow of everyday movement and activity. (Weintraub 1997:23)

En fjärde huvudtyp skapas mot bakgrund av feministisk analys (Weintraub
& Kumar 1997:xii-xiii). Distinktionen mellan privat och offentlig uppfattas
som en distinktion mellan familjen och den större ekonomiska och politiska
ordningen.

The characteristic tendency in most branches of feminist scholarship is to treat
the family as the paradigmatic “private” realm, so that the formulation “domestic/
public” is often used almost interchangeably with “private/public”. (Weintraub
1997:27)

Om familjen framstår som den privata sfärens centrum, framstår ofta mark-
nadsekonomin som den offentliga sfärens (Weintraub 1997:7). Weintraub
menar att de två första huvudtyper han skisserar framför allt är upptagna
med att definiera det offentliga och dess gränser, varvid det privata blir
något av en restkategori. I de två sista kategorierna är förhållandet det
motsatta. Den privata sfären, uppfattad som familjen, är utgångspunkt och
det offentliga behandlas här i sin tur som en restkategori (a.a:28).

Casanova och religionens deprivatisering
Casanova tillhör som vi sett de post-sekulära eller kontrasekularister som
förhåller sig kritiska till sekulariseringsteori.36 Casanova grundar sin kritik
på att sekulariseringsteoretiker inte tillräckligt håller isär tre distinkt olika
aspekter av sekulariseringen:

36 Värt att notera är att Keenan (2002) identifierar Casanova som en av sekulariserings-
teoriernas kritiker, medan Gorski (2000) snarare ser Casanova som företrädare för ytterligare
en variant av sekulariseringsteori i och med att Casanova, som vi skall se, i likhet med övriga
sekulariseringsteoretiker bejakar differentieringen.
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... secularization as differentiation of the secular spheres from religious institu-
tions and norms (which remains the valid core of the theory of secularization);
secularization as decline in religious beliefs and practises (which remains an
empirically valid proposition for some modern countries [e.g. Europe] but is in-
valid for others [e.g. USA]; and secularization as marginalization of religion to
a privatised sphere (which is a historical option for religions in the modern world).
(Casanova 1995:739)

Casanova menar således att sekularisering består av tre komponenter och
att sekulariseringsteoriers trovärdighet beror på vilken av dessa kompo-
nenter eller aspekter man utgår från. Endast antagandet att modernitet för-
utsätter en differentiering mellan sekulära och religiösa sfärer har enligt
Casanova egentlig validitet. Sekulariseringens övriga två komponenter är
enligt Casanova mer tillfälliga och beroende av specifika historiska om-
ständigheter. Antagandet om sekularisering som en nedgång i religiös tro
och praxis kan utgöra ett paradigm ur ett europeiskt perspektiv, men saknar
enligt Casanova motsvarighet i världen för övrigt. De pågående diskussio-
nerna mellan företrädare för olika sekulariseringsparadigm handlar enligt
Davie (2003) just om att identifiera ”the real exceptionalism”.

Is it to be the United States, that is, a vibrant religious market in a highly
developed country, bur clearly without parallel in the modern (developed) world?
Or is it to be Europe, the only part of the world in which secularization can be
convincingly linked to modernization, but no longer – as was assumed for so
long – a global prototype with universal applicability? (Davie 2003:70)37

Det är mot antagandet om en fortgående privatisering Casanova riktar sin
huvudsakliga kritik. En grundläggande aspekt av sekulariseringsteori handlar
om ökad differentiering eller åtskillnad mellan religion och andra samhäl-
leliga sfärer, exempelvis mellan religion och politik. Sekulariseringsteori
utgår därför från att religionens politiska betydelse skulle minska, och att
religionen främst skulle ha betydelse för den privata sfären. Casanova
bejakar differentieringen som en grundläggande aspekt av sekulariseringen,
men ifrågasätter att en sådan differentiering nödvändigtvis skulle medföra
att religionens inflytande begränsades till den privata sfären. Tvärtom har
religionen haft en uppenbart offentlig röst under de senaste tjugo åren, och
genom olika historiska händelser fått

... a kind of global “publicity” which has forced a reassessment of the role of
religion in the modern world. (Casanova 1992:18 )

37 Diskussionen om sekulariseringens undantag kommer enligt Casanova (2001) att lösas i
takt med den tilltagande globaliseringen. Lika lite som religion i det moderna samhället låter
sig marginaliseras och hänvisas till den privata sfären låter sig religioner på sikt marginaliseras
och hänvisas till den enskilda nationalstaten, menar han (a.a:430).
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Det är här viktigt att observera att Casanovas kritik av sekulariseringsteori
utgår från en dikotomisering mellan å ena sidan privat och å andra sidan
offentlig eller politisk religion (public religion).38

Det är ett obestridligt faktum, menar Casanova, att strukturella historiska
trender tvingar religionen mot den privata polen. Att religionen blir privat i
den moderna världen kan för det första relateras till religionsfriheten.

Religious freedom, (...) is chronologically “the first freedom”, as well as the
precondition of all modern freedoms. (Casanova 1992:17)

För det andra blir religionen privat genom den pågående differentieringen,

... the very process of institutional differentiation which is constitutive of modern-
ity, namely, the process whereby first the political sphere and then the economic
sphere emancipated themselves from ecclesiastical control as well as from
religious norms. Religion was progressively forced to evacuate the modern
secular state and the modern capitalist economy and to find refuge in the newly
found private sphere. (Casanova 1992:17)

Casanova menar att den feministiska kritik som riktas mot dikotomiser-
ingen av offentlig-privat på bästa sätt belyser den djupaste meningen av
den moderna privatiseringen av religionen.

To say that “religion is a private affair” not only describes a historical process
of institutional differentiation but actually prescribes the proper place for reli-
gion in social life. The place which modernity assigns to religion is “home”,
understood not as the household but “the abiding place of ones affections”. Home
is the sphere of love, intimacy, subjectivity, sentimentality, emotions,
irrationality, morality, spirituality, and religion. This domestic sphere, moreover,
is the female sphere par excellence. (Casanova 1992:22)

Religionens privatisering i USA har beskrivits som en feminiseringsprocess
(Douglas 1977). Casanova menar att denna process utarmade såväl den
privata som den offentliga sfären.

Religion, like moral virtue, became so sentimentalized and privatized that it
lost not only public power but public relevance. Exempt from public discursive
rationality and accountability, religion as well as morality became simply matt-
ers of individual, private taste. (Casanova 1992:22)

Differentieringen mellan religion och samhälle (= politik) är dock inte att be-
trakta som absolut enligt Casanova, utan olika former av relationer uppstår
mellan religion och samhälle där dessa sfärer på flera sätt påverkar varandra.

38 Begreppet public religion används ibland som en synonym till begreppet civil religion som
myntades av Robert Bellah (1967). Begreppen har dock något olika innebörd. ”Civil religion
(…) may include nonreligious (secular) elements sublimated to religious status and incorporated
into national symbolic systems, while public religion refers to traditional religious phenomena
(meanings, symbols, movements) publicized by entering – or being involved in – the space
that is assumed to be secular” (Agadjanian 2001:364).
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Detta, menar Casanova, leder till en paradoxal situation. Religion i den
moderna världen fortsätter att bli alltmer privatiserad, samtidigt som det
pågår processer där religionen deprivatiseras. Om vi återvänder till
Weintraub (1997) svarar privat religion i Casanovas mening väl upp emot
Weintraubs fjärde huvudtyp. Både Casanova och Weintraub hänvisar till
den betydelse den privata sfären fått i feministisk analys, där betoningen av
hem och familj ställs mot det offentliga. Från 1980-talet och framåt har vi
istället, enligt Casanova, bevittnat en religionernas återkomst.39 Redan på
1960-talet uppstod nya religiösa rörelser och religiöst experimenterande
pågick, men det som var nytt och oväntat på 80-talet var att det i global
skala uppstod vad som föreföll vara mottrender till religionens privatise-
ring (Casanova 1992:23). Religiösa traditioner som sekulariseringsteorier
tagit för givet skulle bli alltmer marginaliserade och irrelevanta i den mo-
derna världen, antog istället offentliga (public) roller och revitaliserades
(Casanova 1994:5).

What we witnessed in the 1980s was not the return of the sacred where religious
traditions had dried out, but rather the resurgence, revitalization, and reforma-
tion of old living traditions, which are actively reacting to changes in their
societal environments. (...) old historical religious traditions which, theories of
modernization and secularization to the contrary, have managed to stay alive.
(Casanova 1992:24)

Det som sker från 1980-talet och framåt är således att ”religion goes pu-
blic”. Den offentliga roll som religioner, religiösa institutioner och reli-
giösa människor tar, ser Casanova som en protest. Det är ett sätt för exem-
pelvis religiösa institutioner att vägra låta sig begränsas till marginella,
specialiserade roller och funktioner.

Religious traditions throughout the world are refusing to accept the marginal
and privatized roles, which theories of modernity and theories of secularization
have reserved to them. (Casanova 1994:5)

När religioner inte låter sig begränsas till den privata sfären innebär detta
att de istället

… enters the various public spheres of modern societies to participate in the
hurly-burly of public debate and collective action. (Chaves 1995:1188)

Bryan Wilson (1998) ifrågasätter om detta verkligen är ett uttryck för reli-
gionens ökande betydelse. För det första är det ett fåtal som gör sina röster
hörda på detta sätt. För det andra är frågan i vilken mån de religiösa före-
trädare som gör sig hörda representerar den stora mängden lekmän?

39 Antagandet om “religious revival” som sedan 1980-talet varit så centralt i diskursen runt
religion, möts även av viss skepsis i slutet av 1990-talet, exempelvis i en rysk kontext: “…
this controversial phenomenon is generally recognised as a mere phantom produced by gro-
undless expectations” (Agadjanian 2001:352).



4 7

The supposedly new voice of religion appears rather to be that of sections of
clergy seeking a cause in a situation in which there is widespread uncertainty
and much internal disagreement in the churches both about Christian teachings
and about the relevance of the Christian message to the current conditions of
the western world. (Wilson 1998:63)

Förutsättningen för att den nutida religionen skall kunna spela en effektiv
offentlig roll är att den accepterat modernitetens grundläggande villkor. Ett
primärt tema för Casanova är därför att undersöka hur religionen både kan
vara verkligt offentlig och verkligt modern. Hur kan religionen vara offent-
lig utan att hota den liberala grund på vilken samhället vilar? Legitima
offentliga religioner, menar Chaves (1995), varken äventyrar moderna in-
dividuella friheter eller moderna differentierade strukturer. Offentlig reli-
gion blir således enbart förenlig med moderna samhällen och dess institu-
tioner om den är hänvisad till det civila samhället. Detta innebär en reduktion,
men en reduktion som kan erbjuda religionen en effektiv offentlig plattform
utifrån vilken den kan influera samhället.

 In the United States the Catholic Church and Evangelical Protestantism had
similar experiences in the twentieth century. Both occupied a cultural ghetto
until the 1960s, after which both asserted strong public presence. Each gained
a public “voice” once they accepted civil society as “their place” in modern
American society. (Stuhlsatz 1995:396)

Casanova insisterar på att religionen genom sin offentliga roll får ny rele-
vans i det civila samhället. Om vi återvänder till Weintraub (1997) skulle
offentlig religion snarast svara mot offentlig ur ett medborgarperspektiv,
där politisk i Casanovas mening skulle innebära religionens deltagande i
det offentliga och normativa samtalet, framför allt som en kritisk röst. Ca-
sanovas konstruktion av dikotomin mellan offentlig och privat religion skulle
således motsvara offentlig enligt Weintraubs andra distinktion, och privat
enligt hans fjärde distinktion. Offentlig religion visar sig bland annat i kritik
av det civila samhällets utformning. De traditionella kyrkornas utökade in-
tresse att delta i normativa diskussioner ser Casanova som tecken på reli-
gionens deprivatisering. Fenn (1978) har på ett liknande sätt som Casanova
argumenterat för att sådana tendenser bara kan komma från dessa kyrkor –
samtidigt som han uppfattar förväntan på att detta skall medverka till mins-
kad marginalisering eller revitalisering som utopisk.

Such an expectation appears utopian since the critical or prophetic activity of
these religious organizations has diminished, probably as a result of their
confrontation with the authority of the professionals (…), and the sharp decline
in membership and in the involvement of those who have remained members
(…). The de-secularization impact of main churches is also limited, since, in
consequence of pluralism, conflict over religious issues can be resolved only by
de-sacralizing the issues. (Fenn 1978 citerad efter Dobbelaere 2002:133)



4 8

Hammond (2000) förhåller sig i likhet med Fenn skeptisk till att religio-
nens deltagande på den offentliga arenan leder till desekularisering. Reli-
gionen har idag enligt honom en ”opassande” roll inom den offentliga sfä-
ren – om den inte översätter sin religiösa övertygelse och sina motiv till att
delta i debatten till ett sekulärt syfte. Önskan att vara offentlig medför såle-
des krav på översättning (a translation step). När det gäller brännbara frå-
gor som abort, homosexualitet eller självmord är det inte religiösa utan
sekulära skäl som gäller för att statliga myndigheter skall ingripa.40

Homicide is thus illegal not because one of the Ten Commandments prohibits
killing, but because society reasons that violence is disruptive, and anarchy
would prevail if violence is not curtailed. This “translation step” is the lesson
that religion must learn and follow if it wants to be religious in public. It must
identify a secular purpose, even if its own reasons are religiously inspired.
(Hammond 2000:173)

Casanova fäster dock större vikt vid att kyrkor och samfund deltar i det
offentliga samtalet än vid vilka effekter detta deltagande får. Religionens
inflytande kan inte enbart mätas i termer av dess möjligheter att lägga sina
egna agendor på samhället, eller att tvinga sina egna globala anspråk på
autonoma sfärer.

But by crossing boundaries, by raising questions publicly about the autonomous
pretensions of the differentiated spheres to function without regard to moral norms
or human considerations, they may help to mobilize people against such
pretensions, they may contribute to a redrawing of the boundaries, or, at the very
least, they may force or contribute to a public debate about such issues.
(Casanova 1992:25)

Även om man inte delar Katolska kyrkans moraliska ståndpunkt med avse-
ende på exempelvis abortfrågan, menar Casanova att kyrkans försök att
återinföra vissa moraliska normer kan aktualisera viktiga offentliga frågor
(Casanova 1992:25). Oavsett de historiska resultaten av en sådan debatt,
kommer religioner enligt Casanova ändå att ha spelat en viktig offentlig
roll. Den har bidragit till gränsöverskridande och till en offentlig social
interaktion genom vilken gemensamma normer och solidariteter kan kon-
strueras och rekonstrueras (Casanova 1994:230).

Casanova argumenterar som vi har sett för att det sker en deprivatisering av
religionen i den moderna världen, men han påpekar avslutningsvis att vi ännu
inte vet om dessa utvecklingstrender kommer att blockera, vända, korrigera
eller modifiera pågående differentieringsprocesser. Kommer religionen

40 Shiner (1967) tolkar en sådan ”översättning” av trossatser och beteendemönster från en
religiös till en sekulär sfär som en av fem idealtypiska sätt att tolka sekularisering; ”a trans-
position (…) of religious belief or experience (…) which are shifted from their sacral context to
a purely human context” (a.a:57). Gustafsson (1977) beskriver detta som att ”uppfattningar
som ursprungligen ingår i ett religiöst sammanhang lämnar eller tas ur detta sammanhang och
får ställning som allmänt omfattade värderingar i ett samhälle” (a.a:19).
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tvingas anamma den protestantiska modellen av privatisering och differen-
tiering för att överleva som religiösa gemenskaper i den moderna världen,
eller finner de sina egna vägar att institutionaliseras i de moderna differen-
tierade samhällena?

They could still find a way of functioning both as religions of private individual
salvation and as religions with some institutionalized place in a revitalized pu-
blic sphere. (Casanova 1992:30)

Även om spänningen mellan religionens privata och offentliga roll kommer
att kvarstå så länge det finns en spänning mellan religionen och världen, så
är det ett faktum, menar Casanova (1992) att religion inte på något lättvin-
digt sätt kommer att kunna begränsas till en strikt privat individuell sfär.

Offentlig religion och religiösa eliter
I föregående avsnitt har vi sett hur Casanova pläderar för en förändrad syn
på den allmänt omfattade religionssociologiska tesen att fortgående
sekulariseringsprocesser nödvändigtvis skulle begränsa religionens infly-
tande till den privata sfären. Även om religionen i det differentierade sam-
hället blir mera privatiserad blir den enligt Casanova paradoxalt nog sam-
tidigt – som en protest mot privatiseringen – alltmer deprivatiserad och
offentlig. Pettersson (2002) utgår från Casanova i sin analys av den svenska
allmänhetens uppfattningar om religionens betydelse för politik och civil-
samhälle. Till skillnad från Casanova menar Pettersson att uttalanden från
kyrkliga konferenser och biskopsmöten om aktuella samhällsfrågor som u-
hjälp eller vapenhandel, som inte får någon större betydelse eller som män-
niskor inte lägger någon vikt vid, snarare beskriver differentieringen mel-
lan religion och den politiska sfären – än en redifferentiering (a.a:21).
Religionens obeaktade offentliga roll skulle således kunna tolkas både som
ett uttryck för dess marginalisering (enligt Pettersson) – och som en protest
mot densamma (enligt Casanova).

Casanova (1994) låter fem fallstudier empiriskt belägga sin teori om
religionens deprivatisering. Valet av fallstudier har mött kritik. Casanova
utgår från material som gäller formell ideologi och från källor som utgör en
religiös elit. Detta innebär enligt Williams (1995:174) att Casanova inte
kan uttala sig om hur folk i gemen ser på dessa frågor. Mot bakgrund av
Williams kritik, skulle vi kunna tolka Casanovas teori om religionens of-
fentliga och kritiska framträdande i det moderna samhället som en roll som
förespråkas av religionens formella ideologi och som iscensätts av den
religiösa eliten. Pettersson (2002) visade att det inte fanns någon stark
folklig uppslutning kring vare sig redifferentierings- eller deprivatiserings-
processer. Innebär detta att den deprivatisering Casanova iakttar i form av
ett ökat deltagande i det offentliga samtalet är ett fenomen som i första
hand kan relateras till en religiös elit, och hur skall vi då förstå detta?
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Agadjanian (2001) relaterar på ett intressant sätt utvecklingen i Ryssland
till Casanovas teori om religionens deprivatisering. Agadjanian finner en
egendomlig brist på proportioner i det ryska fallet, där en blommande of-
fentlig religion (i Casanovas mening) kontrasterar mot en generellt mycket
låg nivå av praktiskt utövad religion (mätt i kyrkobesök och liknande). Agad-
janian menar att Ryssland är unikt i detta avseende och att landet skiljer
sig från de fallstudier som Casanova bygger på.

If religiosity itself is relatively weak, why is religion a major matter of public
discussion? (...) What are the functions of this public religion for those who
participate in this discourse? (Agadjanian 2001:352)

Agadjanian förklarar skillnaden mellan den låga graden av religiöst utö-
vande och den höga graden av offentliga diskussioner om religion med att
religionen i det sena 1900-talets Ryssland inte fungerade så mycket som
en källa till tro, värderingar eller social identitet, utan som offentlig reli-
gion par excellens. Detta förklarar han i sin tur med att kyrkan i det post-
kommunistiska Ryssland är ”in search of the state” (Casanova 1994:66;
218) och vice versa, att staten i sin tur söker religiös legitimering. Agad-
janian visar att offentlig religion kan förekomma och vara stark även i län-
der där utövandet av religion har en svag ställning, men också att det är en
strategisk roll religionen spelar på den offentliga arenan. Det strategiska
syftet med det offentliga samtalet för en kyrklig elit, är att få legitimitet –
och således i enlighet med Casanovas teori – att protestera mot och und-
slippa en marginaliserad och differentierad position i samhället. Margina-
lisering skulle således i detta fall kunna tolkas som en nödvändig förutsätt-
ning för offentlig religion, men också som den enda möjliga positionen för
en religiös elit som agerar som en samhällskritisk röst. I det följande skall
jag med hjälp av bland annat den norska Makt- og demokratiutredningen
(1998-2003) försöka ge belägg för att en sådan tolkning också kan ha fog
för sig i den nordiska kontexten.41

Den kyrkliga elitens marginalisering i en nordisk kontext
En av de rapporter som publicerats inom ramen för den norska Makt- og
demokratiutredningen, Norske makteliter (Gulbrandsen et.al. 2002) studerar
sådana eliter som i det norska samhället befinner sig i toppen av formella
ansvarshierarkier med kontroll över viktiga interna styrningsresurser. Syftet
med rapporten är att kartlägga nya mönster av konflikt och konsensus mellan
makteliter inom bland annat politik, domstolsväsende, försvar, media och
kyrka, och framför allt under vilka betingelser dessa eliter är förenliga med
demokrati (Gulbrandsen et.al 2002:12; 43). Eliterna representerar olika fält

41 Även den svenska maktutredningen behandlar landets maktelit i sin huvudrapport Demo-
krati och makt i Sverige (SOU 1990:44). Rapporten säger emellertid lite om den kyrkliga
makteliten varför jag väljer att referera till resultat från den norska utredningen. En planerad
publikation inom ramen för den svenska utredningen som eventuellt kunde ha givit material
till följande avsnitt, Den svenska makteliten av Anders Westholm, inhiberades.
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vars källor till makt utsätts för dynamiska förändringar och nya förvänt-
ningar: Globaliseringen har flyttat över makten till internationella finans-
marknader. Nya synsätt på demokrati gäller både politiska institutioner och
processer. Rapporten visar att den kyrkliga makteliten i flera avseenden
särskiljer sig från övriga eliter, dels med avseende på yttre kännetecken
dels utifrån den ställning den kyrkliga eliten intar i olika frågor.

Författarna konstaterar att makteliter i de nordiska länderna har vissa
gemensamma kännetecken. Mansdominansen på ledande nivå är påtaglig
inom alla sektorer. Inom den kyrkliga makteliten hör andelen kvinnor till de
lägsta. I en svensk kontext är kvinnor i försvinnande minoritet bland de
kyrkoherdar, domprostar och biskopar som har stort inflytande över det kyrk-
liga livet (Bäckström, Edgardh Beckman & Pettersson 2004:104). Ålders-
gruppen 44 till 65 år är kraftigt överrepresenterad. I samtliga nordiska
länder finns en överrepresentation av personer från medel- och överklass.
I Norge kommer fyra gånger så många i eliten från övre medel- och över-
klass än inom befolkningen i övrigt. Hos befolkningen är det däremot tre
gånger vanligare med arbetarbakgrund än inom makteliten. Politiskt är elite-
rna mer polariserade mot vänster eller höger än befolkningen i övrigt. Den
kyrkliga makteliten är dock mer orienterad mot mitten. Utbildningsnivån är
högre bland eliten än inom befolkningen i övrigt. Andelen makthavare med
högsta utbildning är störst inom kyrkan där det finns få positioner för en
kyrklig elit som inte kräver teologisk ämbetsexamen. Den manliga kyrkliga
eliten är i högre grad än övriga eliter gifta med en partner med lägre utbild-
ningsnivå än de själva har. Lönemässigt befinner sig eliterna över befolk-
ningen i övrigt men löneskillnaderna är stora mellan olika eliter. Störst är
skillnaden mellan eliter i näringslivet och eliter i kyrkan.

En radikal kristen elit
Rapporten visar att den kyrkliga eliten särskiljer sig från övriga genom att
på en rad punkter (oavsett partipolitisk orientering) inta en mer radikal
position.42 Gulbrandsen et.al (2002) identifierar den kyrkliga eliten som
den mest radikala av alla elitgrupper. Den kyrkliga eliten har exempelvis
det starkaste inslaget av motstånd mot EU och NATO, och är mer än de
övriga för nationell självständighet och självbestämmande. Den är dess-
utom mest för en stark offentlig sektor och betonar i högre grad än övriga
miljöhänsyn. När det gäller nya utmaningar som deras egen sektor konfron-
teras med är de dock högst konservativa.

42 Huvudrapporten från den svenska maktutredningen framhåller att internationella under-
sökningar visar att den svenska makteliten i jämförelse med motsvarande elit i andra länder,
genomsnittligt har mer radikala och liberala uppfattningar. Inom den svenska makteliten fram-
står dessutom kulturen och delar av organisationsväsendet, däribland Svenska kyrkan, som
relativt sett radikala sfärer, med en mer radikal samhällssyn än vad man finner hos övriga
eliter (SOU 1990:44, 354-355).
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Da er de mer i tråd med det tradisjonelle bildet av kirken som en konservativ
kraft. Kanske er den det ennå. I så fall blir denne konservatism i en del saker
snudd til radikalisme, i tråd med et utbredt paradoks på venstreside, at ”det er
radikalt å være konservativ”. (Gulbrandsen et.al. 2002:274)

Den övervägande manliga kyrkoeliten är exempelvis mindre upptagen av
att få till stånd insatser för ökad jämlikhet mellan könen inom den egna
sektorn än övriga eliter.

Likestillningspolitiken får searlig sterk stötte innefor ledergrupper i forskning
och höyere utdaning, i mediene og forvaltningen – og i kirken. For kirkens
vedkommende er det riktignok slik at entusiasmen for likestillningstiltak gjelder
alle andre steder enn i kirken selv. (Gulbrandsen et.al. 2002:141)

Bland kvinnliga kyrkoledare är viljan till utjämning inom den egna sektorn
däremot (och kanske därför) starkare än för andra områden. Kyrkans män
särskiljer sig dessutom genom att i högre grad än övriga eliter motsätta sig
att homosexuella ska få anställning inom kyrkan. Ann-Sophie Hansson (1999)
visar att det finns ett starkt motstånd inom svenska församlingar mot att
arbeta fram jämställdhetsplaner. Det är inte ovanligt att man inom kyrkan
sätter sig över sådant som kan relateras till världsliga krav och regler.
Hansson menar att det inte finns någon förståelse för att församlingar skulle
behöva jämställdhetsplaner. Församlingar som arbetat fram en plan har
ofta gjort det för att de varit tvungna.

Den hållning eliterna generellt intar förefaller vara förhållandevis starkt
påverkad av de uppdrag, de mandat och de hänsyn eliterna är satta att
bevaka i ställningen som toppledare. Deras grupptillhörighet förklarar
mycket. Klassbakgrund har visst inflytande men det är framför allt vilken
elitgrupp ledarna tillhör som förklarar deras ideologiska orientering. Kyr-
kan är inriktad mot idéer, traditioner och ideal. Detta kan enligt Gulbrand-
sen et.al (2002) vara en bidragande orsak till kyrkoledarnas radikala oppo-
sition till näringslivet i de flesta ekonomiska och politiska frågor. I vissa
frågor där kyrkoledarna intar en position helt för sig själva drar författarna
slutsatsen att

…. detta kan nok ses som en refleks av att de ikke behöver å ta praktisk ansvar
for sine standpunkter [min kursivering]. (Gulbrandsen et.al 2002:110)

Repstad (2004b) ger tre förklaringar till den kristna elitens radikalitet.
En första förklaring finner han i värdetraditioner som bland annat tar sig
uttryck i solidaritet med de utsatta. Den kyrkliga eliten med en medelål-
der på 56 år, präglades ideologiskt under 1960-talet av samtida
strömmingar kännetecknade av radikalt socialt nytänkande. En naturlig
följd av detta är, menar jag, att den kristna elitens radikalitet med stor
sannolikhet kommer till uttryck i frågor som rör situationen för människor
i särskilt utsatta livssituationer. Den svenska maktutredningen ger stöd åt
ett sådant antagande. De svenska eliterna placerar sig med avseende på
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en rad sakfrågor43 inom två dimensioner; den rödgröna dimensionen och
omsorgsdimensionen där omsorg utgör den gemensamma nämnaren. Den
svenskkyrkliga eliten avviker i radikal riktning med avseende på frågor
inom omsorgsdimensionen, och intar en mer positiv inställning till flykting-
invandring, bidrag till invandrare, u-hjälp, sociala bidrag och utbyggnad av
barnomsorgen än eliter i genomsnitt (SOU 1990:44:344). En andra förkla-
ring utgör enligt Repstad den kyrkliga elitens socioekonomiska villkor. Det
är en elitgrupp som kommer ur högre sociala strata och som har den högsta
utbildningsnivån av de eliter som studerats. Trots detta har den kyrkliga
eliten den lägsta inkomsten av alla. Detta är enligt Repstad ett incitament
för att inta en mer radikal ståndpunkt i frågor som berör löner och förhål-
landen på arbetsmarknaden. En tredje förklaring Repstad ger är av särskilt
intresse i detta sammanhang. Som vi sett, förklarar den norska elitstudien
den särställning som den kyrkliga eliten intar i vissa frågor med att denna
elit inte behöver ta praktiskt ansvar för sina åsikter. Repstad ställer frågan
om den kyrkliga eliten kan tillåta sig radikala åsikter och vara den mest
radikala samhällskritiken – just därför att den aldrig måste omsätta detta i
praktiken? Den radikala hållningen kan således tolkas som en effekt av att
den kyrkliga eliten befinner sig utanför och på avstånd från de dagliga kom-
promisser och omförhandlingar som övriga eliter ständigt tvingas till. Om
så är fallet, kan den kyrkliga elitens utanförskap utgöra själva förutsätt-
ningen för en djärv kritik av rådande förhållanden. Ett utanförskap som å
ena sidan ger upphov till och utrymme för en radikalitet som andra eliters
dagliga kompromisser inte tillåter, men som å andra sidan innebär att den
radikala kritiken blir utan makt och inflytande (Repstad 2004a). Den kyrk-
liga elitens radikala hållning skulle således kunna tolkas som ett uttryck för
en reell maktlöshet – och som ett uttryck för kyrkans marginalisering. Den
kyrkliga eliten kan förvisso ta del av det offentliga samtalet och agera som
en radikal kritisk röst, men såväl gemene man (enligt Pettersson 2002),
som företrädare för övriga eliter (enligt Gulbrandsen et.al 2002), tycks
fästa ringa vikt vid kyrkan och dessa uttalade värderingar. Eliternas svala
förhållande till kyrkan och kristna värderingar tolkar Gulbrandsen et.al

43 Dessa sakfrågor inkluderar bland annat påståenden som att minska den offentliga sek-
torn, bedriva mer av sjukvården i privat regi, minska de sociala bidragen, minska u-hjälpen, ta
emot färre flyktingar, och att öka det ekonomiska stödet till invandrare så att de kan bevara sin
egen kultur (SOU 1990:44, 343).
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(2002) istället som ett tecken på en utbredd sekularisering i det norska
samhället.44

Avslutningsvis har jag i detta avsnitt, Kyrkan, makten och marginaliser-
ingen, vidareutvecklat Casanovas teori om den offentliga religionen och
dess deprivatiserande roll. Med hjälp av en rad parametrar beskriver
dikotomin nedan min utvecklade tolkning av offentlig och privat religion.

Figur 1. Dikotomin offentlig och privat religion

Offentlig religion Privat religion
Nationell nivå Lokal nivå
Manlig elit Underordnade kvinnor
Protesterar mot marginalisering Accepterar marginalisering
Radikal samhällskritik Samförstånd och omförhandling
Ovan- eller utanförställda Invävda i vardagens kompromisser
vardagens kompromisser

I ett senare kapitel skall jag med hjälp av denna dikotomisering analysera
det som är vårt studieobjekt. För att fördjupa analysen ytterligare skall jag
först lämna utrymme åt Karel Dobbelaere. Jag menar, att mötet mellan den
postsekulära Casanova och den klassiska sekulariseringsteoretikern
Dobbelaere är fruktbar för en analys av hur Svenska kyrkan på nationell
respektive lokal nivå möter sin marginaliserade roll.

Dobbelaere och sekularisering på tre nivåer
I sin kritik av sekulariseringsteori förespråkar Casanova (1994) en analys
som spaltar upp och prövar teorin utifrån tre disparata beståndsdelar eller
moment som den omfattar. Casanova bejakar en tilltagande differentiering
i moderna samhällen, men han motsätter sig framför allt antagandet att
religionen till följd av differentieringen nödvändigtvis måste privatiseras
och marginaliseras. Den traditionella religionen är tvärtom, menar han, på
väg att deprivatiseras genom att den intar en alltmer offentlig roll. Dobbelaere
är i sin tur intresserad av hur sekulariseringsbegreppet analyseras på olika
nivåer eller i olika dimensioner. I Secularization: A Multi-Dimensional Concept

44 En debattartikel av den svenske folkhälso- och socialministern Morgan Johansson i DN
(20 april 2005) blir intressant i detta sammanhang av två skäl. För det första är hans inställ-
ning till religionens inträde i politiken mer än sval. Han betecknar detta inträde som ”livsfar-
ligt”. Han nämner till exempel den katolska kyrkans stärkta politiska ställning, och problemet
att ”påvens kritik mot kapitalism, kommersialism och krig i praktiken inte fick någon effekt
alls, medan hans stränga sexualmoral, med abortmotstånd och förbud mot preventivmedel, kostat
tiotusentals människoliv i form av dödsfall vid illegala aborter och aidsoffer.” För det andra
grundar Johansson sin kritik mot religionens delaktighet på den politiska arenan på de reli-
giösa företrädarnas svårighet att kompromissa. ”I ett politiskt system baserat på ekonomiska
intressesfärer (...) kan man alltid göra kompromisser (...) Men baserar sin övertygelse på reli-
giös tro, blir det ofta mycket svårt att kompromissa - då sätter man Gud främst”.
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(1981) visar Dobbelaere hur sociologiska forskare analyserat sekularise-
ring på samhälls-, organisations och individnivå. Tjugo år senare analyse-
rar Dobbelaere i Secularization: An Analysis at Three levels (2002) hur dessa
tre dimensioner relaterar till varandra. Generellt har sociologer utgått från
att det är samma processer som befrämjar sekularisering på samhällsnivå
som också stimulerar det minskade engagemanget i kyrkor, församlingar
och sekter. Dobbelaere utgår från att det finns en inbördes relation mellan
sekularisering på en samhällelig nivå och individuellt religiöst engagemang
men även mellan sekularisering på organisationsnivå och det individuella
engagemanget. Enkelt uttryckt har den pågående sekulariseringen på sam-
hällsnivå inverkan på medborgarnas religiösa engagemang, och gynnar
sekularisering på individnivå. Den individuella sekulariseringen har i sin
tur inverkan på organisationsnivå, och gynnar sekularisering inom religiösa
organisationer. Naturligtvis har sekulariseringen på samhällsnivå också åter-
verkan på organisationsnivån, men det förefaller framför allt vara den indi-
rekta kopplingen – via den individuella nivån – som intresserar Dobbelaere.

Sekularisering på samhällsnivå
Sekularisering på samhällsnivå (societal secularization) definierar Dobbelaere
som

…  a process by which the overarching and transcendent religious system of old
is being reduced in modern functionally differentiated societies to a sub-system
alongside other sub-systems, losing in this process its overarching claims over
the other sub-systems. (Dobbelaere 2002:189)

Moderna samhällen är funktionellt differentierade och har utvecklat olika
subsystem (ekonomi, politik, vetenskap, familj och utbildning). Vart och ett
av dessa subsystem utför sina speciella uppgifter. De hävdar dessutom sin
autonoma natur och sitt självbestämmande, och avvisar religiöst föreskriva
regler. Olika subsystem blir således alltmer autonoma (the autonomization
of the subsystem). Några exempel på detta är separationen mellan kyrka
och stat, vetenskapens utveckling till att hävda ett autonomt sekulärt per-
spektiv, och avvisande av kyrkans föreskrifter gällande födelsekontroll och
abort. Religion blir ett subsystem vid sidan av de andra, och den religiösa
auktoritetens avtagande inflytande över de andra subsystemen medger de-
ras självbestämmande och framväxten av en funktionell rationalitet inom
systemen.45 Funktionell rationalitet är alltså enligt Dobbelaere (2002:165-
168) en konsekvens av funktionell differentiering och de olika subsystemens
självbestämmande. Detta innebär enligt Chaves (1994) att den religiösa
auktoritetens räckvidd minskar.

45 Den funktionella rationaliseringsprocessen benämns även den Weberianska sekulariserings-
teorin.
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Secularization at the societal level may be understood as the declining capa-
city of religious elites to exercise authority over the other institutional spheres.
(Chaves 1994:575)

Hur menar då Dobbelaere att samhällets sekularisering återverkar på sam-
hällsmedborgarnas individuella religiositet?

Sekularisering på individnivå
Den sekulariseringsteoretiska diskussionen har oftast rört frågan om huru-
vida samhällets sekularisering leder till att den individuella religiositeten
minskar, omlokaliseras eller transformeras (se exempelvis Stark 1999;
Berger 1999; Yamane 1997). Dobbelaere talar som jag förstår, om indivi-
duell sekularisering utifrån två olika perspektiv. För det första anser han att
samhällets sekularisering har betydelse för hur individer ser på relationen
mellan religion och andra sfärer som utbildning, ekonomi, familj, hälsa,
vetenskap och politik. Individers sätt att tänka på religion skulle enligt
Dobbelaere kunna motsvara den funktionella differentieringen på samhälls-
nivå. Genom en mental sekularisering (secularisation-in-mind eller
compartimentalization) tänker människor isär och separerar de olika sub-
systemen från varandra (Dobbelaere 2002:169; Dobbelaere & Voyé
2005:10). Vilken roll tillskriver då människor det religiösa subsystemet i
relation till övriga subsystem?

Do people think that institutional religion should inform these so-called profane
sub-systems, or consider that the latter are autonomous and that any interference
with religion in these sub-systems should be rendered void and disallowed?
(Dobbelaere & Voyé 2005:10)

Dobbelaere och Voyé menar att det finns en tydlig koppling mellan mental
sekularisering och minskande religiöst engagemang. De refererar till en
studie av Billiet et. al (2003) som visade att personer med en låg grad av
eller ett obefintligt engagemang i kyrkan tänker mer i termer av sekularise-
ring än de som uppvisade ett engagemang. Personer utan ett religiöst enga-
gemang var dessutom i högre grad motståndare till att religionen skall ha
inflytande över andra subsystem än vad som var fallet med de religiöst
engagerade. De förra var kritiska till att sekulära institutioner skulle påver-
kas av religiösa influenser. Människor är således sekulariserade i sitt tän-
kande eftersom de separerar de olika subsystemen från varandra, och dess-
utom är måna om att bevara autonoma subsystem, oavhängiga religion.

This implies that societal secularization has had an impact on the vision that
people have about the relationship between religion and other sub-systems, even
the family, and this holds all the more so when they are estranged from the chur-
ches. (Dobbelaere 2002:172)

Här kan vi se en tydlig skillnad mellan Dobbelaere och Casanova. Casanova
såg samhällens differentiering som en dimension särskild från ett minskande
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religiöst engagemang, och bejakade den förra men motsatte sig den se-
nare. Dobbelaere tänker till skillnad från Casanova ihop och relaterar dessa
båda dimensioner eller nivåer till varandra, och ser religionens tillbaka-
gång som en direkt följd av samhällets differentiering.

Om Dobbelaeres första perspektiv på sekularisering på individnivå så-
ledes visar att religionen även på individnivå uppfattas som ett subsystem
bland andra, beaktar ett andra perspektiv hur religionen utvecklas och
sekulariseras inom detta subsystem. Individuell sekularisering är inte bara
en fråga om religionens nedgång, utan även en fråga om kvalitativa föränd-
ringar, eller

... transformations of the authority structure of the beliefs and practises one
holds: from church authority to the self and his or hers experiences. (Dobbelaere
2002:178)

När religionen transformeras innebär detta

 … the rejection of dogmatic religion imposed by church authorities and the
rising use of the term spirituality to express that. (Dobbelaere 2002:190)

Människor realiserar sin tro i alltmer allmänt andliga och allt mindre dog-
matiska religiösa termer, och de gör detta utanför de religiösa auktoriteter-
nas räckvidd. Religiösa auktoriteter förlorar alltmer sin förmåga att kon-
trollera hur människor utformar sin tro. Det religiösa subsystemet öppnas
för en religiös pluralistisk marknad med konkurrerande religiösa, areligiösa
och antireligiösa meningssystem. En sådan ”religion à la carte” utgör en-
ligt Dobbelaere ett uttryck för individuell sekularisering i och med att detta
är en religiositet ”utanför”, och omöjlig för religiösa auktoriteter att accep-
tera. På motsvarande sätt som sekularisering på samhällsnivå kan förstås
som den religiösa elitens avtagande möjlighet att utöva auktoritet över an-
dra samhälleliga sfärer, kan således sekularisering på individnivå förstås
som den religiösa elitens avtagande möjlighet att utöva auktoritet över
människors individuella religiösa föreställningar. Dobbelaere menar att den
pågående differentieringen av religion och övriga subsystem kommer att
fortgå, dels till följd av den mentala sekulariseringen som är negativt rela-
terad till kyrkligt engagemang, men också till följd av den individuella reli-
gionens transformation.

Manifest sekularisering och sakralisering
Dobbelaere betraktar inte sekulariseringen som en mekanisk, en gång för
alla given process. Det är istället en process som påverkas och förändras
beroende på hur olika aktörer (religiösa och sociala lekmannarörelser, grup-
per och kvasigrupper men också professionella och politiker) påverkar för-
sök att sekularisera eller att sakralisera organisationer och samhällen. För-
söken att sakralisera eller sekularisera kan, menar Dobbelaere, vara såväl
manifesta som latenta (Dobbelaere 2002:181). Med manifesta handlingar
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avses medvetna och avsiktliga handlingar, till skillnad från latenta som är
oavsiktliga eller omedvetna (se exempelvis Merton 1957; O´Dea 1967).

På samhällsnivån har religioner och religiösa grupper i olika grad ac-
cepterats och erkänts som offentliga aktörer. Dobbelaere menar att det är
möjligt att differentiera sekulariserande och sakraliserande processer från
varandra genom att studera konflikter runt religionens offentliga roll. Det är
ett historiskt faktum, menar Dobbelaere och Voyé (2005), att det på den
politiska scenen i Europa alltid funnits

… manifest interventions of a- and anti-religious forces trying to emancipate
society from religion: the so-called “laicisation” of the public spheres.
(Dobbelarere & Voyé 2005:2)

De exemplifierar med de olika konflikter som uppstått inom katolska län-
der, och menar att de alla var uttryck för konflikten med Katolska kyrkan
som

 … had imposed its views on what secularists defined as secular domains: poli-
tics, education, culture, arts and medicine and they wanted to reduce religion to
what they called the private sphere and exclude religion from the public sphere.
(Dobbelaere & Voyé 2005:2)

En manifest sekularisering eller avsedd differentiering ovanifrån (the pro-
cess of laicisation) inträder när politiker protesterar, ”kastar av sig det reli-
giösa oket” och befriar politiken från religiösa faktorer. Dobbelaere och
Voyé exemplifierar med den belgiska situationen under andra hälften av
1900-talet då antireligiösa radikala liberalister ville differentiera samhäl-
let genom att skapa skolor ”utan Gud”. Sådana manifesta försök att sekula-
risera samhället ledde till reaktioner inom den kyrkliga hierarkin. Ledande
katoliker reagerade med att bojkotta de statliga skolorna och istället bygga
upp ett katolskt skolsystem. Detta var början på en sakraliserande motreak-
tion där exempelvis skolor och sjukhus bildade konfessionella enklaver (pro-
cess of pillarization) som skulle skydda troende från areligiösa eller
antireligiösa influenser i samhället (Dobbelaere & Voyé 2005:182).

Catholic and Protestant religious bodies erected a religious world segregated
from the laicised to preserve the faithful from secular influences. (Dobbelaere
& Voyé 2005:3 med ref. till Dobbelaere 1988)

Dobbelaere menar att detta är en konflikt som pågår, inte minst runt frågor
som berör familj och medicin. Rätten till abort, till dödshjälp och rätten för
homosexuella att gifta sig utgör tillsammans med diskussionen runt kloning
några aktuella exempel. Aktiva i konflikter av detta slag är dock inte bara
sekularister utan konflikterna är även ett uttryck för reaktioner från olika
religiösa organ. Demerath och Williams (1992) beskriver hur ansatsen att
föra upp för religiösa grupper väsentliga frågor som hemlöshet, abort och
utbildning på agendan kan tjäna som ett sakraliserande motangrepp på en
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för övrigt sekulariserad stadsmiljö. Ett annat exempel är den nya kristna
högern i USA som försöker bevara den amerikanska kristna traditionen i
opposition mot den sekulära humanismen. Casanova såg på ett liknande
sätt religioners offentliga roll som en protest mot sekulariseringen och den
marginaliserade roll som religionen tillskrivs. Dobbelaere betonar att so-
ciala rörelsers sekulariserande och sakraliserande potential kan ge mycket
kunskap om sekulariserings och sakraliseringsprocesser. Men, säger han,
för att kunna utvärdera vilka effekter sociala rörelser har på angelägenhe-
ter som rör exempelvis familjen, utbildning eller etik, räcker det inte med
att koncentrera sig på “the presence of a vocal minority or their self-
proclaimed victories” (Dobbelaere & Voyé 2005:182), utan man måste
mäta vilket faktiskt inflytande de fått när det gäller att anta eller förstärka
lagar och domstolsbeslut som skyddar traditionella värderingar (preserving
traditional mores). I detta sammanhang är det av intresse att lyfta fram
Bexells (1995) studie av vissa moralfrågors behandling i riksdags- och
regeringsarbetet i Sverige sedan 1950-talet.46 Bexell visar bland annat att
traditionella moralfrågor som exempelvis abort, äktenskap och censur ”tycks
följa ett visst förändringsmönster från vad som kallas avmoralisering till
remoralisering” (a.a:15). Remoralisering innebär att etiska frågor åter-
vänder till den politiska debatten i riksdag och regering efter en tidsperiod
då samhället skulle framstå som neutralt, och då moraliska frågor uppfat-
tats som subjektiva och godtyckliga (a.a:37). Intressant i detta samman-
hang är att det främst varit traditionella frågor som tidigare hänvisades till
den privata sfären som enligt Bexell genomgått en remoralisering från 1980-
talet och framåt. Det visar på en spännande parallellitet mellan hur religio-
nen enligt Casanova deprivatiseras genom att träda in på den offentliga
arenan – och hur traditionella frågor som tidigare varit hänvisade till den
privata sfären remoraliseras och återinförs på den politiska agendan.

Sedan religion och livsåskådning i svenskt kulturklimat (…) utsatts för avstånds-
tagande intellektuell och moralisk kritik och för många blivit helt okända feno-
men, kom efterhand etiken att bli ett socialt accepterat område (…). Etiken
blev ett titthål in i de stora livsåskådningsfrågorna, de frågor som ibland an-
setts meningslösa, icke-existerande eller för stora för att ha en mening om.
(Bexell 1995:126)

En tidigare restriktiv hållning till etik och moral ersattes av ett aktivt in-
tresse och aktivt propagerande för de normer och värderingar som respek-
tive aktör i samhällsdebatten stod för. Men i likhet med Dobbelaere visar
Bexell exempel på hur en samlad kristen opinion med en väl underbyggd
argumentering kan få en relativt stor slagkraft i debatten – dock utan egent-
liga effekter.

46 De moralfrågor Bexell berör är abort, censur, äktenskap och samboende, artificiell inse-
mination, artificiell befruktning utanför kroppen, datateknik och dödshjälp.
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Även om ett kristet synsätt fick inflytande, bidrog det ändå inte till att majori-
teten tog intryck av det på ett sådant sätt att det påverkade beslutet. (Bexell
1995:149-150)

Som vi såg tidigare, var Casanova mer benägen att överse med (frånvaron
av) eventuella historiska effekter för att istället betona betydelsen av reli-
gionens faktiska deltagande på en offentlig arena. Dobbelaere menar dock
att varken sekulariserande eller sakraliserande förändringar alltid (i den
mån de ger resultat) skulle vara resultat av sådana avsedda handlingar. Vid
sidan av den manifesta sekulariseringsprocessen i moderna västerländska
samhällen pågår enligt honom även latenta och omedvetna processer.

Latent sekularisering på organisationsnivå
Dobbelaere betraktar inte, som vi sett, sekulariseringen som en ofrånkom-
lig mekanisk process. Olika aktörer bidar både till att sekularisera och att
sakralisera organisationer och samhälle genom manifesta och latenta hand-
lingar (Dobbelaere 2002:181). Förändringar kan vara resultat av hand-
lingar som på ett omedvetet sätt ger sekulariserande effekter. Den latenta
sekulariseringsprocessen visar hur sekularisering på individnivå befrämjar
sekularisering inom religiösa organisationer. Sekularisering på organisations-
nivå (organizational secularization) visar hur religiösa organisationer an-
passar sig till sekulariserade samhällen.

Organizational secularization (…) expresses change occurring in the posture of
religious organizations – churches, denominations, sects and New Religious
Movements (NRMs) – in matters of beliefs, morals, and rituals (…). (Dobbelaere
2002:25)

Tidigare brukades begreppet inre sekularisering när denna anpassning skulle
beskrivas. Berger (1967) tolkade exempelvis det höga deltagandet i reli-
giösa aktiviteter i USA som en konsekvens av att kyrkorna hade genomgått
en intern sekularisering, och blivit alltmer världsliga (mundane). Luckmann
(1967) menade att kyrkoreligionen i USA kommit att bli genomsyrad av
den sekulära idén om den ”Amerikanska drömmen”. Dobbelaere utgår i sin
tur från att individuell sekularisering ger upphov till en latent men pågå-
ende sekularisering av religiösa organisationer. Religiösa organisationer
sekulariseras till följd av att de anpassar sig till den individuella
sekulariseringen. Dobbelaere menar att den utveckling som de katolska
religiösa enklaverna (pillars) genomgick i mitten av 1900-talet är ett ex-
empel på detta. Som vi såg ovan, tillkom dessa som en protest mot en
pågående manifest sekularisering. Av olika skäl har de därefter kommit att
genomgå en organisatorisk sekularisering. Inte minst ett yttre tryck, bland
annat i form av ekonomiska behov och professionalisering av olika tjänster,
tvingade de katolska enklaverna att anpassa sig till pågående förändringar.
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 The core philosophy no longer consists of the strict religious rules of the
Catholic church, but rather refers to so-called typical values of the gospel such
as social justice; a human approach toward clients and patients; well-being;
solidarity between social classes with special attention to marginal people; and
Gemenschaftlichkeit. These are values that have a universal appeal, and which
are not specifically Christian. (Dobbelaere 2002:192)

På så vis har en inte katolsk men väl en socio-kulturell kristendom kommit
att fungera som

… sacred canopy for the segmented Catholic world of older days. (Dobbelaere
2002:192)

Dobbelaere visar hur aktörer inom religiösa organisationer, helt utan så-
dana intentioner, bidrar till sekulariseringsprocessen. Inom de katolska re-
ligiösa enklaverna fick handlande hos läkare och lärare latenta
sekulariserande effekter. Kristna sjukhus organiserades exempelvis utifrån
differentierade och specialiserade tjänster – å ena sidan medicinska, å
andra sidan pastorala – som båda fungerar och utvecklas i enlighet med sin
egen rationalitet och sin egen utbildade personal. I katolska skolor bidrog
personalen till religionens marginalisering. Religion kom att ingå som ett
ämne vid sidan av alla andra ämnen, och lärdes på samma sätt ut av speci-
ella lärare, med hänvisning till läromässiga (disciplinary) och inte reli-
giösa kriterier.

These professionals do not intend to secularise these Catholic organizations,
but in professionalising the services, organizational secularisation occurs.
(Dobbelaere & Voyé 2005:3)

Med två exempel hämtade från Voyé (1998) visar Dobbelaere hur religiösa
aktörer, genom att anpassa sig till den nivå av individuell sekularisering
som delar av befolkningen nått, bidrar till latenta organisatoriska
sekulariseringsprocesser. Ett första exempel handlar om hur begravnings-
ritualers innebörd kan förändras. Genom att anhöriga får gehör för sina
önskemål i samband med en närståendes jordfästning kan ritualens fokus
förskjutas från Gud och livet efter detta till den döde och de jordiska kvali-
teter han eller hon haft. På så sätt bidar de anhöriga till en latent sekulari-
sering av riten.

The authors of the changes that are occurring, are not the professionals of the
religious institution, but the funeral directors or the close family, who desacrilize
the ritual and bring about organizational secularization. (Dobbelaere 2002:185)

Ett andra exempel visar hur det kom sig att det belgiska Social Christian
Party ändrade namn. Under ett antal år hade partiet förlorad allt fler röster
i valet, och fått allt svårare att nå ut till yngre generationer. Partiet drog
slutsatsen att de kristna värderingar och principer som partiets namn sig-
nalerade, inte längre motiverade ungdomar att lägga sin röst på eller bli
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medlemmar i partiet. Till följd av detta uteslöts referensen till kristendom
ur namnet.

 The secularization of the younger generations – made up by persons who
overwhelmingly think in a compartmentalized way (…) – made the party change
its name (…) the Social Christian Party became the Democratic and Humanistic
Centre Party. (Dobbelaere 2002:187)

Det är framför allt på två sätt som Dobbelaere bidrar till vår analys. För det
första genom att betona olika aktörers betydelse för såväl sakraliserande
som sekulariserande processer. För det andra genom att addera ytterligare
ett begreppspar till den dikotomi som jag utvecklat ovan, manifest
sakralisering och latent sekularisering. Jag menar att den religiösa elitens
protest mot kyrkans marginalisering är att förstå som ett uttryck för mani-
fest sakralisering. Till skillnad från Casanovas välvilliga tolkning av
religionernas deprivatisering och återkomst på den offentliga arena, upp-
fattar Dobbelaere de traditionella kyrkornas möjligheter att påverka som
minimala och snarast utopiska. Enligt Casanova kommer religionens priva-
tisering tydligast till uttryck i dess feminisering. Det är mot denna hänvis-
ning till den privata och kvinnliga sfären som den offentliga religionen ut-
gör en protest. Detta innebär, menar jag, för det första att Casanova utgår
från att religionens förändring i den privata sfären de facto är för handen.
För det andra att det är en sfär som i sig inte protesterar mot rådande
marginalisering. Feminiserad privat religion är därför möjlig att tolka som
en acceptans av kyrkans marginaliserade roll. Casanova tillskriver således
privat religion en statisk roll. Dobbelaere ser istället religiösa aktörer på
lokal nivå som aktiva. Om än omedvetet medverkar de genom sitt hand-
lande – inte till sakralisering, men väl till latent sekularisering. När jag nu
adderar dessa båda begrepp till dikotomin är det för att accentuera spän-
ningen mellan en i huvudsak manlig elit på nationell nivå som försöker
medverka till en manifest sakralisering, och i huvudsak kvinnliga aktörer
på lokal nivå som inte bara accepterar en marginaliserad roll, utan som
dessutom omedvetet medverkar till en latent sekularisering.

Figur 2. En utökad dikotomi mellan offentlig och privat religion

Offentlig religion Privat religion
Nationell nivå Lokal nivå
Manlig elit Underordnade kvinnor
Protesterar mot marginalisering Accepterar marginalisering
(= manifest försök till sakralisering) Bidrar till latent sekularisering
Radikal samhällskritik Samförstånd och omförhandling
Ovan- eller utanförställda Invävda i vardagens kompromisser
vardagens kompromisser
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I detta kapitel har jag för det första visat att det mot bakgrund av ett
sekulariseringsteoretiskt perspektiv framstår som synnerligen relevant att
undersöka om Svenska kyrkan på nationell och lokal nivå utformar olika
strategier för att möta en alltmer marginaliserad situation. Genom att ut-
veckla dikotomin mellan privat och offentlig religion har jag för det andra
visat att ett sådant perspektiv framstår som särskilt intressant när
studieobjektet är Svenska kyrkans diakoni, och dessutom skapat ett instru-
ment för en avslutande analys i kapitel 10.47

Problemformulering och syfte
Sedan diakonin initierades i svensk kontext under mitten av 1800-talet har
företrädare för landets fem diakoniinstitutioner strävat efter att diakonin
skall ses som en grundläggande aspekt av kyrkans arbete. Under de se-
naste decennierna, då Svenska kyrkan har blivit alltmer marginaliserad,48

har det diakonala arbetet tillskrivits ökad betydelse som ”kyrkans framtids-
väg” (Wadensjö 1986) och som ”brobyggare mellan kyrka och samhälle”
(Bäckström 1996). Genom kyrkoordningen år 2000 har diakonatet blivit
teologiskt och kyrkorättsligt erkänt som en av tre vigningstjänster inom
Svenska kyrkan. Uppfattningen att diakoni och diakonalt arbete utgör en
central del av Svenska kyrkans arbete har således fått odiskutabel legitimi-
tet. Enligt en rad nationella styrdokument skall kyrkans diakonala uppdrag
framför allt vara att företräda och rikta insatser mot särskilt utsatta och/
eller marginaliserade grupper i samhället. Samtidigt finns emellertid vissa
belägg för att det diakonala arbete som bedrivs i de enskilda församling-
arna inte alltid är i överensstämmelse med en sådan diakoniförståelse och
att diakonalt arbete som riktar sig till särskilt utsatta grupper enbart före-
kommer i begränsad omfattning. Det är därför angeläget att genomföra mer
detaljerade och noggranna analyser av vilken inriktning som det diakonala
arbetet faktiskt har och vilka bevekelsegrunder det styrs av. Om sådana
analyser skulle påvisa att det finns spänningsförhållanden mellan vad kyr-
kans styrdokument betonar och hur det lokala diakoniarbetet bedrivs, skulle
nämligen den kyrkorättsliga beskrivningen av det diakonala arbetet sakna

47 Strategi/strategier är ett återkommande begrepp av grundläggande betydelse i föreliggande
avhandling. Min utgångspunkt är att Svenska kyrkan såväl på nationell som lokal nivå har som
en övergripande målsättning att upprätthålla eller skapa trovärdighet och legitimitet hos svens-
ken i gemen för att motverka marginalisering i det svenska samhället. Strategier skall i det
följande förstås på ett allmänt sätt hur Svenska kyrkan, på olika nivåer, vill uppnå detta över-
gripande mål. En sådan förståelse är i överensstämmelse med Kyrkans Q, ett utvecklings-
instrument för Svenska kyrkans församlingsarbete framtaget av Svenska kyrkans församlings-
förbund (2002:17). Strategier utformas naturligtvis olika beroende på vilken aspekt av Svenska
kyrkans grundläggande uppdrag de speglar. Persenius (2006:116) lyfter fram dopuppföljning
som exempel på en strategi som syftar till att värna antalet kyrkotillhöriga. Mitt intresse är den
strategiska roll det grundläggande uppdraget att utöva diakoni uppfattas spela för att uppnå den
önskvärda målsättningen.

48 För innebörden av begreppet marginalisering, se not 1.
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motsvarighet i praktiken. Ett sådant spänningsförhållande skulle dessutom
kunna få ökad betydelse på grund av de förändrade relationerna mellan
kyrka och stat, inte minst på grund av att allt fler svenskar under senare år
har valt att lämna Svenska kyrkan. Detta har i sin tur en direkt återverkan
på församlingarnas ekonomi och förutsättningar för att bedriva verksamhet
(Bromander 2003, 2005a). Svenska kyrkan utgår enligt kyrkoordningen och
Lagen om Svenska kyrkan från två nivåer, den nationella nivån samt stift och
församlingar. Thompson (1967/1988) betonar betydelsen av en korrespon-
dens mellan dessa olika nivåer för ansvar, styrning och kontroll inom en orga-
nisation. Enligt Thompson är den tekniska nivån, som i vårt fall motsvarar
församlingsnivån,49 en utförarnivå som ansvarar för att organisationens tek-
niska uppgifter realiseras, exempelvis ser skattemyndigheterna till att dekla-
rationer lämnas in i tid, och församlingar motiverar församlingsbor att kvar-
stå som kyrkotillhöriga. Den administrativa nivån betjänar den tekniska bland
annat genom att anskaffa de resurser den tekniska nivån behöver. Den insti-
tutionella nivån, som i vårt fall motsvarar den nationella nivån inom Svenska
kyrkan, länkar samman organisationens olika delar till en helhet, definierar
vad som är av betydelse inom organisationen, ger legitimering eller stöd
uppifrån som gör det möjligt att uppnå organisationens mål. Det finns emel-
lertid ingen rak auktoritetslinje mellan de tre nivåerna, menar Thompson,
utan funktionerna på varje nivå uppvisar kvalitativa skillnader. De som befin-
ner sig på en lägre nivå är alltså inte enbart lågt stående hantlangare för
funktioner på toppnivå även om det kvalitativa brottet inte får vara absolut. I
enlighet med Thompson menar jag att de båda nivåerna inom Svenska kyrkan
har olika uppgifter men att en viss korrespondens måste föreligga nivåerna
emellan. I det följande utgår jag från att en sådan korrespondens bör finnas
mellan å ena sidan det diakonala uppdrag som det åligger den nationella
nivån att dels utforma och dels utbilda för,50 och å andra sidan hur detta
uppdrag operationaliseras på församlingsnivån. Om det visar sig att det finns
ett spänningsförhållande mellan dessa båda nivåer är detta även av intresse
ur ett större organisationssociologiskt perspektiv. Om korrespondensen sak-
nas nivåerna emellan avviker nämligen Svenska kyrkan från ett allmänt
organisationsmönster. Om det däremot finns en korrespondens inom Svenska
kyrkan mellan nationell- och församlingsnivå är även detta intressant, efter-
som det pekar mot att också en så komplex organisation som Svenska kyrkan
följer det allmänna mönstret.

Mot denna bakgrund avser denna avhandling att undersöka i vilken utsträck-
ning ett begränsat antal församlingars diakonala arbete stämmer överens med

49 I den föreliggande avhandlingen begränsas de båda nivåerna till att omfatta den nationella
nivån samt församlingsnivån.

50 Enligt ombudsmötets beslut 1990-08-31 (StSkr 1990:13, Oub 1990:503, oskr 1990:3).
När Svenska kyrkan tog över ansvaret för diakonutbildningen från diakoniinstitutionerna ge-
nom att betala utbildningen och överta det disciplinära ansvaret, blev utbildningen  Svenska
kyrkans angelägenhet (Grönqvist 2001:19).
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den kyrkliga diakoniförståelse som tecknats i föregående kapitel, eller om
verksamheten i dessa församlingar istället är riktad mot andra grupper än
sådana som kan beskrivas som särskilt utsatta och/eller marginaliserade.
Om det därvidlag skulle visa sig att det finns en diskrepans mellan det
lokala diakonala arbete som utförs och den nationella diakoniförståelse som
är rådande är det en viktig uppgift att fördjupa den teoretiska förståelsen av
både orsakerna till och de eventuella konsekvenserna av denna diskrepans.

De officiella kyrkliga dokument som presenterades inledningsvis visade
att det diakonala uppdraget har olika funktioner, såväl liturgiska som admi-
nistrativa, pedagogiska som karitativa. I den följande framställningen kom-
mer det diakonala uppdragets karitativa funktion att överbetonas på bekost-
nad av de övriga funktionerna. Ett skäl till detta är att den karitativa
funktionen, som framför allt skall omsättas i insatser riktade mot särskilt
utsatta och/eller marginaliserade grupper, enligt Ett biskopsbrev om kyrkans
ämbete (1990) är överordnad och därför borde vara styrande för uppdragets
övriga funktioner. Ett annat skäl är att uppdraget att såväl företräda som
rikta insatser mot människor i nöd också kan sägas vara centralt för svenska
folkets bild av och eventuella (fortsatta) förtroende för kyrkan.

Mot denna bakgrund har föreliggande avhandling följande tre syften:

- för det första att noggrant analysera det diakonala arbete som
bedrivs i ett antal församlingar inom Svenska kyrkan

- för det andra att ställa det diakonala arbete som dessa försam
lingar bedriver i relation till den nationella nivåns diakoni
förståelse enligt vilken Svenska kyrkans diakonala uppdrag fram
för allt är att rikta insatser dit där nöden är som störst

- för det tredje att teoretiskt analysera förhållandet mellan det
diakonala arbete som ett antal församlingar bedriver på lokal
nivå och hur det diakonala uppdraget formuleras på nationell
nivå. Dessa teoretiska analyser skall genomföras utifrån
sekulariseringsteoretiska perspektiv och särskilt beakta de lång
siktiga effekter som de olika strategier som Svenska kyrkan har
på nationell respektive lokal nivå kan få för kyrkans arbete med
att hantera sin nya roll i samhället.

Tillvägagångssätt och disposition
Från 1990-talet ställs Svenska kyrkans församlingar inför en ny situation,
av betydelse inte minst för det diakonala arbetet. Den ekonomiska reces-
sionen i samhället och dess återverkningar blir allt tydligare samtidigt som
år 2000 och de förändrade relationerna mellan kyrka och stat står för dör-
ren.51 Den förändrade situationen i såväl samhälle som kyrka avspeglar sig

51 Principbeslut om nya relationer mellan staten och trossamfunden fattades i både kyrko-
möte och riksdag år 1995 (Ekström 2003:222).
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bland annat i den mångfald av kartläggningar eller inventeringar som ge-
nomförs på det diakonala fältet. Bakgrunden till dessa synes vara antagan-
det att en god beredskap inför en osäker framtid kräver kännedom om si-
tuationen som den är nu, i såväl enskilda församlingar som deras närområden.
Under 90-talet genomfördes inventeringar som bland annat kartlade
diakonala prioriteringar och visioner (exempelvis Brattgård et. al 1994),
diakonala arbetsmodeller (exempelvis Eriksson 1996/97; Lindström 1996),
frivilligt diakonalt engagemang (exempelvis Mansén Maluenda 1996; Alwall
1999), den diakonala verksamhetens omfattning relaterat till verksamhe-
ten inom diakoniinstitutioner (Persenius 1997) och till Svenska kyrkans
församlingar (Bromander, Engel & Linde 2001), diakoni i samverkan med
samhällets övriga organisationer, myndigheter och institutioner (exempel-
vis Engel 1997; Smedberg Roos 1997) samt kartläggning av diakoner med
tjänst utanför Svenska kyrkan (Teglund 2001). Olika metoder eller model-
ler för hur församlingar på egen hand kan synliggöra den egna diakonala
verksamheten, de sociala behoven i och förväntningarna från närområdet
utvecklades (exempelvis av Stiftelsen Stora Sköndal, av Bräcke Diakoni
och av Uppsala stift). Från mitten av 1980-talet började Diakonala
utvecklingsenheten vid Stiftelsen Stora Sköndal genomföra diakonala in-
venteringar på uppdrag av enskilda församlingar.

 Under åren 1998 till 2001 genomförde jag sju diakonala invente-
ringar på uppdrag av sex församlingar i Stockholmsregionen och en i
Göteborg.52 Med finansiering från Sköndalsinstitutet, Institutionen för so-
cialt arbete vid Ersta Sköndal högskola, sammanfattade och bearbetade
jag det omfattande empiriska material som inventeringarna genererat i
en licentiatsuppsats i religionssociologi vid Teologiska institutionen, Upp-
sala universitet, Församlingsdiakoni för en ny tid? En studie av sex storstads-
församlingar (Engel 2001).53 Licentiatsuppsatsens syfte var att med ut-
gångspunkt i den vardagliga förståelsen av diakonins betydelse och
funktion som medarbetare och förtroendevalda omfattade i de försam-
lingar jag undersökt, men också mot bakgrund av förväntningar som när-
områdets representanter riktade mot församlingarna, spegla den brytnings-
tid medarbetare och förtroendevalda uppfattade var för handen.54 År 2003

52 De diakonala inventeringarna utfördes inledningsvis av handläggaren Jan Hyldén, och
sedan 1998 av avhandlingsförfattaren. Efter 1998 har de diakonala inventeringarna utförts inom
ramen för Diakonala utvecklingsenheten vid Stiftelsen Stora Sköndal och för forskargruppen
vid Sköndalsinstitutet, Ersta Sköndal högskola. Under år 2003 genomfördes ytterligare två
diakonala inventeringar som dock inte berörs i föreliggande avhandling. Varje genomförd in-
ventering finns dokumenterad i en skriftlig rapport.

53 Licentiatsuppsatsen behandlar i huvudsak resultaten från sex av de genomförda inventeringa-
rna. Även resultaten från en sjunde inventering finns redovisade i uppsatsen, men framför allt
som ett från övriga sex församlingar avvikande exempel. I den föreliggande avhandlingen ingår
den sjunde inventeringen i del II, Metod.

54 Uppsatsen har därefter publicerats, se Engel, C. (2002a) För en ny tid? Förskjutning eller
förnyelse – en inventering av diakonins dilemma. Sköndalsinstitutets skriftserie nr 20, Stock-
holm: Ersta Sköndal högskola.
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utlyste Svenska kyrkans forskningsråd medel för forskningsprojekt med
inriktning på forskning av relevans för Svenska kyrkan och dess verksam-
het. Kyrkostyrelsen beviljade under åren 2003 till 2005 medel till det
religionssociologiska avhandlingsprojektet Vad man gör och vad man sä-
ger: spänningen mellan kyrklig retorik och diakonal praxis. Avhandlings-
projektet bygger vidare på resultat från licentiatsuppsatsen. Delar av mate-
rialet som presenterades i uppsatsen integreras i avhandlingen, men
analyseras utifrån de syften som formulerades ovan. Även avhandlings-
projektet har bedrivits vid Institutionen för socialt arbete, Ersta Sköndal
högskola men inom ramen för forskarutbildning i religionssociologi vid Teo-
logiska institutionen vid Uppsala universitet.

Disposition
Denna avhandling består av fyra delar: inledning, metod, empiri och teori.
Del I, Inledning, gav som vi sett både en inomkyrklig diakonal och en
religionssociologisk bakgrund till avhandlingens syfte och teoretiska ut-
gångspunkter. I del II, Metod, presenteras avhandlingens metodologiska
överväganden. Avhandlingen ger av bland annat två specifika skäl upphov
till metodologiska reflexioner. Ett första skäl är att den granskar och analy-
serar ett ideologibemängt område, Svenska kyrkans diakoni, vilket kan ge-
nerera särskilda svårigheter som bör uppmärksammas. I kapitel 3, Att un-
dersöka diakoni. Några principiella överväganden, diskuteras därför bland
annat betydelsen av att som forskare vara förtrogen med det diakonala fäl-
tet. Ett andra skäl är det empiriska material som avhandlingen utgår från.
Materialet är hämtat från en licentiatsuppsats i religionssociologi. Licentiats-
uppsatsen är en syntetisering av sex separata diakonala inventeringar. Syf-
tet med dessa inventeringar har inte varit att besvara en artikulerad
forskningsfråga, utan att tjäna som underlag för enskilda församlingars
diakonala utvecklingsarbete. Detta väcker för det första frågor av forsk-
ningsetisk karaktär, vilket även det diskuteras i kapitel 3. Det väcker för
det andra frågor av metodologisk karaktär. I kapitel 4, Diakonal invente-
ring. Metodologiska överväganden, redogör jag för och diskuterar genom-
förandet av de diakonala inventeringarna, och i kapitel 5, Syntetiseringen av
diakonala inventeringar. Metodologiska överväganden, diskuteras den sam-
manfattande bearbetningen och analysen av inventeringarna i licentiats-
uppsatsen.

I del III, Empiri, presenteras avhandlingens empiriska utgångspunk-
ter. Kapitel 6, Brytningstid, speglar den brytningstid medarbetare och
förtroendevalda i de församlingar jag undersökt uppfattar är för handen.
Kapitel 7, Församlingsdiakonins tre fokus, visar hur denna uppfattade bryt-
ningstid påverkar församlingarnas diakonala prioriteringar inom (framför
allt) tre områden: verksamhet riktad till en äldre kyrkovan generation, verk-
samhet riktad till en kyrkligt distanserad mellangeneration och verksamhet
riktad till särskilt utsatta och/eller marginaliserade grupper.
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I del IV, Teoretisk analys, presenteras avhandlingens teoretiska diskussion.
Kapitel 8, Från det lokala till det generella? är att förstå som en kort intro-
duktion till de mer generella diskussioner som följer i kommande kapitel,
och som en argumentation för att de empiriska resultaten äger tillräcklig
generaliserbarhet för att motivera en sådan ansats. Kapitel 9, Bilden av
den nya kyrkan. Strategier för en ny tid, är en reflexion över det empiriska
material som presenterats i kapitel 6 och 7. Syftet med kapitlet är framför
allt att diskutera bristen på korrespondens mellan en nationell diakoni-
förståelse och den lokala praktiken i de församlingar jag undersökt, samt
att visa att det är relevant att tolka denna diskrepans som uttryck för olika
strategier på dessa båda nivåer. Kapitel 10, Svenska kyrkan, diakonin och
sekulariseringen. En teoretisk diskussion runt ett empiriskt material, åter-
knyter till de teoretiska utgångspunkter som presenterades i kapitel 2, och
diskuterar de diakonala strategierna som uttryck för offentlig och privat
religion. I kapitel 10 förs även en diskussion runt strategiernas eventuellt
sekulariserande effekter. Diskussionen fortsätter vidare in i kapitel 11, I
ord eller handling? Svenska kyrkans diakonala dilemma, men fokuserar där
på betydelsen av glappet mellan diakoniförståelsen på nationell nivå och
praktiken i de församlingar jag undersökt. Bland annat diskuteras vilken
betydelse detta glapp kan få för Svenska kyrkans trovärdighet. Avhandling-
ens sista kapitel 12, identifierar bland annat frågor av intresse för kom-
mande studier men sammanfattar dessutom, som kapitelrubriken anger,
avhandlingens resultat i Fyra teser om Svenska kyrkans diakonala arbete.
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Del II. Metod

I den kvalitativa forskningen spelar personen forskaren en viktig roll. Både
forskarens förförståelse och hantverksskicklighet får en avgörande bety-
delse för hela forskningsprocessen – i allt från val av forskningsämne till
var tyngdpunkten i den färdiga sammanställningen av forskningsresultaten
kommer att ligga. Denna avhandlingens andra del, Metod, kommer därför
att i tre kapitel diskutera betydelsen av förförståelse och metodologiskt
genomförande. Ett första kapitel, Att undersöka diakoni. Några principiella
överväganden, introducerar några principiella överväganden vid studiet av
diakoni i allmänhet men också specifikt gällande föreliggande avhandling.
Av speciellt intresse är forskarens förförståelse samt vissa etiska dilemman
som följer på det material avhandlingen utgår från. Ett andra kapitel, Dia-
konal inventering. Metodologiska överväganden, diskuterar diakonal inven-
tering som metod, och ett tredje kapitel, Syntetiseringen av diakonala inven-
teringar. Metodologiska överväganden, belyser de speciella svårigheter som
syntetiseringen av de diakonala inventeringarna mött.
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Kapitel 3.  Att undersöka diakoni. Några
principiella överväganden

Denna avhandling utgår från sex diakonala inventeringar.55 Dessa har ge-
nomförts av en forskare (mig själv) som i egenskap av diakon är väl förtro-
gen med Svenska kyrkans församlingsdiakoni. Mot denna bakgrund har föl-
jande kapitel framför allt två syften. Det första är att visa på betydelsen av
att vara förtrogen med det fenomen som skall studeras, i synnerhet när
studieobjektet är ett ideologibemängt område som Svenska kyrkans dia-
koni, men också att problematisera en sådan förtrogenhet. Detta diskuteras
i ett första avsnitt, Att beforska det egna yrkesområdet. Det andra syftet är
att diskutera de etiska komplikationer som följer på att diakonala invente-
ringar snarare är att beteckna som utvärderingsuppdrag än forskningsin-
riktade studier, en komplikation som dessutom förtrogenheten med fenome-
net kan accentuera. Detta diskuteras i ett andra avsnitt, Etiska reflexioner.

Att beforska det egna yrkesområdet
I den kvalitativa forskningen betonas betydelsen av forskarens närhet till
det fenomen som skall studeras. Tyngdpunkten i kvalitativa projekt är att
fånga insiderns röst, men även så mycket erfarenheter som möjligt (Olson
2001:261).

[What] we have to do is to understand how these characteristics of life are lived
(emotions, pain). We need a scientific approach that does not give up living in
the things that we explore. (Dahlberg, Drew & Nyström 2001:18)

Kännedom om ett fenomen får forskaren således inte bara genom sina stu-
dier. Genom att befinna sig i den miljö där undersökningen skall genom-
föras, komma in i den lokala jargongen, de dagliga rutinerna och makt-
strukturerna får forskaren förtrogenhet med sammanhanget och en känsla
av vad informanterna kommer att tala om (Kvale 1997:92). Förtrogenheten
med sammanhanget blir avgörande för forskarens möjlighet att upprätta en
god relation med informanterna.

It is not a small matter to be aware of the formal and informal loci of power, of
the issues that irritates, and of the history that continues to shape current
behaviour. And this is part of rapport (…) for it is the knowledge that helps you
fit in. (Morse & Field 1996:57)

55 Analysen såväl i licentiatsuppsatsen som i denna avhandling bygger i huvudsak på sex
genomförda inventeringar. En sjunde inventering var av något annorlunda karaktär än de öv-
riga, men ingår i licentiatsuppsatsen som ett illustrativt exempel på social diakonal verksam-
het. Jag menar att det är av metodologiskt intresse att detta kapitel utgår från samtliga sju
diakonala inventeringar, som alla genomförts på ett likartat sätt.
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Forskaren lär sig vilka sätt som är de rätta för att inom den aktuella kulturen
upprätta ett förtroende (Glesne 1999:97), och lär sig också vilka krafter
som kan stimulera eller hämma informantens respons (Kahn & Cannell
1957).

Även om förtrogenhet medför vissa fördelar när det egna yrkesområdet
utforskas, kan samma förtrogenhet accentuera de metodologiska svårighe-
ter som all kvalitativ forskning är förbunden med. En första svårighet är att
som forskare undvika att identifiera sig för mycket med sina informanter
och därigenom förlora sitt kritiska perspektiv (Kvale 1997:113). En ingå-
ende kunskap och ett personligt engagemang i den miljö som studeras kan
öka risken för att forskaren inte förmår skapa en nödvändig distans till sina
kollegor eller trosfränder. Inom den kvalitativa forskningstraditionen har
varningarna för upprättande av vänskapsrelationer och förlust av objektivi-
tet varit många. Inte minst inom fältforskning har risken för att ”go native”
eller för att överidentifiera sig med en viss grupp eller vissa individer påta-
lats (se exempelvis Gold 1969; Van Maanen 1983). En sådan omedveten
subjektiv selektiv process skulle kunna leda till att forskaren tenderar att
höra vad vissa har att säga honom eller henne, men inte i lika hög grad höra
vad andra säger. Det kan dessutom innebära att forskaren vet var bästa
data finns att tillgå – men nekas tillträde till den om han eller hon uppfattas
stå på för vänskaplig fot med en viss grupp eller vissa individer. En annan
risk är att informanter genom ett alltför vänskapligt förhållande börjar agera
som forskaren vill, agerar på ett visst sätt för att imponera på denne (Glesne
1999:102), eller utelämnar information för att dölja något från forskaren
(Bradburn 1983). När man beforskar sitt eget yrkesområde är frågan inte
hur man kan avstå från att ”go native” utan snarare hur man kan avstå från
att förbli ”native”.

En andra svårighet inom den kvalitativa forskningen är att som forskare
neutralisera det egna inflytandet och påverkan på studien (Marcus & Fisher
1986; Fontana & Frey 1994:368). För att uppnå en metodologisk medve-
tenhet behöver vi öka vår förståelse av oss själva och vår plats i historien
(Dahlberg, Drew & Nyström 2001:134). Inom fenomenologiska och herm-
eneutiska vetenskapliga forskningsansatser spelar begrepp som förförståelse,
öppenhet och självmedvetande en viktig roll. Principen om öppenhet är den
centrala. Gadamer (1994) menade att ett öppet sinne för det första ger
förutsättningar att upptäcka något nytt eller att se ”the ’otherness’ in
something” (Dahlberg, Drew & Nyström 2001:81). För det andra ökar det
våra möjligheter att känna igen de fördomar som styr vår förståelse av ett
fenomen och får oss att se det vi vill se (Gadamer 1994:31). Genom att
ifrågasätta våra egna övertygelser kan vi provocera fram annars osedda
fördomar; både de sanna genom vilka vi förstår, och de osanna genom vilka
vi missförstår (Dahlberg, Drew & Nyström 2001:127). Men hur man går
till väga, och vad det innebär att praktisera öppenhet som forskare är inte
självklart. Palmer (1969) menar att öppenhet innebär att forskaren har en
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kapacitet att bli förvånad och har en känslighet inför det oväntade, oför-
utsägbara, en nyfikenhet och lust att se, att förstå (a.a:214-215). Maso
(1995) menar att bra kvalitativ forskning omfattar öppenhet av tre slag:
öppenhet inför forskningssituationen, inför forskningsfrågan och inför sig
själv som forskare. Det sistnämnda innebär att man tar med i beräkningen
den egna personligheten och stilen men även hur man själv påverkas av sitt
forskningsprojekt, alltså en öppenhet inför den egna erfarenheten. Dahl-
berg, Drew och Nyström (2001) menar att kvalitativ forskning inte lämnar
forskaren något annat val än självmedvetande, eftersom det är vad som
ytterst ger oss möjlighet att reflektera över vår grundläggande relation till
det fenomen vi studerar och försöker beskriva. Men de påtalar dessutom
risken för att samma öppenhet som beviljar forskaren tillträde till och rika
data om ett fenomen, också kan vara det som skymmer forskarens klarsyn
och förmåga att ta ett steg tillbaka (a.a:100; 106). För att kunna vara öppna
måste vi titta på och ifrågasätta vår egen förförståelse. När vi försöker
förstå ett fenomen genom vår forskning är det meningen vi försöker förstå.
Eftersom den mening vi finner tillhör fenomenet, och inte är något vi som
forskare skapar, måste vi hålla tillbaka vår förförståelse och personliga
åsikter, teorier och andra antaganden. Utmaningen är således att bli med-
veten om, reflektera över och göra explicit hur forskaren påverkar studien.
Genom att finna ut var de egna intressena ligger får forskaren dels en större
förståelse för egna värderingar och övertygelser (Glesne 1999:198); dels
kan forskarens inflytande neutraliseras om förutsättningar och antaganden
klargörs så tydligt som möjligt (Fontana & Frey 1994:368).

En tredje svårighet inom den kvalitativa forskningen är, avslutningsvis,
hur forskaren skall hantera sin egen roll som expert i förhållande till
informanterna. Glesne (1999) och Wax (1971) betonar betydelsen av att
som forskare inta en lärande roll i förhållande till informanterna, dels för
att lärandet är syftet med intervjun men också för att den undervisande roll
som informanten får ökar dennes tillfredsställelse i intervjusituationen. Men,
skriver Glesne (1999:84),”the hazard is [often] that your research is on a
topic about which you may know a great deal through study and personal
experience”. För den som beforskar sitt eget yrkesområde kan vi anta att
svårigheten att övertyga informanterna om att forskaren i allt som han eller
hon säger och gör, såväl före som under intervjuerna, befinner sig i en
läroprocess snarare än i en expertposition accentueras.

Att beforska Svenska kyrkans diakoni
Jag menar att det kan möta särskilda svårigheter att genomföra empiriska
studier inom ett så ideologiskt grundat område som Svenska kyrkans dia-
koni, men att förtrogenheten med fenomenet diakoni (bortsett från faran att
förbli ”native”) i detta fall spelar en viktig roll. Alwall (2002:62) pekar på
risken att en viss form av teoretisk förutsättningslöshet kan komma att sak-
nas i studier som, i likhet med de diakonala inventeringar jag genomfört, är
gjorda på uppdrag av en kyrklig instans med ett eget intresse i frågan.
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Dessutom, menar han, riskerar sådana arbeten bli uttalat välvilliga i sin
beskrivning av den diakonala verksamheten på bekostnad av en välbehöv-
lig kritisk udd. Om diakoniforskaren förmår vidmakthålla den kritiska udd
Alwall efterfrågar, kan det faktum att diakoner beforskar sitt eget område,
mot bakgrund av den förtrogenhetskunskap forskaren/diakonen har, vara
särskilt förtjänstfull. En diakon som beforskar sitt eget yrkesområde har
genom sin kännedom om miljön, den interna kulturen och om de villkor
under vilka man arbetar goda förutsättningar att formulera intressanta
forskningsfrågor. Förtrogenhetskunskapen kan dessutom minska risken att
som forskare bli betraktad som ett byte, möjlig att exploatera för vissa
gruppers egna syften (Mitchell 1993:15-16). Dessutom kan den minimera
möjligheterna att avfärda kunskap som ett kritiskt studium av diakoni gene-
rerar.

Inom kyrkan används ofta idén om kunskap genom personligt engagemang som
ett normativt ideal. Utan praktiskt engagemang blir kyrkans budskap inte tro-
värdigt. (…) Idén om en utgångspunkt i praxis kan emellertid användas på ett
annat sätt. Man kan använda sig av hänvisningen till ett personligt engagemang
för att skaffa sig en position skyddad från kritik. Genom att peka på ett visst
engagemang som villkor för en rätt förståelse, kan man skydda sig mot invänd-
ningar från dem som står utanför detta engagemang. Kritik kan avfärdas genom
att man förnekar att kritikern besitter en personlig erfarenhet eller förtrogenhet
med det som kritiseras. (Hansson, M. J. 1999:58)

Hansson pekar även på hur diakonala verksamheter genom att
definitionsmässigt vara något som är bra (genom att själva begreppet dia-
koni rymmer kvaliteter som empati, etisk kompetens, självuppoffring och
så vidare) blir immuna mot vanliga etiska måttstockar.

Negativ kritik biter inte längre på en verksamhet som redan i definitionen inne-
håller etiska kvaliteter och som därför utesluter negativa inslag. Kritisk gransk-
ning kan nu avfärdas med att en sådan granskning inte längre handlar om dia-
koni. (Hansson, M. J. 1999:41)

På samma sätt betonar Blennberger att mystifiering, som en variant av
undanglidande verbal manöver, gör att (i detta fall) diakonala ståndpunkter
blir omgivna av dimridåer och oåtkomliga för kritik. En sådan mystifiering
iscensätts enligt Blennberger ibland med viss nedlåtande överlägsenhet
gentemot dem som inte rätt förstår det interna kodspråket. Om en sådan
mystifierande retorik är vanligare inom diakonin än inom till exempel social-
tjänsten och sjukvården eller inom andra områden av kyrkan, är en öppen
fråga (Blennberger 1999:96). Att studera diakonalt arbete kan innebära att
man hämtar stöd och erfarenheter från forskning runt socialt arbete där
liknande metodproblem uppstår. Inom det sociala arbetets sfär möter man
på samma sätt en stark idealism som kan fungera som en dimridå. Inte
minst gäller detta verksamheter som framför allt (i likhet med den diakonala
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praktiken) har ord och samtal som verktyg. I mötet med ett sådant arbete
förespråkar Sunesson (1985) en ”krass materialism” som tar fasta på hand-
lingar, beteenden och konsekvenser av dessa. Även Marklund (1987:167)
beskriver det sociala arbetsfältet som dominerat av myter och vaga vardags-
kunskaper, vilket innebär att forskarens uppgift att avideologisera samt att
hitta en kritisk och självkritisk hållning till det man studerar blir än vikti-
gare. På samma sätt betonar Blennberger att diakonin behöver innefatta
och stimuleras av en kritisk kultur – men med ett distanserat perspektiv.
”En sådan distansering är en vetenskaplig nödvändighet” skriver han, ”men
den är också en angelägenhet för diakonin själv” (Blennberger 1999:100).
Även Olofsgård (2003) menar att diakoner själva måste formulera sitt kun-
skapsområde och dess innehåll. Att skapa kunskap genom att konkretisera
och göra de egna erfarenheterna tydliga kan emellertid vara ett riskfyllt
projekt, skriver hon; för vad döljer sig bakom metaforer som ”barmhärtig-
hetens tecken”, ”kärlekens gärningar” eller ”de förtrycktas röst”? I det
vetenskapliga studiet av diakoni förespråkar Alwall (2002) ett ”kulturö-
verbryggande arbete” i mötet mellan forskare och praktiker, men också
genom att de som redan är inne i ett diakonalt arbete erbjuds vetenskaplig
fördjupning och en breddning i förståelsen av det egna fältet. Genom ett
sådant överbryggande arbete skulle kollisionen mellan ett beforskande ovani-
från, ”från de vetenskapliga begreppens höga sfärer” och diakonins prakti-
ker kunna undvikas (a.a:73). Olofsgård (2003) beskriver det diakonala ar-
betsområdet som diffust och svårdefinierat, men hon menar att en kritisk
forskning med syfte att tydliggöra arbetsområdet inte alltid skulle få ett
positivt mottagande av fältet. Tvärtom skulle sådan forskning hamna på
kollisionskurs med dem som tjänar på otydligheten, och på att inget händer
inom diakonins område (Olofsgård 2003:57). Flera studier pekar mot att
diakoner värnar friheten att utforma sitt arbete utifrån egna intressen (se
exv. Hansson 2001; Jeppsson Grassman 2001), och således själva har
fördelar av en rådande otydlighet (vi återkommer till detta i kapitel 6).

Kvale betonar betydelsen av ”känsligt utförda intervjuer” som ”bevarar
närheten till den intervjuades livsvärld” (1997:18). Förutsättningarna att
bevara närheten till den intervjuades livsvärld och att dessutom vara bekant
med den jargong, de dagliga rutiner och de maktstrukturer som råder är na-
turligtvis stora om det är en livsvärld nära ens egen som utforskas. Dessutom
skulle erfarenheten av att, i detta fall som diakon, föra enskilda samtal56

kunna öka förmågan till känsligt utförda intervjuer. Samtidigt skulle samma
erfarenhet kunna utgöra en etisk komplikation. Det finns både likheter och

56 Inom det diakonala arbetet utgör det enskilda samtalet en av kärnverksamheterna. I ut-
redningen För att tjäna (Bäckström 1994a) var en av huvudpoängerna att församlingsdiakoner
i hög grad såg sig själva som själavårdare. En inventering av diakonin inom Svenska kyrkan
från år 1995 visade att församlingsdiakoner under det aktuella året hade fört själavårdande
samtal med ca 100 000 personer (Bromander, Engel & Linde 2001:27). Vad som döljer sig
bakom begreppet ”själavårdande samtal” vet vi emellertid mycket lite om i dagsläget.
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skillnader mellan den kvalitativa forskningsintervjun och det mer terapeu-
tiska (stödjande eller behandlande) samtalet som forskaren måste hantera
(se exempelvis Dahlström 1975). Det som särskiljer dessa former av sam-
tal från varandra är framför allt frågan om i vems intresse samtalen kom-
mer till stånd – och med vilket mål.

The goal of research is different than the goals of caring (…) practise. Whereas
the goal in practise is the individual patient’s health (…), the goal in research
is the scientific development of knowledge. (Dahlberg, Drew & Nyström
2001:23)

Likheten mellan den djupgående kvalitativa intervjun och det terapeutiska
mötet är det förtroliga samtalet, och kontakten mellan personer. Det finns
likheter, menar jag, i den nära relation som upprättas mellan diakon och
konfident och den som uppstår mellan forskare och informant. Om än ka-
rakteriserad av förtroende och tillit skiljer sig förbindelsen för det första
från vänskap eftersom den inte (såsom i vänskap) nödvändigtvis omfattar
sympati. För det andra iscensätter forskaren, utan att medvetet anta rollen
av terapeut, en process som kan vara påfallande terapeutisk (Glesne
1999:127). Glesne menar att det framför allt är forskarens (önskvärda)
antagna roll som ”lärande” som ger denna likhet.

This need to learn from the other guides the researcher’s behaviour into a non-
directive and therapeutic role. (Glesne 1999:85)

En annan likhet med en terapeutisk situation är att forskaren bekräftar att
han eller hon både har hört och ”känt in” vad informanten sagt och på olika
sätt gör manifest att man så att säga står på informantens sida. Dahlström
(1975:42) förespråkar en ”neutralitet på respondentens sida”.

What specifically is therapeutic about the interview process is the unburdening
effect of the informant’s saying safely whatever it is that they feel. (Glesne
1999:85)

Morse och Field (1996) utfärdar dock en varning som riktar sig till den som
bemästrar olika rådgivande samtalstekniker. Sjuksköterskor (och eventu-
ellt diakoner) är experter på att under pågående samtal reflektera och sam-
manfatta det som sägs och få sin tolkning bekräftad genom frågor som är
det du säger att… eller för mig förefaller det som… Med sådana prelimi-
nära tolkningar ökar risken att informanten hellre håller med forskaren än
förklarar hur det verkligen är (a.a:82). För att få informanten att tala fritt
om sina upplevelser och känslor måste forskaren bygga upp en atmosfär
där informanten känner sig trygg nog för detta. På så sätt fungerar kvalita-
tiv forskning som en ”distance-reducing experience” (Glesne 1999:93).
Detta innebär även att forskaren intar en ömtålig balans mellan det kognitiva
kunskapssökandet och den mänskliga interaktionens etiska aspekter (Kvale
1997:118; 27).
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Det är således svårt att dra någon tydlig skiljelinje mellan en terapeutisk
intervju och en forskningsintervju. Båda kan leda till ökad förståelse och
förändring (Kvale 1997:31). Men till skillnad från i ett samtal av mer tera-
peutisk karaktär som individen själv efterfrågat, kan det i forskningsintervjun
vara oetiskt att framkalla nya självtolkningar eller känslomässiga föränd-
ringar hos den enskilda personen (a.a:144). En person som accepterat att
delta i en forskningsintervju har inte accepterat en inbjudan till att förändra
sig. Fog (1992) har belyst den hon kallar förföriska karaktären på ett sam-
tal när det omsätts till metod, och forskarens bruk och eventuella missbruk
av den implicita makt som samtalet innefattar. Den kvalitativa forsknings-
intervjun som metodredskap skapar en spänning mellan forskningshänsyn
– kravet på så grundligt och djupgående empiriskt material som möjligt –
och moraliska hänsyn: att inte kränka intervjupersonernas gränser med risk
för att rädslan att göra så resulterar i ett empiriskt material som bara består
av abstrakta klichéer och konventioner.

There is an inbuilt contradiction in the qualitative interview, springing from the
openness and reciprocity of the conversation on one hand; and the conversation
used as a means to an end, used as a method, on the other hand. (Fog 1992:212)

Informanten överlämnar sig till samtalet och blir, precis som forskaren,
gripen av samtalets dynamik (Gadamer 1994). Informanten blir så tillits-
full som samtalet uppfordrar till och talar med stor öppenhet och ärlighet
om sig själv (Løgstrup 1978).

Pointen i at bruge samtalen til både psykoterapi og det kvalitative
forskningsinterview er at man (…) kan trænge   ind’ till grader av sandhet og
meningsfuldhet fra og om personerne og deres verden, som man ikke kan fange
ind, hverken ved den konventionelle samtale eller ved spørgeskema. (Fog
1992:217)

Är intervjuaren en duktig sådan, kan hon eller han inom loppet av kort tid
nå en grad av förtrolighet som leder informanten till att öppna sig på ett
sådant sätt som man sällan gör för främlingar. Detta, menar Fog, är inte
utan problem moraliskt sett. Forskaren, precis som i det professionella sam-
talet, ”taler sig ind på” informanten, och samtalet blir i den kvalitativa
intervjun redskapet som öppnar upp den intervjuades livsvärld.

Pointen er, at åbenheten og förtrologheden er netop de kvaliteter, der udgør både
samtalets fortrin og dens førførende egenskaber, når den bruges som forskning-
smetode. Det er således også åbenheden og fortroligheden, dvs samtalens natur,
der gør interviewet sårbart over for moralisk fristelse. (Fog 1992:218)

Både till följd av samtalets karaktär men också på grund av det implicita
kontraktet mellan forskare och informant (forskaren kommer att ställa frå-
gor och informanten har sagt ja till att besvara dem) kommer forskaren
snabbt in i en tidigare helt okänd människas ”urørligheds-zone” (Løgstrup
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1983). Målet med intervjun är att få ett gott empiriskt material, och häri
ligger frestelsen – att utnyttja personen och slå mynt av ärligheten och för-
troligheten. Informanten blir mer sårbar eftersom hon eller han i det tillits-
fulla samtalet inte har skyddet av konventioner eller vardagens försvar.

Etiska reflexioner
Det finns ett viktigt samband mellan hur forskning genomförs, hur den kom-
mer till användning och hur den etiskt kan värderas. Frågor som berör detta
förhållande blir än mer angelägna att beakta när kvalitativa forsknings-
studier genomförs. Sådana studier omfattar ofta ett mindre urval än mot-
svarande kvantitativa sådana, vilket gör att informanternas anonymitet blir
svårare att garantera. De bygger dessutom, som vi sett ovan, på en högre
grad av närhet och förtroende mellan forskare och informant (Shaw
2002:157). Forskning med människor som deltagare måste tjäna veten-
skapliga och mänskliga intressen. En intervjuundersökning är således att
förstå som ett moraliskt projekt.

Det personliga samspelet i intervjun inverkar på de intervjuade, och den kun-
skap som frambringas genom intervjun inverkar på vår förståelse av människans
situation. (Kvale 1997:104)

Det går knappast att ge några explicita regler eller klara lösningar för de
etiska problem som kan uppstå under en undersöknings gång, men det finns
etiska riktlinjer att tillgå. Tre sådana riktlinjer för forskning om människor
är informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser (se exempelvis
Eisner & Peshkin 1990; Kimmel 1988 samt Vetenskapsrådets föreskrifter
och allmänna råd vid etikprövning för forskning som avser människor57).
Informerat samtycke innebär att man informerar informanten om undersök-
ningens generella syfte, hur den är upplagd i stort och om vilka risker som
kan vara förenade med deltagandet i forskningsprojektet. En svårighet kan
vara att avgöra vem som skall ge sitt samtycke. En annan svårighet kan
vara att avgöra hur mycket information som informanten skall få, men också
när den skall ges. Informanten har dessutom rätt att när som helst under
undersökningens gång ändra sin ståndpunkt och neka till vidare medver-
kan.

As the researchers first responsibility is to the participant, the participant has
the right to retract information or to request that information not be used in the
report, and the researcher must respect the participant’s wishes. Violation of
this code will result in loss of trust and may have extensive ramifications for
the participant. (Morse & Field 1996:83)

57 Se www.vetenskapsradet.se/forskning/etik. Lagen (2003:460) om etikprövning av forsk-
ning som avser människor, innehåller bestämmelser om etikprövning av forskning som avser
människor och biologiskt material från människor. Den innehåller också bestämmelser om sam-
tycke till sådan forskning. Syftet med lagen är att skydda den enskilda människan och respek-
ten för människovärdet vid forskning.
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Forskarens främsta ansvar är således gentemot informanten. Ansvar för
forskningsprojektet och för den egna personen kommer i andra och tredje
hand. Konfidentialitet i forskning betyder att privata data som identifierar
informanten inte kommer att redovisas, om inte detta är godkänt av berörda
personer. Detta utgör en särskild svårighet i studier där urvalet är begrän-
sat och anonymiteten av detta skäl kan vara svår att garantera. Den tredje
riktlinjen avser forskningens konsekvenser. Den etiska principen om fördel-
aktighet innebär att risken att informanten lider skada ska vara så liten som
möjligt. De potentiella fördelarna för en informant och betydelsen av den
kunskap som genereras ska uppväga skaderisken för undersöknings-
personerna och därmed rättfärdiga ett beslut att genomföra undersökningen
(Guidelines 1992:15).

Man kan altså ikke vælge at prioritere forskningen højest, og håbe på at en hen-
visning til forskningens vigtighed kan retfærdiggørre et valg, hvori
interviewpersonen bliver skadet. Man kan ikke vælge at lukke øjnene for, hvad
man som interviewer gør ved den person, man samtaler med. (Fog 1992:228)

I rollen som forskare är syftet primärt att upprätta informantens förtroende
för och villighet att delta i undersökningen. Förtroendet syftar således till
att nå de mål som är forskarens – inte informantens. För att upprätta förtro-
ende kan forskaren balansera det maktförhållande som råder genom att
vara öppen och även delge viss information om sig själv. En metodologisk
risk är att den ovane forskaren delger för mycket om sig själv. En annan
etisk risk är att informanten avslöjar mer om sig själv än vad han eller hon
egentligen önskar (Smaling 1995). Forskaren bör vara medveten om att
intervjuns öppenhet och intimitet kan vara förförisk och få informanter att
delge saker de senare kommer att ångra. Perls (1969) är dock av åsikten
att forskaren kan lita på enskilda personers förmåga att själva avgöra när
man släpper sitt psykologiska försvar eller ger uttryck för sina innersta
tankar. Även vid rapporteringen av resultat aktualiseras problemen med
konfidentialitet men också med vilka konsekvenser den aktuella studien
kan få både för de intervjuade och för den grupp eller den institution de
representerar. Till de vidare konsekvenserna av forskningen hör de poli-
tiska bedömningarna av vad som är en önskvärd användning av den kun-
skap som förvärvas (Kvale 1997:110-111).

Etiska dilemman i denna avhandling
En särskild svårighet i denna avhandling är att de diakonala inventeringar jag
genomfört har tillkommit snarare som verksamhetsutvärderingar än kvalita-
tiva forskningsstudier.58 Det är viktigt att uppmärksamma detta förhållande,

58 ”Vetenskap i allt väsentligt är utvärderande” skriver Scriven (2002:111). Jag kommer
dock inte att belysa den pågående debatten om relationen mellan forskning och utvärdering,
eller den framväxande utvärderingsvetenskapen. För en belysning av pågående debatt, se exv.
Socialvetenskaplig Tidskrift (2002) ”Temanummer om socialt arbete och utvärdering”, årgång
9, nummer 2-3.
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eftersom karaktären av utvärdering ökar informanternas etiska skyddslös-
het. Informanterna blir ”föremål för andras bedömning i en situation där
man själv saknar full insyn och kontroll” (Eriksson & Karlsson 1998:43).
Vi förlorar kontrollen när någon annan får makten att bedöma och värdera
det arbete som vi utför eller har utfört; en granskning som kanske kommer
att avslöja ens egna tillkortakommanden (Scriven 2002:109). Att bli före-
mål för utvärdering påverkar människan i grunden eftersom granskningen
står i samband med karaktären på hennes arbete, på hennes värde (a.a:117).
Det är viktigt att notera, att utvärderingar i sig själva varken är goda eller
positiva verksamheter. Det är verksamheter som kan brukas utifrån skif-
tande motiv, och missbrukas för olika ljusskygga syften som att dölja obe-
hagliga sanningar, manipulera resultat eller förhala nödvändiga förändringar.
Hur välutvecklade metoder och genomtänkta modeller man än har så krävs
att de används på ett etiskt försvarbart sätt (Eriksson & Karlsson 1998:22;
32). En genomtänkt etisk analys (Gren 1996) kan vara ett sätt att pene-
trera de etiska frågorna i en utvärdering. En fråga att ställa inför utvärderingar
är vilket eller vilka sociala problem som situationen/frågeställningen in-
rymmer, och vad som gör det hela svårt eller känsligt. En annan fråga är
vilka olika värden, värderingar och principer som ligger bakom aktörens
intentioner och även vilka konsekvenser de olika utvärderingsalternativen
får. Avseende etik i förhållande till informanterna är rekommendationerna
emellertid få. I handboken Utvärdera bättre! (1998) är författarnas enda
råd att man bör ”utvärdera i relation till andra och deras situation så som
du själv skulle vilja bli utvärderad” (Eriksson & Karlsson 1998:43).

Att de diakonala inventeringar jag genomfört snarare är
verksamhetsutvärderingar än kvalitativa forskningsstudier medför en rad etiska
dilemman. För det första är principen om informerat samtycke satt ur spel. Diakon-
ala inventeringar beställs (och finansieras) av enskilda församlingars kyrkoråd,
och församlingsmedarbetare är ålagda att delta. Samtycket har i allmänhet
legat på ledningsnivå. I några fall har samtycket även omfattats av enskilda
diakoner som varit drivande för att få en diakonal inventering till stånd. I flera
fall har däremot inventeringarna varit synnerligen dåligt förankrade i försam-
lingarna, och församlingarnas diakoner i stort sett ovetande om att en invente-
ring – med fokus på deras verksamhet – skulle genomföras. Bristen på informa-
tion har i kombination med det sätt på vilket informationen slutligen lämnats,
skapat starka och negativa reaktioner hos vissa medarbetare.59 En effekt av
detta har varit att jag, som extern forskare, ibland uppfattats som arbetsgiva-
rens lydiga kontrollredskap, en uppfattning som dock förändrats efterhand. Yt-
terligare en svårighet (som vi skall återkomma till längre fram) är att var och
en av de diakonala inventeringarna genomförts under en begränsad tidsrymd.
Till följd av detta har informanterna inte fått möjlighet att ge sitt samtycke till
hur deras egna utsagor har hanterats i den text som vuxit fram.

59 Vid ett tillfälle fick exempelvis medarbetarna arbetsgivarens information om en förestå-
ende inventering på en personalfest, kvällen innan inventeringen inleddes.
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Att garantera informanterna konfidentialitet är svårt i alla kvalitativa stu-
dier och i stort sett omöjligt i de diakonala inventeringar jag genomfört.
Församlingarnas diakoner blir såväl explicit som implicit exponerade. Ex-
plicit i det att vissa beskrivningar och uttalanden om det diakonala arbetet
på ett naturligt sätt refererar direkt till dem. Implicit i det att medarbetares
synpunkter på och kritik av församlingens diakonala arbete underförstått
riktas mot, eller uppfattas som kritik av de egna diakonerna.60 Detta har
upplevts som stigmatiserande för diakoner, inte minst då diakonala invente-
ringar blivit offentligt material. Allmänheten och företrädare för närområdet
kan, om de vill, få tillgång till material där enskilda diakoner förhållandevis
lätt kan identifieras. Vid sidan av diakoner är kyrkoherdarnas anonymitet
svårast att vidmakthålla. Medarbetares synpunkter på och kritik av hur
församlingsarbetet leds och organiseras innebär på ett motsvarande sätt ett
implicit synliggörande av kyrkoherdar och, i vissa fall, kanslichefer. Natur-
ligtvis kan graden av sårbarhet sammanhänga med var i hierarkin man
befinner sig och vilken status man har. Kyrkoherdars reaktioner har i efter-
hand sällan varit av så personlig karaktär som diakoners.

Inte heller principen om fördelaktighet har varit möjlig att upprätthålla i
relation till enskilda diakoner. Enligt denna etiska princip skall skadan som
informanter kan förorsakas av undersökningen minimeras och värdet av den
genererade kunskapen ställas i relation till den eventuella skadan. Utvärderingar
har ett handlingsperspektiv. De beaktar något som har eller ska inträffa, och
syftar till att spela roll i en praktisk handlingssituation. Det kan vara i form av
kontroll: har det som borde ske skett, eller av ett främjande, en förbättring eller
en modifiering av det som brustit. Detta innebär i praktiken att en utvärdering
kan medföra en reell skada för en enskild diakon eller medarbetare vars arbets-
insats synliggörs och (eventuellt) bedöms som bristfällig. Under år 2002
utvärderade jag samtliga diakonala inventeringar som jag dittills genomfört
(Engel 2002b). Syftet var att få församlingsmedarbetarnas synpunkter både på
hur de diakonala inventeringarna hade genomförts och på resultaten de genere-
rat, men även att se i vilken mån inventeringarna hade fått någon effekt för den
diakonala verksamhetens del. Utvärderingen visar att det fanns diakoner som
upplevt att genomförda inventeringar förorsakat dem skada. Vissa har sårats av
att bli varse medarbetares kritik och ifrågasättande, och framför allt av att
medarbetare inte framfört kritiken tidigare och direkt till den kritiken berört.
Andra har känt sig utelämnade eftersom de varit lätta att identifiera, och den
kritik som förts fram möjlig för allmänheten att få tillgång till. En diakon upple-
ver att hon lidit faktisk skada. Den diakonala inventering som berör hennes
(ofta uppmärksammade) arbete har missbrukats i olika mer offentliga
utbildningssammanhang där den aktuella rapporten på ett onyanserat sätt an-
vänts för att ifrågasätta den verksamhet hon bedriver.

60 Det finns en tydlig sammanblandning mellan diakonen som funktion och som person,
något vi skall återkomma till i ett senare kapitel, vilket ökar den enskilda diakonens sårbarhet
när den församlingsdiakonala verksamheten kritiseras eller ifrågasätts (se exv. Sandahl 2000).



8 2

Det personliga utpekandet av diakoner har varit svårt att undvika, eftersom
den kritik och det eventuella missnöje som riktas mot församlingarnas
diakonala verksamheter indirekt innebär en kritik av enskilda diakoners
sätt att arbeta.61 Frågan blir således hur den skada som enskilda informanter
tillfogats skall värderas i förhållande till den kunskap som genererats? Även
om enskilda diakoner uppfattar sig ha lidit viss skada av de genomförda
diakonala inventeringarna, kan man säga att utvärderingarna trots detta har
bidragit till att förbättra diakonins förutsättningar. Det finns åsikter om att
det sårade på olika sätt balanserats i församlingarna. Den diakonala verk-
samheten uppfattas till följd av inventeringarna ha förstärkts både genom
att nya tjänster inrättats eller vissa befintliga tjänster fått en tydligare dia-
konal inriktning, men också genom att medarbetarnas syn på diakoni har
förändrats vilket renderat verksamheten en bättre status. Min erfarenhet är
dessutom att den kunskap som sammanfattades i licentiatsuppsatsen är ef-
terfrågad och spelar en viss roll i olika diakonala sammanhang idag.62

En annan iakttagelse som är viktig att lyfta fram i detta sammanhang är
den risk som tidigare påtalats, och som kan tänkas vara för handen när
forskaren såväl har förtrogenhetskunskap som kunskap om det mellan-
mänskliga samspelet i intervjusituationen. Trots en viss inledande skepsis
hos vissa informanter har det varit lätt att etablera ett förtroende och få
tillgång till rikt och i olika avseenden känsligt material om bland annat den
interna miljön i församlingen och om enskilda medarbetares problematiska
arbetssituation. Har informanterna avslöjat och delgivit mer än vad de i
efterhand önskat att de gjort? Vi har tidigare sett att den kvalitativa inter-
vjun har vissa terapiliknande inslag som bland annat inger informanten
känslan av ett tillåtande samtal där det är möjligt att säga vad helst man
vill. Det har inte varit ovanligt att enskilda informanter gråtit under inter-
vjun, men jag uppfattar inte att detta skett på grund av att något egentligen
nytt uppdagats och berörts under intervjun, utan snarare att en trygg atmos-
fär i kombination med en initierad lyssnare erbjudit ett tillfälle att lätta på
trycket. Även om det kan vålla informanterna ett visst obehag att se ord och
utsagor som förmedlats i en förtroendefull intervjusituation omvandlade till
skriven text, är det emellertid utsagor som berör deras yttre villkor och
förhållanden som lyfts fram i rapporterna och inte deras djupaste person-
liga upplevelse av den rådande situationen. Som vi har sett tidigare är det

61 På olika sätt hade diakoners negativa upplevelser kunnat mildras eller nyanseras, bland
annat genom

- ökad medvetenhet om att diakonala inventeringar är handlingar som är offentliga
- bättre information om utvärderingen från ledningens sida
- större delaktighet från informanternas sida under inventeringens gång (något som dock

knappast hade varit möjligt med korta och tidsbegränsade uppdrag).
62 Ett viktigt påpekande är att många informanter inte längre tjänstgör i samma församlingar

som de gjorde vid tiden för mina diakonala inventeringar. Det innebär att de tjänsteinnehavare
som finns i de aktuella församlingarna idag i många fall är andra än mina informanter. Detta
innebär att informanternas konfidentialitet ökat i förhållande till denna avhandling.
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inte sättet på vilket de egna utsagorna hanterats, utan den information öv-
riga informanters utsagor givit som i vissa fall uppfattats som sårande och
som kan ha skadat den personliga integriteten.63 Tänkbart är dock att det
finns ett drag av ånger när de egna utsagorna tillsammans med övriga
medarbetares tecknar en bild som kan vara sårande eller känslig för exem-
pelvis diakoner eller kyrkoherdar.

Att presentera negativa resultat utgör ett etiskt dilemma i sig. Ett av de
svåraste momenten när man skriver en kvalitativ forskningsrapport är att
vidmakthålla validiteten, det vill säga, att vara ”sann mot sina data” (Ber-
gum 1989; 1991) och även inkludera negativa och ofördelaktiga resultat i
sin rapport. Problemen uppstår när resultaten skall avrapporteras för den
institution eller liknande där studien genomförts, och där de som villigt tog
emot forskaren nu riskerar att bli förolämpade av de resultat som presente-
ras.64 Morse och Field (1996) beskriver olika strategier för att hantera
dessa svårigheter. Om forskaren exempelvis inte kan hantera rädslan för
att förolämpa den aktuella organisationen eller institutionen kan, menar de,
rädslan bli så stor att forskaren inte förmår skriva någon rapport alls. De
diakonala inventeringarna lyfter fram kritiska åsikter och problematiska
förhållanden som ofta varit kända inom medarbetarlaget, men inte tidigare
offentligt artikulerade: brister hos ledningen, frånvaron av intern dialog,
pågående konflikter och revirbildningar, för att nämna några. Är det rele-
vant att lyfta fram sådana resultat när det är den diakonala verksamheten
som inventeras? Ja, av flera skäl. För det första påverkar naturligtvis svå-
righeter och brister i den interna miljön diakonernas förutsättningar att ut-
forma, utföra och utveckla sitt arbete i församlingarna. För det andra visar
utvärderingen av genomförda inventeringar (Engel 2002b) att inventeringa-
rna får en udd och en mening just genom att det tidigare hemliga blir utta-
lat. Enligt flera medarbetare har det ett särskilt värde att förhållanden pre-
senteras som man uppfattar att de är – utan förskönande omskrivningar.
”Det är bra att det kommer fram, även om det gör ont” säger exempelvis en
informant. ”Att det kommer upp till ytan vad man håller på med bakom
ryggen på varandra” säger en annan (Engel 2002b:68). I vissa försam-
lingar menar man att det fått positiva effekter för den interna arbetsmiljön
att en icke förskönad bild av rådande förhållanden presenterats.

I ett tidigare avsnitt har jag visat på olika faktorer som sammantagna
kan försvåra ett kritiskt utforskande av Svenska kyrkans diakonala ar-
bete. Ovanan vid kritisk granskning är stor på det diakonala fältet, och
ofördelaktiga resultat kan avfärdas med att kritikern saknar personlig

63 Begreppet integritet är svårdefinierat, men det har med vår upplevelse av personlig helhet
och grundläggande värdighet att göra. Integriteten kan beskrivas som ett psykologiskt skikt
som omger en person. Om detta bryts, mot personens vilja, innebär det ett hot om eller en
faktisk förnedring för den som drabbas (Eriksson & Karlsson 1998:34).

64 Bland annat till följd av arbetsgivares oklara information till medarbetare om en förestå-
ende diakonal inventering, men även till följd av en ovilja inför ”ytterligare en utredning”, har
församlingsmedarbetares inställning till en inventering inledningsvis inte alltid varit positiv.
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erfarenhet och kännedom om kodspråket inom den kyrkliga sfären. Trots
detta har mottagligheten även för kritiska slutsatser varit god i de försam-
lingar jag undersökt. Det kan delvis hänga samman med att forskaren inte
kunnat avfärdas av ovan angivna skäl. Men det sammanhänger framför allt
med att såväl uppdragsgivare (kyrkoherde/kyrkoråd) som övriga informanter
uppfattat bilden jag presenterat av förhållanden i den egna församlingen,
som valid. Utvärderingen av genomförda diakonala inventeringar visar att
flertalet tillfrågade uppfattade att bilden av de interna villkoren såsom de
beskrivs i deras egen församling, stämde väl överens med verkligheten.
Det väckte även viss förvåning att en diakonal inventering som utförs under
en begränsad tid kan ge en så rättvisande, om än bister, bild. Dessutom kan
vi se beslutet att låta genomföra en diakonal inventering som ett uttryck för
att en önskan om eller beredskap för förändring har funnits, åtminstone hos
ledningen. Att få det rådande nuläget synliggjort har här uppfattats vara en
nödvändig förutsättning för ett eventuellt utvecklingsarbete.

Forskningens oberoende kan hotas både ”uppifrån” och ”nerifrån”, både
från finansiärerna av ett projekt och från dem som deltar i projektet. Alwall
(2002) menar att studier av diakoni som genomförs på uppdrag av kyrklig
huvudman riskerar att bli för välvilligt inställda till studieobjektet och där-
med förlora sin kritiska udd. Oberoendet hotas således i detta fall uppifrån
av att de diakonala inventeringar jag genomfört har finansierats av de en-
skilda församlingarna, och nerifrån av att forskaren själv är diakon och
delar församlingserfarenheten med informanterna. Hur ska vi förstå dessa
risker i förhållande till denna avhandling och de diakonala inventeringar
den bygger på? Jeppsson Grassman (2001:163) talar om församlingsmed-
arbetares professionellt färgade pessimism och oro inför framtiden och om
en stark självkritik, där andemeningen är att kyrkan måste förändras om
den ska ha en chans att kunna tala till människorna och bidra till framtiden.
Även i de diakonala inventeringarna kan man säga att informanterna har ett
högt problemmedvetande och utifrån detta en viss lätthet i att formulera
kritiska synpunkter. I dagsläget är det således inte risken att förlora den
kritiska udden som kanske är den mest överhängande, utan snarare risken
att välvilligheten gentemot dem som deltar i studierna bidrar till att för-
stärka en kritisk ton som dessa redan har. Studieobjektet i föreliggande
avhandling kan sägas vara medarbetarnas språk om den egna församlingen
och dess verksamheter. Den bistra bild som tecknas av tillståndet generellt
i församlingen eller specifikt inom den diakonala verksamheten är således
inte forskarens bild, utan bygger på medarbetarnas egna utsagor. Detta gäl-
ler även de rekommendationer som inventeringarna resulterar i: de är att
förstå som sammanfattningar av problem och förslag på lösningar som
medarbetarna själva artikulerat. Det är mot bakgrund av detta vi kan förstå
den trovärdighet som medarbetarna (i utvärderingen, Engel 2002b) till-
skriver den slutliga framställningen.
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Om en lojalisering med den interna kritiken kan hota forskningens obero-
ende nedifrån, hur kan då det faktum att de diakonala inventeringarna fi-
nansierats av enskilda församlingar ha påverkat oberoendet? Jag har utfört
diakonala inventeringar enligt en viss metod, oavsett i vilken församling de
skett. Uppdragsgivare kan ha olika syften med att låta genomföra en diako-
nal inventering, men uppdragen utformas inte i enlighet med uppdrags-
givarens önskemål. Innan ett uppdrag påbörjats, har kyrkoherde och kyrko-
råd emellertid fått ta del av rapporter från tidigare diakonala inventeringar.
Trots detta har det inte sällan funnits oklarheter hos uppdragsgivare om
vilken typ av inventering eller utvärdering man egentligen önskat se utförd.
Denna oklarhet har framför allt visat sig genom uppdragsgivares reaktioner
på resultatens karaktär. Resultaten från de diakonala inventeringar jag ge-
nomfört har, som tidigare framkommit, bland annat artikulerat tidigare kända
men outtalade åsikter, brister och kritiska synpunkter. Till följd av detta har
resultaten skapat starka reaktioner i flera församlingar.
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Kapitel 4. Diakonal inventering.
Metodologiska överväganden

Syftet med föregående kapitel var dels att diskutera vilken betydelse fors-
karens förtrogenhetskunskap har haft för föreliggande avhandling men även
att diskutera de etiska konsekvenserna av att diakonala inventeringar sna-
rare har karaktären av verksamhetsutvärderingar än av kvalitativa
forskningsstudier. En viktig uppgift för detta kapitel är att synliggöra och
diskutera hur de diakonala inventeringar som utgör det empiriska underla-
get för denna avhandling har genomförts. Detta sker i kapitlets fyra avsnitt.
Efter att de församlingar jag undersökt får en kort presentation i ett första
avsnitt, De aktuella församlingarnas karakteristika, behandlar övriga av-
snitt olika metodologiska överväganden. Tematisering och planering av de
diakonala inventeringarna behandlas i ett andra avsnitt, Genomförandet av
inventeringarna diskuteras i ett tredje avsnitt och i ett fjärde avsnitt, Mer av
detsamma = bättre och bättre? diskuteras i vilken mån ett upprepat antal
genomförda diakonala inventeringar borgar för en kvalitativ utveckling.

De aktuella församlingarnas karakteristika
Mellan åren 1998 och 2001 genomförde jag sju diakonala inventeringar på
uppdrag av församlingar i Stockholmsområdet och i Göteborg. Den diakonala
inventeringen har två huvudsakliga syften. För det första skall den spegla
den diakonalt inriktade verksamhet som församlingen bedriver men även
den verksamhet som medarbetare och förtroendevalda ser som önskvärd.
För det andra skall den ge en bild av den sociala situationen i den aktuella
församlingens närområde och de förväntningar som närområdets represen-
tanter riktar mot församlingen. Dessutom skall bilden av den lokala sociala
situationen relateras till mer generella tendenser i samhället.65

En diakonal inventering är ingen total genomlysning vare sig av det
arbete som bedrivs inom församlingen eller av behov och insatser i försam-
lingens närområde. Vad som är möjligt inom ramen för en diakonal invente-
ring är att spegla eller reflektera den rådande situationen och de behov den
alstrar såsom dessa beskrivs av enskilda företrädare för församling och för
närområde. Dag och Stål (1998) har pekat på ett särskilt problem för stu-
dier av detta slag. Ett bakomliggande syfte, menar de, är att finna svaret på
två frågor. För det första: vilka sociala/diakonala uppgifter genomförs i för-
samlingen? För det andra: är det som görs tillräckligt, eller måste något
mer göras? Att besvara såväl frågan om vilka sociala behov som finns i
närområdet som när dessa kan anses vara tillgodosedda, är förbundet med

65 Aktuella rapporter från exempelvis Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet och Integrations-
verket har fått belysa något av den sociala situationen på nationell nivå.
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en rad svårigheter. Bedömningen av huruvida det församlingsarbete som
utförs kan betraktas som tillräckligt måste bygga på en värdering av vad
diakonalt arbete skall inrymma, samt vilka människor och vilka problem
det diakonala arbetet skall inriktas mot.

Om det diakonala arbetet skall lösa alla människors bekymmer då vågar vi på-
stå att det inte är tillfyllest. Om det diakonala arbetet endast skall ge rum åt
vissa missbrukare som råkar komma till ett café som kyrkan startat, ja, då kan
det arbete som utförs vara tillfyllest. (Dag & Stål 1998:6)

De diakonala inventeringar jag genomfört lyfter framför allt fram hur med-
arbetare och förtroendevalda i församlingarna beskriver det arbete som be-
drivs, samt om och i sådana fall på vilket sätt de menar att arbetet bör
utvecklas för att bli mer ”tillfyllest”.

Inventeringarna har genomförts i församlingar inom olika kontexter. Två
av de sju diakonala inventeringarna genomfördes i Stockholms båda city-
församlingar. Inventeringen i Adolf Fredriks församling genomfördes under
våren 1998. Medarbetarlaget omfattade 18 fast anställda, därav fyra präs-
ter och en heltidsanställd diakon. Folkmängden i församlingen uppgick vid
1999 års slut till 6 998 personer varav 76,1 procent var kyrkotillhöriga.
Önskemålet om en översyn av församlingens diakonala verksamhet hängde
samman med ett arbete i Stockholms stift som syftade till att diakonala
pastoraler skulle utarbetas inom samtliga församlingar. I Adolf Fredriks för-
samling var tanken att den diakonala inventeringen skulle ge underlag för
en sådan pastoral, samt att denna pastoral i sin tur skulle utgöra en del av
det övergripande målskrivningsarbete som församlingen hade påbörjat. In-
venteringen av den diakonala verksamheten i S:ta Clara kyrka inom Stock-
holms Domkyrkoförsamling genomfördes under hösten 1998. Inom
Domkyrkoförsamlingen uppgick befolkningen vid slutet av år 1999 till 4
105 personer, och 75,3 procent var kyrkotillhöriga. Befolkningen inom det
geografiska område som tidigare utgjorde S:ta Clara församling beräkna-
des uppgå till cirka 700 personer. Medarbetarlaget omfattade 9 personer,
därav tre präster, en diakon samt en diakoniassistent. Bakgrunden till utred-
ningen var att kyrkorådet nåddes av signaler om att miljön runt S:ta Clara
kyrka utvecklats i en negativ riktning. Framför allt hyresgäster i till kyrkan
angränsande fastigheter ansåg att såväl bruk av droger som handel med
droger och stöldgods skedde alltmer öppet i området. Uppdraget var att
utreda huruvida verksamheten i S:ta Clara kyrka på något vis bidrog till det
hårda klimatet i stadskärnan.

Två diakonala inventeringar genomfördes i innerstadsförsamlingar. Un-
der våren 1999 genomfördes en inventering i S:t Matteus församling,
belägen på Norrmalm i Stockholm. Folkmängden uppgick vid 1999 års
slut till 25 212 personer varav 78,8 procent var kyrkotillhöriga. Med-
arbetarlaget omfattade 37 fasta tjänster av vilka sex var prästtjänster och
fyra diakontjänster, de senare med en omfattning av 2,75 heltidstjänster.
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I församlingen hade en ny diakontjänst inrättats. Syftet med uppdraget var
att ge ett underlag för utformning och inriktning av den nya tjänsten. Våren
2000 genomfördes en diakonal inventering i Karl Johans församling i stads-
delen Majorna i Göteborgs innerstad. Folkmängden uppgick vid 1999 års
slut till 18 438 personer varav 76,4 procent var kyrkotillhöriga. Medarbetar-
laget omfattade 24 fast anställda, därav fyra präster och två diakoner (1,75
heltidstjänster) samt ytterligare två diakoner på andra tjänster än diakon-
tjänster. Bakgrunden till uppdraget var förestående pensionsavgångar. Både
kyrkoherden och församlingspedagogen skulle avgå under kommande vår.
Kyrkorådet bedömde detta som ett lämpligt tillfälle för en översyn av för-
samlingens verksamheter och tjänster.

Två diakonala inventeringar genomfördes i Stockholms ytterstadsom-
råden. Under hösten 1999 genomfördes en inventering i Brännkyrka för-
samling. Folkmängden uppgick vid 1999 års slut till 35 867 personer va-
rav 76,7 procent var kyrkotillhöriga. Medarbetarlaget omfattade 35 personer,
därav 8 präster och två heltidsanställda diakoner (varav en församlings-
syster). Att detta uppdrag kom till stånd, berodde på att ett nytt kyrkoråd
tillträdde. De nya ledamöterna såg ett behov av att omprioritera inom för-
samlingens verksamheter och av att utveckla det diakonala arbetet. Hösten
2000 utfördes en diakonal inventering i Farsta församling. Befolknings-
mängden var vid årets slut 1999 43 566 personer och 75,5 procent var
kyrkotillhöriga. Medarbetarlaget omfattade 42 fast anställda, därav tio präs-
ter och fem diakoner (en nyinrättad tjänst var vid tillfället inte tillsatt).
Syftet med inventeringen var att tjäna som plattform och utgångspunkt för
församlingens arbete att under de kommande två åren utforma församlings-
instruktioner.66

En sista diakonal inventering genomfördes våren 2001 i en av Stock-
holms kranskommuner, i Österåker Östra Ryds församling. Befolkningen
uppgick till 31 701 personer och 84,4 procent var kyrkotillhöriga. Med-
arbetarlaget omfattade 45 anställda, därav sex präster och tre diakoner (en
tjänst vakantsatt). Syftet med inventeringen var att tydliggöra och analy-
sera diakonins förutsättningar i församlingen, och att avge synpunkter och
förslag till hur den diakonala verksamheten mot bakgrund av dessa skulle
kunna utvecklas.

För att sammanfatta, så har sju detaljerade lokalstudier genomförts i
församlingar, som även om de återfinns inom två storstadsregioner, har olika
karaktär. Från de små cityförsamlingarna som kännetecknas av få bofasta
men en omfattande dagbefolkning, till de stora ytterstadsförsamlingarna
som i sin tur kännetecknas av en mindre andel välbeställa församlingsbor
och en större andel med sämre socioekonomiska villkor, bland annat i miljon-
projektets förorter, samt församlingen i en av Stockholms kranskommuner
med många pendlare och en ökande inflyttning av unga barnfamiljer.

66 Se not 12.
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Tematisering och planering
I detta avsnitt presenteras tematiseringen och planeringen av de genom-
förda diakonala inventeringarna. Tematisering av en studie syftar till att
klargöra forskningsfrågan och vilken kunskap som eftersträvas. Planeringen
talar om hur studierna skall genomföras med hänsyn till den kunskap som
eftersträvas och med beaktande av de etiska konsekvenserna av undersök-
ningen (se föregående kapitel). De inledande frågorna i en forskningsund-
ersökning är således

what information will answer specific research questions and which strategies
are most effective for obtaining it? (Lincoln & Denzin 1994:14)

Syftet med inventeringarna har varit explorativt. Varje enskild inventering
kan betraktas som en fallstudie vars syfte har varit att utveckla kunskap om
förhållanden i en specifik församling. Inventeringarna har haft en rent de-
skriptiv ansats, och har således inte omfattat eller utvecklat någon teore-
tisk förståelse av församlingsdiakonal verksamhet. Initiativet har kommit
från enskilda församlingar. Det övergripande syftet för uppdragen har varit
gemensamt i församlingarna, nämligen att den diakonala verksamhetens
förutsättningar tydliggörs och analyseras samt att den kunskap som genere-
ras kan tjäna som underlag för bedömningar och ställningstaganden kring
det framtida diakonala arbetet. Däremot har, som vi sett ovan, olika fakto-
rer varit avgörande för behovet av att få en diakonal inventering genom-
förd. Vilken är då den kunskap som eftersträvats i inventeringarna?
Inventeringarna utgår från olika antaganden som inte är explicita, men som
ändå styrt inhämtandet av kunskap och som även påverkat analysen av
materialet. Inventeringarna utgår för det första från ett antagande om att
församlingar har ett grundläggande behov av att kunna kommunicera med
sin omvärld. För att församling och omvärld skall kunna kommunicera med
varandra på ett relevant och fruktbart sätt, måste kontaktytan dem emellan
vara utformad så att den tillgodoser deras respektive egenskaper. Om en
församlings verksamhet skall vara samhällsrelevant måste verksamheten
därför bygga på kunskap om det närområde församlingen befinner sig i (se
exempelvis Jeppsson Grassman 2001; Bromander 2005b). Att nå sådan
kunskap kräver ett grundligt insamlande av fakta om omvärlden. En omvärld-
sanalys kan peka på de väsentliga beröringspunkterna mellan församling-
ens verksamhetsområden och den sociala verklighet som verksamheten
relaterar sig till (eller skulle kunna relatera sig till). Utan en sådan analys
är det mycket tveksamt om ett utvecklingsarbete i församlingen verkligen
skulle bli relevant, nå väsentliga målgrupper eller formulera de verkliga
problemen:
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Vi kan alla ha föreställningar om vad som behöver göras, men vi måste också
ständigt fråga oss om dessa föreställningar är grundade i en relevant förståelse
av verkligheten. (Alwall 2000:11)

Kunskap om det omgivande samhället måste kompletteras med en grund-
läggande självkännedom. Ett andra antagande som inventeringarna utgår
från, är att församlingar i hög grad saknar självkännedom, eller snarare, att
den självkännedom som (eventuellt) finns är oartikulerad. Den enskilda
församlingen måste alltså definiera sina egna egenskaper och sin egen roll
i det närområde i vilket den befinner sig, annars är risken uppenbar att
församlingen tror sig vara (eller försöker vara) något den inte är (och heller
inte har förutsättningar att vara) (Alwall 2000:12). Att generera kunskap
som bidrar till församlingars självkännedom är viktigt, inte minst med av-
seende på den diakonala verksamheten. Skillnader i förhållningssätt, ideo-
logiska ställningstaganden och inriktning av vardagens beslut och praktik
kan medföra oenigheter om vilken inriktning församlingens diakonala verk-
samhet skall ha (Hansson, M.J; 1999:13; Stål 1999:121; Bäckström
1994a:133-135;190). Inventeringarna har därför syftat till att generera
kunskap både om det omgivande närområdet och om situationen inom för-
samlingen, för att på så vis bidra till ökad självkännedom och ge bättre
förutsättningar för församlingar att kommunicera med sin omvärld.

Ett tredje grundläggande antagande är att församlingars behov av att
kommunicera med sin omvärld genom den diakonala verksamheten framför
allt är kopplat till ett brist- eller utsatthetsperspektiv. Mot bakgrund av en
diakoniförståelse där människor i en särskilt utsatt och/eller marginalise-
rad livssituation står i centrum,67 har den kunskap som genererats framför
allt syftat till att

- identifiera såväl befintliga som förväntade brister i den
offentliga omsorgen om och stödet till utsatta grupper i
församlingarnas närområde

- synliggöra i vilken mån och på vilket sätt församlingarna
eventuellt förväntas möta dessa brister eller ej tillgodosedda
behov

- analysera relationen mellan behovet av och förväntningar på
församlingarnas insatser för utsatta grupper i närområdet och
den verksamhet som församlingarna bedriver idag såväl som
den som anses vara önskvärd att bedriva framöver.

67 I det inledande kapitel 1 argumenterar jag för det rimliga i att utgå från en sådan diakoni-
förståelse som jag menar legitimeras bland annat i olika nationella styrdokument.
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Ett fjärde antagande som följer på det ovan sagda, är att en viss samstäm-
mighet mellan å ena sidan behoven i och förväntningarna på församlingen
från närområdet, och å andra sidan den diakonala verksamhet som försam-
lingarna faktiskt bedriver eller framhåller som önskvärd, är det mest gynn-
samma för diakonal utveckling. Den bakomliggande och gemensamma frå-
geställning som samtliga inventeringar utgår från och försöker besvara, är
därför i vilken mån de församlingar jag undersökt kommunicerar med sin
omvärld på så vis att den diakonala verksamhet församlingarna bedriver
svarar mot den situation och de behov som möter hos särskilt utsatta och/
eller marginaliserade grupper i närområdet. Om församlingarnas verksam-
het inte är i överensstämmelse med behov i och förväntningar från när-
området – hur tolkar medarbetare och förtroendevalda då den roll som
församlingen spelar eller som det vore önskvärt att församlingen spelade i
närområdet?

Genomförande
Syftet med detta avsnitt är att lyfta fram och diskutera olika moment i
inventeringarnas genomförande, bland annat val av metod, urval av
informanter, intervjuförfarande samt materialanalys.

Val av metod
Av olika skäl har jag bedömt att en kvalitativ metod varit särskilt lämplig
vid genomförandet av inventeringarna. För det första av kunskapsskäl. Ett
huvudsyfte med en explorativ studie är att söka upptäcka nya dimensioner
hos det ämne som är föremål för undersökningen. Samtalen med informante-
rna kan vidga och förändra forskarens uppfattning om de undersökta
fenomenen (Kvale 1997:96). Intervjun ger möjlighet att följa upp nya in-
sikter eller ”röda trådar” från ett intervjutillfälle till ett annat (och i detta
fall, från en inventering till en annan) och ger således möjligheter att för-
djupa kunskapen om specifika förhållanden eller frågor som aktualiseras
under studiens gång. För det andra av skäl som sammanhänger med karak-
tären på uppdragen. Eftersom inventeringarna har haft karaktären av
verksamhetsutvärderingar som bland annat tjänat som underlag för försam-
lingarnas interna diskussioner, har det varit angeläget att hitta en metod
som ökar sannolikheten att medarbetare känner delaktighet och engage-
mang inför dessa diskussioner. Den kvalitativa forskningsintervjun har spe-
cifika förutsättningar att skapa ett personligt engagemang till följd av ka-
raktären i samtalssituationen (se föregående kapitel). Att öka delaktigheten
har blivit än mer angeläget till följd av den nya kyrkoordningen. Där fast-
ställs att utövandet av diakoni utgör en del av församlingens grundläggande
uppdrag, vilket accentuerar att församlingens diakonala uppdrag är ett ge-
mensamt åtagande – och inte enbart den eller de enskilda diakonernas an-
gelägenhet och ansvar. Av detta skäl blir det dessutom av stort intresse att
synliggöra hur medarbetare, andra än diakoner, förstår detta församlingens
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uppdrag, hur man utifrån uppdraget ser på den diakoni som utövas och
huruvida man har tankar om en eventuell utveckling av densamma.

Val av informanter
De diakonala inventeringarna bygger i huvudsak på ett omfattande intervju-
material, dels med företrädare för de församlingar jag undersökt och dels
med företrädare för församlingarnas närområden. Till intervjumaterialet har
även skrivet material tillkommit i form av statistik, verksamhetsberättelser,
måldokument, befattningsbeskrivningar och rapporter från aktuella försam-
lingar och stadsdelsförvaltningar samt från övriga verksamheter i försam-
lingarnas närområden. Kvale (1997) utfärdar en varning mot ett alltför
omfattande antal genomförda intervjuer. Ett stort antal intervjuer kan för-
svåra möjligheten att göra några mer ingående tolkningar av intervjuerna,
och kvaliteten kan bli lidande om alltför många intervjuer utförs på bekost-
nad av tid till förberedelser och analys (a.a:98-99). Inventeringarnas
explorativa syfte har med nödvändighet krävt ett stort antal intervjuer vil-
ket emellertid inte, enligt min mening, har försämrat kvalitén på genom-
förda studier. Tabell 1 visar urvalet av informanter i de församlingar jag
undersökt.68

68 Denna avhandling utgår i huvudsak från de resultat som intervjuer med församlingars
företrädare genererat. Den metodologiska diskussionen utgår därför från den interna analysen
av församlingar, och inte den externa analysen av förhållanden i och förväntningar från
församlingars närområden. För en diskussion av de svårigheter som varit förbundna med ex-
empelvis det externa urvalet, d.v.s. urvalet av företrädare för församlingars närområde, se Engel
(2002b).
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Tabell 1. Urval av informanter i sex (sju) församlingar69

Kategori Antal

Präster 40 (4)

Diakoner/diakoniassistenter70 24 (2)

Församlingspedagoger med flera71 23

Kanslichef med flera72   7

Musiker73 11 (1)

Vaktmästare 15 (3)

Husmödrar   3

Familjerådgivare   1

Kanslipersonal   5

Lokalvårdare   5

Informatörer   3

Biblioteksassistenter   2

Kyrkorådsledamöter 12

Frivilliga medarbetare 13 (5)

Totalt        164

Har antalet intervjupersoner eller urvalet av dessa inneburit några svårig-
heter? Ja, att göra urvalet har mött vissa svårigheter. Utifrån skäl som an-
givits ovan, har betydelsen av att få en bred representation av församling-
smedarbetare betonats i inventeringarna. Det mest önskvärda har varit att
samtliga (fast) anställda ingått i studierna, vilket enbart varit möjligt i två
fall. I övriga församlingar blir den intressanta frågan snarare vilka anställda
som exkluderats, än vilka som inkluderats i genomförda studier.  Kanske
kan man säga att urvalet skett enligt olika principer. För det första utifrån
ett självklart eller i samtliga studier givet urval. Detta har omfattat personal
med församlingsvårdande tjänster (samtliga präster, diakoner och

69 Siffrorna i parentes visar hur många inom varje kategori som ingår i den diakonala inven-
tering som genomfördes i S:ta Clara kyrka och som i föreliggande avhandling endast ingår i
diskussionen om diakonal inventering som metod.

70 I denna kategori ingår diakoner, diakoniassistenter och assistenter i sjukhuskyrkan.
71 I denna kategori ingår församlingspedagoger, församlingsassistenter, förskollärare, barn-

timmeledare och projektanställda inom barn och ungdomsverksamhet.
72 I denna kategori ingår kanslichefer (ekonomichefer/klockare) och personalchefer.
73 I denna kategori ingår alla medarbetare med ansvar för församlingars kör och musik-

verksamhet, obeaktat deras respektive utbildning som exempelvis kyrkokantor eller organist.
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församlingsassistenter/pedagoger/förskollärare) och med styrande chefs-
befattningar (kyrkoherdar, kanslichefer och personalchefer samt ordföran-
den i församlingarnas kyrkoråd). Varför har detta urval varit att betrakta
som givet? Med församlingsvårdande avses här tjänster som har en direkt
inriktning mot församlingsbor för att möta deras behov av eller önskemål
om stöd och bistånd i olika situationer, av aktiviteter och verksamheter. Det
är hos dessa tjänsteinnehavare vi kan anta att synpunkterna på rådande
eller önskvärda prioriteringar kanske inte är flest, men tydligast relaterade
till de faktiska verksamheternas villkor.

En andra urvalsprincip har utgått från ambitionen att representanter för
alla verksamhetsområden inom församlingarna skall ingå i inventeringen.
I större församlingar har detta inneburit att om inte alla, så skall i alla fall
en representant för respektive musik, vaktmästeri, kansli, kök, städ etce-
tera ingå. Ett sådant urval har emellertid utgjort en svårighet i försam-
lingar med flera musiker. Inte sällan har exempelvis körverksamheten
varit uppdelad musikerna emellan, så valet av en musiker som ansvarar
för vuxenkörer har kunnat ske på bekostnad av den musiker som arbetar
med inriktning på barn och kanske musiklekis. Dessutom är min erfaren-
het att musikerna till sin profilering ofta särskiljer sig från varandra. Inte
sällan säger musiker att de utövar musikdiakoni. Med musikdiakoni kan
emellertid olika musiker avse så disparata verksamheter som å ena sidan
att nå äldre dementa genom att spela på andakter vid olika äldreboenden,
som å den andra att uppföra stora körverk av Bach för att möta behov av
andlighet hos kyrkligt distanserade församlingsbor. När församlingar har
haft en distriktsindelning har även detta komplicerat urvalet. Varje di-
strikt har då utgjort en (mer eller mindre tydlig) separat enhet med präst,
diakon, musiker, vaktmästare och husmor. För att få en nyanserad bild av
det enskilda distriktet har det varit svårt att exkludera någon ur den lilla
personalstyrkan. De medarbetare som generellt med störst sannolikhet
exkluderats i urvalet, har varit de som arbetat deltid och som således
tillbringar mindre tid i församlingen än övriga. Detsamma gäller dem
som (inom ett verksamhetsområde med flera, exempelvis, vaktmästare)
varken tjänstgjort i församlingen under den längsta eller den kortaste ti-
den. Detta utifrån en tredje urvalsprincip som talar om betydelsen av att
teckna en så mångfacetterad bild av församlingen som möjligt. Detta sam-
manhänger med antagandet om vikten av självkännedom i församling-
arna, och av att en sådan självkännedom artikuleras. Mot bakgrund av en
sådan princip har även enstaka anställda i vissa församlingar fått stå till-
baka till förmån för projektanställda, frivilliga medarbetare eller andra
aktiva. Detta har skett när ett sådant urval på något särskilt sätt bedömts
belysa eller komplettera bilden av församlingen. Några exempel kan näm-
nas. En församling bedrev caféverksamhet som en del av den diakonala
verksamheten. Caféet hade inledningsvis besökts framför allt av perso-
ner med psykiska funktionshinder och/eller missbruksproblematik, men
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hade efterhand kommit att bli en samlingsplats för pensionärer. En intervju
med den frivilligt engagerade kvinna som förestod caféet, visade hur hen-
nes personliga prioriteringar (av ”normala människor”) bidragit till en så-
dan utveckling. I en annan församling fanns en mycket aktiv ungdoms-
grupp. Fyra av de äldre ungdomarna (eller unga vuxna) som fortfarande var
engagerade i gruppen, hade påbörjat olika kyrkliga utbildningar. Förebilder
inom församlingen hade påverkat deras yrkesval och inriktning, med un-
dantag för den enda blivande diakonen. Hennes förebilder fanns utanför
församlingen, men det var även församlingens diffusa och traditionella dia-
koni som sporrat henne till att bli diakon – och att strida för ett diakonalt
arbete av ett helt annat slag. Ungdomsgruppen kunde således ytterligare
förstärka bilden av församlingens diakoni, och visa hur främmande denna
verksamhet uppfattades vara för i övrigt engagerade ungdomar. Ett sista
exempel kan en gruppintervju med några äldre aktiva församlingsmedlem-
mar vara. Även om resultaten från intervjun inte kom att spela någon större
roll i slutredovisningen, kunde samtalet ge en inblick i hur en i församlings-
miljöer vanlig situation kan upplevas inifrån. De damer jag träffade till-
hörde en grupp av äldre som tidigare varit mycket aktiva i såväl församlings-
verksamheter som gudstjänstsammanhang. De beskrev sin upplevelse av
att tillhöra en decimerad skara vars medlemmar en efter en föll ifrån på
grund av ålder, sjukdom eller död. Detta väckte naturligtvis personliga tan-
kar om vem som ”stod näst på tur” men det väckte dessutom en sorg att se
församlingskärnan långsamt tyna bort. Inga nya aktiva anslöt och ersatte
de gamla. Intervjuer med icke-anställda kan dessutom tillföra kontraste-
rande information. I en församling spelade de frivilliga medarbetarna en
viktig roll, inte minst till följd av fåtalet anställda medarbetare.74 Många
frivilliga hade kommit i kontakt med församlingen som aktiva missbrukare,
men ingick nu i församlingsgemenskapen som drogfria och från med-
arbetarnas perspektiv fullvärdiga medlemmar. Samtal med några av dessa
frivilliga medarbetare visade emellertid att de själva uppfattade att de i
medarbetarnas ögon kom att förbli en andra sortens medlemmar, inte fullt
ut betrodda. Självkännedom för en församling kan således även gälla de
erfarenheter och synpunkter som finns hos andra än församlingens egna
anställda. Det är emellertid de anställda som har varit av primärt intresse
såsom de som är ansvariga för, bedriver och utvecklar församlingarnas
verksamheter. I flera fall har ytterligare personer utöver det inledande ur-
valet tillkommit. Dels då enskilda medarbetare har uttryckt önskemål om
att få delta, dels då övriga medarbetare ansett att en viss person – antingen
då denna bedömts ha väsentliga kunskaper eller åsikter, eller då denna
person uppfattas ta exkluderingen som något personligt negativt – bör in-
kluderas i studien. Jag har då hörsammat dessa önskemål.

74 Exemplet är hämtat från en sjunde diakonal inventering, Engel, C. (1998) Vid repets ände.
Diakonal inventering i S:ta Clara kyrka, Sköndalsinstitutet, Stockholm: Ersta Sköndal hög-
skola.
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Vad är det som genom ovan beskrivna urvalsförfarande inte kommit med i
inventeringarna? Den utvärdering som företogs av samtliga genomförda
inventeringar (Engel 2002b), visar att medarbetare bedömer att den bild
som tecknats varit väl i överensstämmelse med hur de själva uppfattat
situationen i den egna församlingen. Den bild jag tecknat i enskilda rappor-
ter sägs ha varit känd, men dittills inte uttalad. Vissa diakoner ifrågasätter
emellertid att utsagor från personer som i sitt dagliga arbete är perifera i
förhållande till och föga insatta i den diakonala verksamheten, tillskrivs
samma betydelse som utsagor från övriga mer initierade personer. Detta
bidrar, menar de, till en bild av den diakonala verksamheten som i alltför
låg grad baseras på kunskap om det faktiska arbete som bedrivs. Här vill
jag dock påminna om att en avsikt med inventeringarna var att belysa
församlingars diakonala verksamhet ur samtliga eller flertalet medarbeta-
res perspektiv. Detta innebär att den mest sanna bilden av församlingars
diakonala arbete inte med nödvändighet är den som diakonerna själva be-
skriver. Bilden av diakoni har emellertid påverkats av urvalet. De person-
liga relationerna mellan diakoner och övriga intervjupersoner spelar stor
roll. Sker intervjuer med exempelvis den av musikerna eller av vaktmästarna
som diakonen har minst samarbete med, tecknas en bild som talar om en
låg grad av samarbete mellan den diakonala och den musikaliska verksam-
heten i församlingen, och som följaktligen också bygger på en begränsad
kunskap om den diakonala verksamheten. Samtidigt vittnar samma urval
om att diakoner, generellt sett i de församlingar jag undersökt, ofta har en
begränsad samverkan med övriga medarbetare.

Tidsramar
Samtliga inventeringar är genomförda på uppdrag och finansierade av en-
skilda församlingar. Detta har inneburit att varje inventering, av ekono-
miska skäl, genomförts under en begränsad tid. Tabell 2 visar bland annat
på det antal intervjuer som genomförts inom ramen för varje inventering,
samt vilken den aktuella tidsrymden för inventeringens genomförande va-
rit. Den visar vidare på relationen mellan antalet interna respektive ex-
terna intervjuer,75 och därutöver kan vi se antalet sidor i den skriftliga
avrapporteringen.

75 Med externt intervjuade avses företrädare för myndigheter, institutioner, organisationer et-
cetera i församlingarnas närområden. För en presentation av detta urval, se Engel (2002b).
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Tabell 2. Sammanfattande uppgifter om sju diakonala inventeringar76

Inventering Tidsåtgång  Antal intervjuer  Antal intervjuer  Antal intervjuer  Sidantal
     år internt  externt        totalt

1. 1998         4 veckor       18       13                 24         37      62

2. 1998         3 veckor 9      15                 30         45      62

3. 1999         4 veckor    37      20                 38         58      74

4. 1999         5 veckor    35      23                 39         62      01

5. 2000         5 veckor    24      26                 41         67    120

6. 2000       14 veckor     42      27                 48         75    144

7. 2001         6 veckor    45      40                  9         49    103

Totalt       21077  164              229       393    660

Vi kan för det första notera att antalet intervjuer inte på något tydligt sätt är
relaterat till tillgången till tid. Inventering 2 som tog tre veckor i anspråk
omfattar fler intervjuer än inventering 1 som hade ytterligare en vecka till
sitt förfogande, och antalet intervjuer är bara marginellt färre än i invente-
ring 7 som pågick under den dubbla tiden. Vi kan även se att inventering 6
som hade hela fjorton veckor till sitt förfogande bara omfattar åtta inter-
vjuer fler än inventering 5 med en tredjedel av den tiden. Vi kan för det
andra notera att antalet intervjuer internt inte heller på något entydigt sätt är
relaterat till antalet anställda.78 Jämför vi inventeringarna 5 och 6, ser vi att
antalet intervjuer är i stort sett detsamma, oavsett skillnader i personalgrupp-
ens storlek. Detsamma gäller inventeringarna 1 och 2. Vi kan för det tredje
notera att antalet intervjuer externt genomgående är högre än antalet inter-
vjuer internt. Det enda undantaget utgör inventering 7, där uppdraget var att
komplettera en tidigare genomförd omvärldsanalys (Hjelm 2000) med en
analys av diakonins interna förutsättningar. Inte heller här relaterar den
tidsmässiga omfattningen med antalet genomförda (externa) intervjuer.

Om vi tittar på hur stor andel de externt genomförda intervjuerna har
utgjort av det totala antalet genomförda intervjuer per inventering, har
fördelningen varit relativt jämn mellan de olika inventeringarna. Fördel-
ningen har inte påverkats av tidsåtgången eller det totala antal genom-
förda intervjuer (inventering 7 undantagen). Om vi däremot tittar på det

76 De diakonala inventeringarna har genomförts i församlingarna enligt följande ordning; Adolf
Fredrik, S:ta Clara, S.t Matteus, Brännkyrka, Carl Johan, Farsta samt Österåker Östra Ryds
församling.

77 Denna kolumn anger det totala antalet fast anställda i respektive församling.
78 Här bör vi ha i åtanke att antalet intervjuer internt även omfattar 13 frivilliga medarbetare.
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sammantagna antalet genomförda intervjuer för varje inventering, fram-
kommer tydligt att antalet successivt har ökat, med undantag för invente-
ring 7, som främst omfattade en intern analys. Detsamma gäller
slutrapporternas omfång. Den skriftliga avrapporteringen från inventering
6 omfattar mer än dubbelt så många sidor som den inledande inventeringen.
Inte heller här har tillgången till tid varit avgörande, utan parallellt med ett
ökat antal genomförda intervjuer har rapporterna ökat i omfång. En slutsats
vi kan dra av detta är att forskaren, jag själv, efterhand, oavsett tillgången
till tid, både genomfört ett allt större antal intervjuer och sammanställt
alltmer omfångsrika slutrapporter. Kan man utgå från att ett allt större ma-
terial tillsammans med en tilltagande kapacitet hos forskaren att hantera
och sammanställa detta även innebär en kvalitativ utveckling från en inle-
dande till en avslutande inventering? I ett kommande avsnitt (Mer av det-
samma = bättre och bättre?) kommer inventeringarna att diskuteras utifrån
ett sådant kronologiskt perspektiv.

Genomförande av intervjuer
Avhandlingen bygger på sammantaget 149 (164)79 intervjuer med medar-
betare och förtroendevalda i sex (sju) församlingar. Till följd av studiernas
explorativa karaktär har intervjuerna varit semistrukturerade och genom-
förts som samtal runt ett antal på förhand fastställda teman. Intervjuerna
har i genomsnitt tagit en och en halv timme i anspråk, något kortare för
personer med mer serviceinriktade uppgifter (exempelvis husmor, kansli-
personal). Huvudsakliga teman har varit det egna verksamhetsområdet (bland
annat samverkan och behov av utveckling), synen på diakoni och försam-
lingens diakonala arbete samt de utmaningar medarbetare uppfattar att den
egna församlingen står inför. Under intervjuerna har jag enbart fört anteck-
ningar. Ett skäl till att jag valt bort bandspelare, är att ett stort antal inter-
vjuer genomförts inom ramen för tidsmässigt mycket begränsade uppdrag.
Tiden till att skriva ut eller lyssna igenom ett omfattande intervjumaterial
har således inte funnits. Dessutom är min personliga erfarenhet att den
mentala koncentration som tidsbegränsade och intensiva uppdrag kräver,
minskar genom den trygghet bandupptagningar ger. Kvale (1997) bekräftar
att alltför stor tilltro till inspelade band och bandutskrifter kan inverka men-
ligt på forskarens förmåga till aktivt lyssnande.

Intervjuarens aktiva lyssnande och erinring kan i det idealiska fallet också fung-
era som ett selektivt filter, som bevarar just de innebörder som är väsentliga för
undersökningens ämne och syfte. (Kvale 1997:148)

Jag har lagt mig vinn om att ge informanter möjlighet att korrigera min
tolkning av deras utsagor genom att efter hand sammanfatta det som sagts

79 Siffran 149 anger antalet intervjuer i de sex diakonala inventeringar som ingår i det empi-
riska materialet i föreliggande avhandling. Siffran inom parentes anger det totala antalet inter-
vjuer när även inventering 7 inkluderas.
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och på så vis ge dem möjlighet att reagera.80 Kvale menar att ett sådant
tillvägagångssätt underlättar den kommande analysen.

I sådana former av analys – där tolkningen sker ”allteftersom” – förs betydande
delar av analysen ”framåt” och in i själva intervjusituationen. Den slutliga ana-
lysen blir då inte bara lättare och mer hanterlig utan kommer också att vila på
säkrare grund. (Kvale 1997:162)

Som vi sett ovan, har ett stort antal intervjuer genomförts och bearbetats
under en begränsad tidsrymd.81 Samtliga intervjuer har utgått från ett antal
på förhand bestämda teman. Intervjuerna har inte följt ett uppgjort schema,
utan snarare förts som samtal där jag som intervjuare fokuserat och återfört
samtalet till dessa teman. Frånvaron av ett intervjuschema har inneburit att
jag kunnat identifiera och addera nya och specifika teman som visat sig
vara aktuella inom enskilda församlingar. Jag har således gjort ett selektivt
urval av utsagor under intervjuns gång, då jag både adderat nya teman och
sorterat bort utsagor ovidkommande för syftet med inventeringarna. Under
intervjuns gång har jag i mina anteckningar skrivit in rubriker som angivit
vilket tema som avhandlas. Utsagor som varit av särskilt intresse har jag
skrivit ner ordagrant för att kunna använda som citat. De citat som före-
kommer i rapporter är i vissa fall språkligt tillrättalagda. Av hänsyn till
församlingsmedarbetarna finns inga noter som kan hänföra citat eller utsa-
gor till enskilda personer. Till följd av att inventeringarna snarare tillkom-
mit som verksamhetsutvärderingar med syfte att fungera som en plattform
för de aktuella församlingarnas utvecklingsarbete än som kvalitativa
forskningsstudier, har den sammanlagda bilden varit av större intresse än
vem som är upphov till enskilda utsagor. (I nästa kapitel, Syntetisering av de
diakonala inventeringarna. Metodologiska överväganden, kommer bland an-
nat olika principer vid urval av utsagor att diskuteras.) Min erfarenhet är att
informanterna inte varit hämmade av att jag fört anteckningar under intervjuns
gång. Jag uppfattar att intervjuerna/samtalen flutit på utan att informanter
anpassat sig till min metod genom att tala långsammare, göra uppehåll,
formulera sig mer precist eller liknande.

Analys av intervjumaterialet
När samtliga intervjuer i en församling genomförts, har jag i genomsnitt
haft fem till tio block med anteckningar. Jag har därefter strukturerat
intervjumaterialet inför analysen. Jag har skrivit in anteckningarna i min
dator, och sorterat allt material under de olika teman som intervjuerna
behandlat. Detta innebär att jag samlat samtliga utsagor medarbetare gjort
runt ett specifikt tema under en gemensam rubrik, så att allt material till

80 Se även föregående kapitel där en sådan teknik problematiseras.
81 För en grundlig presentation av tillvägagångssättet vid diakonal inventering se Engel, C.

(2002b) Se det som är. Diakonal inventering i brytningstid. Sköndalsinstitutets metodbokserie
3, Stockholm: Ersta Sköndal högskola.
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sist funnits ordnat under samtliga teman som intervjuerna syftat till att täcka
in. Detta moment motsvarar i viss mån vad Kvale betecknar menings-
kategorisering (Kvale 1997:174). Genom kategorisering har jag kunnat struk-
turera ett omfattande material under ett antal på förhand givna teman. Detta
moment har även inneburit en klarläggning av materialet där utsagor och
resonemang oväsentliga i förhållande till inventeringarnas syfte sorterats
bort. I ett andra steg har jag bearbetat alla utsagor under varje enskilt tema
och fogat samman kontentan av utsagorna till en sammanhängande, beskri-
vande text. Jag har med andra ord tecknat en bild av samtliga medarbeta-
res uppfattningar om exempelvis rådande diakonisyn i församlingen,
diakonala moment i de egna arbetsuppgifterna eller om hinder för att få till
stånd en (uppfattad) önskvärd diakonal utveckling. Därefter har själva analys-
arbetet genomförts. Intressant nog skiljer Kvale mellan analys och tolk-
ning. Analys, menar han, svarar mot mer generella analysmetoder medan
tolkning däremot svarar mot en analysform som innebär en friare, men
samtidigt mer djupgående tolkning. Om resultatet av analysen å ena sidan
kräver mindre utrymme än den ursprungliga intervjutexten, för tolkningen
å den andra med sig en textexpansion.

[R]esultatet av tolkningen formuleras i långt fler ord än de uttalanden som blir
föremål för tolkningen, till exempel en kritikers tolkning av en text. (Kvale
1997:172)

Kanske kan vi mot bakgrund av detta förstå relationen mellan de invente-
ringar som utgör avhandlingens empiriska material och som presenteras i
kapitlen 6 och 7, och den teoretiska reflexionen runt detta material i kapit-
len 9, 10 och 11. Det huvudsakliga syftet med inventeringarna är deskriptivt
och att, i Kvales mening, analysera genomförda intervjuer. Det huvudsak-
liga syftet med den teoretiska reflexionen är däremot att identifiera och
tolka vissa teman som analysen (såväl i enskilda inventeringar som i den
sammanfattande licentiatsuppsatsen) gör tillgängliga. Analysen i de en-
skilda inventeringarna har framför allt inneburit att de manifesta innebörde-
rna i materialet strukturerats. Olika moment i struktureringen kan i viss
mån beskrivas med hjälp av några generella analysmetoder: kategorise-
ring, koncentrering och narrativ strukturering (Kvale 1997:172ff). Jag har
tidigare nämnt att materialet ordnats under olika teman, eller att en katego-
risering under olika huvuddimensioner skett. Materialet har därefter ord-
nats i en rad underkategorier. Sättet på vilket materialet har ordnats mot-
svarar dispositionen i enskilda slutrapporter, och varierar därför mellan
olika inventeringar. Variationen beror dels på mitt eget behov av att pröva
nya och förhoppningsvis bättre sätt att presentera materialet på, dels på
olikheter mellan de församlingar jag har undersökt. Sättet att presentera
materialet blir exempelvis annorlunda i en församling med distrikt av olika
karaktär än i en församling som saknar distriktsindelning. I rapporten från
en församling med tre olika distrikt utgör exempelvis de enskilda distrikten
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huvuddimensioner. Materialet har därefter sorterats i fem underkategorier
till varje huvuddimension:

- medarbetarlaget

- verksamheterna

- diakonisyn

- behov av utveckling

- utmaningar.82

Därefter har en sammanfattande jämförelse mellan de olika distrikten kun-
nat genomföras. I rapporten från en församling utan distriktsindelning har
olika teman istället utgjort huvuddimensioner. Exempel på ett sådant tema
är Diakoni i en brytningstid. Under detta tema har materialet sorterats i sex
olika underkategorier:

- Bristen på en gemensam diakonisyn.

- Den allmänna och den specifika diakonin.

- Områden för diakonal utveckling.

- Hinder för diakonal utveckling.

- Diakonal utveckling som ett åtagande för den/de enskilda
diakonerna.

- Diakonal utveckling som ett gemensamt åtagande.83

Viktigt att påpeka är att oavsett vilken kategorisering eller disposition av
materialet som gjorts, är det samma grundläggande frågor som besvaras i
samtliga rapporter.

En annan analysmetod är meningskoncentrering. Detta innebär att större
intervjutexter reduceras till kortare och koncisare formuleringar. Den vä-
sentliga innebörden av vad som har sagts omformuleras i några få ord. I
inventeringarna har meningskoncentrationen inneburit att en rad snarlika
utsagor sammanfattats under en gemensam rubrik. Ett exempel är när utsa-
gor om vilka framtida utmaningar en viss församling uppfattas stå inför,
skall presenteras. Medarbetarnas olika uppfattningar kan avdelas i natur-
liga meningsenheter och presenteras som ett begränsat antal kärnfulla rub-
riker. Utmaningarna består till exempel av

82 Engel, C. (2000) Medan tid är. En diakonal inventering i Farsta församling. Sköndals-
institutet, Ersta Sköndal högskola.

83 Engel, C. (2001) Diakoni. Allt eller inget. Diakonin i Österåker Östra Ryds församling.
Sköndalsinstitutet, Ersta Sköndal högskola.
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att skapa en ny församlingskärna
att skapa tillgång till heliga rum
att skapa tillgång till små lokala mötesplatser
att ge tydligare kristen profil på de verksamheter man bedriver,

eller slutsatser som talar om att nya visioner löser inte krisen.84 Narrativ
strukturering som analysmetod innebär att en text organiseras

… tidsligt och socialt för att avslöja sin mening. Den inriktar sig på de histo-
rier som berättas under intervjun och söker utveckla deras struktur och intriger.
(…) en narrativ analys [kan] försöka skapa en sammanhängande historia av de
många händelser som rapporteras under intervjun. (Kvale 1997:174)

Analysen kan vara en koncentrering eller rekonstruktion av intervju-
personernas många berättelser till en rikare, mer förtätad och samman-
hängande historia (a.a:181). I rapporterna från de olika inventeringarna
struktureras informanternas utsagor i vad som skulle kunna karakteriseras
som berättelser om olika underkategorier. Texten nedan exemplifierar såle-
des berättelsen från en församling om Nu-läget som ett riskläge.

Flera medarbetare uppfattar nu-läget som ett risk-läge; en risk föreligger att bra
medarbetare söker sig bort och att det hektiska tempot skall få verksamheten
att gå överstyr. En medarbetare beskriver läget med bilden av ett stort hjul som
kan vara på väg framåt, men som även kan vara på väg att ”klappa ihop”. Det
finns en risk att ledningen snurrar med i det hastiga tempot, förlorar helhets-
synen och förmågan att strukturera upp verksamheten, men också att de medar-
betare som inte klarar av att säga nej till – eller hitta sin egen puls i det hjul
som rullar, ”är förlorade”. Om enskilda medarbetare uppfattar förutsättningarna
under vilka man har att utföra sitt arbete som allt för dåliga, riskerar försam-
lingen att utarmas på ”duktigt folk, godkända av församlingsborna”. Några med-
arbetare säger sig åse hur det tempo och den utveckling som är på gång leder
verksamheten mot ett sammanbrott - om man inte ”drar i nödbromsen”, och man
inväntar att allt ska rasa för att därefter vara med och bygga nytt.85

Den vanligaste formen av intervjuanalys är enligt Kvale förmodligen en
användning ad hoc av olika angreppssätt och tekniker för skapande av
mening (Kvale 1997:184). Analysen i de diakonala inventeringar jag ge-
nomfört, har inte heller utgått från någon standardmetod för hela materia-
let, utan jag har som framkommit ovan, växlat fritt mellan olika tekniker.
Vid de muntliga presentationerna av genomförda uppdrag inför enskilda

84 Engel, C. (1999) Fara & möjlighet. Diakonal inventering i Brännkyrka församling. Skön-
dalsinstitutet, Ersta Sköndal högskola.

85 Engel, C. (2001) Diakoni. Allt eller inget. Diakonin i Österåker Östra Ryds församling.
Sköndalsinstitutet, Ersta Sköndal högskola, 2001:44.
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församlingars medarbetare och förtroendevalda, har jag dessutom visuali-
serat resultaten i enkla figurer för att lyfta fram särskilt intressanta och
övergripande slutsatser. Figuren 3 nedan utgör ett sådant exempel.

Figur 3. Figur med syfte att visualisera förhållandet mellan utbud och poten-
tiella brukare

Utbudet av
församlingsverksamheter

Församlingsbornas
socioekonomiska status

Syftet med figuren var att beskriva relationen mellan församlingsbornas
socioekonomiska status och församlingens utbud av verksamheter. Den
vänstra figuren visade att det fanns ett begränsat antal församlingsbor med
synnerligen goda socioekonomiska villkor (den uppåtriktade toppen på tri-
angeln) och ett förhållandevis stort antal församlingsbor med sämre villkor,
i synnerhet i den (miljonprojekts-) förort som fanns inom den territoriella
församlingens gränser (triangelns bas). Den högra figuren visade att den
största delen av församlingens utbud av verksamheter tenderade att riktas
mot den välbeställda minoriteten (den uppåtriktade basen) medan en mar-
ginell del av verksamheterna riktades mot den sämre ställda majoriteten,
mest sällan riktades utbudet mot församlingsbor i förorten (den nedåtriktade
toppen på triangeln). Enkla figurer kan på så vis accentuera och göra grund-
läggande dilemman eller frågor tillgängliga för gemensam diskussion, som
här frågan om den aktuella församlingens prioriteringar.
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Validitet
I vilken utsträckning har diakonala inventeringar undersökt vad de varit
avsedda att undersöka? Jag menar att den bild inventeringarna tecknar har
god validitet. För det första utifrån ett korrespondenskriterium. Utvärde-
ringen av genomförda diakonala inventeringar (Engel 2002b) visar att fö-
reträdare för de församlingar jag undersökt uppfattar att bilden är väl i
överensstämmelse med den rådande situationen i församlingen. För det
andra utifrån ett pragmatiskt kriterium (Lincoln & Guba 1985). Samma
utvärdering visar att genomförda diakonala inventeringar givit medarbe-
tare och förtroendevalda en ökad förståelse för den rådande situationen,
vilket fått vissa praktiska konsekvenser för församlingsverksamheten.

Det yttersta provet på en utvärderingsrapports trovärdighet är beslutsfattarnas
och informationsanvändarnas reaktion på denna rapport (Patton 1980:339).

Jag menar dessutom att en viss kommunikativ validitet (se Kvale 1997:221ff)
kan sägas vara för handen. En kommunikativ validitet uppnås genom argu-
mentering för eller emot en tolkning mellan deltagare i en diskurs, genom
att konfrontera och bedöma olika tolkningar mot varandra. Förutom att re-
sultaten från inventeringarna diskuterats i berörda församlingar, har de sam-
manställts och bearbetats i en licentiatsuppsats. Licentiatsuppsatsen har
prövats och diskuterats i en rad olika sammanhang.86 Min erfarenhet är att
den bild som uppsatsen presenterar av församlingsdiakonins rådande vill-
kor och de tendenser inför framtiden som tecknas, oftare bekräftats än ifrå-
gasatts i dessa sammanhang.

Mer av detsamma = bättre och bättre?
Tidigare avsnitt redogjorde för det metodologiska förfarandet vid genom-
förandet av inventeringarna, och diskuterade olika svårigheter och problem
som detta varit behäftat med. I följande avsnitt skall vi se hur de olika
inventeringarna förhåller sig till varandra, och utforska om det finns skill-
nader i tillvägagångssättet inventeringarna emellan, och i sådana fall vilka
dessa skillnader är. Den grundläggande frågan är om en kvalitativ utveck-
ling har skett, dels utifrån hantverksmässiga aspekter och dels utifrån
innehållsmässiga sådana. Vi återvänder inledningsvis till tabell 2 som bland
annat visade hur lång tid som var avsatt för varje diakonal inventering, hur
många intervjuer inventeringarna omfattade samt sidantal för varje enskild

86 Resultaten från licentiatuppsatsen har förutom att vara föremål för akademisk seminarie-
behandling och examination dessutom presenterats och diskuterats bland annat vid diakoni-
utbildning vid Ersta Sköndal högskola och Bräcke diakoni, vid diakonfortbildning i Skara stift,
vid Växjö stiftskonvent 2002 (se Engel, C. 2003, ”Möte med människor – mitt i livet” i Moqvist
et.al. Ditt ansikte söker jag. Publikationer från Växjö stift nr 8) samt vid präst och diakonmöte i
Växjö stift 2005, men även vid föreläsningar bland annat för samtliga kyrkoherdar i Göteborgs
kyrkliga samfällighet, för nätverk för forskningsintresserade diakoner och i en rad församlingar,
bl.a. Kolsva, Järfälla, Märsta, Falun, Stora Tuna och Ulricehamn samt på Vårsta diakonigård,
Ersta diakonisällskap och Stiftelsen Stora Sköndal.
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rapport. En slutsats vi kunde dra av tabellen var att jag själv som forskare
efterhand och oavsett tillgången till tid, både genomfört ett allt större antal
intervjuer och sammanställt alltmer omfångsrika rapporter. Tabellen 3 nedan
visar hur tiden för enskilda inventeringar disponerats med avseende på
materialinsamling och bearbetning av material. Materialinsamling omfattar
framför allt intervjuer, men även urval av intervjupersoner samt insam-
lande av övrigt material (exempelvis kommunstatistik, verksamhets-
berättelser och offentliga rapporter). Bearbetning av material omfattar så-
väl bearbetning och analys av material som sammanställning av rapport.
Tid för exempelvis utformande av avtal och muntlig avrapportering hamnar
utanför de angivna tidsramarna. Det kan emellertid påpekas att det prak-
tiska förfarandet runt inventeringarna har effektiviserats med tilltagande
erfarenhet. En rutin för utformande av avtal, för inledande presentation av
uppdrag samt för avslutande muntlig avrapportering inför beställare och
medarbetarlag har utformats, och bokningen av intervjutider förenklats.

Tabell 3. Disposition av tid i antal veckor

Inventering/ Antal veckor    Observation    Materialinsamling    Bearbetning
församling       av material

1.  Adolf Fredrik   4 ? ?

2. S:ta Clara   3 1 1 1

3. S:t Matteus   4 2,5 1,5

4. Brännkyrka   5 3 2

5. Carl Johan   5 3 2

6. Farsta 14 6 8

7. Österåker Östra   6 4 2

    Ryd

Enligt Kvale är analysen av intervjuerna vanligen den mest tidsödande
delen av en intervjuundersökning (Kvale 1997:99). Tabell 3 visar emel-
lertid att materialinsamling i fem av de sju inventeringarna har tagit mer
tid i anspråk än bearbetning av material. Det faktum att bearbetning av
material tagit mindre tid i anspråk än själva materialinsamlingen har inte
förändrats med min tilltagande rutin. Dispositionen av tid är i stort sett
densamma mellan inventering 2 och 7. (I ytterligare en inventering sak-
nas angivelser om hur tiden disponerats men mitt antagande är att samma
fördelning varit aktuell även här.) Detta förhållande kan delvis få sin för-
klaring i relation till inventeringarnas syfte: att snarare generera så mycket
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kunskap som möjligt, som kan bidra till att synliggöra förhållandena såväl
internt inom församlingen som externt i dess närområde, än att analysera
och teoretisera runt dessa förhållanden. Låt mig här påminna om
inventeringarnas karaktär av just inventeringar och verksamhetsutvärderingar.
Inventering 6 avviker dock från de övriga. Det faktum att denna invente-
ring har haft ett avsevärt större tidsmässigt utrymme än övriga har medgi-
vit en mer omfattande och bearbetad resultatredovisning.

Vi kan således konstatera att tillvägagångssättet har förändrats alltefter-
som jag själv som forskare blivit mer och mer förtrogen såväl med min
metod som med ämnet och sammanhanget för inventeringarna. Det ökande
antalet intervjuer och alltmer omfattande rapporter pekar mot en tilltagande
förmåga att såväl genomföra intervjuer som att bearbeta insamlat material.
Det finns således en skillnad mellan inventeringarna i det att de efterhand
blivit alltmer omfattande, men det finns dessutom en bestående likhet. Re-
lationen mellan en mer omfattande materialinsamling och en mindre om-
fattande bearbetning av materialet kvarstår över tid. Kan vi utgå från att ett
allt större material tillsammans med en tilltagande kapacitet att hantera
och sammanställa detta, har inneburit en kvalitativ utveckling från den in-
ledande till den avslutande inventeringen? Dreyfus och Dreyfus (1986)
visar i sin nybörjare-expertmodell för inlärning, hur vägen till behärskning
av en färdighet leder från ett regelstyrt ”veta att” till ett erfarenhetsbaserat
”veta hur”. Enligt Kvale ersätter forskarens expertkunskap om undersöknings-
ämnet och om den nödvändiga tekniken efterhand ett tidigare regelmässigt
följande av en metod (i den kvalitativa intervjuforskningen) (Kvale
1997:103).

Experten ”ser” och ”känner” lösningar genom att lita till en intuitiv kunskap
som generaliserats från en rad fallstudier. (Kvale 1997:102)

Det kan således finnas fog för att anta att det hantverksmässiga förfaran-
det genomgått en kvalitativ förbättring från den första till den sista inven-
teringen. Innebär denna kvalitativa utveckling av materialinsamlingen
även att bearbetningen av materialet förbättras, det vill säga att det finns
en innehållsmässig skillnad från en första till en sista inventering? Jag
vill påstå att det finns en sådan kvalitetsmässig skillnad, inte minst mot
bakgrund av syftet med genomförda inventeringar. De genomförda uppdrag-
ens karaktär av inventeringar innebär bland annat att mängden informa-
tion, såväl om situationen externt i församlingarnas närområden som in-
ternt i medarbetarlaget, har ett värde i sig, förutsatt att informationen
presenteras på ett lättillgängligt sätt. Som vi sett ovan, har mängden in-
formation ökat efterhand, vilket ur detta perspektiv innebär en kvalitativ
förbättring. Den ackumulerade mängden information har även givit en
innehållsmässig utveckling, vilket framför allt inventering 6 utgör exem-
pel på. Resultaten från denna inventering har ställts i relation till resultat



108

från tidigare inventeringar.87 När likheter och skillnader mellan den ak-
tuella församlingen och övriga lyfts fram, nyanseras bilden av såväl situa-
tionen i församlingens närområde som i medarbetarlaget. Viktigt att på-
peka är att det tidsmässiga utrymmet varit betydligt större än för övriga
inventeringar, vilket medgivit en annan materialbearbetning.

Är konsekvensen av det ovan sagda, att resultatens kvalitet har förbätt-
rats efterhand? Det vill säga att resultaten från tidigare inventeringar inne-
hållsmässigt är mindre bra, eller mindre tillförlitliga än resultaten från se-
nare inventeringar? Jag menar att det, bortsett från utvecklingen som skett,
finns en genomgående och avgörande likhet mellan inventeringarna. I samt-
liga är det samma grundläggande teman som behandlas, och principerna
för urvalet av informanter är, om än något utökat efterhand, genomgående
desamma. Mot bakgrund av detta får den utveckling som skett av såväl
materialinsamling som materialbearbetning ingen avgörande effekt för det
empiriska material som ligger till grund för denna avhandling. I följande
kapitel skall vi emellertid fortsätta diskussionen, och då lyfta fram de sär-
skilda problem som uppstått när resultaten från inventeringarna syntetiserats
i den licentiatsuppsats som (delvis) svarar mot avhandlingens sjätte och
sjunde kapitel.

87 Engel, C. (2000) Medan tid är. Diakonal inventering i Farsta församling. Sköndalsinstitutet,
Ersta Sköndal högskola.
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Kapitel 5. Syntetiseringen av diakonala
inventeringar. Metodologiska överväganden

Syftet med föregående kapitel var att synliggöra och diskutera olika
metodologiska överväganden vid genomförandet av de diakonala invente-
ringar som utgör det empiriska underlaget för denna avhandling. Tillkom-
sten av det empiriska underlaget kompliceras emellertid av att resultaten
från de diakonala inventeringarna redan har syntetiserats i en licentiats-
uppsats. Det är resultat från denna uppsats som presenteras i kapitel 6,
Brytningstider och kapitel 7, Församlingsdiakonins tre fokus. Syftet med detta
kapitel är för det första att visa hur syntetiseringen genomförts, vilket sker
i avsnittet Genomförande, och för det att andra att belysa och diskutera de
särskilda svårigheter som följer på denna syntetisering, vilket i sin tur sker
i avsnittet Några komplikationer. Syftet har för det tredje varit att göra ett
par metodologiska påpekanden om föreliggande avhandling, vilket avslut-
ningsvis sker i avsnittet Metodologiska påpekanden.

Genomförande
I detta avsnitt presenteras kort bland annat syftet med licentiatsuppsatsen,
urval av församlingar och tillvägagångssätt vid materialanalysen.

Syfte
Det är inledningsvis viktigt att framhålla att det finns en grundläggande
skillnad mellan syftet med inventeringarna och syftet med licentiats-
uppsatsen. Syftet med inventeringarna var direkt relaterat till enskilda
församlingars utvecklingsarbete, det vill säga, de hade en uttalad nytto-
aspekt. De tillkom dessutom på församlingarnas uppdrag och finansiera-
des av dem. Till skillnad från inventeringarna saknade licentiatsuppsatsen
en sådan nyttoaspekt. Uppsatsen finansierades av medel från Sköndals-
institutet, Ersta Sköndal högskola. Syftet var att sammanställa och analy-
sera resultaten från inventeringarna på ett sätt som motsvarar de veten-
skapliga kraven på en licentiatsuppsats, i detta fall i religionssociologi.
Vilken var då den kunskap som eftersträvades i licentiatsuppsatsen? Det
omfattande antal intervjuer som genomförts inom ramen för sju diakonala
inventeringar (393 stycken), erbjöd för det första en intressant möjlighet
att jämföra likheter och skillnader församlingarna mellan, med diakoni
som huvudsakligt fokus. Materialet erbjöd för det andra möjligheter att
jämföra likheter och skillnader mellan de förväntningar representanter
för närområdet riktade mot församlingarna. Materialet erbjöd således även
en möjlighet att jämföra relationen mellan församlingarnas pågående och
önskvärda diakonala verksamheten med behoven i och förväntningarna
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från närområdets representanter. Det framkom tydligt att denna relation i
hög grad påverkades av den brytningstid medarbetare och förtroendevalda
i samtliga församlingar uppfattade att man befann sig i. Licentiatsuppsatsen
utgår i likhet med inventeringarna från ett grundläggande antagande om att
församlingarna har ett behov av att kommunicera med sin omvärld, och att
den kommunikation som sker inom ramen för den diakonala verksamheten
utgår från, eller rättare sagt uppges utgå från, ett brist- eller utsatthets-
perspektiv. Licentiatsuppsatsen hade således en komparativ och en, enligt
Kvales tolkning av begreppet (se föregående kapitel), analyserande an-
sats. I uppsatsens avslutande kapitel presenteras emellertid en mer djup-
gående tolkning av resultaten från den komparativa analysen.

Den sammanfattande analysen i licentiatsuppsatsen utgår i huvudsak
från sex av de sju diakonala inventeringar jag genomfört. En anledning till
att den sjunde inventeringen, av den diakonala verksamheten i S:ta Clara
kyrka, inte ingick i analysen var att verksamheten är så specifik vid en
jämförelse med traditionellt församlingsarbete. S:ta Clara kyrka är belägen
i Stockholms city, vilket innebär att antalet permanent boende inom när-
området är synnerligen begränsat. Församlingen består istället av personer
som inte bor i området utan som sökt sig till S:ta Clara, lockade av den
speciella profil man finner där. Mycket kort kan verksamheten beskrivas
som karismatisk och starkt diakonalt präglad. Sedan den nya
Domkyrkoförsamlingen i Stockholm bildades 1989 har personalgruppen i
S:ta Clara kyrka haft uppdraget att bedriva ”katastrofdiakoni”88 bland annat
genom ett uppsökande arbete på Sergels torg, (”Plattan”), på Malmskillnads-
gatan och runt Centralstationen. Uppdraget har så att säga varit givet, och
de svårigheter och prioriteringar medarbetare har ställts inför har därför
varit av ett helt annat slag än i övriga församlingar jag undersökt, och
därför inte jämförbara. En annan anledning till att inte inkludera resultaten
från inventeringen i S:ta Clara i analysen, var att syftet med den diakonala
inventeringen var annorlunda än vid övriga inventeringar. Syftet var fram-
för allt att undersöka om verksamheten i S:ta Clara, genom att bli en till-
flykt för särskilt utsatta grupper, bidrog till en allt hårdare stadskärna.89 I
licentiatsuppsatsen behandlar emellertid ett kapitel verksamheten i S:ta
Clara, inte minst för att visa hur omvärlden betraktar och bedömer ett diakon-
alt arbete som riktar sig till särskilt utsatta och/eller marginaliserade män-
niskor. Kapitlet visar dessutom hur även arbetet i S:ta Clara kunde sägas
befinna sig i en brytningstid, men av diametralt motsatta skäl än i de övriga
församlingar jag undersökt. Om brytningstiden för de traditionella försam-
lingarna, lite tillspetsat, kan sägas uppstå till följd av deras svårigheter att
behålla kyrkotillhöriga och att nå ut till nya grupper, innebar brytningstiden

88 Stockholms Domkyrkoförsamlings Programförklaring, mål och verksamheter 1995-1997,
antaget av kyrkofullmäktige 15 juni, 1995.

89 Se Engel, C. (1998) Vid repets ände… Diakonin i S:ta Clara kyrka. Sköndalsinstitutet,
Ersta Sköndal högskola.



111

för verksamheten i S:ta Clara något annat. Till skillnad från i de traditio-
nella församlingarna genererades den av att ett allt för stort och ökande
antal människor med en allt svårare social problematik sökte sig till kyr-
kan. Brytningstiden i S:ta Clara innebar att medarbetarna måste ta ställning
till hur verksamheten mot bakgrund av detta skulle utformas framgent.
Licentiatsuppsatsen är således en sammanfattande och jämförande analys
av (i huvudsak) sex diakonala inventeringar. Materialet från de invente-
ringar jag genomfört har dessutom kompletterats och fått ytterligare belys-
ning genom referenser till aktuella studier om framför allt församlingsdiakonal
verksamhet.

Analys
Licentiatsuppsatsen bygger på sammantaget 348 (393) intervjuer: 149 (164)
med medarbetare och förtroendevalda i de församlingar jag undersökt, 199
(229) med företrädare för församlingarnas närområden. Intervjuerna har
bearbetats och presenterats i sex (sju) separata rapporter.90 Uppsatsen ut-
går från de resultat som presenteras i inventeringarna. Jag återvänder såle-
des till inventeringarna och gör en komparativ analys av dem. Analysen av
enskilda inventeringar utgick som vi sett i ett tidigare kapitel, från på för-
hand bestämda teman, samma teman som bestämt innehållet i genomförda
intervjuer. I analysen av licentiatsuppsatsen har tillvägagångssättet varit
ett annat, två kapitel undantaget. I ett första steg har jag nogsamt läst ige-
nom samtliga rapporter flera gånger för att på så vis upptäcka nya återkom-
mande och gemensamma teman i de resultat som inventeringarna genere-
rat. Efter åtskilliga genomläsningar gjorde jag en första indelning av
materialet i två delar. Materialet talade för det första om den brytningstid
som medarbetare och förtroendevalda i samtliga församlingar uppfattade
var för handen, och för det andra talade det om hur denna brytningstid
återspeglas i inriktningen på det församlingsdiakonala arbetet. Varje del
föll därefter ut i olika huvudkategorier. Den första delen, brytningstider, föll
ut i tre huvudkategorier: en första som klargjorde varför församlingarna
uppfattades befinna sig i en brytningstid, en andra som visade på effekterna
av detta för arbetsmiljön i församlingarna samt en tredje som visade på de
mer generella effekterna för den diakonala verksamheten. Jag adderade
dessutom en fjärde kategori som direkt svarade mot ett förutbestämt tema i
inventeringarna, nämligen diakonisyn. Den andra delen, hur brytningstiden
mer specifikt påverkade inriktningen på den församlingsdiakonala verk-
samheten, föll i sin tur ut i fyra huvudkategorier: diakonalt arbete inriktat
på en äldre kyrkovan generation, på en kyrkligt distanserad mellangeneration
och inriktat på särskilt utsatta och/eller marginaliserade grupper samt
diakoners hantering av ekonomiska medel. Jag adderade därutöver en femte
huvudkategori som på ett särskilt sätt behandlande omvärldens bemötande
och bedömning av den diakonala verksamheten i S:ta Clara kyrka.

90 Siffror inom parentes anger antalet när intervjuer från en sjunde inventering inkluderats.
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Jag strukturerade därefter materialet från samtliga inventeringar genom att
klippa ut olika avsnitt och utsagor från inventeringarna och sortera in dessa
under de olika huvudkategorierna. Tillvägagångssättet motsvarar ganska
väl tillvägagångssättet vid analysen av enskilda inventeringar, och utgår på
liknande sätt från en meningskategorisering. Jag har strukturerat ett omfat-
tande material under ett antal kategorier eller teman, och klarlagt materia-
let genom att sortera bort utsagor och resonemang oväsentliga i förhål-
lande till licentiatsuppsatsens syfte. Vilket är då det material som sorterats
bort? Min avsikt med uppsatsen var att syntetisera materialet som presen-
terades i inventeringarna, och att göra detta utifrån de huvud- och de under-
kategorier som materialet så att säga självt gav. Det material som sortera-
des bort behandlade teman eller ämnen som inte gick att hänföra till någon
av de nu givna kategorierna. Ett exempel är material där intervjupersoner
beskrivit hur de uppfattar den sociala situationen och utvecklingen i sitt
eget närområde. Ett annat exempel på material som sorterats bort är mate-
rial där enskilda medarbetare beskriver och berättar om sitt eget verksam-
hetsområde, bortsett från när medarbetarna talar om vilka diakonala upp-
gifter de oavsett tjänstebeteckning uppfattar att de utför och/eller vill
utveckla.

I ett andra steg har jag sorterat alla inklippta avsnitt och utsagor under
huvudkategorierna i ett antal underkategorier, bearbetat alla utsagor som
faller inom samma kategori och fogat samman kontentan av utsagorna till
en sammanhängande, beskrivande text. Det jag har gjort är således att
sammanfatta och teckna en bild av situationen i de församlingar jag under-
sökt mot bakgrund av teman som fallit ut som gemensamma när uppfatt-
ningar hos medarbetare och förtroendevalda i samtliga församlingar jäm-
förts. Bearbetningen av resultaten från samtliga diakonala inventeringar
visade således att brytningstiden var ett gemensamt tema i samtliga för-
samlingar. Bearbetningen visade vidare att det fanns gemensamma uppfatt-
ningar om konsekvenserna av denna brytningstid, allt ifrån hur den accen-
tuerade pågående eller skapade nya konflikter inom medarbetarlaget till att
den krävde en omprioritering av församlingarnas verksamheter.

Licentiatsuppsatsens ansats har i likhet med ansatsen i inventeringarna
varit deskriptiv, men därutöver också komparativ. Analysen har företagits
på ett likartat sätt som i inventeringarna, med den skillnaden att strukture-
ringen inte utgått från mina ursprungliga anteckningar från enskilda inter-
vjuer, utan istället utgått från inventeringarna och de resultat som presente-
ras där. Detta innebär att analysen i licentiatsuppsatsen utgår från generella
metoder som koncentrering, kategorisering och narrativ strukturering. Kan-
ske kan tillvägagångssättet i uppsatsen framför allt beskrivas som en
meningskoncentrering. Detta innebär att ett stort textmaterial (sammanta-
get 598/660 sidor) som bygger på ett omfattande antal intervjuer (348/
393) reduceras till kortare och koncisare formuleringar. Den väsentliga
innebörden av vad som sagts har sammanfattats och presenterats under
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kärnfulla rubriker och illustrerats med citat. Jämförelsen mellan texten från
olika inventeringar har genererat de nya huvud- och underkategorier som
fallit ut, men det är fortfarande utsagor från enskilda medarbetare och
förtroendevalda som ger kategorierna deras innehåll. Hur har då urvalet av
utsagor som skapat kategorierna gått till?

Urval av utsagor
Urvalet av utsagor som ligger till grund för licentiatsuppsatsen är inte sys-
tematiskt på så sätt att samtliga församlingar och informanter kommer till
tals på lika villkor. Urvalet kan istället sägas ha skett utifrån tre kriterier.
Ett första urval har utgått från utsagor som varit representativa i det att de
varit återkommande i samtliga församlingar. Ett tydligt exempel på sådana
representativa utsagor är de som talar om att församlingarna står inför en
brytningstid. Ett annat är utsagor som talar om betydelsen av att nå och
rikta insatser mot en kyrkligt distanserad mellangeneration. Kanske kan
man säga att de representativa utsagorna är de som så att säga ger både
licentiatsuppsatsens huvudkategorier och underkategorier. Ett andra urval
har utgått från utsagor som varit kontradiktoriska. Ett grundläggande anta-
gande i inventeringarna var som vi sett i ett tidigare kapitel, att försam-
lingar i hög grad saknar självkännedom, eller snarare, att den självkänne-
dom som (eventuellt) finns är oartikulerad. Ett syfte med inventeringarna
var således att teckna en bild som bidrog till och artikulerade en själv-
förståelse i den enskilda församlingen. Urvalet av intervjupersoner speg-
lade en sådan ansats, och utsagor av såväl diakoner som anställda i sitt
dagliga arbete perifera till den diakonala verksamheten, tillskrevs samma
betydelse när bilden av församlingens diakonala självförståelse tecknades.
Urvalet av vissa utsagor i licentiatsuppsatsen har styrts av en liknande
ansats, när kontradiktoriska utsagor lyfts fram för att spegla de spänningar
eller motsättningar som återfinns under angivna huvud- och underkategorier.
Ett exempel är utsagor som å ena sidan bekräftar att det sker en pågående
omprioritering från en äldreinriktad verksamhet till en verksamhet som
betonar betydelsen av att nå en yngre, kyrkligt distanserad generation, men
som å den andra uttrycker ett motstånd eller en ovilja inför en sådan ut-
veckling. Ett tredje urval har utgått från utsagor som jag har uppfattat som
intressanta eller signifikanta. Urvalet av intressanta eller signifikanta utsa-
gor knyter för det första an till frågor som i allmän debatt, litteratur och
forskning framhålls som intressanta eller relevanta för studiet av Svenska
kyrkans församlingsarbete och framför allt för studiet av den diakonala verk-
samheten. Utsagor som bekräftar och belyser diakonins otydliga roll och
funktion inom Svenska kyrkan utgör det kanske mest självklara exemplet
på sådana utsagor, i synnerhet utsagor som ytterligare förstärker bilden
genom att exempelvis ifrågasätta om församlingsdiakoni överhuvudtaget
har något att tillföra församlingarna i framtiden. Urvalet av intressanta
eller signifikanta utsagor syftar även till att synliggöra (överraskande)
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motsättningar i den pågående diskussionen om Svenska kyrkans diakoni.
Ett exempel får belysa hur jag på ett sådant sätt använt mig av mitt empi-
riska material.

Ordet samverkan har varit ett vanligt förekommande nyckelord när
församlingsdiakonins framtida roll och ställning i samhället diskuterats.
Samverkan är ordet som tydliggör önskan och ambitionen att föra Svenska
kyrkan (och inte minst det diakonala arbetet) in i en tätare relation till det
omgivande samhället och dess företrädare inom kommun, landsting etce-
tera. Ordet ömsesidighet däremot, tydliggör istället församlingars starka
önskan att iscensätta meningsfulla och jämlika möten med enskilda indivi-
der. Framför allt möten med dem församlingar idag inte når. Såväl diakoni-
litteratur och aktuella diakonidefinitioner som utsagor av informanter i de
församlingar jag undersökt pekar mot ömsesidighet som ett nytt begrepp på
frammarsch. Om diakonins primära uppgift, enkelt uttryckt, uppfattas vara
mötet med människor, blir ömsesidighet förhållningssättet som både skall
bidra till att nya kontaktytor skapas och som skall känneteckna de möten
som kommer till stånd (mellan församlingens representanter och enskilda).
Grupper församlingarna idag har svårt att nå är dels den kyrkligt distanse-
rade aktiva mellangenerationen,91 dels särskilt utsatta och/eller
marginaliserade grupper. Vissa som jag menar signifikanta utsagor låter
oss dock ana att ömsesidigheten, med den innebörd vissa informanter till-
skriver begreppet, är exklusiv. Ömsesidighet förutsätter ett möte mellan
jämlika parter som kan identifiera sig med varandra och som i dialog kan
fördjupa sin livsförståelse, vilket i sin tur innebär att ömsesidighet framför
allt kan (förväntas) uppstå i mötet mellan medarbetare och enskilda ur den
aktiva mellangenerationen. Utsagor som dessa belyser således den intres-
santa motsättningen mellan å ena sidan diskursen om det ömsesidiga mötet
som en ledstjärna för framtidens diakoni, och å andra sidan tolkningen av
begreppet, en tolkning som skulle kunna medverka till att verksamheten
blir exklusiv och exkluderar dem som inte uppfattas som jämlika, i synner-
het de som befinner sig i en särskilt utsatt och/eller marginaliserad livssi-
tuation. Det är viktigt att påpeka att såväl kontradiktoriska som signifikanta
utsagor även kan vara representativa, det vill säga, att de kan vara åter-
kommande i samtliga församlingar jag undersökt. Avslutningsvis har
licentiatsuppsatsen, i likhet med inventeringarna, strukturerats i enlighet
med kategoriseringen i huvudkategorier (utgör olika kapitel) och under-
kategorier (utgör avsnitt som ingår i olika kapitel).

91 Aktiv i bemärkelsen arbetande, självförsörjande och därigenom välanpassad deltagande i
samhällslivet. Begreppet aktiv är valt för att markera att den mellangeneration som medarbe-
tare prioriterar särskiljer sig från såväl en äldre generation som utanförställda och/eller
marginaliserade grupper.
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Några komplikationer
Det empiriska material som presenteras i avhandlingens sjätte och sjunde
kapitel, Brytningstid och Församlingsdiakonins tre fokus, utgör delar av en
licentiatsuppsats i religionssociologi. Licentiatsuppsatsen är i sin tur resul-
tatet av en syntetisering av sex (sju) diakonala inventeringar. I detta avsnitt
skall jag kort belysa några svårigheter som följer på denna syntetisering.

Urval av utsagor
I föregående avsnitt presenterades olika kriterier för urvalet av utsagor. En
första svårighet som jag vill lyfta fram knyter an till detta, nämligen att
varken inventeringar eller licentiatsuppsats erbjuder läsaren möjlighet att
själv ta ställning till urvalet av utsagor och av citat. Till följd av att
inventeringarna snarare tillkommit som verksamhetsutvärderingar med syfte
att fungera som en plattform för de aktuella församlingarnas utvecklingsar-
bete än som kvalitativa forskningsstudier, har den sammanlagda bilden va-
rit av större intresse än vem som är upphov till enskilda utsagor. I
inventeringarna saknas det, av hänsyn till församlingsmedarbetarna, noter
som förbinder citat och utsagor med enskilda informanter eller som under-
lättar identifieringen av sådana. Detsamma gäller licentiatsuppsatsen, som
utgår från inventeringarnas resultat. Att i efterhand, i samband med denna
avhandling, återvända till ursprungsmaterialet för att härleda enskilda citat
och utsagor har inte låtit sig göras. Det saknas således ett underlag för att
bedöma om vissa intervjupersoner eller församlingar är över- eller under-
representerade i resultatredovisningen, och i sådana fall vilka och med
vilka eventuella effekter. Svårigheten att härleda enskilda utsagor och citat
till bestämda informanter påverkar dessutom presentationen av det empi-
riska materialet i avhandlingens sjätte och sjunde kapitel. Framställningen
kan uppfattas som i alltför hög grad knuten till vaga kategorier som ”vissa
medarbetare och förtroendevalda”, ”enstaka präster” eller ”flertalet med-
arbetare”.

Om svårigheten här har varit att läsaren inte kan härleda utsagor och
citat till enskilda informanter eller relatera dessa till olika församlingar,
kan en annan mer generell svårighet uppstå när man använder sig av inter-
vjuer. När man väljer intervjuer som undersökningsmetod, innebär detta att
forskaren själv och informanterna i hög grad skapar bilden av verkligheten
tillsammans. Om det uppstår oklarheter om den information som återges
härstammar från informanternas diskurs eller från forskarens egen förstå-
else, kan detta innebära ett problem. När en engagerad forskare med god
förförståelse och tolkningsförmåga däremot ger önskvärt utrymme åt
informanternas tankar och upplevelser, erbjuder undersökningsmetoden
också möjligheter. Min strävan i licentiatsuppsatsen var att ge informante-
rna så stort tolkningsföreträde som möjligt. Ett viktigt påpekande är därför
att det är informanternas röster, och inte författarens, vi avlyssnar i avhand-
lingens sjätte och sjunde kapitel.
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En tolkningsprocess i tre steg
En annan svårighet, eller komplikation, är att uppsatsen är resultat av en
tolkningsprocess i tre steg. En första tolkning sker när enstaka informanter
skall återge och beskriva sin uppfattning av situationen i församlingen. En
andra tolkning sker när jag själv som forskare bearbetar och analyserar
dessa utsagor i enskilda inventeringar. En tredje tolkning sker när jag där-
efter sammanfattar och analyserar resultaten från samtliga inventeringar i
licentiatsuppsatsen. Det finns således två typer av material, inventeringa-
rna och uppsatsen. På detta följer frågan om vilken av de båda typerna av
text som så att säga ligger närmast församlingsverkligheten? Det önsk-
värda är naturligtvis att kunna påvisa att både inventeringarna och uppsat-
sen är pålitliga i den bemärkelsen att de avspeglar, eller kommer så nära
informanternas tolkningar av denna verklighet som möjligt. Ett sätt att be-
möta frågan och visa på pålitligheten hos både inventeringar och uppsats,
kan vara att dels utgå från ett kvalitativt kriterium som säger att närheten
till informanterna borgar för mer pålitliga resultat, och dels från ett kvanti-
tativt kriterium som säger att det framför allt är mångfalden av informanter
som är avgörande. På så sätt kan jag argumentera för pålitligheten både i
enskilda inventeringar som uppfyller det kvalitativa kriteriet; det är inom
ramen för dessa som intervjuer har genomförts och bearbetats, och i
licentiatsuppsatsen som bearbetar material som omfattar samtliga intervju-
personer från inventeringarna. Mot bakgrund av detta ligger såväl invente-
ringar som uppsats nära ”verkligheten” men utifrån olika kriterier. Ett an-
nat sätt att besvara frågan om det är inventeringarna eller uppsatsen som
kommer närmast ”verkligheten”, är att se texterna som ett första och som
ett andra steg i en fortgående tolkningsprocess av intervjumaterialet. Om
vi utgår från att resultaten från inventeringarna är valida, vilket jag
argumenterade för i ett tidigare kapitel (se kapitel 4, Diakonal inventering.
Metodologiska överväganden), menar jag att frågan inte är hur nära verklig-
heten de båda texterna kommer, utan snarare vilka syften och grundläg-
gande frågor som styrt bearbetningen och analysen av materialet. Enligt
Kvale (1997) gör uttolkaren vissa antaganden som präglar de frågor hon
ställer till en text. ”Dessa frågor bestämmer delvis”, skriver han, ”vilka
innebörder som återfinns i texten” (a.a:190). Syftet med analysen i en-
skilda inventeringar var att teckna en bild av församlingen och framför allt
av den faktiska eller önskvärda diakonala verksamheten, mot bakgrund av
hur enskilda medarbetare och förtroendevalda uppfattade denna. Syftet med
analysen i licentiatsuppsatsen var däremot att utveckla en bredare tolkning
av samma fenomen, men mot bakgrund av hur samtliga medarbetare och
förtroendevalda i samtliga inventeringar beskriver den faktiska eller önsk-
värda diakonala verksamheten. För att ytterligare förankra men även bredda
tolkningen, knyter resultatredovisningen och de diskussioner som förs i
licentiatsuppsatsen an till aktuella studier. På så sätt kan jag visa att resul-
taten inte bara är subjektiva tolkningar, utan att de är relevanta satta i
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relation till andra aktuella studier av församlingsdiakonal verksamhet. Jag
har visat att resultaten är tillförlitliga genom att de i vissa avseenden över-
ensstämmer med andra undersökningar, men också genom att de i andra
avseenden kan nyansera eller motsäga tidigare studier.

Metodologiska påpekanden
Avslutningsvis behöver några metodologiska påpekanden göras med avse-
ende på denna avhandling. Dessa påpekanden rör för det första urvalet av
det empiriska materialet, för det andra urvalet av texter om diakoni i denna
avhandling och hur detta kan förstås mot bakgrund av innehållsanalytisk
metod samt för det tredje avhandlingens karaktär.

Urvalet av empiriskt material
För det första är det empiriska material som presenteras i avhandlingens
kapitel 6 och 7 och som den teoretiska reflexionen utgår från, hämtat från
licentiatsuppsatsen. Det är emellertid valda delar av uppsatsen som åter-
ges, och i viss mån i redigerad form. Vilka delar av licentiatsuppsatsen är
det då som exkluderats i avhandlingen? Bortsett från ett inledande kapitel
där uppsatsens syfte, metod och material presenterats, är det framför allt
avsnitt som speglar den sociala situationen i församlingarnas närområden
och förväntningar som representanter för församlingarnas närområde riktar
mot församlingarna, som inte finns med. Dessutom saknas det kapitel som
återger och diskuterar resultat från en sjunde diakonal inventering som ge-
nomfördes i S:ta Clara kyrka, och även licentiatsuppsatsens avslutande dis-
kussion. Jag har gjort en mycket blygsam redigering av texten, dels för att
den skall vara sammanhängande och logisk även när vissa avsnitt och ka-
pitel tagits bort. Dels för att den i så hög grad som möjligt skall framstå som
självständig, det vill säga, inte relatera tillbaka till licentiatsuppsatsens
syfte, eller framåt mot uppsatsens avslutande diskussion.

En innehållsanalytisk reflexion
Ett andra påpekande gäller de olika materialgrupper eller texter som ingår
i avhandlingen. Vi såg tidigare hur urvalet av intressanta eller signifikanta
utsagor i licentiatsuppsatsen knöt an till frågor som i allmän debatt, littera-
tur och forskning framhålls som intressanta och relevanta för studiet av
Svenska kyrkans församlingsarbete och framför allt för studiet av den
diakonala verksamheten.  I det följande diskuteras urvalet kort mot bak-
grund av innehållsanalytisk metod.

Texter är resultat av att en eller flera personer velat förmedla något i
skrift. När texter blir lästa och refererade får de konsekvenser för vad män-
niskor tänker och vad de gör. Texter relaterar på olika sätt till människor
och grupper av människor.
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Det finns människor som har skapat texterna. Det finns för det mesta människor
som är deras mottagare. Texterna speglar både medvetna och omedvetna före-
ställningar som människorna i texternas tillkomstmiljöer hyser. (Bergström &
Boréus 2000:15)

Innehållsanalys är en metod för att kvantifiera någonting i texter utifrån ett
specifikt forskningssyfte. Utifrån en vid definition kan innehållsanalysen
inkludera varje analys som syftar till att på ett systematiskt sätt beskriva
ett textinnehåll (a.a:45).

Frankfort-Nachmias och Nachmias (1996) menar att innehållsanalysen
har tre användningsområden. För det första att beskriva budskapets utmär-
kande drag och för det andra att kunna dra slutsatser om den/de som sänder
budskapet och om budskapets orsaker eller förhistoria. Innehållsanalysen
kan synliggöra vilka grundläggande teman som en viss text eller olika tex-
ter kommunicerar, bland annat för att kunna dra slutsatser om den eller de
som sänder budskapet i fråga. Ett tredje användningsområde är att dra slut-
satser om budskapets effekt på mottagaren/mottagarna (a.a:324-326).
Innehållsanalysen styrka ligger enligt Bergström och Boréus (2000) gene-
rellt sett i att skapa överblick över ett större material, och det är ett tillvä-
gagångssätt som lämpar sig speciellt väl för grova kategoriseringar och
jämförelser och som komplement till andra typer av analyser. En innehålls-
analys kan exempelvis mäta förekomsten av argumentation av en viss typ,
eller omnämnandet av vissa företeelser. Omnämnandet av något i texter
kan dessutom jämföras med förekomsten av företeelsen i fråga i en omgi-
vande verklighet, vilket i vårt fall skulle exemplifieras av jämförelsen mel-
lan omnämnandet av en bestämd diakoniförståelse och en diakonal praktik.
En kritisk invändning mot innehållsanalysen som metod är att ”texterna
talar till forskaren bara om sådant som forskaren på förhand bestämt sig för
att undersöka” (a.a:79). Texters underförstådda mening men också annat
manifest textinnehåll kan till följd av detta gå förlorat.

Mot bakgrund av den mängd texter runt diakoni som producerats konsta-
terar Alwall (2002) att det idag finns ett stort och växande intresse i Sverige
för diakoni. Texterna behandlar bland annat frågor om diakonala arbetsupp-
gifter, diakonala prioriteringar och kyrkligt aktivas förväntningar. En del är
att beskriva som handböcker och inspirationsskrifter som i vissa fall inklu-
derar teoretiska reflexioner, kyrkohistoriska redogörelser och praktiska in-
fallsvinklar. Andra är historiskt inriktade texter, skildringar av diakonins
utveckling i relation till utvecklingen i samhället men även texter som uti-
från ett praktiskt syfte beskriver diakonins förutsättningar och arbetsformer.
Enligt Alwall har de texter som producerats, även mer uttalat vetenskap-
liga sådana, ofta utförts på uppdrag av kyrkliga instanser med eget intresse
i frågan. Detta resulterar, menar han, i att en viss kyrklig förförståelse av
diakonin och dess betydelse genomsyrar dessa texter (a.a:64). I denna av-
handling refererar jag till författare som representerar hela detta spektrum
av texter, men även till olika officiella styrdokument, församlingars interna
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programförklaringar, artiklar med mera som bidrar till den bild av och si-
tuation inom Svenska kyrkan som jag tecknar. I en systematisk innehåll-
sanalys avgörs urvalet av texter av på förhand fastställda kriterier som
bestämmer vilket material som inkluderas respektive exkluderas från un-
dersökningen. Dessa urvalskriterier eliminerar risken att bara sådant ma-
terial som stöder forskarens hypotes kommer med. I denna avhandling har
ingen systematisk innehållsanalys genomförts, det vill säga, de texter som
ingår är inte valda mot bakgrund av något annat kriterium än att de behand-
lar och diskuterar Svenska kyrkans diakoni. Bergström och Boréus (2000)
anser, som vi sett ovan, att texter speglar både medvetna och omedvetna
föreställningar som människorna i texternas tillkomstmiljöer hyser. Enligt
Alwall genomsyras i stort sett alla diakonitexter av en viss inomkyrklig
förförståelse av diakoni, och detta alldeles oavsett om den text som presen-
teras är en normativ handbok eller resultat från en forskningsstudie. I den
här avhandlingen belyser jag en aspekt som jag menar är grundläggande
och betydelsefull för Svenska kyrkans självförståelse: kyrkans diakonala
uppdrag och i synnerhet detta uppdrags karitativa funktion. Mot bakgrund
av Alwalls antagande menar jag att risken att de texter jag valt snarare
skulle stärka min egen hypotes om detta uppdrags natur än spegla en mer
generell diakoniförståelse är relativt liten. Jag menar dessutom att proble-
met med referenser till ett brett urval av texter, av skilda karaktärer och
tillkomna av olika syften minimeras. Merparten texter är skrivna av inom-
kyrkliga forskare, författare och skribenter. Deras syfte är att kommunicera
en – sin egen– bild av Svenska kyrkans diakoni framför allt till andra inom-
kyrkliga läsare. Genom att läsa dessa olika texter rätt upp och ner, på ett
sätt som liknar den vanliga läsarens sätt att läsa och tolka, menar jag att
det är möjligt att komma en inomkyrklig diakoniförståelse nära. Risken att
diakonitexternas underförstådda mening har gått förlorad i läsningen, är
inte så stor eftersom forskaren, jag själv, har kännedom om den aktuella
genren och övrig diskurs och kontext (Bergström & Boréus 2000:79).

Nyttoaspekten
För det tredje bör det återigen påpekas att avhandlingen, i likhet med den
uppsats varifrån det empiriska materialet är hämtat, saknar alla anspråk på
att vara församlingar inom Svenska kyrkan till nytta. Med detta vill jag
markera avståndet från den nyttoaspekt som fanns med vid genomförandet
av diakonala inventeringar, även om avhandlingens resultat – om de skulle
visa sig vara generaliserbara – likväl kan komma såväl ansvariga inom
Svenska kyrkan på nationell nivå som praktiker på församlingsnivå till nytta.
I vilken mån är då resultaten som avhandlingen genererat att betrakta som
generaliserbara? Frågan om kvalitativ generalisering har särskilt tagits upp
i relation till fallstudier. Stake (1994) diskuterar olika former av generali-
sering, bland andra den naturalistiska och den analytiska formen av gene-
ralisering. Jag menar att de empiriska resultat som avhandlingen utgår från



120

sannolikt har en naturalistisk generaliserbarhet. Denna form av generalise-
ring vilar på personlig erfarenhet och övergår från en tyst kunskap om hur
saker förhåller sig till en explicit påståendekunskap. Som utforskare av
fenomenet församlingsdiakoni kan jag dels utgå från den tysta kunskap jag
har med mig som tidigare verksam församlingsdiakon, och dels utgå från
den samlade erfarenhet jag har fått vid genomförandet av diakonala inven-
teringar men även vid kontakter med bland annat diakoner i samband med
undervisning, föreläsningar etcetera. Jag menar vidare att resultaten av
avhandlingens teoretiska analys sannolikt har en analytisk generaliserbar-
het. Jag anser att resultaten kan ge vägledning för vad som kan komma att
hända, eller vad som redan sker i andra församlingar än de som jag har
undersökt (se diskussionen om resultatens generaliserbarhet i kapitel 8).
Jag har dessutom i mesta möjliga mån argumenterat för mina slutsatser på
ett sätt som skall göra det möjligt för läsaren att bedöma rimligheten i ett
sådant generaliseringsanspråk.



121

Del III. Empiri

I denna avhandlingens tredje del, Empiri, presenteras som rubriken anger
det empiriska material som föreliggande avhandling utgår från. Presenta-
tionen består av två kapitel. Ett första kapitel, Brytningstid, synliggör den
brytningstid medarbetare och förtroendevalda i de församlingar jag under-
sökt uppfattar är för handen. Ett andra kapitel, Församlingsdiakonins tre
fokus, visar hur den uppfattade brytningstiden påverkar församlingarnas
diakonala prioriteringar inom framför allt tre områden: verksamhet riktad
till en äldre kyrkovan generation, verksamhet riktad till en kyrkligt distan-
serad mellangeneration och verksamhet riktad till särskilt utsatta och/eller
marginaliserade grupper.
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Kapitel 6. Brytningstid

Följande kapitel behandlar den brytningstid92 de församlingar jag under-
sökt uppfattar sig stå inför. Kapitel är indelat i fyra avsnitt. Ett första av-
snitt, Församlingar i en brytningstid, presenterar olika orsaker till denna
brytningstid samt vilka krav den uppfattas ställa på församlingarna. Bland
annat ställs nya krav på arbetsmiljön. Ett andra avsnitt beskriver därför
som rubriken anger Församlingen som arbetsmiljö. Inte bara församling-
arna i stort utan i synnerhet den diakonala verksamheten befinner sig i en
brytningstid. Därför får även diakonins förutsättningar i församlingarna sin
belysning både avseende den diakonisyn som förefaller allt viktigare att
artikulera (i avsnittet Diakonisyn), och de förväntningar på en förändrad
diakoniverksamhet som församlingarnas medarbetare omfattar (i avsnittet
Församlingsdiakoni i en brytningstid).

Församlingar i en brytningstid
Att Svenska kyrkans församlingar befinner sig i en brytningstid är en van-
ligt förekommande uppfattning i de församlingar jag undersökt. Medarbe-
tarna och de förtroendevalda lyfter fram olika förklaringar till vad man
uppfattar som orsak till detta brott med gamla positioner.

1. Tillhörighetsfrågor och en ansträngd ekonomi
En förklaring som framför allt förtroendevalda lyfter fram, är tillhörighets-
frågan. Från den 1 januari år 2000 är Svenska kyrkan ett eget trossam-
fund. Detta innebär bland annat att svenska medborgare inte längre auto-
matiskt tas upp som medlemmar i Svenska kyrkan, utan att dopet är
medlemsgrundande. Från årsskiftet betalar den som tillhör Svenska kyr-
kan en frivillig kyrkoavgift istället för som tidigare kyrkoskatt. Antalet
kyrkotillhöriga får således en direkt effekt på församlingens ekonomi. En
kyrkorådsordförande säger att ”den dag människor får se hur mycket pengar
som går till kyrkan – då kommer det att hända saker”.93 En åsikt som förs
fram, är att det framför allt är kyrkligt distanserade höginkomsttagare
som genom sin vana att hantera ekonomiska frågor kommer att begära

92 Även om hela den situation Svenska kyrkan i dagsläget befinner sig i kan beskrivas i
termer av kris - kyrkan är marginaliserad i ett ”avkristnat” samhälle, människor avsäger sig
sin kyrkotillhörighet - och detta även kan sägas gälla de församlingar jag undersökt, väljer jag
att använda begreppet brytningstid. Dels då medarbetare själva använder uttrycket men även
då det signalerar att vi inom församlingarna kan finna (om än retoriska) strategier att ta sig an
en ny tid.

93 På 2001 års deklarationsblankett kunde man för första gången se hur mycket man beta-
lade i kyrkoavgift.
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utträde, och att det således blir angeläget att skapa ett utbud attraktivt
nog för att motivera denna grupp att fortsätta betala kyrkoavgift. I en av
de församlingar jag undersökt utgjorde de förändrade relationerna mellan
kyrka och stat grunden för det förnyelseprojekt, som med syfte att skapa en
fungerande organisation för att möta dessa nya förutsättningar, genomför-
des i mitten av 1990-talet.

2. Risken för ytterligare marginalisering
En annan förklaring som förs fram är risken att kyrkan, till följd av de
förändrade relationerna, ytterligare skall marginaliseras, vilket ställer nya
krav inte minst på församlingarnas relation till det omgivande samhället.
En tidigare studie (Engel 1997) visar att de (kommande) förändrade rela-
tionerna mellan kyrka och stat exempelvis utgjorde det primära skälet till
den ökande betydelse som samverkan mellan kyrka och samhälle tillskrevs
under 1990-talet. För att den marginalisering förtroendevalda och medar-
betarna i studiens sex pastorat upplevde inte skulle öka ytterligare, hade
pastoraten börjat marknadsföra sig och på ett nytt sätt göra reklam för de
verksamheter som bedrevs. Inför 2000-talet, sade församlingarnas före-
trädare, krävdes en kursändring mot en alltmer samhällsorienterad kyrka.
Samverkan framstod vid sidan av diakoni som ett nyckelord med avgörande
betydelse för svenskens framtida vilja att betala en kyrkoavgift (a.a:34). I
fyra av de församlingar jag undersökt är emellertid bristen på relationer till
närområdet påtaglig. Inte nog med att församlingarna av både medarbetare
och förtroendevalda uppfattas som isolerade, de framstår också som osyn-
liga och främmande bland såväl närområdets aktörer som majoriteten av
församlingsborna. Till följd av detta löper församlingarna risk att få ett mins-
kat folkligt stöd (Hjelm 2000). En kyrkorådsordförande menar att det av-
stånd som redan finns ”när församlingen inte känner sina församlingsbor”,
blir än mer accentuerat i förändringstider. Risken för att avståndet ökar
ytterligare uppfattas således som överhängande. Församlingarnas benä-
genhet att förändras kan bli avgörande för människors villighet att, i en
alltmer ansträngd ekonomisk situation, fortsätta betala en kyrkoavgift.

Jag undrar hur det skall gå och hur man ska få medlemmar att stanna kvar och
frivilligt betala kyrkoskatt och allt det här. Jag tror det är nu som man får kliva
upp ur sin törnrosasömn och förklara. (Ordföranden i en socialnämnd, Engel
1997:76)

3. Demografiska förändringar
I vissa av de församlingar jag undersökt frammanar de demografiska för-
ändringar som sker ett brott när tidigare äldretäta innerstadsområden i allt
högre grad bebos av yngre, välutbildade höginkomsttagare. Brottet tydlig-
görs inte minst när församlingarnas utbud av traditionella gudstjänster och
av verksamheter skapade för en äldre generation, uppvuxen i ett enhets-
samhälle med en gemensam värderingsgrund, förlorar sin relevans för yngre
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generationer. Mötet med nya generationer innebär således att man måste
möta å ena sidan behov utmärkande för deras livssituation, å andra sidan
förändrade värderingar och en religiositet som tar sig andra uttryck än de
traditionella. Utvecklingen går dessutom mot en minskad bundenhet till
den geografiska närmiljön. Människor söker sig istället till det utbud de vill
ha. I en församling har en snabb befolkningsökning (till följd av en omfat-
tande inflyttning av framför allt unga familjer) inneburit en särskild utma-
ning. I takt med att församlingen vuxit har även förvirringen och osäkerhe-
ten runt församlingens uppgifter ökat hos medarbetare och förtroendevalda.

4. En förändrad social situation
Vid sidan av de demografiska förändringarna uppfattas den förändrade so-
ciala situationen, med såväl en ny eller fördjupad social utsatthet som för-
ändrade sociala strukturer, ställa församlingarna inför en brytningstid. Män-
niskor i en ny eller fördjupad utsatthet rör sig på gatorna, andra kategorier
av hjälpsökande än tidigare kommer till diakonimottagningarna och såväl
en större ekonomisk utsatthet hos ”fattiga” föräldrar som en ökad arbets-
börda och stress hos ”rika” föräldrar, och konsekvenserna av detta för de-
ras barn och ungdomar, är några av de villkor som uppfattas ställa nya krav
på församlingarnas stödjande och stärkande insatser.

5. Situationen inom medarbetarlaget
Den brytningstid som de demografiska och sociala förändringarna uppfat-
tas ställa församlingarna inför medför nya krav på medarbetarlaget, vilket
i sin tur synliggör den situation som är rådande inom detta. I flera av de
församlingar jag undersökt sägs nuläget inom medarbetarlaget känneteck-
nas av kris. Denna kris kan uppfattas som genererad ur en bristfällig intern
organisation och struktur samt ur en allt för dålig psykosocial arbetsmiljö.
Det uppstår en kris när dessa faktorer sammantaget utgör starka hinder mot
en önskvärd förändring.94 I en församling där en sådan förändring i vissa
avseenden redan skett, kan krisen uppfattas sammanhänga med ett särde-
les högt och ambitiöst förändringstempo som å ena sidan drabbar enskilda
högpresterande medarbetare och å andra sidan gör att helhetssyn och
verksamhetsmål riskerar att gå förlorade. Ann-Sophie Hansson (1999)
menar att kyrkans ”marginalisering i samhället är [dess] största arbetsplats-
problem, genom att det leder till upplevelser av meningslöshet och utbrändhet
hos de anställda” (a.a:76).

94 I ett par församlingar där nya kyrkoherdar varit på väg att tillträda, riktades stora förvänt-
ningar mot dessa nya tjänsteinnehavare och inte minst att de skulle iscensätta uppbrottet från
det gamla.
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6. Kyrkosyn
Förändringstider accentuerar de skillnader i kyrkosyn som finns hos såväl
medarbetare som förtroendevalda i de församlingar jag undersökt, något
som flera uppfattar som den stora stötestenen inför framtiden. Inom för-
samlingarna påtalas en rådande polaritet, bland annat mellan dem som
säger sig företräda en bred folkkyrka och vad de uppfattar som företrädare
för en elitistisk kyrka som underkänner och utesluter såväl vissa medarbe-
tare som församlingsbor; mellan dem som ser församlingen som en avant-
gardistisk utvecklingsenhet som vill erbjuda människor en livsförståelse
och vad de uppfattar som företrädare för en provinsiell, territoriell
församlingssyn som tar hand om de äldre ”för att det är deras församling”.
”Kyrkan ömsar skinn” säger en kyrkoherde, och det finns inte längre något
självklart centrum exempelvis i gudstjänsten, eller någon självklar rele-
vans för människor. Vad innebär det att kyrkan har spelat ut sin traditionella
roll? En kvinnlig präst menar att man måste påbörja den mentala förbere-
delsen inför en tid utan en ”föreningskyrka med aktivt församlingsbyggande
lekmän. En tid när människor kommer för att få kontakt med Gud, ingenting
annat”. En annan medarbetare ser hur effekten av denna situation blir att
arbetslaget ”klamrar sig fast för att överleva och måste hitta på saker för
att hålla människor kvar.”

Jeppsson Grassman (2001:7,121) ser på ett likartat sätt hur ett pågå-
ende paradigmskifte inom Svenska kyrkan medför en identitetskris som
genererar såväl osäkerhet som ”jakt på identitet, uppskattning och exis-
tensberättigande”. Men om samhällsförhållandena förändras och männis-
kors beteendemönster förändras med dem, måste folkkyrkan vara beredd
att ompröva det sätt på vilket den fullgör sitt uppdrag, skriver Dahlman
(1999:86). Engström (1996) menar att Svenska kyrkans storstads-
församlingar i flera viktiga avseenden har nått ett bottenläge. De föränd-
ringar som behöver göras är av så grundläggande natur, skriver Engström
vidare, att en uppstramning av verksamheten knappast är tillräcklig. För-
samlingarna bör inleda en nödvändig reträtt, menar han, ett uppbrott ur
gamla positioner med ”en trött strävsamhet med ’permanenta improvisa-
tioner’” (a.a:7ff). I likhet med medarbetare i de församlingar jag under-
sökt, menar Säfström (1994) att en omprövning av uppdrag och verksam-
heter ytterst blir en fråga om kyrkosyn.

För vilka finns kyrkan till? För kyrkfolket enbart, eller också för dem som utan-
för denna krets behöver hjälp? (Säfström 1994:8)

En ny situation kräver förändrade prioriteringar
Medarbetare och förtroendevalda i de församlingar jag undersökt pekar på
behovet av att omstrukturera församlingsarbetet för att möta en ny situation
och ”satsa på det som är viktigt idag”. Vilka prioriteringar församlingarna
gör framöver uppfattas påverka såväl trovärdigheten inför lokalsamhället
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som de egna medarbetarnas lojalitet. Ett exempel är den församlingspedagog
som säger att hon inte ”kan stå för en kyrka som prioriterar musik på be-
kostnad av barn”. De omprioriteringar som medarbetarna efterfrågar är i
huvudsak av tre slag. Det finns för det första en önskan att ändra fokus från
välbeställda församlingsbor och insatser i välbeställda bostadsområden till
församlingsbor i en utsatt livssituation i mindre välbeställda eller socialt
utsatta områden, och att prioritera grupper där de största sociala behoven
finns. Det finns för det andra tydliga önskemål om att församlingarna skall
förändra verksamheternas inriktning från de äldre till det unga samhället,
till dem som befinner sig i ”glappet mellan förskola och pensionärs-
verksamhet”. Det är i huvudsak kontakten med mellangenerationen, med
personer i yrkesaktiv ålder, som framstår som eftersträvansvärd. Mest an-
geläget förefaller det vara att nå ensamstående. Ensamstående utan barn,
ensamstående mammor, ensamstående pappor eller ”singlar i livskriser”
men även par: småbarnsföräldrar, tonårsföräldrar, unga par i samband med
det första barnet, barnuppfostran eller skilsmässa. Medarbetare nämner
dessutom arbetslösa män och män som ”tillhör den förlorade generatio-
nen” och som i 40–50 årsåldern hamnar i livskris, medelålders människor
generellt och sökare. Vid sidan av mellangenerationen anses det också
vara angeläget att nå unga människor, barn och ungdomar; barn i livskriser,
stökiga mellanstadiebarn och vilsna ungdomar som i kombination med en
normlöshet löper ökad risk ”att ramla in i nåt”. Dessutom finns för det
tredje en önskan att ändra fokus från välbekanta församlingsbor till nya och
okända grupper inom församlingarna. De resurser som idag satsas på tradi-
tionella uppgifter inom församlingshemmens skyddade värld bör istället
användas, som en medarbetare säger, ”till andra grupper i verkligheten”.
Även bland företrädare för församlingarnas närområden framkommer syn-
punkter på att kyrkan behöver göra vissa omprioriteringar i sitt sociala
arbete. En obalans uppfattas råda i verksamheten, men om vissa företrä-
dare menar att kyrkan övervägande prioriterat de välbeställda menar andra
att kyrkan istället prioriterat svaga grupper. Det är viktigt, anser ordföran-
den i en företagarförening, att engagera de starka grupperna i samhället
som har tillgång till makt och resurser att förändra, men också att skapa en
medvetenhet mellan starka och svaga grupper så att en medmänsklighet
som inte är anonym kan utvecklas.

Församlingsverksamheten befinner sig i en brytningstid, och det be-
döms som angeläget att omprioritera inriktningen framför allt från äldre
till yngre, hittills okända, församlingsbor. Det är emellertid svårt att nå
de önskade grupperna och man kan säga att en metodkris föreligger, när
traditionella verksamhetsformer inte svarar mot mellangenerationens
behov. Enligt Juul Jensen (1984) fortgår det praktiska arbetet på ett ru-
tinmässigt sätt så länge traditionella tillvägagångssätt möter bred accep-
tans, men när det traditionella tillvägagångssättet visar sig otillräckligt
inför nya uppgifter och utmaningar uppstår en kris. Vid övergången från



128

det industriella samhället till det så kallade K-samhället (eller tjänste-
samhället) har en ekonomisk recession och en ny strukturell situation följt.
Och för den fungerar inte längre ”traditionella recept” (Elander, Nohrstedt
& Söderfeldt 1985). En medarbetare säger att ”dem vi vill nå, dem når vi
inte, och de som kommer kan vi inte ta emot på ett bra sätt”. En annan
menar att ”det enda vi vet är att vi inte kan göra som vi har gjort förut”.
”Ingenstans kan man göra som tidigare – men gör det” skriver Wirén i en
artikel i Svensk Kyrkotidning (2003:85). Medarbetarna ger olika förkla-
ringar till varför det är svårt att nå mellangenerationen. Å ena sidan förmår
inte församlingarna hitta former för mötet med mellangenerationens ”intel-
lektuella, kreativa konstnärliga, högutbildade, orädda sökare med stora krav”
eller med ”vänsterorienterade föräldragenerationer”. Traditionella grupp-
inriktade verksamheter passar inte heller för de sköra eller udda människor
som söker sig till församlingarna. En orsak kan vara att dessa personer är
för svaga för att ingå i en grupp, en annan att de skapar svåra relations-
problem i grupper de eventuellt ingår i. Å andra sidan uppfattas mellange-
nerationen själv ha vissa hinder för att ta till sig av kyrkans utbud. Ett
sådant hinder kan vara att de har ”väldigt felaktiga uppfattningar om vad
kyrkan gör” och att de utgör ”en generation med fördomar mot kyrkan men
med få erfarenheter, vilket kan utgöra en möjlighet att även överraska posi-
tivt”. Dessutom, menar en medarbetare, är avståndet mellan hjärta och
hjärna långt hos ”intellektuella” – något som antas försvåra deras förutsätt-
ningar att ta till sig vad kyrkan erbjuder. Ett annat hinder kan vara att många
i sin mest aktiva ålder lever sina liv på ett sätt som gör att de har ”tufft att
klara av allt” och hinna med nya engagemang. Det är dessutom inte bara
svårt att nå mellangenerationen, det är också svårt att nå deras ungdomar
och att ”locka” dem till ungdomsgrupper eller konfirmationsundervisning.
Den förklaring som ges är framför allt förändringar som sker inom ungdoms-
gruppen. Det finns så mycket annat som drar; ungdomar är i sig så flyktiga
och svåra att fånga upp. Det blir lätt ungdomarna som stipulerar villkoren
och de kommer ”när det passar dem. Precis som i skolan. Man kommer och
går så länge det är kul”, menar en manlig präst. Det förefaller dock vara
”kul” med resor, och det uppfattas som lätt att få med ungdomar till det
franska klostret Taizé, på sportlovsresor och liknande. Även inom barn-
verksamheten möter svårigheter. För det första uppfattas också barnen vara
alltmer flyktiga, vilket ger en stor genomströmning i olika verksamheter.
För det andra uppfattas församlingarna ha svårt att möta småbarnföräldrarnas
behov. Till följd av förändrade familjetraditioner och en större press på
barnfamiljer generellt, fungerar inte församlingarnas gamla former för barn-
verksamhet. Söndagsskolan passar egentligen inga familjer idag, och för-
skolan sägs främst fungera för stabila kärnfamiljer.

Kyrkan måste förändras, menar flera medarbetare, om den skall ha en
chans att tala till människor och bidra till välfärden. Inom de församlingar
jag undersökt ger medarbetarna uttryck för ett stort mått av självkritik. De
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traditionella verksamheter man fortfarande i stor utsträckning bedriver upp-
fattas inte längre fungera. Församlingarna bedöms inte heller leva upp till
vad de borde göra – exempelvis omvärdera dessa verksamheter, hitta nya
riktlinjer och former att arbeta enligt eller ”spela mer på bortaplan” och
finnas med i det som berör i samhället. Man måste börja inse, menar många,
att församlingarna inte längre verkar i Välfärdssverige. Församlingarna måste
ta aktiv del i den förändrade situationen i samhället. Även om de sägs vara
i färd med att vakna från en slumrande tillvaro, tenderar församlingarna att
fortsätta på precis samma sätt som förut. Men, det är svårt att veta hur
vägen vidare skall se ut. ”När det gäller diakoni som så mycket annat,
famlar vi i osäkerhet” som en medarbetare uttrycker det. Precis som i de
församlingar jag undersökt pekar Jeppsson Grassmans (2001:144) resul-
tat från Uppsala på den starka självkritik som kan finnas inom svensk-
kyrkliga församlingar där såväl det egna arbetssättet som ansatser, attity-
der och prioriteringar möts av ett ifrågasättande.

En ny situation kräver ett förändrat tillvägagångssätt
Församlingarna befinner sig i en brytningstid, och betydelsen av att nå nya
grupper av församlingsbor betonas. De traditionella verksamheter som för-
samlingarna fortfarande till stor del bedriver fungerar emellertid inte, utan
befinner sig i en metodkris. Om församlingarna vill nå nya grupper måste
såväl tillvägagångssätt som utbud förändras.

För det första talar medarbetare och förtroendevalda om behovet av att
rasera den osynliga mur som omger kyrkan idag. En osynlig mur uppfattas
omge kyrkan, och en av orsakerna till att kyrkan kan upplevas främmande
för vanliga människor är att medarbetarna inte förmått förmedla en annan
bild än ”den fördomsfulla traditionella av vad en kyrka kan vara”. Det fram-
kommer synpunkter på att medarbetare för det första kan vara ”för trista”
avseende såväl förhållningssätt som klädsel och stil. För det andra att de
inte i tillräckligt hög grad betonar människors rätt att själva vara med och
påverka hur ”deras” kyrka skall vara. Alwall (2002:72) pekar på hur män-
niskor i det (post-) moderna samhället förutsätts besitta en sådan förmåga
att aktivt påverka och förändra de institutioner de verkar inom. Men inom
kyrkan, menar vissa medarbetare, vidmakthålls känslan av ett vi och ett de
då församlingsbor välkomnas ”hit till oss”, till tjänstemännens kyrka, till en
kyrka som kan framstå som ”fjantig” i ungdomarnas ögon och skapar en
osäkerhet hos de vuxna huruvida man får vara en ”vanlig människa som
dricker, röker och svär” – och ändå vara välkommen.

För det andra finns det ett behov av att skapa en öppen församlingskultur.
Många medarbetare i de församlingar jag undersökt ger uttryck för visioner
om en församlingskultur som är mer öppen och tillgänglig för vanliga
församlingsbor. ”Kyrkan”, säger en diakon, ”måste bli mer av ett hem än en
institution”. ”Församlingshemmet ser så stängt ut”, säger en annan medar-
betare. ”Det är svårt att bara droppa in. Det ser dystert ut och inte så öppet”.
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En attitydförändring behöver komma till stånd, och medarbetare kritiserar
de slutna miljöer som församlingshemmen kan utgöra. Inte sällan, menar
man, föredrar såväl medarbetare som vana besökare i grupper och guds-
tjänster att vara tillsammans med varandra än att skapa en miljö, lättill-
gänglig för alla. 95 Men om det å ena sidan efterfrågas en större öppenhet
begränsas denna å andra sidan av praktiska omständigheter. Den begrän-
sas till exempel av låsta eller svårtillgängliga lokaler. Endast ett (nybyggt)
församlingshem i de församlingar som jag har studerat, kan betecknas som
öppet, både med tanke på lokalernas utformning och på att ytterdörren är
olåst. Ett annat nybyggt församlingshem med samma öppna planlösning är
låst och har porttelefon, och en tredje församling byggde om sin reception
så att besökare numera tas emot av kanslipersonal bakom en glasruta. Öp-
penheten begränsas också av att en del medarbetare, framför allt präster
och diakoner, inte anses vara tillgängliga i tillräckligt hög grad. Den
institutionsmässiga karaktären bevaras när enskilda besökare endast tas
emot under mottagningstid eller på inbokade tider. Önskemål om ett mer
öppet församlingshem väcker dessutom en rad andra frågor, dels om ett
behov verkligen finns (det är få som spontant söker sig till församlingshem-
men), dels om hur den öppenhet man eftersträvar skall vara – och för vilka?
Det finns olika uppfattningar. Vissa medarbetare menar att församlings-
hemmet skall vara en öppen och kravlös miljö som är tillgänglig för alla
eller en tillflyktsort och skyddad plats för dem som faller utanför andra
skyddsnät i samhället. Andra ser församlingshemmet som ett medel för
församlingen att marknadsföra sig och skapa nya kontaktytor gentemot lokal-
samhället i en mer stiftsgårdsliknande verksamhet, där församlingen till-
handahåller såväl lokaler och service som utbildning till exempelvis de
lokala företagen. I vissa församlingar har man startat caféverksamhet för
att öka öppenheten, men utan att nå andra än dem som redan, så att säga,
är ”hemma” i församlingen. I ett nybyggt församlingshem har däremot sopp-
luncher skapat breda och nya kontaktytor. Andra förslag som förs fram på
hur församlingshemmen kan bli mer tillgängliga, är att starta eller utöka de
öppna och kostnadsfria verksamheterna, inte minst olika föräldra-/barn-
grupper, eller att ha ett utbud på tider som även passar dem som arbetar.
Pubkyrkan där människor kan träffas under mer avslappnade former är en
idé. I sin studie av storstadsförsamlingar betonar Engström (1996) på ett
likartat sätt som medarbetare i de församlingar jag undersökt, betydelsen
av en öppen församlingskultur. Att göra församlingen till en läkande miljö –
med tro, hemkänsla, ömsesidigt ansvar samt kulturell stimulans - anser han
vara en av de utmaningar storstadsdiakonin står inför. Men även Engström

95 Samma behov av att ”öppna upp” församlingshemmet kommer till uttryck i senare ge-
nomförda inventeringar. En kvinnlig präst beskriver exempelvis det egna församlingshemmet
som ”hysteriskt låst”. Engel, C. (2003) På väg…? Diakonal inventering i Bromma försam-
ling. En analys av diakonins interna förutsättningar. Internt arbetsmaterial, Bromma försam-
ling.
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ser detta som en motbild till hur många församlingar fungerar idag, med
exkluderande strukturer både i gudstjänst- och församlingsliv (a.a:74).
Det finns för det tredje ett behov av att skapa mötesplatser av olika karaktär.
Om ett öppet församlingshem utgör en typ av mötesplats, utgör lokaler i
olika bostadsområden en annan. Sådana lokala kvartersgårdar kan vara ett
sätt för medarbetare att dels nå ut i hela församlingen, dels skapa kontakt-
ytor i exempelvis invandrartäta förortsområden. Det kan dessutom vara ett
sätt att erbjuda helande och gränsöverskridande miljöer där både mer och
mindre resursstarka personer ”möts lika naturligt som att gå på bio”, där
nya kontakter knyts och nätverk bildas. Den typen av mötesplatser saknas
i stor utsträckning idag, och medarbetares kontakter centreras i hög grad
till församlingshemmen och till dem som söker sig dit. Församlingarnas
räckvidd blir begränsad och såväl mer geografiskt avlägsna områden som
områden med påtalat stora sociala behov kan falla utanför medarbetares
kontaktytor. En annan form av mötesplats som framhålls som särskilt ange-
lägen för att nå nya grupper av församlingsbor, är olika kunskapsfora. Tema-
kvällar av hög kvalitet med inbjudna föreläsare, kurser i kristen tro där man
träffas, äter och samtalar samt församlingsaftnar med ämnen som är rele-
vanta för andra än de traditionella gudstjänstbesökarna är några av de ex-
empel som nämns. Den mötesplats som kanske framhålls som allra vikti-
gast för att attrahera den kyrkligt distanserade mellangenerationen – också
för att ge dem en förändrad bild av kyrkan – är gudstjänsten, dock inte i sin
traditionella form utan i form av alternativa gudstjänster, där man dels beto-
nar meditation, tystnad, lyssnande, stillhet och retreat, dels berör ange-
lägna frågor (exempel på det senare kan utgöras av temamässor runt bar-
nens situation i samhället). Medarbetarna efterfrågar gudstjänster med mer
liv i, som kan vara allvarliga utan att vara tråkiga, som är mer sökande och
öppna än liturgiska och man påtalar behovet av att förenkla eller översätta
språk och ritualer så att gudstjänsten blir meningsfull för fler.

Man borde ta bort mystiska inslag som rökelse och annat som folk inte förstår
och som bara skapar förvirring. (Manlig förtroendevald)

Musiken spelar en viktig roll och många medarbetare anser att den kan
attrahera grupper som annars sällan söker sig till kyrkan. En annan sida av
öppenheten är att öka tillgången till heliga rum – både genom att kyrkorum-
men hålls öppna i större utsträckning än idag och genom att de får bli
platser för stillhet och andlighet för alla. Människor har rätt till kyrkorum-
met, säger en församlingspedagog, och de skall inte behöva känna att man
måste kvalificera sig för att få komma in. Bäckström och Bromander
(1995:140) har visat hur kyrkorummet, genom att bidra till människors
livskvalitet och kulturidentitet, kan betraktas just som en rättighet som det
svenska folket skall ha tillgång till för att kunna leva ett rikt liv. En kyrka
som möter andliga behov på ett nytt sätt efterfrågas även av företrädare för
församlingarnas närområden. Det finns, menar en polischef, en möjlighet
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för kyrkan att verkligen bli kyrka i en djupt religiös mening. Ett sätt är att
”bli en kyrka att hålla i handen mitt i den oro som är idag”. Ett annat att bli
gränsöverskridande och hitta nya sätt att formulera ”det som är starkare än
oss själva” och erbjuda nya former för möten som kan ge andlig energi,
stillhet och kraft. ”Kyrkan skulle behöva ha en mer modern inriktning”,
säger en socialsekreterare.

Det bor många här som har varit politiskt aktiva och vänt sig bort från kyrkan
men som idag, när politiken inte räcker, har blivit andliga sökare.

För det fjärde ökar kravet på medarbetare att skapa relevanta och menings-
fulla möten. Kyrkans arbete har idag ingen självklar relevans för
församlingsborna, så den enskilda medarbetaren uppfattas för det första ha
ansvar att i redan befintliga kontaktytor se var behoven finns, till exempel
hos dopfamiljen eller bland körbarnens föräldrar; och för det andra ha an-
svaret för att nya kontaktytor etableras och skapa en relevans i mötet med
enskilda människor. Den enskilda medarbetaren förväntas således finna nya
vägar till en utökad direktkontakt med människor och bidra till att de möten
som kommer till stånd dessutom är genuina och att samtalen berör de ”djupa
skikten”, berör frågorna runt meningen med livet. Man bör heller inte väja
för kontroversiella ämnen, utan formulera gemensamma dilemman, artiku-
lera vår tids svåra frågor och skapa dialog exempelvis om de sätt på vilka
vuxna skadar barn, om homosexualitet eller New Age. Man bör även, som
en manlig präst uttrycker det, börja berätta ”the big story om kyrkans kärna
och inte som hittills nöja sig med den lilla historien om fru A i socknen ute
på landet.” Inte sällan uppfattas dock församlingsmedarbetare vara alltför
bundna av traditionella former för att finnas till för människor på ett önsk-
värt sätt, och mer upptagna av att göra saker för människor än av att verk-
ligen möta dem. Bland företrädare för församlingarnas närområden fram-
kommer en åsikt om att kyrkan inte har skött sin uppgift som den borde,
utan att avståndet till vanliga människor har ökat alltmer. En orsak till detta
uppfattas vara att kyrkan är dålig på att skapa mental stimulans och erbjuda
intellektuella utmaningar i mötet med enskilda. ”Trenden för dagen är det
personliga mötet” menar en marknadschef. ”IT-samhället skapar ny efter-
frågan på mänsklig kontakt.” Det genuina mötet kan vara ett sätt att mötas
utan avsikt att göra någon till kristen, men det kan även vara ett sätt att
skapa en ”väckelse för vanliga vuxna”. Människor kommer inte för att ta
del av olika verksamheter utan de kommer, anser en präst, enbart för ett
möte med Gud. I en studie från en av Stockholms innerstadsförsamlingar
betonar Winther, Olofsgård och Fägerhall (1999) på ett likartat sätt som
medarbetare i de församlingar jag undersökt, mötets betydelse.

På något sätt blir varje möte med en enskild människa än viktigare i en tid som
vår där individualismen är förhärskande och inga mallar längre gäller. (Winther,
Olofsgård & Fägerhall 1999:3)
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Men även om de flesta som företräder traditionella organisationer och kyr-
kor säger att de uppskattar mötet och dialogen och önskar se mer av dialog
i sitt sammanhang, menar Gustafson (1999) att

… äkta dialog som verksamhet är nytt och utmanande. Det gäller inte minst
inom de organisationer där man tidigare mest tänkt utifrån sin roll som produ-
cent eller konsument. (Gustafson 1999:47)

För det femte behöver kyrkan bli synlig och närvarande i samhället. Bety-
delsen av att medarbetarna blir mer närvarande i lokalsamhället är något
som genomgående betonas i de församlingar jag har studerat. Det efterfrå-
gas en större öppenhet och en frimodighet att samverka med närområdets
representanter, såväl i vardagsverksamheter som på en strukturell nivå och
inom ramen för olika nätverk. Församlingarna måste börja ta sin naturliga
del i vardagsarbetet runt frågor om etik, moral, värderingar och förhåll-
ningssätt, bland unga, barn, vårdpersonal, företag m.m. Man bör även öka
sin tillgänglighet i samband med kriser, död och sorg både för enskilda och
för olika personalgrupper, exempelvis genom samtalsgrupper, utbildningar
och handledning. Förväntningarna på en ökad synlighet riktas i första hand
mot präster och diakoner, som ”istället för att avsätta tid till äldrearbetet
borde ge sig ut på gator och torg”, och mot dem som arbetar med ungdo-
mar.

Man måste ut! Man kan inte bara låsa in sig i en förvaltningsbyggnad. (Manlig
präst)

Samarbete och delaktighet i lokala nätverk, skolkontakter och lektionsmed-
verkan betonas samt att ungdomsarbetare, gärna närmare ungdomarnas
ålder än de många medelålders församlingspedagogerna, rör sig i ungdo-
marnas miljöer – på caféer och ungdomsgårdar, utanför lokaler och i parker
där ungdomarna befinner sig. Kan församlingarna påvisa att de bedriver ett
bra och relevant ungdomsarbete uppfattas detta i sin tur kunna medverka
till att kontakter med den föräldrageneration man är angelägen att nå eta-
bleras. Överlag betonas att församlingarna behöver bli bättre på att mark-
nadsföra sig, och att göra detta på ett kvalitetsmässigt bra sätt.

Vi är rysligt dåliga på att marknadsföra oss. Att synas på medborgarkontoret är
ett fruktansvärt framsteg. (Manlig präst)

Även företrädare för församlingarnas närområden efterfrågar en kyrka som
är närvarande och integrerad i samhället. Kyrkan behöver för det första
finnas på gator och torg för att nå ut till folk, och för det andra finnas närva-
rande i och vara integrerad med samhällets olika insatser för att helheten
skall bli komplett. Inte minst i ungdomsarbete är det av vikt att såväl för-
äldrar som företrädare för myndigheter och frivilliga organisationer finns
med, tillsammans. Kyrkan uppfattas emellertid ha svårigheter att nå ut till
allmänheten och skapa ett förtroende. ”I framtiden kommer den uppsökande
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kyrkan att behövas ännu mer än idag” skriver Ewalds, Fanuelsen Jensen,
Lindström och Sverrisdottir (1999:64), ”både i storstäder och i mindre
samhällen”. Ett exempel från Danmark pekar på samma önskvärda föränd-
ring från en ”kom-til-os-kirke” till en ”gå-ud-kirke” (a.a:39).

Kunskap, kompetens och kvalitet
Kravet på att församlingarnas verksamheter håller en god kvalitet har ökat.
Kyrkans framtida trovärdighet uppfattas hänga samman med i vilken mån
församlingarna höjer såväl medarbetarnas professionalitet och kompetens
som kvaliteten på de insatser man erbjuder. ”Det räcker inte längre”, som
en medarbetare säger, ”att bara låta människor träffas”. Medarbetare i de
församlingar jag undersökt poängterar att församlingarna måste bli profes-
sionella i allt de gör – från verksamheter till informationsmaterial och kva-
liteten på föreläsare. När arbetsbelastningen blir för hård eller uppgifterna
för splittrade kan detta leda till att församlingsarbetet inte uppfattas som
professionellt. När arbetet dessutom fortgår i alltför slutna grupper går den
bredd som leder till kunskap och utveckling förlorad. Ett sätt att höja kvali-
teten på församlingsarbetet är att omorganisera det. Ett mer gemensamt
arbete ger ett nytt sätt att se, men det ger dessutom en ökad trygghet att
anta nya utmaningar.

Är man på sin egen scen – då är man trygg. På en annan scen då måste man lita
på varandra. Vara en grupp.

Även om många medarbetare ”drar utåt” och vill närma sig grupper utanför
den traditionella verksamheten kräver detta en kulturkompetens. En sådan
kompetens kan såväl innefatta en kunskap och beredskap att möta dagens
tuffa ungdomskultur som en vana och fallenhet att möta de resursstarka
innerstadsbornas vardagsliv. Det finns även en tydlig efterfrågan på en kom-
petens, eller förtrogenhetskunskap, som man bara får genom utförande och
erfarenhet av praktiskt socialt arbete. Det är genom en kompetens som byg-
ger på praktisk erfarenhet som församlingens arbete kan väcka ett genuint
intresse hos exempelvis socialtjänst eller polismyndigheter. Genom att er-
bjuda en bra verksamhet och visa sig utåt genom att göra något bra skapas
ett intresse.

Hade vi entusiasm, skulle vi inte nöja oss med att gå in i det konsultaktiga i
förbifarten, utan istället jobba och dra till oss folk som kommer och frågar: Hur
gör ni för att få det att fungera? (Manlig präst)

Ett kvalitativt gott arbete, och inte minst en diakoni som på ett sådant kom-
petent sätt vänder sig till utsatta grupper, uppfattas öka församlingarnas
trovärdighet.
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Förväntningar från församlingarnas närområden
Inte bara församlingarnas egna medarbetare och förtroendevalda efterfrå-
gar en kompetens- och kunskapsutveckling inom verksamheterna, utan
samma förväntningar har jag funnit hos företrädare för församlingarnas
närområden. För det första finns det åsikter om att församlingarna behöver
utöka sin kunskap om övriga instanser i samhället för att på ett fullgott sätt
kunna hänvisa enskilda vidare vid behov. För det andra efterfrågas kyrkans
insatser inom olika områden under förutsättning att det antingen finns en
kunskapsmässig kompetens, exempelvis att föra rådgivande samtal med
föräldrar, eller att församlingen bygger upp en egen kunskap. Det kan vara
kunskap om fysiska funktionshinder och de funktionshindrades situation,
om invandrar- och flyktingfrågor, om lagar och regler som berör psykiskt
funktionshindrade eller runt alkoholproblem och annat missbruk. En tes
som Murray och Rönnblom (1999:32) för fram, är att de svenska
kyrkoförsamlingarna brister i nödvändig kunskap om utsatta grupper. San-
dahl (1998:23) visar att församlingarnas önskemål när de söker en diakon
endast i tio procent av de platsannonser hon studerat handlar om en diakon
med yrkeslivserfarenhet eller särskilda specialkunskaper. Men företrädare
för församlingarnas närområden efterfrågar inte bara kunskapsmässig kom-
petens utan även en social kompetens för att församlingarnas medarbetare
skall kunna ingå i olika nätverk och nya samarbetsformer. Kyrkans företrä-
dare, menar en polismästare, måste även lära sig att ”mingla” bland ung-
domar och finnas med som en naturlig del av samhället, sida vid sida med
polis och föräldrar. Detta kräver i sin tur en förmåga att å ena sidan kunna
gå in i en annan värld och skapa en dialog, samtidigt som man å andra
sidan behåller den egna värdigheten. Det finns dessutom många andra tan-
kar om samarbete som kan iscensättas under förutsättning att det finns
någon präst, diakon eller annan från församlingen som är ”rätt person” för
detta. I flera fall intar närområdets företrädare en avvaktande hållning till
ett samarbete, för även om man efterfrågar en viss funktion är det den
enskilda prästen eller diakonen som blir avgörande för huruvida ett samar-
bete kommer till stånd.

Det är svårt att veta vad man kan förvänta sig för professionalitet. Det är en
sådan pedagogisk spännvidd på präster i Svenska kyrkan, så det beror mycket på
den enskilda personen. (Enhetschef inom Socialtjänsten)

Även om man ser behovet av exempelvis en sjukhuspräst förhåller man sig
avvaktande tills man lär känna den enskilda prästen och får en relation till
honom eller henne. Som ansvarig vill man kunna gå i god för kyrkans repre-
sentant innan denne exempelvis får uppdrag att handleda en personalgrupp
eller blir inbjuden att samtala med ungdomar i den lilla skolenheten. Den
personliga kompetens man efterfrågar sammanhänger med den personliga
mognaden och vissa önskvärda egenskaper som framstår som rätt för ett
samarbete:
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- att utifrån en jämlik nivå klara av att förmedla sina egna tankar
runt livet, och att utan att påverka klargöra viktiga aspekter på
död, känslor etc.

- att vara komfortabel med att bara vara och invänta de livsfrågor
som kan komma upp, exempelvis inom öppenvården för
psykiskt funktionshindrade

- att kunna hantera ett kontaktarbete med missbrukare som ”dels
har djupt rotade fördomar mot vanliga människor, dels då
arbetet är så trögt och går framåt endast med små, små steg”

- att kunna möta en ibland mycket djup problematik. Svårigheten
att hitta präster som kan hantera själavårdande samtal till
exempel i samband med incest, påtalas

- en medvetenhet om såväl de egna fördomarna som den person-
liga inställningen till exempelvis sexualitet, invandrare, miss
bruk och alkoholproblematik.

I en studie av socialtjänstens förväntningar på kyrkans diakonala arbete
(Engel 1997) visade sig tre förutsättningar vara av vikt för att socialtjänsten
skulle inleda ett samarbete med den lokala församlingen:

- goda personliga relationer mellan företrädare för de två
organisationerna

- ett gemensamt och för båda parter relevant mål för samarbetet

- en ömsesidig kunskap såväl om de respektive verksamheter man
bedriver som om den övergripande situationen i samhälle och
närområde (Engel 1997:71).

Internt inom de församlingar jag undersökt styrs samarbetet ofta av person-
lighet snarare än av funktion och kompetensområde. I en församling uppger
medarbetarna att de väljer bort diakonerna som samarbetsparter, men inte
beroende på en bristande tilltro till deras kompetens, utan mer beroende på
bristande personkemi. När vissa medarbetare ifrågasätter diakonin är det
sällan funktionen, utan istället utformningen församlingens diakon/diakoner
ger verksamheten, man kritiserar.

En ny situation skapar behov av analys och dialog
I den rådande situationen framstår behovet av reflexion och gemensamma
överläggningar allt tydligare. För det första kräver djupgående förändringar i
det omgivande samhället eftertanke och förnyelse och skapar behov av att
såväl utvärdera som omvärdera det arbete som utförs. För det andra behöver
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den inbördes dialogen stärkas, eftersom ett förnyelsearbete inom olika verk-
samheter skapar en otydlighet som kan medföra en ökad osäkerhet inom
arbetslaget. De församlingar jag undersökt, förutom ett par av distrikten,
uppfattar att det finns en uppenbar brist på konstruktiv dialog inom såväl
medarbetarlag och kyrkoråd som mellan anställda och förtroendevalda. Lika
tydlig är den önskan som finns om att man inom både medarbetarlag och
kyrkoråd påbörjar en dialog – och att man dessutom ser denna dialog som
startpunkten för en ny process. En ständigt fortgående dialog skulle vara ett
uttryck för en acceptans av ett församlingsliv i ständig förändring.

Det finns en rad frågor som man inte kan besvara och vi behöver inleda en stän-
digt pågående process där man brottas med frågor som aldrig kan bli färdig-
behandlade. (Manlig kyrkoherde)

Många av medarbetarna uppfattar att kyrkoherdarna alltför sällan samtalar
med sina anställda runt verksamheternas inriktning, utförande och mål.
Det efterfrågas mer feedback och att kyrkoherdar ger sina medarbetare
positiv bekräftelse. I en församling genomför kyrkoherden inga enskilda
utvecklingssamtal med sina anställda och där, som i andra församlingar,
uppfattas kyrkoherden välja vilka medarbetare han talar med – istället för
att föra en dialog med alla. Bristen på gemensam dialog innebär att alla
inte kommer till tals på lika villkor. ”Man ska inte”, som en medarbetare
uttrycker det, ”behöva armbåga sig fram”. Det finns även en övergripande
efterfrågan på samtal inom medarbetargrupperna. Personalmöten handlar
mer om information och om att ”planera in nästa termin efter de gamla
hjulspåren” – ”än om det som berör på djupet”. Det är svårt att mötas i
väsentliga frågor och många medarbetare anser att det saknas ideologiska
samtal, samtal om livsfrågor och om allvarliga saker. Ann-Sophie Hansson
(1999) bekräftar upplevelsen av att det är svårt eller rent av omöjligt att
diskutera tros- och livsåskådningsfrågor internt inom församlingar.

Detta är intressant och gissningsvis unikt för en organisation att man inte re-
flekterar över det som är själva utgångspunkten för verksamheten. (Hansson, A-
S. 1999:93)

En konsekvens av detta i de församlingar jag undersökt är att en ömsesidig
insyn verksamheter och tjänster emellan, samt den förståelse och bekräf-
telse som en sådan insyn kunde medföra, uteblir. Vissa anser att detta leder
till en osäkerhet huruvida det arbete som utförs dels är det rätta, dels motsva-
rar övriga medarbetares och förtroendevaldas förväntningar. Att få konstruk-
tiva samtal till stånd inom medarbetarlaget anses av många vara den största
utmaningen inför framtiden. Sådana samtal utgör grunden för ett samarbete
och en gemensam satsning. När diskussioner pågår i små grupper eller mel-
lan vissa inom personalen istället för i ett gemensamt och öppet forum, kan
de beslut som fattas få svårt att vinna legitimitet hos övriga medarbetare. I
vissa församlingar blir personalgruppens svårigheter att kommunicera och
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gemensamt lösa situationer uppenbara när ledningen kallar in externa kon-
sulter. ”Varför”, frågar sig en diakon, ”kan inte vi klara av sådant själva?”
Det goda samtalet medarbetare emellan framhålls även som betydelsefullt
ur ett personalvårdande perspektiv, dels genom att skapa fruktbara samtal
där det idag råder spänningar (exempelvis mellan ”förnyare” och
”bevarare”), dels genom att skapa en djupare gemenskap mellan medarbe-
tarna och befrämja den ömsesidiga omsorg som många menar saknas.

Idag sköter alla sitt. Ingen ifrågasätter om någon behöver hjälp, och om någon
har haft det tungt så är det ingen som hoppar in för att avlasta. (Manlig präst)

För mycket ensamarbete i kombination med bristen på kommunikation för-
svårar dessutom för vissa medarbetare att delta med sina idéer och åsikter,
men även kritiska synpunkter och ett ifrågasättande kan utebli i sådana
situationer. Ann-Sophie Hansson (1999) menar att en orsak till att konflik-
ter uppstår inom Svenska kyrkan, är att konflikter är förbjudna.

… det ligger s a s outtalat i kulturen att man inte bör ha konflikter därför att
dessa ses som något för organisationen motsägelsefullt. (Hansson, A-S 1999:88)

En förklaring till att en gemensam dialog inte kommer till stånd i de för-
samlingar jag undersökt uppges vara bristen på tid. En annan är att man
saknar vana att samtala på ett konstruktivt sätt medarbetare emellan. En
tredje förklaring är att skapandet av nya forum skulle kräva att något som
fungerat (eller snarare inte fungerat) på ett visst sätt under lång tid föränd-
rades.

Vi måste sätta oss ner och prata, men det blir aldrig av eftersom det har varit så
här under alla år

För att en förändring skall komma till stånd behöver ledningen på ett tydligt
sätt både markera att detta är en prioriterad uppgift och skapa de organisa-
toriska förutsättningar som behövs. Även inom ramen för kyrkorådens sam-
manträden påtalas avsaknaden av diskussioner runt församlingens mål och
inriktning, till förmån för samtal av administrativ och operativ karaktär.
Avståndet och utbytet mellan medarbetare och förtroendevalda uppfattas
ofta som allt för stort. Bristen på gemensam dialog mellan anställda och
alltmer aktiva förtroendevalda uppfattas av vissa som en misstroendeför-
klaring mot de anställda. I ett par församlingar uppfattas avståndet ha blivit
större, och medarbetarna bjuds inte längre in till kyrkoråden för att presen-
tera sina verksamheter. Detta kan i sin tur öka osäkerheten hos kyrkorådets
ledamöter, inte minst avseende församlingens diakonala verksamhet, och
diakoni blir därför något man ytterst sällan berör. En kyrkorådsordförande
anser att den osäkerhet som följer på ledamöternas okunskap om diakoni
leder till att man prioriterar exempelvis ekonomiska frågor.
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Men det åligger varje förtroendevald att skaffa sig de kunskaper som erfordras
för att fullfölja sitt uppdrag. (Manlig kyrkorådsledamot)

Några kyrkorådsledamöter har sökt ett närmare utbyte med de anställda,
men har blandade erfarenheter av detta. En ordförande uttrycker en rädsla
för att uppfattas som ”snokande” av de anställda, och har istället valt en
mer avvaktande hållning. En annan förtroendevald, ordförande i ett diakoni-
utskott, har sökt en större delaktighet men mött motstånd från diakonernas
sida.

Behovet av dialog gäller inte bara den enskilda församlingen internt.
”Kanske är det så”, säger en medarbetare, ”att kyrkan inte är nödvändig
för folk, men att dialogen är nödvändig för kyrkan?” En dialog skulle kunna
skapas med församlingsbor runt kyrkans kärna, säger en präst, eller, säger
en annan, runt den traditionella manliga bilden av kyrkan som utmanas i ett
helt kvinnligt arbetslag. Även företrädare för församlingarnas närområden
efterfrågar kyrkan som dialogpartner i ”livsväsentliga frågor”. Församling-
arna skulle till exempel kunna etablera nya former för detta genom att

- fungera som samtalsledare i självhjälpsgrupper

- delta i pågående dialoger i närområdet genom att ta upp ge-
mensamma frågor om etik och moral inom exempelvis polisens
grannsamverkan

- utöka utrymmet för dialog inom de egna verksamheterna ge-
nom att ta in RFSL i konfirmandverksamheten eller genom att ta
hjälp av andra i närområdet med stor erfarenhet av socialt arbete
runt exempelvis missbrukare, aidssjuka och ungdomar.

En övergripande dialog anses dessutom behöva initieras över församlings-
gränserna, något som Smedberg (1997) instämmer i. De utmaningar vi ser
i Stockholms stift idag är inte bara upp till varje enskild församling eller
ens upp till enskilda kontrakt att anta, skriver hon.

Det krävs mer av samordning och gemensamma strategier. Det handlar om att ta
till vara och använda resurser, personal och pengar, på bästa ekonomiska sätt.
(Smedberg 1997:12)

En efterfrågad diskussion runt församlingarnas prioriteringar
Medarbetarna i de församlingar jag undersökt pekar, som vi har sett, på
behovet av att omprioritera inom församlingarnas verksamheter, och detta
behov väcker i sin tur en rad frågor som är angelägna att diskutera. En
första fråga att behandla gemensamt gäller vilka som är eller bör vara
församlingens målgrupper – och vilka man kan eller skall lämna. En andra
fråga gäller hur man skall förhålla sig till den specifika befolkningen i det
egna närområdet, som kanske präglas av resursstarka innerstadsbor och en
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citybefolkning som inte bor utan endast arbetar inom församlingens grän-
ser, eller av boende som pendlar från den egna kommunen till innerstaden.
Hur skall man dessutom förhålla sig till vad som betecknas som särskilt
utsatta grupper i samhället? De finns, kommer att finnas – men hur skall
församlingarna bemöta dem, och vad innebär det att som kyrka ”stå upp för
de svaga”? Frågan om prioriteringar blir för det tredje även aktuell avse-
ende arbetssätt. I vilken omfattning skall man prioritera gudstjänster dit det
kommer ett fåtal i förhållande till en mer utåtriktad verksamhet som på sikt
kan nå fler? Vilket är det mest rationella sättet att använda församlingens
anställda? Att människorna skall komma till dem, eller att de anställda
skall gå ut där människorna är? Det är en svår balansgång, påpekar flera
medarbetare, att å ena sidan bedriva ett utåtriktat kontaktskapande arbete
och å andra sidan ha resurser för att möta den ökade efterfrågan på försam-
lingens tjänster som eventuellt följer på ett sådant arbete. Om man väljer
att gå ut, måste man även förutse problemen med de goda möjligheterna.
Församlingarna måste dessutom bli mer bekanta med situationen och vill-
koren i det egna närområdet. Ett utökat ”seende” ställer även nya krav på
reflexion.

Det är bra att se behoven, men det betyder inte att bara för att de finns, är vi
kallade att åtgärda. (Kvinnlig diakon)

Eventuella nya insatser kräver även reflexion, inte minst över motiven bakom
dessa, ”varför vi gör som vi gör, och för vems skull vi gör det” som en
medarbetare uttrycker det. Detta uttalande pekar mot de olika uppfattningar
som finns runt ursprunget till vissa verksamheter. Det finns å ena sidan en
skepsis mot att verksamheter kommer till stånd men även vidmakthålls
mer utifrån vad enskilda medarbetare uppfattar som roligt eller känner sig
trygga med än utifrån vad som behövs. Å andra sidan finns det åsikter om
betydelsen av att medarbetarna gör det de är duktiga på eller känner för
samt att de får den uppbackning och de resurser som behövs i detta. Mot
denna bakgrund är det angeläget att analysen, som en medarbetare säger,
”börjar i rätt ände”, både för församlingen i stort och för den enskilda med-
arbetaren. Analysen kan å ena sidan företas utifrån en önskan att försam-
lingen i sin satsning framåt på ett tydligare och mer profilerat sätt skall
vara kyrka. ”Vi måste veta vad det är att vara kyrka när vi möter framti-
den”, säger en präst. ”Idag lever vi inte upp till det vi borde göra.”

”Att möta människor, att vara kyrka… Vi kanske inte är det, utan istället är
bundna av för mycket traditioner”. (Församlingspedagog)

Medarbetare som förespråkar en sådan analys, vill ha en tydligare kristen
profil på de verksamheter man bedriver. De vill tydliggöra att även ”so-
ciala verksamheter” vilar på ett kristet fundament. De vill också svara mot
behovet hos människor i det moderna samhället på ett andligt och existentiellt
plan, men även föra fram den kristna etiken i samhället. En församling som
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vill vara tydlig med sin kristna profil förutsätter i sin tur medarbetare som
”själva lever i det man vill ge åt andra”. Vill församlingen visa på en kris-
ten människosyn måste medarbetarna omfatta en sådan i sitt eget liv och
handlande, och vara tydlig i sitt kristna budskap. Utsagor som ”det är inte
mycket som lever här” och ”vi måste leva som vi lär”, pekar mot en upp-
levd brist på tydlighet i medarbetarnas egen troserfarenhet. Behovet av att
analysera medarbetarnas personliga motiv till sina kyrkliga tjänster beto-
nas.

Analysen kan å andra sidan utgå från, inte det motsatta, men väl frågan
om hur församlingen genom en profil som inte är ”så jättekyrklig” kan söka
nya vägar till andra grupper än traditionellt kyrkliga. För det första finns det
många sökare idag, människor man kan möta genom att själv, som
kyrkoarbetare, dela sitt sökande och sin längtan med. För det andra finns
det många människor som upplever sig som sårade, eller som faktiskt blivit
sårade av olika institutioner i samhället. Såväl medarbetare som företrä-
dare för församlingarnas närområden menar att mötet människor emellan i
många fall är det primära, i motsats till att komma som representant för
kyrkan. Man nämner bland annat arbetet med invandrargrupper eller ung-
domar, då kyrkan som en bland alla andra kan göra insatser ”men utan att
vara så kyrklig”. En särskild uppgift för församlingarna kan vara att hitta de
personer som ingen annan når. Det kan handla om människor som till följd
av tidigare erfarenheter av myndigheter eller av kyrkan är misstänksamma
eller skäms, och därför inte nås av den hjälp och det stöd de behöver.

Time-out! Tid för analys och eftertanke – och förbättrade villkor
När traditionella verksamheter har förlorat eller är på väg att förlora sin
relevans efterfrågar många medarbetare en time-out. De vill ha ett avbrott
från den pågående verksamheten, ett avbrott som ger dem tid till eftertanke
och analys, till den utvärdering som de önskar men också tid till att ut-
veckla och förändra arbetsvillkoren inom församlingarna. När en försam-
ling befinner sig ”i kris” saknar framtidsvisioner intresse innan förbätt-
ringar avseende arbetsledning, strukturella och organisatoriska villkor
kommit till stånd.

Det inte går att ha visioner och tänka framåt när det är som det är. All energi
går åt till annat…

Även om medarbetarna inte uppfattar en time-out som möjlig att genom-
föra, kan denna ”önskedröm” synliggöra upplevelsen av hur svårt en önsk-
värd dialog har att komma till stånd i den rådande situationen. Hittills har
som vi sett ett tillstånd av icke-dialog varit rådande inom församlingarna,
och medarbetare frågar sig om den önskade dialogen kan komma till stånd.
En faktor som är av avgörande betydelse är de arbetsvillkor som råder, och
följande avsnitt kommer därför att belysa hur medarbetare uppfattar sin
arbetsmiljö i de församlingar jag undersökt.
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Församlingen som arbetsmiljö
I flertalet av de församlingar jag undersökt har psykosociala utredningar
föranledda av svårigheter i den interna arbetsmiljön, genomförts. Medar-
betare beskriver en arbetssituation präglad av ensamarbete, tydliga revir
mellan olika ansvarsområden och inre tävlan. Inte sällan krävs det vassa
armbågar och en förmåga att göra sig hörd för att få såväl bekräftelse som
de resurser man önskar till sin egen verksamhet. Arbetssituationen inom
församlingarna påverkar personalomsättningen, och inte minst omsättningen
på präster påtalas. Konsekvenser av detta kan vara att mycket arbete som
skulle kunna utföras inte kommer till stånd, men även att enskilda medarbe-
tare som betecknas som särskilt ”duktiga” och som har förtroende hos
församlingsbor utanför de traditionella verksamheterna, inte stannar kvar.
Det finns en risk att församlingsarbetet till följd av detta utarmas. I vissa
församlingar kan man se en tendens att det å ena sidan finns mindre
förändringsbenägna medarbetare som tjänstgjort under lång tid i försam-
lingarna, och å andra sidan mer förändringsbenägna medarbetare som an-
tingen lämnar sina tjänster efter en kortare anställning, eller som stannar
kvar i en arbetssituation som de ofta uppfattar som frustrerande och isole-
rad. I ett par församlingar påtalas svårigheten för nya medarbetare att bli
insläppta i och göras delaktiga i en invand arbetsgrupp. Det finns ingen
vana inom församlingarna att följa upp de egentliga orsakerna till varför
enskilda medarbetare lämnar sina tjänster, och det efterfrågas rutiner för
att dessa erfarenheter, som är viktiga för att förbättra arbetsmiljön, tas till
vara. Det finns även positiva synpunkter både på en omsättning av medar-
betare som kan vara stimulerande för arbetsgruppen, och på en mer kon-
stant grupp av medarbetare, vilket i sin tur uppfattas skapa ett viktigt igen-
kännande hos församlingsborna.

Arbetsrelaterad stress är ett återkommande tema. ”Kyrkan sliter ut sina
anställda” säger en medarbetare. Orsaker till detta kan vara en brist på
bekräftelse och feedback samt ett dåligt löneläge, men även bristen på
andlig fördjupning och avkoppling. Stressen i vissa församlingar verkar främst
vara relaterad till en inre kultur som kan betecknas som oföränderlig. I en
församling som beskrivs som traditionell och konservativ och där ”allt bara
tuffar på”, efterfrågas ett tydligt agerande från ledningens sida.

Ledningen skulle behöva säga ifrån. Allt har ju varit så här i tio år – men det
behöver inte fortsätta så!

Brister på ett övergripande och organisatoriskt plan leder till otydliga funk-
tioner och instruktioner, och till en godtycklighet som skapar orättvisa för-
hållanden för de anställda. En nyanställd präst i en av församlingarna blev
”förvånad över att det stod så illa till! Ingen arbetsledning, inga mål, inga
regler…” Utan en ledning som ställer tydliga och relevanta krav på medar-
betarna skapas en osäkerhet hos enskilda medarbetare kring huruvida de
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gör rätt saker på rätt sätt. Dessutom tenderar medarbetarna att regrediera.
Det bildas revir bestående av enskilda eller arbetsgrupper, och genom att
dessa inordnas i hierarkier skapas hinder för ömsesidig omsorg och för
internt samarbete. När var och en är sin egen ledare medför detta i sin tur
en frihet som ger medarbetarna möjligheter att å ena sidan göra det man
”längtar efter” – men även att å andra sidan undvika uppgifter som uppfat-
tas som utmanande eller obehagliga. I flera fall beskrivs församlings-
verksamheten som en ”skyddad verkstad” med en låg arbetsmoral. För det
första anser man att medarbetare ställer för låga krav på sig själva ”och
bara gör det man måste”. För det andra kan det kyrkliga arbetet snarare bli
ett uttryck för ens personliga preferenser och val än för ett uppdrag utfor-
mat i enlighet med församlingens mål eller med behov i närområdet. Ett
annat uttryck för en låg arbetsmoral som påtalas, är brister i såväl service
och information som bemötande gentemot församlingsbor i församlings-
hem eller i samband med förrättningar.

Att upprätthålla ett oföränderligt mönster tar mycket energi. I flera av
församlingarna talar medarbetare om ”energitjuvar”, till exempel i form av
gamla eller outredda konflikter som man ”sopat under mattan i en trevlig
miljö”, av misstänksamhet och av upplevelsen att vara ensam om ansvaret
och av att bära ”hela världen på sina axlar”. De psykosociala utredningar
som genomförts har i vissa fall lyft upp flera av dessa omständigheter till
ytan, men medarbetare uppfattar effekterna av detta på olika sätt. Även om
de dialoger som förts i samband med utredningarna har uppfattats som po-
sitiva, kan bristen på varaktiga effekter i den vardagliga samvaron för-
stärka känslan av hopplöshet. I en församling säger en medarbetare att
utredningen dels sattes in för sent, när situationen redan gått för långt, dels
att man i efterhand inte tog vara på det som skedde.

Man har plöjt upp, vält tuvor som man lämnat, naken jord ligger uppvänd mot
solen och bränns upp. (Manlig präst)

Inom ett distrikt eller en arbetsgrupp som kan sägas vara stadd i utveck-
ling, förefaller den arbetsrelaterade stressen ha andra orsaker. Att bedriva
församlingsutveckling eller att vara ett arbetslag i framkant ställer stora
krav på medarbetarna. Hos vissa medarbetare finner man tydliga tenden-
ser till trötthet, stress och en förlust av arbetsglädje, dels till följd av stres-
sen i ett uppbyggnadsskede, dels till följd av ett församlingsarbete som
söker attrahera mer eller mindre temporära besökare genom att ständigt
producera nya utbud. ”Att alltid vara på topp urholkar” och leder till stag-
nation hos vissa och en begynnande utbrändhet hos andra. En återkom-
mande fråga är hur man skall få en ”bra kyrka utan att personalen bränner
ut sig”. En särskild svårighet i ett nyskapande arbete kan även vara att det
medför en otydlighet som dels gör det svårt att definiera och motivera vad
arbetslaget vill och behöver, dels försvårar för medarbetarlaget i stort att
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förstå vad som sker i det enskilda distriktet/teamet. En annan orsak till
stress uppges vara den tilltagande polarisering mellan förnyare och bevarare
som flera medarbetare upplever. Det skapas oro och osäkerhet hos en-
skilda medarbetare kring huruvida en nytänkande orientering uppfattas som
högre värderad än en bevarande, mer traditionell syn på församlingsar-
betet. Vilka medarbetare passar respektive passar inte in i eller kvalifice-
rar sig för det nya? I ett par församlingar beskrivs dessutom tempoökningen
som absurd. De medarbetare som inte orkar med tempot men som varken
klarar av att säga nej till eller att följa med i det, riskerar att ”slås ut” med
långa sjukskrivningar till följd. Ett snabbt tempo innebär inte sällan snabba
förändringar, vilket i sin tur kan leda till att ledningen förlorar helhetssynen
och förmågan att strukturera upp verksamheten. Ett par medarbetare be-
skriver hur situationen i den egna församlingen till följd av detta är ”på väg
mot ett sammanbrott”. De säger sig vänta in detta sammanbrott för att
därefter få vara med och ”bygga nytt”. Ett alltför högt tempo kan även
innebära en minskad tillgänglighet. I flera av församlingarna uppfattas
medarbetarnas tillgänglighet vara otillräcklig. Inte minst präster och diakoner
uppfattas vara alltför upptagna och ha svårt att ta emot enskilda som spon-
tant söker sig till församlingarna.

Om signalen utåt är att man inte har tid, så är det inte konstigt om folk inte
söker sig hit…

Jeppsson Grassman (2001) skriver att kyrkan idag, med en större frihet än
tidigare, har möjlighet att utveckla sociala verksamheter av allehanda slag.
Hon bekräftar att denna frihet ”skapar nya möjligheter men kanske också
inomorganisatoriska högt uppskruvade förväntningar och prestationsång-
est” (a.a:23).

Diakonernas roll inom medarbetarlaget
När medarbetare beskriver diakonernas roll inom den egna församlingen,
beskrivs den generellt som osynlig. Diakonerna, säger man, har av tradi-
tion levt lite vid sidan av övrig verksamhet. Det ges olika förklaringar till
detta. En är att diakonerna har haft svårare än andra yrkeskategorier att
hävda sig i den inre tävlan mellan olika revir som finns i församlingarna.
Även hierarkier där andra verksamheter uppfattas som ”finare” än
diakonernas arbete påverkar, och i flera av församlingarna uppfattas det
diakonala arbetet ha en låg status. Vissa diakoner i de församlingar jag
undersökt uppfattar att man inom församlingarna på ett medvetet sätt osyn-
liggör det diakonala arbete som utförs – eftersom detta lyfter fram det ”icke-
önskvärda bakom fina fasader”. Det finns emellertid olika uppfattningar
diakoner emellan om i vilken mån det är önskvärt att synliggöra det egna
arbetet. I flera församlingar pekar medarbetare på diakonernas oförmåga
att göra sin verksamhet känd såväl internt som externt, men även på oför-
mågan att initiera eller på ett konstruktivt sätt föra en dialog runt diakoni
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inom medarbetarlaget. På så sätt kvarstår såväl okunskapen som oklarhe-
ten runt diakonins funktion. Medarbetare uttrycker även sympati för diakoner-
na och deras arbetssituation. Den beskrivs ofta som ensam och tung, inte
sällan med ett stort ansvar för udda besökare som kommer till församlings-
hemmet. Diakoner uppfattas som en yrkeskategori som sällan får bekräf-
telse för det arbete de utför.96

Teamarbete – ett sätt att förbättra arbetssituationen
Medarbetarna lyfter fram en rad olika åtgärder som man tror skulle bidra
till en förbättrad arbetssituation. Bättre organisation, ledning, struktur och
intern information är ett återkommande tema. Behovet av fördjupade sam-
tal och ömsesidig omsorg inom medarbetarlaget är ett annat. Önskemål om
att förbättra lagandan, utveckla ett teamarbete och att skapa en gemensam
profil utåt utgör ett tredje återkommande tema. Individuella insatser och
bristande lagarbete gör organisationen sårbar när trycket från omvärlden
hårdnar. Det efterfrågas välorganiserade konstellationer av nya grupper,
men även större forum för gemensamma samtal. Om ett teamarbete kunde
utvecklas mellan församlingarnas medarbetare anser man att möjligheterna
att bedriva ett utåtriktat arbete skulle bli större. Det skulle både öka modet
att söka sig till nya arenor och ge bättre förutsättningar att skapa nya mö-
tesplatser. Gemensamma överläggningar, ömsesidig insyn och bekräftelse
skulle innebära att medarbetarnas vilja, idéer och initiativ kunde tas till-
vara. Detta skulle i sin tur bidra till djupgående utveckling av församling-
sarbetet och ge nya projekt med bärkraft. Genom att arbeta i team skulle
dessutom tradition och förnyelse kunna förenas inom samma verksamhet.
Den inbördes öppenheten och möjligheten för alla anställda i arbetslaget
att bli sedda och respekterade för sina ståndpunkter skulle, menar flera
medarbetare, öka. Att utveckla ett sådant arbetssätt uppfattas som svårt,
och generellt har församlingarna ännu inte lyckats med det. Att kunna ar-
beta i team, påpekar en medarbetare, är ingen självklarhet utan kräver
speciell kompetens i samarbete och medarbetare med tidigare yrkeslivser-
farenhet med rutin och vana att gå över gränser.

Det är framförallt arbetsgrupper eller team i nyligen tillskapade distrikt
som förefaller ha de bästa förutsättningarna att utveckla och organisera sitt
arbete på ett för alla nytt och gemensamt sätt. Medarbetarna i dessa di-
strikt upplever hur öppenhet och ett väl strukturerat arbete med tydliga
tjänster skapar förutsättningar för utveckling och trygghet. Man beskriver
sin samvaro som okomplicerad – ”inget ältande, utan nu kör vi!” Till skill-
nad från de punktinsatser eller projekt som ofta rinner ut i sanden för för-
samlingarna i övrigt, har man möjlighet att arbeta utifrån andra metoder.
Behovet av ett långsiktigt tänkande betonas, och medarbetarna undviker på
ett medvetet sätt ”dagsländor” genom att alla förändringar skall förankras

96 Bäckström (1994a:69-70) kunde påvisa att trettio procent av diakonerna i hans studie
hade funderat på att sluta som diakon. Det främsta skäl man angav var personalmotsättningar.
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i hela arbetslaget. På så sätt blir allt som sker en gemensam angelägenhet
vilket ger uthållighet att nå resultat på lång sikt. I arbetsgruppen i det lilla
distriktet blir alla medarbetare delaktiga i de verksamheter som bedrivs
och ett samarbete över yrkesgränserna såväl som dagliga samtal runt det
arbete som utförs, är en del av vardagen. Inom teamet finns diakonerna,
fria från tidigare traditionella roller, integrerade på ett naturligt sätt.

Diakonisyn
Inom de församlingar jag undersökt framträder tydligt svårigheterna med
att definiera församlingens diakonala uppdrag. Medarbetare och förtroende-
valda uppfattar att det generellt saknas en gemensam diakonisyn, det vill
säga både en gemensam teologisk tolkning och motivering för diakonin,
och en gemensam uppfattning om vilka diakonins kärnverksamheter bör
vara (Blennberger & Nilsson 1998:43).97 Inom församlingarna lämnas olika
förklaringar till varför en gemensam diakonisyn inte har formulerats inom
den egna församlingen. En återkommande förklaring är den okunskap som
uppfattas råda runt diakoni. Diakoni framstår för många medarbetare och
förtroendevalda samt även för flera diakoner som något diffust, inte minst
när det gäller hur man skall förstå diakonernas roll och funktion i försam-
lingarna. I de församlingar jag undersökt förklaras dessa oklarheter med
såväl diakonernas oförmåga att tydliggöra innebörden av diakoni som
kyrkoherdars eller kyrkoråds oförmåga att uttrycka sin vilja med försam-
lingens diakonala arbete. En annan förklaring är att intresset för diakoni har
varit för lågt för att ett gemensamt engagemang eller en gemensam dialog
skulle ha kommit till stånd. Den diakonala verksamheten uppfattas som lågt
prioriterad, och intresset från såväl medarbetare, kyrkoherdar som
förtroendevalda betecknas av vissa som svalt. Säfström pekar på samma
förhållande.

Jag vågar (…) påstå att i allt för många församlingar och i synnerhet centralt i
kyrkan är diakonin av underordnad betydelse. (Säfström 1994:12)

Även i de församlingar där medarbetare och förtroendevalda vill göra dia-
koni till ett prioriterat område kvarstår svårigheten att gemensamt formu-
lera en diakonisyn, dels på grund av den ofta diffusa uppfattningen om vad
diakoni är, dels på grund av den bristande dialogen medarbetare och
förtroendevalda emellan.

Diakoni som ett grundläggande förhållningssätt
Även om medarbetare och förtroendevalda i de olika församlingar jag un-
dersökt har svårigheter att formulera en gemensam diakonisyn, svarar be-
greppet diakoni väl mot uppfattningar om ett förhållningssätt och ett bemö-
tande som bör vara kännetecknade för allt som sker inom ramen för

97 Värt att notera är att de undersökningar jag har gjort är genomförda mellan åren 1998 –
2001 vilket innebär att församlingarna ännu inte utarbetat församlingsinstruktioner.
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församlingarnas verksamhet. ”Diakoni” säger en medarbetare, ”är som ett
gemensamt mål, ett gemensamt paraply för allt det vi gör”. En vanligt
återkommande utsaga är att ”allt är diakoni”. Bakom denna utsaga tycks
finnas en uppfattning om att diakoni är detsamma som mötet med enskilda
människor. Eftersom allt församlingsarbete i grunden är inriktat på att få till
stånd ett möte, blir hela församlingsverksamheten ett uttryck för diakoni.
En sådan uppfattning ger i sin tur upphov till två saker: en önskvärd gemen-
sam attityd i församlingen med människan, hennes önskemål och behov i
centrum, och ett önskvärt förhållningssätt som bygger på bland annat em-
pati, lyhördhet, realism, professionalitet och kunskap. Diakoni bör således
finnas integrerat i och genomsyra allt arbete och inte utgöra en särskild
”verksamhet” producerad för andra konsumenter. Ett diakonalt förhållnings-
sätt uppfattas råda där alla medarbetare ser sig som delar av en helhet som
skall fungera tillsammans. Där var och en servar och bidrar till att under-
lätta arbetet, där medarbetarna tar ansvar för varandra, där man gemen-
samt öppnar dörrar, söker sig utåt, visar sig och aktivt tar kontakt med
andra. Där alla inom sin respektive verksamhet tar hand om människor och
tar ett gemensamt ansvar för att möta isolerade grupper, stödja och hjälpa.
Diakoni betecknar även det gemensamma uppdraget att vara kyrkans an-
sikte utåt. Om alla medarbetare tillsammans utgör kyrkans ansikte utåt,
innebär detta i sin tur att alla måste bemöta människor på ett särskilt sätt
för att kyrkan skall uppfattas som diakonal. Medarbetarna menar att ett
sådant bemötande kan kännetecknas av att man bland annat:

- bjuder på sig själv

- visar medkänsla

- har omsorg om enskilda

- är öppen i mötet med människor

- tar sig tid

- är lyhörd och aktivt lyssnande, dels för att hitta och ta tillvara
exempelvis föräldrars egna förslag för verksamheter, dels som
ett krav eftersom situationer i människors liv förändras så snabbt.

Det finns inte sällan en diskrepans mellan å ena sidan en sådan önskvärd
diakoni och det gemensamma förhållningssätt som medarbetarna anser bör
vara kännetecknande för denna, och å andra sidan hur detta förhållnings-
sätt kommer till uttryck i vardagen. Det framkommer även kritiska syn-
punkter på den, som man uppfattar, allt vanligare utsagan att allt är diakoni,
eftersom frågan om hur denna diakoni skall konkretiseras i det faktiska
arbetet oftast uteblir. I flera av församlingarna påtalas att det faktiska
förhållningssättet gentemot dem som besöker församlingen lämnar mycket
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övrigt att önska. För det första är det inte självklart att människan ställs i
centrum. En låg arbetsmoral till följd av en påfrestande psykosocial arbets-
situation kan istället leda till att ”kyrkligt arbete mer blir ett uttryck för mig
själv än ett arbete för andras skull”. Till följd av detta sägs uppmärksamhe-
ten riktad mot andra utanför den egna arbetsgruppen eller de vana besö-
karna, avta. En primär inriktning på de vana gudstjänstbesökarna i kombi-
nation med medarbetarnas rädsla att ”skrämma bort” tillfälliga besökare
kan dessutom leda till att många passerar obemärkta förbi i gudstjänst-
sammanhang. För det andra sägs medarbetarna bemöta dem de möter i
församlingshemmet eller i samband med förrättningar dåligt och ge dem
dålig service. Man uppfattar att detta orsakas av brister på ett övergripande
och organisatoriskt plan. Även om mötet med den enskilda människan upp-
fattas som församlingarnas diakonala kännetecken framför alla andra, fram-
kommer paradoxalt nog att en av de stora utmaningar medarbetare anser
att kyrkan står inför skulle vara att förändra i meningen förbättra sitt för-
hållningssätt i mötet med enskilda människor.

Det är när medarbetarna möter varandra och andra som människor som livsmodet
växer, i den dialogen. Det är genom de frön som sås i mötet som en levande
församling föds Men här finns ju inte mycket som lever! (Manlig präst)

Det jämlika mötet måste få företräde framför vad som av vissa uppfattas
som ett vidmakthållande av maktpositioner. Som vi sett i ett tidigare av-
snitt, lämnar dessutom den interna arbetsmiljön mycket att önska avseende
ett diakonalt förhållningssätt som kännetecknas av en helhetssyn och ett
samarbete medarbetare emellan. Hos vissa medarbetare kommer dessutom
en ovilja till uttryck inför att alla ”goda” handlingar som utförs inom för-
samlingen intecknas som diakonala handlingar. Detta om man själva ser
det som vanlig, sund medmänsklighet som utförs utan några trosmässiga
motiv eller någon personlig koppling till församlingslivet.

Diakonalt arbete
I de församlingar jag undersökt där en stor del av diakonernas arbete be-
drivs inom ramen för traditionell äldreverksamhet, är det ganska vanligt att
medarbetarna uttrycker en ovilja mot att definiera detta arbete som dia-
koni. Oavsett om medarbetarna uppskattar de insatser som diakonerna rik-
tar mot de äldre eller förhåller sig skeptiska till desamma, menar man att
diakonalt arbete är något utöver dessa insatser. Det visar sig att insatser
som medarbetarna hellre definierar som diakonala kan vara insatser som
utförs inom ramen för andra tjänster inom församlingarna. Ofta är det för-
samlingarnas ungdomsarbete som i första hand betecknas som församling-
arnas tydligt, diakonalt inriktade arbete. Ett exempel utgör den församling
där kyrkorådet mot bakgrund av ett ökande missbruk i närområdet initie-
rade en medveten satsning på förebyggande ungdomsarbete. ”Det finns
många församlingspedagoger som svarar upp mot förväntningarna på en
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diakon här”, menar en medarbetare. I församlingen tjänstgör fem
församlingspedagoger, att jämföra med två diakontjänster. Ett annat exem-
pel är den församling där en outbildad församlingsassistent utvecklade ett
ungdomsarbete som både medarbetare och kyrkoråd uppfattade som så tyd-
ligt diakonalt att tjänsten för att bekräfta detta kom att betecknas som
”ungdomsdiakoni.” Ungdomsarbetet kan innebära att man går ut till andra
ungdomar än dem som kommer till församlingens olika ungdomsgrupper
och att man söker sig till deras egna arenor – stadsparken, city eller skol-
gården, istället för att locka dem till församlingens lokaler. Det kan även
innebära att man riktar sig utåt mot nya kontaktytor, nätverk och samar-
betspartners som polis, fältassistenter eller föräldraföreningar. Ungdoms-
arbete som betecknas ”diakonalt” kännetecknas dessutom av ett särskilt
förhållningssätt som medarbetarna definierar som tuffare och mindre
”mjäkigt” än hos övrig personal. Ett förhållningssätt utan rädsla i mötet
med människor. Utsagan ”hon talade med alla, men utan att vela med folk”
är ett exempel på detta. Även om ungdomsarbetet i flera församlingar upp-
fattas som diakonalt till sin karaktär, finns ingen samverkan eller gemen-
sam dialog runt församlingens diakoni mellan denna verksamhet och för-
samlingarnas diakoner. Men också den diakonalt profilerade
ungdomsverksamheten möter ett visst ifrågasättande. En sådan fråga är om
det verkligen är ”diakoni” att bjuda in ungdomar och visa vanliga, kommer-
siella filmer eller att driva diskotek där medarbetarnas funktion snarare blir
att vakta och kontrollera de stora gäng som kommer än att möta och prata
med ungdomarna. En annan fråga som ställs är hur en ibland gränslös loja-
lisering med ungdomarna överensstämmer med diakonal professionalitet.
Vid sidan av tjänster inom ungdomsarbetet anses vissa av församlingarnas
prästtjänster vara diakonala. Dessa är utåtriktade och uppsökande, både
mot företag och skolor och mot andra grupper än de församlingarna av
tradition riktar sig till. Det förefaller vara riktningen utåt och mötet med
nya grupper snarare än att insatsen riktas till enskilda i särskilt utsatta
livssituationer, som är mest avgörande för om arbetssättet skall beskrivas
som diakonalt eller inte.

Förutom att arbetssättet hos vissa medarbetare uppfattas som särskilt
diakonalt, uppfattar flertalet medarbetare oavsett om deras arbetsuppgifter
är församlingsvårdande eller rent administrativa, att även deras tjänster
omfattar insatser av tydligt diakonal karaktär. Diakoni uppfattas för det för-
sta som det talade ordet. Den uppgift som på det tydligaste sättet uppfattas
som diakonal är samtalet. Samtalet kan vara av olika karaktär men ändå
betecknas diakoni. Prästernas själavårdande samtal, förskollärarnas sam-
tal ”i dörren” med föräldrar som hämtar sina barn, vaktmästarna som ”pra-
tar lite med de äldre om väder och vind” och med begravningsgäster ”om
liv och död”, eller den administrativa personalens sätt att lämna informa-
tion, ge råd eller hänvisa enskilda vidare till andra medarbetare i försam-
lingen utgör olika exempel på sådana samtal. Diakoni kan även uppfattas
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som det som når bortom orden. Församlingarnas musiker menar att deras
arbete är synnerligen diakonalt och flera av dem talar om verksamheten
som ”musikdiakoni”. Denna typ av diakoni sker på två sätt; genom samta-
len körledarna för såväl med vuxna korister som med föräldrar till körbarn,
och genom att man med musikens hjälp når ”djupa mänskliga dimensio-
ner” och förmedlar andliga upplevelser även till ordtrötta – ”musiken öpp-
nar dörrar det talade ordet inte kan öppna” – men även genom att bygga
broar mellan människor när gemensamma musikala andliga upplevelser
skapas. Musiken får också stor betydelse på institutioner och demensboenden
där språket har gått förlorat för många av de gamla.

Diakoni kan dessutom vara att tillhandahålla positiva miljöer. Att skapa
miljöer där det goda samtalet kan äga rum, där gemenskap mellan männis-
kor kommer till stånd eller en positiv utveckling befrämjas – ”där barn,
föräldrar och andra kan växa, må bra, känna sig glada och få ett rikare
innehåll i sina liv” eller bli ”trygga, med sig själva eller sin livssituation” –
beskrivs som ett diakonalt inslag inom den egna tjänsten. De konkreta
diakonala inslag medarbetare pekar på i sina tjänster, oavsett om tjänsterna
är församlingsvårdande eller administrativa skulle kunna vara, menar med-
arbetarna, ett möjligt incitament till utökad förståelse och samarbete mel-
lan diakoner och övriga medarbetare. Dessutom skulle dessa inslag kunna
ge upplevelser av gemensamt ansvar och intresse för diakonal utveckling,
något jag återkommer till längre fram.

Det särskilda diakonatet
Medarbetarna formulerar utan större svårigheter både sin syn på diakoni som
församlingens (önskvärda) gemensamma förhållningssätt, och de egna insat-
ser man uppfattar som diakonalt arbete. Det förefaller däremot vara proble-
matiskt att definiera vad som kännetecknar det särskilda diakonatet, det vill
säga, de vigda diakonernas tjänst.98 När denna tjänst skall beskrivas blir
nyckelorden ”otydlig”, ”luddig” och ”svår att få tag i”. Det finns dessutom
ofta olika sätt att se på diakonernas uppdrag inom en och samma församling.
Detta, menar man, kan för det första bero på att tidigare erfarenheter av

98 Inte sällan skiljer man i olika sammanhang mellan det allmänna diakonatet (alla kristnas
uppdrag att göra gott för sina medmänniskor). det särskilda diakonatet (de vigda diakonernas
tjänst). M. J. Hansson (1999:11) skriver att ”alla kristna är kallade att vara bärare av ett diakonalt
förhållningssätt”. Alwall (2002:64) för, med hänvisning till Linde (1999) en diskussion om
förhållandet mellan termerna diakoni och diakonalt arbete. Ett sätt att tydliggöra denna relation
kan vara att se diakoni som det större begreppet som betecknar en grundläggande dimension
av ett diakonalt förhållningssätt i allt kyrkligt arbete, och diakonalt arbete som det mindre be-
greppet som utgör det större begreppets praktiska konsekvenser. Mats J. Hansson (1999) be-
skriver en viktig perspektivförskjutning där diakonin, från att under 1800-talet ha varit en be-
nämning på enskilda institutioners sociala, vårdande och pedagogiska pionjärarbete, allt oftare
kommit att knytas till en personlig etik. Man talar om ett diakonalt förhållningssätt och ett
diakonalt bemötande. Diakonin träder då in som en särskild kvalitet i det andliga livet, i mötet
med andra, i motiv och handlingar. (Hansson, M.J. 1999:12). De församlingar jag undersökt
utgör goda exempel på en sådan förändrad tyngdpunkt.
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diakonalt arbete präglar vissa medarbetares seende. Det kan för det andra
bero på att bilden av diakoni, hos både medarbetarna och de förtroende-
valda, i stor utsträckning präglas av de diakoner som tjänstgör inom för-
samlingen. Diakoner med mycket olika framtoning och arbetssätt ger olika
bilder av diakonalt arbete. Bilder som i sin tur kan generera såväl en posi-
tiv diakonisyn som ett skeptiskt ifrågasättande av församlingsdiakoni över-
huvudtaget. Det kan för det tredje bero på att enskilda medarbetare och
förtroendevalda i brist på kunskap och i brist på gemensam dialog formule-
rar en egen förståelse av vad diakonernas arbete bör vara. Ett exempel är
den kyrkorådsledamot som ett drygt år efter han fått sitt förtroendeuppdrag,
hade bilden av diakoner som äldre kvinnor och män som på frivillig basis
kunde gå runt i hemmen och lägga om sår, vilket i sin tur skulle ge rendera
församlingen en ”good-will” hos församlingsborna.

Uppfattningarna om att diakonernas arbete särskiljer sig från eller tillför
något utöver det diakonala arbete som utförs inom ramen för andra tjänster,
skiljer sig åt. En uppfattning är att diakonernas arbete inte särskiljer sig från
det arbete som kan utföras, och även utförs, av andra i församlingen. Dia-
koni betraktas av vissa som så allmän kristen medmänsklighet att egentli-
gen alla borde vara ”sanna diakoner”. I den mån något särskiljer diakonernas
arbete skulle det vara den ekonomiska hantering de ansvarar för, medan
exempelvis samtal som förs med enskilda inte är annorlunda än samtal
präster eller andra medarbetare för. En annan uppfattning är att diakonernas
arbete särskiljer sig negativt från övriga medarbetare. Vissa medarbetare
menar att diakoner ibland utför mindre av diakonalt arbete – avseende så-
väl målgrupp som problemdjup och arbetssätt – än vad som utförs inom
ramen för exempelvis vissa prästtjänster eller inom barn- och ungdoms-
verksamheten. Den allmänna uppfattningen bland medarbetarna är emel-
lertid att diakoner i sitt sätt att bedriva diakonalt arbete särskiljer sig positivt
från övriga och tillför något utöver annat församlingsarbete. Diakonernas
insatser har en hög grad av konkretion. Diakoner ”tar tag” i svårigheter
genom konkreta handlingar som utflykter, gruppverksamhet, ekonomiskt stöd,
rådgivning och olika former av praktisk hjälp. Diakonerna möter i högre
grad än övriga medarbetare ”människor i den situation de [människorna]
befinner sig” och utifrån mer ”inre personliga orsaker”. Diakonerna ”kom-
mer närmare”, har en djupare kontakt och tar människor på större allvar än
vad man gör inom andra verksamheter. Diakonerna ”har personliga relatio-
ner även om de [diakonerna] är professionella”. Uppfattningar om att diakone-
rna särskiljer sig positivt från övriga medarbetare förefaller emellertid utgå
mer från vad som bör känneteckna diakoners arbete än från erfarenheter av
hur diakoner i sin yrkesutövning särskiljer sig från övriga.

Avslutningsvis är det värt att notera att svårigheten att definiera diakoni
utgör ett generellt fenomen inom Svenska kyrkan och att denna svårighet
lyfts fram i olika sammanhang. ”Enligt mitt sätt att tänka är det en omöjlighet
att definiera diakoni” skriver exempelvis Nordblom (2001:i), och Lindström
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(1997) ställer i sin tur frågan ”Vad är diakoni? Den frågan är inte lätt att
besvara. Definitionsförslagen har varit många”. Denna svårighet samman-
hänger enligt Lindström med de diakonala uppgifternas föränderliga karak-
tär. Linde (1999:24ff) betonar att det diakonala uppdraget har en kontextu-
ell och således föränderlig karaktär. Dag och Stål (1998:62) visar att varken
diakoner eller företrädare för en samfälldhet klarar att definiera diakoni på
något klargörande sätt, utan istället ger allmänna beskrivningar som ”med-
mänsklighet” eller ”social omsorg för min nästa”. Svårigheten med att de-
finiera diakoni har enligt M. J Hansson (1999:13) hindrat framväxten av
en gemensam diakonal praxis. Jeppsson Grassman (2001:161) påtalar en
rådande osäkerhet runt vad diakonin egentligen är ”bra på” och ”bra för”,
dels i förhållande till kyrkans andra verksamhetsområden, dels i förhål-
lande till andra välfärdsaktörer. Trots att diakoni ofta uppfattas som ett cen-
tralt kyrkligt område är det alltså ändå, menar Alwall (2002:61) historiskt
och fenomenologiskt svårbestämbart.

Församlingsdiakoni i en brytningstid
Följande avsnitt kommer bland annat att visa hur den brytningstid som både
kyrkan i stort och de olika församlingarna uppfattas stå inför, påverkar
församlingsdiakonernas verksamhet. Trots svårigheterna att identifiera vigda
diakoners särskiljande arbetsuppgifter finns stor samstämmighet runt en
önskvärd ny utformning av församlingsdiakoni – både av diakonernas funk-
tion och av deras personliga förhållningssätt.

En ny typ av församlingsdiakoni efterfrågas
I några av de församlingar jag undersökt, blir det särskilt tydligt att försam-
lingarnas diakonala arbete befinner sig i kris. Arbetet förlorar stöd och legiti-
mitet hos övriga medarbetare och hos förtroendevalda genom en verksamhet
som till största delen är inriktad på traditionellt äldrearbete, och genom att
vara den verksamhet som föga förändringsbenägen sackar efter och står
utanför den utveckling som sker inom församlingarna för övrigt. Det
diakonala arbetet har enligt många medarbetare en låg status och möts av
låga förväntningar samtidigt som det saknas någon som för diakonins talan,
som kan stå för eller besvara frågor runt diakoni.

Även om äldrearbetet är behjärtansvärt, kan insatserna för gamla och sjuka, för
enstaka äldre på sjukhemmen förlora sin relevans när det bland annat sker en
omfattande inflyttning av barnfamiljer till kommunen. (Ordförande i kyrkoråd)

När den äldreinriktade diakoniverksamheten förlorar sin relevans och inte
längre betecknas som ”diakoni” efterfrågar man en annorlunda diakoni-
funktion. Några av de nyckelord som kännetecknar den särskilda diakoni
man efterfrågar är pedagogisk, analytisk, dokumenterande och utvärderande,
övergripande, samordnande, organisatorisk, nätverksinriktad och politisk.
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En yttersta utpost
Diakonernas särskilda (önskvärda) uppdrag blir för det första att finnas i
periferin – som en församlingens yttersta utpost i det omgivande samhället.
Diakonen blir en observatör och sensor som känner och känner av situatio-
nen, behoven och den pågående utvecklingen såväl i samhället i stort som
i församlingens närområde, och som har ständigt aktuell kunskap om sam-
hällets insatser. Diakonalt arbete, anser många, bör därför vara extremt
flexibelt till sin karaktär eftersom sociala behov är flexibla. Det bör även
vara flexibelt i växlingen mellan olika plan: mellan att omfatta en kunskap
såväl om enskilda utsattas levnadsvillkor som om övergripande samhälls-
frågor, mellan att ha en förtrogenhet med och att möta såväl enskilda indi-
vider i en utsatt livssituation som professionella aktörer på den sociala
arenan samt mellan att hantera såväl utsatthetens kultur hos socialt väleta-
blerade som hos socialt utslagna grupper. Här står diakonen i båda fallen
inför en ”metodkris” när gamla modeller inte längre fungerar, varken i mötet
med en tros- och värderingsmässigt ”ny” generation, eller i mötet med en
allt ”vildare” och fördjupad social problematik.99

En förmedlande funktion
Diakonerna bör vidare ha en förmedlande funktion på två sätt: för det första
i riktningen från församlingen ut i närområdet genom att upprätthålla aktu-
ella kontaktytor, utveckla och ingå i olika nätverk, föra dialog om och eta-
blera olika former av samarbete. För det andra genom att knyta enskilda
tillbaka till församlingens verksamheter och gudstjänster, men även genom
att återföra kunskaper om förhållanden i närområdet till övriga medarbe-
tare. Diakoner har enligt många medarbetare särskilt ansvar för att diakoni
skall genomsyra församlingens verksamheter. På samma sätt som
församlingspedagoger har det övergripande ansvaret att befordra ett peda-
gogiskt anslag inom alla verksamheter, har diakoner ansvar att på motsva-
rande sätt befordra ett diakonalt anslag. Diakonernas särskilda uppgift är
att leda, inspirera, utbilda och handleda andra människor – såväl medarbe-
tare och förtroendevalda som församlingsbor, korister och ”hjälpsökande”.
Diakonen förväntas både arbeta självständigt och finnas involverad i alla
olika verksamheter, bland alla olika åldrar. Diakonernas tjänster bör därför,
menar man, kännetecknas av ett stort mått av frihet som tillåter en hög
grad av samverkan både internt och externt. En viktig förmedlande funk-
tion blir dessutom att koppla ihop skeenden och situationer i samhället med
församlingens centrum, gudstjänsten. Diakonernas liturgiska funktion fram-
står ur detta perspektiv vara av stor betydelse.

99 Att beteckna sociala problem som ”vilda” innebär att det är problem som inte klart kan
definieras och på vilka man inte kan uppnå någon objektivt bästa lösning (se Schön 1987;
Glavind & Kristiansen 1998).
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Diakonernas liturgiska funktion
Diakonernas aktiva deltagande i församlingarnas gudstjänstfirande är emel-
lertid genomgående lågt. Diakonerna har ingen given eller kontinuerlig del-
aktighet varken i gudstjänstplaneringen eller i gudstjänstfirandet. I flera
församlingar uttrycker präster önskemål om ett ökat deltagande i liturgin
från diakonernas sida. Det tycks emellertid finnas en bristande kommuni-
kation där vissa präster uppfattar det som krångligt och svårt att få diakoner
delaktiga, medan vissa diakoner menar att det finns en vilja till ökad delak-
tighet, men att detta skulle kräva både delaktighet i planeringen och mer
kontinuerligt deltagande. Idag kan diakonernas medverkan efterfrågas med
kort varsel, och om diakonen då säger nej, kan detta felaktigt uppfattas som
ovilja. Kanske kan man säga att det bemötande som vissa diakoner upple-
ver att de får av präster inför medverkan i gudstjänstfirandet motsvaras av
vissa prästers upplevelse av det bemötande de i sin tur får av diakoner inför
deltagande i ”deras” andakter på sjukhem och institutioner. I båda fallen
saknas en viss upplevelse av det gemensamma i uppgiften. Det finns dess-
utom diakoner som av olika skäl inte vill ha någon liturgisk funktion. Ett
skäl kan vara att man bor långt från den församling man tjänstgör i. Ett
annat att man har valt någon annan församling som sin gudstjänstfirande
församling. Ett tredje skäl kan vara att man inte känner sig bekväm i en
liturgisk funktion. Tveksamhet inför diakonernas liturgiska funktion kan
dessutom finnas när betoningen av det liturgiska diakonatet uppfattas stå i
motsättning till ett socialt betonat och utåtriktat diakonalt arbetssätt. Även
iscensättandet av ytterligare ett (liturgiskt) möte mellan präster och diakoner
som saknar motsvarighet i det praktiska vardagsarbetet möts av en viss
skepsis. I ett par församlingar har emellertid diakoner varit delaktiga i att
utveckla alternativa gudstjänstformer som meditations- och förböns-
gudstjänster samt kvällsmässor.

En fördjupande funktion
Det är inte i första hand olika diakonala verksamheter som efterfrågas, utan
att diakoner som både har kunskaper om människors livsvillkor och en spe-
cifik själavårdande kompetens finns till hands, och är disponibla för en
fördjupad kontakt med enskilda. Då många av församlingarnas verksamhe-
ter uppfattas som förytligade, eftersom de dels vänder sig till bättre
bemedlande församlingsbor och dels saknar problemdjup, efterfrågar med-
arbetarna en diakoni som kan möta enskilda som har särskilda behov av
samtal eller andra insatser. Dessutom behövs en diakoni som har rätt kun-
skaper för att kunna slussa enskilda vidare eller bistå dem i kontakter med
andra instanser. Det är inte diakoni i form av olika nya verksamheter som
efterfrågas, utan diakoni i en ny funktion. Man efterfrågar diakoner som,
genom att vara väl förtrogna med både situationen i samhället och männis-
kors utsatthet, får en tydligare förmedlande funktion mellan centrum och
periferi. För det första mellan det centrum församlingens gudstjänst utgör
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och periferin, det omgivande samhället. För det andra mellan centrum i
bemärkelsen att möta människor på djupet och en mer perifer, kontakt-
skapande verksamhet som övriga medarbetare bedriver. I den mån man
talar om diakonernas målgrupper är det i första hand den kyrkligt distanse-
rade mellangenerationen, precis som för församlingarna generellt, som är
mest angelägna att nå.

Medmänsklighet och – eller professionalitet
I förra avsnittet framkom att kravet på att församlingarnas verksamheter
skall hålla god kvalitet har ökat. Medarbetare i de församlingar jag under-
sökt uppfattar att kyrkans framtida trovärdighet hänger samman med i vil-
ken mån församlingarna höjer såväl medarbetarnas professionalitet och
kompetens som kvaliteten på de insatser man erbjuder.100 Sandahl (1998)
pekar på den svårighet det innebär att diakoners yrkeskunnande inte är
specifikt på samma sätt som hos präster, läkare eller lärare. Har en enskild
diakon uppträtt på ett mindre trovärdigt sätt, får detta andra konsekvenser
än för dessa yrkesgrupper. En mindre bra lärare eller en otrevlig läkare blir
inte på samma sätt som en diakon förödande för hela yrkeskårens trovär-
dighet. Ett tillkortakommande tillskrivs snarare den enskilda personen. Detta
ställer implicit stora krav på enskilda diakoner som förmedlare av en tro-
värdig och relevant diakonisyn. ”Hade vi haft andra diakoner, hade verk-
samheten sett annorlunda ut” säger en präst i en av de församlingar jag har
undersökt. För att diakonin skall fungera på ett nytt sätt i församling och
samhälle efterfrågar medarbetare således diakoner som kan gestalta denna
nya typ av diakoni, diakoner som

- är modiga och som varken är rädda att röra sig ute i samhället
eller för att möta företrädare för närområdet och människor i
utsatta livssituationer

- har en stark identitet, en klar teologi, bärande idéer och
nytänkande, en tydlig relation till liturgin samt kurage nog att
stå upp för diakonin inför medarbetare och förtroendevalda

- har en tydlig kompetens för sina uppgifter, är hantverksmässigt
kunniga, och som har förutsättningar att leda och organisera det
diakonala arbetet

- fungerar på ett sådant sätt att medarbetarna känner förtroende
att både samarbeta med och hänvisa enskilda vidare till dem

100 Kravet på ökad kvalitet i församlingsarbetet betonas även i andra sammanhang. ”Kvalitets-
kraven förändras och höjs på många sätt för oss som ska företräda kyrkan, samtidigt som ris-
ken för osynliggörande och privatisering är stor” skriver exv. biskopen i Växjö stift i sin äm-
betsberättelse till 2005 års präst och diakonmöte.
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- varken gör enskilda människor eller samarbetsparter till
subjekt och mottagare av ”hjälp” eller av ”något trevligt arrang
emang” utan finner lösningar i dialog tillsammans med enskilda

- har förmågan att bedriva kulturdiakoni101 och kan ”slänga käft”
i mötet med andra aktörer i samhället.102

Ett svårlöst dilemma uppstår i församlingar där ledningen uttrycker förvän-
tan på en diakoniverksamhet som riktar sig mot nya grupper och som gör
detta utifrån en annorlunda funktion, men där församlingens diakoner har
valt sina tjänster utifrån önskan att arbeta med äldre församlingsbor. Diakoner-
na kan sakna såväl vilja som kompetens och fallenhet att arbeta med exem-
pelvis tyngre social problematik eller ingå i nätverksarbete. En församlings-
syster som innehaft samma äldreinriktade tjänst sedan 1970-talet säger att
”jag gör det jag har blivit anställd för att göra”. Även om kyrkorådet har
befogenhet att ändra diakonernas arbetsinstruktioner innebär detta ingen
lösning på ett sådant dilemma. En annan fråga som uppkommer är om
diakoner som nyanställs skall få friheten att utveckla sina tjänster utifrån
det diakonen själv uppfattar som stimulerande och väsentligt – eller om de
skall anställas med krav på en specifik kompetens som svarar mot de sär-
skilda behov som finns i församlingen.

Frågan om diakonernas (eventuella) professionalitet diskuteras av en
rad författare. För att de diakonala aspekterna skall erkännas och beaktas
menar exempelvis Engström (1996) att det

… krävs hos diakonins företrädare – vare sig de är diakoner, präster eller frivil-
liga – en kompetenshöjning som syftar till ett professionellt förhållningssätt både
till den egna diakonala identiteten och till det verksamhetsområde det är fråga
om. (Engström 1996:70)

Sandahl (1998) pekar på svårigheten att tala om diakonen som en profes-
sionell yrkesutövare. Diakonens yrkeskunnande är svårt att precisera bero-
ende av att man inom kyrkan har en definition och legitimitet som inte alltid
bär utanför kyrkan. ”Utövandet av diakonens yrkeskunnande ska ha sin ut-
gångspunkt i kärleken” skriver hon.

Vad vi i dagligt tal menar med professionalism och vad vi menar med kärleks-
gärning, är inte det enklaste att få ihop. Ofta betraktas dessa båda förhållnings-
sätt som motsatser. (Sandahl 1998:13)

101 Kulturdiakoni som ett kyrkans aktiva deltagande i samhällslivet.
102 Sandahl (1998) visar i en studie att det förekommer önskemål om särskilda personliga

egenskaper i cirka trettio procent av de platsannonser där församlingar sökte diakoner. Vanli-
gast var att man sökte diakoner som är självständiga, kan samarbeta och som dessutom är
kreativa och initiativrika (a.a:13).
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Att denna dubbelhet utgör en svårighet som diakonin står inför i det mo-
derna samhället, poängterar även Wadskjaer Nielsen (1997:21ff). Frågan
är, menar han, hur diakonin skall kunna lösa de problem den åtar sig på ett
tillfredsställande sätt – och samtidigt bevara sitt religiösa innehåll. För att
leva upp till kraven på kvalitet och effektiv hjälp är det nödvändigt att
tillägna sig tekniker som andra delsystem inom det sociala fältet använder
sig av. Detta leder i sin tur till att samhällets krav på professionell service
blir styrande även för diakonin och att dess religiösa innehåll efterhand
förträngs. Eftersom diakoni är en kultur präglad av praxis, anser dock Ewalds,
Fanuelsen Jensen, Lindström och Sverrisdottir (1999:12) att kvalitet i
diakonalt arbete mer är en fråga om närhet, äkthet och moralitet än om
professionalitet. Även Tönnäng (1999) uppfattar att personliga förhållnings-
sätt formar diakonin.

Hur jag är och hur jag gör blir viktigare än vad jag gör. (Tönnäng 1999:115)

Studier har visat hur socialsekreterare på ett motsvarande sätt tar sina per-
sonliga värderingar och sin egen människosyn till utgångspunkt för hur de
handlar i sitt arbete (se exv. Elander, Nohrstedt & Söderfeldt 1985). Detta
kan leda till svårigheter att identifiera deras handlingar som professionella
(Fossestöl 1997). När personliga erfarenheter, mer än yrkesgruppens acku-
mulerade kunskap, ligger till grund för handlandet sker detta utifrån omed-
vetna strategier. Detta resulterar i sin tur, menar Egelund och Halskov (1986),
i en oförmåga hos socialarbetaren att redogöra för vad man gör och utifrån
vilka metoder man handlar. På samma sätt skulle man kunna förklara den
”tysta diakonin” och oförmågan att artikulera den kunskap man förvärvat
genom att konfronteras med människors skiftande omständigheter. Det är
först när denna förtrogenhetskunskap artikuleras som den, enligt Bourdieu
(1990), dessutom blir tillgänglig för utveckling.

En metod för diakonal utveckling
Ett sätt för de församlingar jag undersökt att främja framväxten av önsk-
värd ny diakoni har varit att nyanställa personal. För det första har flera
församlingar givit enskilda prästers tjänster särskild inriktning på diakoni
och uppdraget att befrämja ett diakonalt arbetssätt i församlingen. Om präs-
terna har haft ett arbetssätt som avviker från diakonernas traditionella har
inget samarbete mellan ”diakonipräster” och diakoner kommit till stånd.
Ett exempel utgör den präst och före detta diakon, som upplever att det
saknades intresse för hans tidigare erfarenheter av samverkan, nätverks-
byggande och sociala projekt. En präst vars tjänst inriktats på sång och
musik, samtalsgrupper och hembesök etablerade däremot ett givande sam-
arbete med församlingens diakon, men inom ramen för den traditionella
äldreverksamheten. Framför allt finner man tydliga tendenser att försam-
lingarna ändrat inriktning på tidigare diakontjänster eller inrättat nya. Både
den fackutbildning som efterfrågas och tjänsternas utformning och innehåll
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utgör brott mot tidigare utformning av församlingarnas diakoniverksamhet.
Detta ställer nytillträdda diakoner inför en rad mer eller mindre uttalade
förväntningar. För det första att bygga upp och ge en bild av den nya diakonin.
En nytillträdd diakon skall både utforma en för församlingen ny tjänst, upp-
rätta nya nätverk till det omgivande samhället och ersätta en tidigare för-
åldrad bild hos övriga medarbetare med bilden av en ny visionär, samver-
kande och nätverksinriktad diakoni… För det andra att avsluta den tidigare
traditionella verksamheten. Detta kan innebära att diakonen på egen hand
skall avsluta eller förändra befintliga äldreinriktade verksamheter som fun-
nits under en lång rad av år, trots att det inom medarbetarlaget inte alltid
finns någon entydig eller gemensamt uttalad önskan om detta. Ofta finns
viss äldreverksamhet som skall bevaras och som diakonen, trots egna öns-
kemål och den uttalat nya inriktningen på tjänsten, tvingas ärva i befintlig
form. För det tredje att bevisa något innan internt samarbete blir aktuellt.
Diakonen kan således få i uppdrag att upprätta bilden av diakoni både i
förhållande till närområdet och i förhållande till det egna medarbetarlaget.
Möjligheten till stöd och samarbete inom medarbetarlaget kan försvåras av
att övriga medarbetare sedan tidigare har en negativ syn på diakoni som
äldrearbete och därför väljer att förhålla sig avvaktande tills man ser hur
det nya arbetet utvecklas. Dessa faktorer sammantaget försätter diakonen i
en orimlig arbetssituation. Uppbrottet från den gamla diakonin anses skapa
oklarheter och turbulens inom medarbetarlaget i stort. Det väcks nya frå-
gor bland annat om församlingssyn, diakonins teologi och liturgiska funk-
tion men även runt diakonens uppdrag och vad man uppfattar att detta egent-
ligen bör vara. Detta ställer i sin tur diakonen inför medarbetarnas förväntan
på att kunna besvara de frågor som aktualiseras. Ibland kan oklarheterna
och den (orimliga) arbetssituation diakoner försätts i resultera i att det
innovativa arbetet (nätverksarbete, samarbete, självhjälpsgrupper riktat mot
nya grupper som ensamstående, ensamstående föräldrar och liknande), får
stå tillbaka till förmån för traditionella och administrativa uppgifter. När
diakonen misslyckas med att leva upp till förväntningarna på en ny typ av
diakoni och med att befästa en förändrad syn hos medarbetarlaget, kan
detta bidra till att fördjupa en redan befintlig skepsis gentemot diakoner och
diakonalt arbete.

Att utöva diakoni ingår enligt kyrkoordningen i varje församlings grund-
läggande uppgift. Som jag har nämnt tidigare, uppfattar flertalet medarbe-
tare såväl i församlingsvårdande tjänster som i tjänster av mer administra-
tiv karaktär att de utövar diakoni i sitt arbete. Mot bakgrund av detta uppfattar
medarbetarna att diakoni berör alla, och att diakonal utveckling är ett ge-
mensamt åtagande – och inte en uppgift för enskilda diakoner. Men det
finns också åsikter om att en diakonal utveckling i form av utökade resurser
eller tjänster inte är aktuell innan en konstruktiv och gemensam dialog har
kommit till stånd. Det finns en tydlig vilja hos medarbetarna att delta i en
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gemensam dialog, och uttalade behov av att brottas med de djupa frågorna
runt församlingens uppgift att utöva diakoni.

Luddigheten runt diakonin skapar förutfattade meningar och förhindrar diskus-
sion, och just därför är det så viktigt med en gemensam brainstorm med idéer
från många.

Detta innebär att församlingarna måste hitta former för gemensam och på-
gående reflexion runt församlingens diakonala uppdrag innan de kan for-
mulera en strategi för framtiden.

Det är emellertid inte bara i de församlingar jag undersökt som behovet
av dialog runt församlingarnas diakonala verksamhet och uppdrag påtalas.
För att kunna möta människors behov i dagens föränderliga samhälle, me-
nar exempelvis Bernström (1998:81) att det ”behövs en ständigt pågående
reflexion över det diakonala arbetet, en klar blick framåt och en villighet
att gå oprövade vägar samt mod att överge vägar som inte längre svarar
mot behov”. På samma sätt påpekar Engström (1996:71) att diakonin, om
den skall bli relevant i morgondagens samhälle, måste ”uppdatera sig och
se sina insatser i ett framtidsperspektiv, med helt andra förutsättningar än
idag. Diakonin måste våga ifrågasätta traditionella inriktningar”. Dag och
Stål (1998:62) betonar värdet av att församlingar – trots den osäkerhet
som råder kring vad diakoni är – ändå klargör vad som är diakoni i förelig-
gande församling.

Inom församlingsverksamheten ökar således behovet av dialog i
förändringstider. Mot bakgrund av en oklar diakonisyn och en okunskap runt
diakonins identitet och funktion, och mot bakgrund av en avtagande legiti-
mitet till följd av en (uppfattat) otidsenlig äldreverksamhet, framställs be-
hovet av intern dialog runt diakonala frågor som synnerligen angeläget i de
församlingar jag undersökt. Uppbrottet från (eller önskan om uppbrott från)
det gamla skapar oklarheter inom församlingen som helhet såväl som inom
diakonin. I dagsläget råder dock ett tillstånd av icke-dialog runt diakonala
frågor i församlingarna. Det förefaller paradoxalt att dialogen uppfattas vara
mest sällan förekommande runt den verksamhet inför vilken osäkerheten är
som störst. En första förklaring till detta uppges vara att det i flera försam-
lingar saknas intresse för diakoni, både hos medarbetare och förtroende-
valda. Diakonerna upplever att de har svårt att få det stöd och den feedback
de önskar. Diakoni, säger flera, är något som sällan lyfts fram.

Det är märkligt att medarbetare inte talar med varandra om en så viktig verk-
samhet. (Yngre församlingsaktiv)

 Som jag tidigare har nämnt förs inte heller diskussioner i någon större
utsträckning inom kyrkoråden, även om det i vissa fall förfaller vara de
förtroendevalda som i högre grad än församlingarnas diakoner eftersträvar
diakonal utveckling. En andra förklaring till avsaknaden av dialog anses
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vara okunskapen runt den verksamhet församlingarnas diakoner bedriver.
”Vi famlar i osäkerhet runt diakonin” säger en medarbetare. Okunskapen
sägs både utgöra ett skäl till den ringa grad av dialog medarbetare för med
diakoner och bidra till en viss misstänksamhet gentemot deras arbete, ef-
tersom ”man inte vet vad de sysslar med egentligen”. I församlingar där
kunskapen uppges vara låg, finns en tradition av den tysta diakonin som
levt sitt liv lite vid sidan av övrig verksamhet, i vissa församlingar dess-
utom förlagd till en egen del av församlingshemmet. Många medarbetare
anser sig emellertid ha god kännedom om diakonernas arbetsuppgifter. Det
finns en tveksamhet hos vissa om detta är allt diakonerna gör, medan denna
tveksamhet ifrågasätts av andra.

Det diakonerna gör är så tydligt. Vad skulle det finnas för skäl till att vara hem-
liga med andra uppgifter än dessa?

Diakoner i flera församlingar uppfattar att förtroendevalda har begränsade
kunskaper om diakoni och diakonalt arbete, och detta sägs i sin tur leda till
en bristande tillit för de förtroendevalda. Detta till trots ger diakoner para-
doxalt nog uttryck både för förväntningar att de förtroendevalda genom nya
direktiv skall ge klarhet inför framtiden, och för beredskapen att överlåta
ansvaret för viktiga övergripande ställningstaganden till kyrkoråden. Kan-
ske kan detta vara en reaktion på att församlingarnas kyrkoråd trots allt
visat ett nytt intresse för diakoni, och såväl granskat som haft kritiska syn-
punkter på verksamheterna. En kyrkorådsledamot i en av de församlingar
jag undersökt uppfattar det som en svårighet att kyrkorådet saknar styrin-
strument för det diakonala arbetet. Idag, säger han, är vårt enda styrmedel
budgeten. En tredje förklaring till att dialogen runt diakoni uteblir menar
vissa förtroendevalda och medarbetare ligger hos diakonerna själva. För
det första kan det vara svårt att få till stånd en dialog mellan diakoniarbetarna.
En förklaring kan vara att graden av samarbete är låg till följd av både
olikartade arbetssätt och personmotsättningar. En annan att den diakonala
verksamheten pågått i relativt oförändrad form under lång tid, och att de
samtal som förs framför allt berör praktiska frågor. En tidigare medarbetare
förvånades över avsaknaden av diskussioner runt avsikter, målbilder och
framtidsplaner mellan församlingens diakoner. Även Dag och Stål (1998:62)
påtalar bristen på intern dialog diakoner emellan, och avsaknaden av ge-
mensam målsättning för den diakonala verksamheten inom en samfälldhet.
För det andra finns en uppfattning om att diakoner saknar förmåga att bidra
till en ökad klarhet runt diakonala frågor. I en församling har det inrättats en
rådgivande grupp i diakonifrågor där syftet är att förtroendevalda skall fung-
era som ett bollplank och vara diakonerna till stöd och inspiration. Det
finns för det tredje en osäkerhet även bland diakoner, inte minst i den bryt-
ningstid som är för handen. En diffus yrkesroll skapar dessutom svårigheter
att hävda diakonin såväl internt som i förhållande till närområdet. Att ut-
forma en strategi eller linje för det framtida diakonala arbetet uppfattas inte



161

heller vara en sak enbart för diakonerna. En kvinnlig diakon uttrycker det
så här:

Man kan inte bara ändra allt på en gång, utan jag hoppas att de förtroendevalda
tar mycket ansvar och att hela arbetslaget tar ansvar. Jag vet inget vad präs-
terna tycker och tänker om diakoni – vad är meningen med diakoner, med dia-
koni? Man kan inte bara anställa en människa, utan alla måste vara med. Man
drar sig undan. Måste reda ut vad är präster, vad är diakoner? Hur skall man gå
vidare? Vad är skillnaden i vigning? Det är inget vi sitter och hittar på utan vi
skall följa det som är Svenska kyrkans ordning. Vi har specifika uppgifter även
om de går in i varandra… Vi skall inte konkurrera, utan se – vad är utmaninga-
rna? Hur gör vi detta bäst tillsammans?

Avsaknaden av dialog mellan präster och diakoner påtalas. Även om det
finns en uppfattning om att en sådan dialog är av betydelse – inte minst när
präster och diakoner ingår i samma vigningstjänst – finns det erfarenheter
av hur svårt det är att få en konstruktiv dialog till stånd. Svårigheterna
består dels i att församlingarna saknar en plattform för sådana samtal, dels
i att präster och diakoner förefaller ha svårt att kommunicera med varan-
dra. Det framkommer tydligt att många präster uppfattar diakoner som syn-
nerligen svåra att föra ett samtal med. I sammanhang ämnade för dialog,
exempelvis prästkollegiers regelbundna träffar eller vid en gemensam
kontraktsdag, menar flera att bilden av diakoner som oförmögna att föra
konstruktiva dialoger om diakoni ytterligare bekräftats. Diakonerna förblir
tysta, och har tydliga svårigheter att föra en diskussion runt diakonala frå-
gor.

Det enda som skett hittills är att präster och diakoner vid två tillfällen befunnit
sig på samma ställe… (Präst)

En annan präst tror att svårigheten kan vara större i samtal med diakoner
som har andra fackutbildningar än en teologisk. En tredje svårighet som
påtalas, är att motivationen till gemensam dialog är låg hos präster som
tröttnat på att ”brottas med frågor runt diakoni” när detta ändå inte leder till
några förändringar i diakonernas faktiska arbete.

I detta kapitel har jag visat hur medarbetare och förtroendevalda i de
olika församlingar jag undersökt uppfattar att församlingarna till följd av en
rad olika faktorer befinner sig i en brytningstid. Förändrade villkor skapar
behov av omprioriteringar inom församlingarnas verksamheter, varav den
tydligaste är en önskvärd förskjutning av tyngdpunkten från en äldre kyrkovan
till en yngre kyrkligt distanserad mellangeneration. Med en sådan förskjut-
ning följer emellertid en metodkris, eftersom traditionella verksamheter
och tillvägagångssätt inte längre fungerar. Ett önskvärt förändrat tillväga-
gångssätt pekar mot en kyrka som på ett tydligt sätt är diakonal. Trots svå-
righeterna att formulera en gemensam diakonisyn och att identifiera vigda
diakoners särskiljande arbetsuppgifter, finns stor samstämmighet runt en
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önskvärd ny utformning av församlingsdiakoni – både av diakonernas funk-
tion och av deras personliga förhållningssätt. Därför efterfrågas diakoner
med ”rätt” egenskaper för att iscensätta en sådan önskvärd ny diakoni.
Följande kapitel kommer att på ett mer ingående sätt belysa hur den uppfat-
tade brytningstiden påverkar prioriteringar inom församlingarnas diakonala
verksamheter.
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Kapitel 7. Församlingsdiakonins tre fokus

Syftet med detta kapitel är att visa hur den uppfattade brytningstiden påver-
kar församlingarnas diakonala prioriteringar inom framför allt tre områden.
Ett första avsnitt, Församlingarnas äldreinriktade diakonala arbete, behandlar
den dominerande men alltmer ifrågasatta äldreverksamheten. Ett andra
avsnitt behandlar som rubriken anger Diakonernas hantering av ekonomiska
medel. Ett tredje avsnitt sätter Mellangenerationen i fokus och den önsk-
värda men svåruppnåeliga kontakten med en kyrkligt distanserad mellan-
generation. Ett fjärde avsnitt, Socialt diakonalt arbete bland särskilt utsatta
grupper, behandlar avslutningsvis de ofta framhålla men sällan utförda in-
satserna för särskilt utsatta och/eller marginaliserade grupper.

Församlingarnas äldreinriktade diakonala arbete
I fem av de sex församlingar som jag undersökt är det diakonala arbetet
främst inriktat på äldreverksamhet. Alla diakontjänster är i huvudsak inrik-
tade på sådant arbete eller har den traditionella verksamheten som grund.
I den sjätte församlingen har verksamheten i ett av församlingens distrikt
inriktning mot äldre församlingsbor, medan den diakonala verksamheten i
övriga distrikt står inför en nystart.

En verksamhet som förlorat i relevans
I de församlingar jag undersökt saknar äldreverksamheten i stor utsträck-
ning stöd från övriga medarbetare och även från förtroendevalda, och är i
många avseenden en ifrågasatt verksamhet. För det första ifrågasätts äldre-
verksamhetens utformning. Verksamheten uppfattas inte sällan som en form
av underhållningsdiakoni där ett begränsat antal, ofta pigga och bättre be-
medlade pensionärer går runt och tar del av all verksamhet som bjuds.
Mycket sker i grupper som uppfattas dels som slutna klubbar, svåra att
komma till för nya äldre, dels som alltför inriktade på det som är trevligt, på
bekostnad av fördjupning eller möjlighet att möta och bearbeta svårigheter
eller livsfrågor. Utbudet uppfattas som mycket likt det utbud pensionärs-
organisationer som exempelvis PRO eller SPF erbjuder. Det kan även upp-
fattas ha liknande syften – som att skapa kontaktnät äldre emellan eller att
skapa en rekryteringsbas för frivilliga medarbetare till församlingen eller
organisationen. ”Det blir” som en medarbetare uttrycker det, ”en dyr verk-
samhet för få personer”.

Äldreverksamheten uppfattas för det andra bygga på slentrian. Det är en
verksamhet som uppfattas pågå i oförändrad form och som utan vidare re-
flexion eller analys kan föras vidare och ärvas från en tjänstgörande diakon
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till en annan. Både gruppverksamhet och enskilda kontakter tenderar att bli
mycket långvariga.

Startar man en grupp så håller den på i evigheter. Inga nya kommer in och den
får inte avslutas.

Enskilda stödkontakter vidmakthålls ofta ändå till den äldres död. En verk-
samhet som är konstant och inte utvecklas i enlighet med förändrade so-
ciala eller demografiska strukturer, uppfattas saknar relevans. Även andra
författare (Nieminen Kristoferson & Trygg 1988; Emilsson & Hedman 1998;
Murray & Rönnblom 1999) uppger att bristen på analys kan hindra diakon-
alt, nyskapande arbete att komma till stånd. Genom diakoners pragmatiska
inställning att snarare åtgärda än analysera den nöd som möter, kan såväl
nya som fördjupade eller förändrade behov även inom det arbete som redan
utförs förbli ouppmärksammade. Då den uppsökande verksamheten i hu-
vudsak riktar sig till dem som redan inräknas i församlingsgemenskapen
(Bäckström 1994a:183) finns även en farhåga att diakonerna förbiser både
andra grupper vars problem är ”svårare” att möta (Bernström 1998:70)
och nya behovsgrupper bland de äldre. Dessutom visar Emilsson och Hed-
man (1998:34ff) att diakonernas framtida vision för äldreverksamheten är
vag.

För det tredje ifrågasätts de diakoner vars tjänster i huvudsak omfattar
äldrearbete. Medarbetare säger sig ha svårt att förstå vad de uppfattar som
diakonernas brist på framåtanda, reflexion och nytänkande. Man upplever
att det finns ”luft” och utrymme i tjänsterna som kunde utnyttjas på ett
bättre sätt, men att diakoner av trygghetsskäl bevakar ett traditionellt sätt
att arbeta. Dag och Stål (1998:62-65) menar att risken för att diakoner
arbetar med en igenkännlig grupp, de äldre, och problem de är trygga inför
är uppenbar. En förklaring till detta uppges vara att diakoner är mycket
utlämnade till egna val och bedömningar. I brist på gemensam policy och
diskussioner runt metod och metodval i diakonalt arbete ”råder enskilds
lag” i val av problemgrupp.

Den äldreinriktade diakonala verksamheten kännetecknas vidare av en
låg grad av samarbete såväl internt med övriga medarbetare som externt,
med företrädare för församlingarnas närområden. För det första förekom-
mer enbart en låg grad av samarbete mellan församlingarnas diakoni-
arbetare. Det finns gemensamma kännetecken för de församlingar jag har
studerat, och där ett äldreinriktat arbete står i centrum för den diakonala
verksamheten. Ett är att diakonalt arbete bedrivs inom ramen för olika tjäns-
ter. Ett annat är att det finns oklarheter i rollfördelningen och funktionerna
i dessa tjänster. I tre av församlingarna finns diakonipräster och i två för-
samlingar präster med särskild inriktning på äldreverksamhet. I tre av för-
samlingarna tjänstgör dessutom personer som inte är diakoner i tjänster
som är uttalat diakonala till sin karaktär, och i två av församlingarna tjänst-
gör dessutom diakoner i tjänster som inte betecknas som diakontjänster.
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Församlingarna inrymmer således en rad tjänster som uttryckligen är
diakonala till sin karaktär, men som inte är samordnade i någon gemensam
arbetsgrupp. Graden av samarbete mellan diakoner och andra medarbetare
med inriktning på äldreverksamhet är låg, likaså graden av samarbete mellan
diakoner och diakonipräster. Ett skäl till att graden av samarbete inom
diakonigruppen är låg, uppges vara att såväl diakoniförståelse som prak-
tiskt arbetssätt skiljer sig diakoniarbetare emellan på ett sådant sätt att
nära samarbete inte bedöms angeläget eller möjligt. Ett annat skäl kan
vara att det finns konflikter inom gruppen. Utöver rent praktiska, adminis-
trativa uppgifter förekommer dessutom generellt en låg grad av samarbete
mellan präster och diakoner. Diakonernas samarbete med präster består
inte sällan av att prästerna, som en av dem uttrycker det ”dammas av” till
andakterna på äldreboendet, inget annat. Själva inriktningen på äldre upp-
fattas av bland annat präster och medarbetare inom barn- och ungdomsar-
bete som ett hinder för samarbete, dels på grund av målgruppen, dels då
det äldreinriktade arbetet blir grund för ett ifrågasättande av diakonernas
kompetens. Diakoner är inte dem man självklart hänvisar ”svåra” eller kom-
plicerade personer till – även om man efterfrågar sådana möjligheter. Ett
annat hinder kan vara att diakonerna är uppbundna av grupper och långva-
riga kontakter. Ett samarbete kan bli mer komplicerat än enkelt och spon-
tant. Inte sällan uppfattar medarbetare att det är svårt och omständligt att
etablera ett samarbete med diakonerna. Den låga graden av samarbete kan
även medföra att begränsad insyn i diakonernas äldrearbete ger bristande
förståelse för diakonernas motiv för arbetet – vilket i sin tur konserverar en
skepsis inför detta. Stöd och förståelse för diakonernas äldreinriktade ar-
bete och för de bakomliggande motiven kommer också främst från medar-
betare som har erfarenhet av att samarbeta med diakonerna.

Det är inte bara internt som diakoner i äldreverksamhet etablerat en låg
grad av samarbete. Detsamma gäller i relation till församlingarnas när-
områden. Inom de församlingar jag undersökt finns få upparbetade relatio-
ner till äldreomsorgen och trots att, som en hemtjänstinspektör säger, det
tomrum som diakonerna tidigare fyllde upp tenderar att bli större, har utby-
tet med församlingarna i vissa fall avtagit. En tidigare undersökning (Bratt-
gård, Alwall, Lindgren & Bromander 1994:51) visade att diakoner gene-
rellt önskade ett utökat samarbete med bland annat hemtjänsten. I den här
studien har dock diakonerna i tre av församlingarna avslutat tidigare kon-
takter med hemtjänsten. I ytterligare tre har diakonerna upphört med grup-
per för anhöriga till demenssjuka och i en annan slutat samarbeta med
SAH-teamet (sjukhusansluten hemsjukvård). Dessa kontakter har inte er-
satts av eller bytts ut mot andra insatser eller kontakter inom äldre-
verksamheten. Flera av diakonerna som uppger att de gärna skulle utöka
kontakten med närområdet, ser detta framför allt som en informationsfråga.
Det handlar mer om att informera närområdets företrädare om den verk-
samhet man (redan) bedriver än att gå in i dialog för att gemensamt finna
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former för samarbete. Den låga graden av samarbete förefaller skapa en
arbetsmetod som har svårt att bära frukt. När medarbetarna planerar verk-
samheter efter eget huvud och inte i dialog med aktuella samarbetsparter,
förefaller församlingens erbjudanden i flera fall bli dåligt anpassade till de
behov som finns inom exempelvis äldreomsorgen.

Bilden av diakoni skapas av församlingens diakoner
I de församlingar jag undersökt blir bilden av församlingens diakoni ofta
liktydig med den eller de diakoner som tjänstgör i församlingen. En medar-
betare menar att församlingens diakoner ”skapat en inte helt positiv syn på
diakoner som springer runt på kafferep”. I flera fall leder detta till att med-
arbetarna ifrågasätter församlingsdiakonernas existens i församlingen.

Om vi skall ha diakoner så förstår jag inte varför de gör det de gör idag. Diakonins
funktion kan definitivt inte vara att åka ut och lämna blommor och bedriva so-
cial lyxverksamhet. (Manlig präst)

Om medarbetare saknar erfarenhet av diakoner som man uppfattar som
trovärdiga, både som personer och i verksamheter de bedriver, kan detta
leda till att man frågar sig vad diakonen skall tillföra församlingsarbetet.
Det kan dessutom uppstå en tveksamhet om det överhuvudtaget finns ”vet-
tiga” diakoner att nyrekrytera. Det finns en viss känsla, menar en medarbe-
tare, att man inom församlingen tänker att

… det inte är så illa det som diakonerna gör, men eftersom det inte finns någon
utveckling i det, så får de väl hålla på och så har vi inga fler diakoner efter att
dessa slutat…

Tidigare undersökningar har visat att den enskilda faktor som har störst
betydelse för utformningen av diakonalt arbete, just är den enskilda diakonen
(exv. Ersta 1992). Församlingarna saknar ofta både målsättningar, klara
definitioner av vad det diakonala arbetet skall vara och linjer för metoder
och tillvägagångssätt. Detta leder till att enskilda diakoners erfarenheter
och värderingar får avgörande betydelse för arbetets utformning (Dag &
Stål 1998). Grunden för kyrkans mest omfattande diakonala (äldre-) verk-
samhet utgör således i hög grad av uppfattningar och omdömen som möter
hos enskilda diakoner, oftast utan att någon speciell insyn eller några rikt-
linjer finns för detta arbete.

Det finns en tydlig önskan hos medarbetarna i de församlingar jag un-
dersökt att omprioritera diakonins målgrupper från äldre till yngre (famil-
jer, ungdomar, ensamstående och mellangenerationen generellt). Man öns-
kar dessutom att diakonernas arbetssätt förändrades från bundna grupper
och långvariga enstaka kontakter till ett mer utåtriktat och uppsökande ar-
bete i samhället, på gator och på torg. Även vissa diakoner inom äldre-
inriktat arbete uttrycker önskningar om att arbeta mot helt nya målgrupper.
Men olika försök att nå andra församlingsbor än dem man redan möter, till
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exempel genom att inbjuda till föreläsningar och samtalsgrupper eller ge-
nom att starta caféverksamhet, resulterar ofta i att det fortfarande är de
”invanda aktiva” som tar del även av det nya utbudet. Till följd av detta
tenderar nya initiativ bli enstaka punktinsatser. Den utveckling som sker
tycks främst avse förändringar inom den befintliga äldreverksamheten, ex-
empelvis genom att grupper med allt färre deltagare slås samman eller att
utbudet av program förändras. Ett hinder för en mer radikal utveckling upp-
ges vara att en sådan visserligen uppmuntras och efterfrågas inte minst
från ledningens sida – men under förutsättning att det gamla finns kvar. De
reaktioner det skulle väcka framför allt från de invanda besökarnas sida,
om traditionell verksamhet avslutades menar man utgör en stark motkraft
till förändring. Dessutom kan misstro och låga förväntningar på diakonernas
äldrearbete vara en förklaring till att diakonin inte omfattas av samma framå-
tanda som finns inom andra verksamhetsområden. I sin studie av försam-
lingar i Uppsala visar Jeppsson Grassman (2001:127ff) hur nya sociala
verksamheter å ena sidan är ett uttryck för en förändrings- eller
intensifieringsfas i församlingarna samtidigt som det nya, i likhet med i de
församlingar jag undersökt, snarare karakteriseras av arbete i traditionella
än i innovativa former.

Vissa diakoner i de församlingar jag undersökt uttrycker missnöje med
utformningen av sina äldreinriktade tjänster. Diakonerna menar att tjäns-
terna inte motsvarar de förväntningar de hade när de sökte sig till försam-
lingen. Inte heller kommer de kunskaper diakonerna har till sin rätt. Diakone-
rna uttrycker önskningar om förändring men förefaller osäkra på vari
förändringen skulle bestå, vilket även Emilsson och Hedman (1998) pekat
på. Andra diakoner vill dock fortsätta med traditionellt äldrearbete och menar
att ytterligare tjänster bör inrättas för sådant arbete. Ett motiv för fortsatt
traditionellt inriktad verksamhet är att någon, i detta fall diakonen, måste
värna om församlingskärnan som till största delen består av de äldre
församlingsborna. Att bevara församlingskärnan ger kontinuitet i förändrings-
tider. Vana kyrkobesökare som kan församlingslivet spelar roll, inte minst
som trygghet och förebilder för kyrkligt distanserade församlingsbor. Om
de äldre dessutom får en positiv bild av församlingen, menar en diakon, så
förmedlar de denna vidare till sina barn och barnbarn, som till följd av detta
kanske väljer att konfirmeras eller att gifta sig i kyrkan. Att ha en fortsatt
verksamhet för de äldre uppfattas också som en moralisk fråga. Man får
inte glömma bort dem som redan finns i församlingen i sina försök att nå ut
till andra grupper. Man får heller inte prioritera ett församlingsövergripande,
cityinriktat arbete på bekostnad av de egna, äldre församlingsbor som beta-
lat kyrkoskatt ”men som inte tycker de får något för det” som en diakon
säger. Ett annat motiv för att utveckla det äldreinriktade arbetet är att skapa
kontaktytor mot nya grupper av äldre utanför den egna församlingens verk-
samheter. I församlingar med en tydlig fokusering på äldreinriktad verk-
samhet finns oron att den gudstjänstfirande församlingen kommer att utarmas
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eller helt enkelt dö ut i takt med att äldre som idag utgör de huvudsakliga
kyrkobesökarna på grund av hög ålder, sjukdom eller frånfälle inte längre
kommer till kyrkan. Särskilt stark kan denna upplevelse bli hos de äldre
själva. De som ser hur besökarna, både i olika verksamheter och i
gudstjänsterna, blir allt färre samtidigt som inga nya kommer till. Att nå
nya grupper av äldre uppfattar diakoner som svårt. Även om ”vi sliter som
idioter når vi inte fram” som en diakon uttrycker det.

I de församlingar jag undersökt kan vi således se hur den äldreinriktade
diakonala verksamheten ges allt lägre prioritet. Samma utveckling kan vi
kanske ana sker inom Svenska kyrkan i stort. Hittills har församlingsdiakonin
inom Svenska kyrkan dominerats av traditionell verksamhet (besökstjänst,
öppen verksamhet för äldre och daglediga, resor och utflykter) riktad fram-
för allt mot äldre. Bäckströms (1994a) studie av diakoniuppfattningar hos
kyrkliga företrädare från år 1994 visade ”med all önskvärd tydlighet att det
är besökstjänst och uppsökande verksamhet genom själavårdande samtal
och annan verksamhet riktad mot äldre- och krisgrupper som utgör den
diakonala verksamhetens kärna” (a.a:202). I en annan studie av diakoni-
uppfattningar hos diakoner och kyrkoherdar visar emellertid Lindén (2003)
att båda dessa grupper tror att äldreverksamheten i framtiden - från en klar
förstaplats, kommer att hamna först på femte plats. De fyra mest priorite-
rade verksamhetsområdena för diakoni tror de istället kommer att vara sjä-
lavård, familjeverksamhet, sorge- och krisgrupper och ungdomsverksam-
het (a.a:18, 21).

Sjukhuskyrkan
Samtliga församlingar där det diakonala arbetet kan betecknas som tradi-
tionellt, bedriver en uppsökande verksamhet på sjukhem och andra typer
av äldreboenden. I tre av församlingarna betecknas verksamheten som
sjukhuskyrka och/eller institutionsverksamhet, och bedrivs i församlingens
regi utan strukturbidrag från stiftet. I en första församling finns sjukhus-
kyrkan på det lokala sjukhemmet i egna lokaler. Personalen består av en
diakon som delar sin tjänst mellan att vara placerad på sjukhemmet som
sjukhusdiakon och i församlingen som ungdomsdiakon, en assistent på halvtid
med placering på sjukhemmet som även besöker ett demensboende i sam-
band med andakter varje vecka och en präst som tjänstgör en dag i veckan
på sjukhemmet i samband med gudstjänst. I en andra församling finns en
assistent anställd på halvtid med placering på det lokala sjukhemmet, med
arbetsbord på sjukhemmets kuratorsexpedition. I en tredje församling av-
sätter diakonen en tredjedel av sin tjänst (cirka en dag per vecka) för sjukhus-
kyrka/institutionsverksamhet. I verksamheten som utgår från församlings-
hemmet, ingår även en stiftsadjunkt som fungerar som resurspräst för vård
och omsorg. I två av församlingarna finns frivilliga medarbetare som besö-
ker sjukhemmen i samband med gudstjänster och andakter, och som fung-
erar som gudstjänstvärdar samt hjälper till om kaffe serveras i samband
med dessa.
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Denna verksamhet är att beteckna som sjukhemskyrka snarare än som
sjukhuskyrka, främst då den faktiskt bedrivs på sjukhem men även då den
uppvisar samma kännetecken som församlingarnas äldreverksamhet i öv-
rigt. Verksamheten består i huvudsak av andakter och sammankomster med
kaffe och underhållning för patienter samt enstaka temadagar för personal.
Därutöver finns ingen egentlig verksamhet med inriktning på samtal eller
stöd till boende, anhöriga och personal. I en församling består exempelvis
diakonens uppgifter i huvudsak av att informera om och ställa i ordning
inför de andakter som präster därefter genomför på sjukhemmet samt på tre
övriga institutioner. På samma sätt som inom övrig äldreverksamhet finns
det vissa oklarheter kring de tjänster som är avsatta för verksamheten. För
det första kan det vara oklart vad tjänsterna innehåller. Ett exempel utgör
den diakontjänst som är delad mellan två så disparata verksamheter som
sjukhuskyrka och ungdomsverksamhet. För det andra är det oklart hur tjäns-
terna är förankrade inom övrig församlingsverksamhet. En assistent i sjukhus-
kyrkan som helt saknar både kontakt med och insyn från såväl ledning som
medarbetare i övrigt, kan utgöra ett exempel på detta. Några konsekvenser
av sådana oklarheter är att

- teamarbete eller en gemensam plattform för församlingens
arbete på institutioner försvåras

- kompetensutvecklingen avstannar

- förtroendet från de sjukhem/institutioner där verksamhet bedrivs
kan påverkas.

Trots att arbetet bedrivs inom ramen för befintliga verksamheter i privat
eller kommunal regi kännetecknas det på samma sätt som övrig äldre-
verksamhet av en låg grad av samarbete med de institutioner diakonerna
besöker. Flera personer, ansvariga för de aktuella sjukhemmen/institutio-
nerna, har positiva erfarenheter från andra platser av den funktion kyrkan
kan fylla inom sjukhemsvården. Man nämner bland annat prästers fördju-
pade kontakt med patienter och anhöriga samt den handledning och vidare-
utbildning av personal som kyrkan har erbjudit. Det är emellertid tydligt att
församlingarnas verksamhet på de aktuella sjukhemmen sker utan någon
egentlig pågående dialog med ansvariga och personal. Detta leder till att
församlingarna bedriver verksamhet i en utformning som inte tar hänsyn
till sjukhemmens eller institutionernas önskemål eller förväntningar. Bris-
ten på dialog skapar osäkerhet, menar ansvariga, om vad man kan förvänta
sig av församlingarna i form av insatser. Även om institutionerna ser det
som positivt att församlingarna erbjuder patienterna andakter, sång och
musik så finns en besvikelse över att det man uppfattar som kyrkans egent-
liga funktion på sjukhemmen saknas. På samma sätt som inom äldre-
verksamheten för övrigt tenderar församlingarnas insatser på sjukhem och
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institutioner ske utifrån ett fastlagt mönster. I brist på utvärdering och ana-
lys sker ingen egentlig utveckling, utöver enstaka punktinsatser eller för-
ändringar inom befintliga ramar för exempelvis tid och plats för andakter.
Verksamheten förefaller tvärtom ha gått tillbaka i två av församlingarna
med följd att en tidigare mer självklar roll inom de lokala sjukhemmen gått
förlorad. Institutionsverksamheten motsvarar inte den professionella kyrka
som sjukhem och institutioner efterfrågar idag. Det finns viss kritik både av
bristande kompetens och av verksamhetens utformning. Ansvariga på ett
sjukhem uppskattar den musikverksamhet församlingen erbjuder genom
sjukhuskyrkans assistent, men man pekar på de svårigheter som uppstår i
assistentens kontakter med anhöriga och personal. På ett demensboende
ifrågasätter personalen de mycket korta besök som församlingen genomför
i samband med andakter. Man uppskattar att hela besöket från att präst och
diakon kommer till boendet, genomför en andakt och går därifrån i genom-
snitt tar cirka tjugo minuter. Bristen på dialog medför att synpunkter och
kritik inte förs fram. Precis som i äldreverksamheten för övrigt förefaller
mötet mellan sjukhuskyrkans representanter, ansvariga och personal på in-
stitutioner bygga mer på att församlingens företrädare informerar om sin
verksamhet och sitt sätt att arbeta än på gemensam dialog. Bristen på dia-
log kan även innebära att den verksamhet som diakoner eller andra utfor-
mar saknar relevans för de målgrupper verksamheten riktas till. Ett exem-
pel, säger en sjuksköterska, utgör den ”dödencirkel” en präst erbjöd
sjukhemmets sjuksköterskor, en yrkeskategori som visade sig mer van än
prästen att hantera död och döende. Inte sällan förefaller församlingarnas
medarbetare i avskildheten på sina expeditioner planera verksamheter uti-
från hur man uppfattar andras behov, istället för att insatser utarbetas i
samråd eller utifrån den aktuella målgruppens egna önskningar.

Verksamheten som bedrivs möts även av en viss skepsis från övriga
församlingsmedarbetare och vissa förtroendevalda. I flera fall beteck-
nas verksamheten som slarvigt skött, med personal som inte prioriterar
sjukhems/institutionsverksamheten och som heller inte utvecklar sin kom-
petens. Det finns olika uppfattningar i församlingarna runt sjukhems/
institutionsverksamheten och huruvida den skall bedrivas som en
sjukhuskyrka eller integreras i församlingarnas äldreverksamhet. Att
utveckla verksamheten mot en tydligare sjukhuskyrka, menar vissa, skulle
för det första innebära att tjänsterna blev klart definierade. För det an-
dra skulle tydliga krav ställas på medarbetarna att delta i handledning,
fortbildning och sjukhuskyrkans konferenser. För det tredje skulle både
internt teamarbete och samarbetet med företrädare för de aktuella in-
stitutionerna förbättras. Förutsättningarna att möta sjukhemmens/insti-
tutionernas förväntningar på en sjukhuskyrka som samtalar med boende,
handleder och vidareutbildar personalgrupper eller arbetar med anhörig-
grupper skulle öka. Om verksamheten även fortsättningsvis bedrivs mer
som en del av äldreverksamheten efterfrågas en bättre kvalitet på det
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arbete som utförs, men även att verksamheten på ett tydligare sätt skulle
knytas till det övriga äldrearbetet. Sjukhemskyrkan skulle på så sätt, anser
man, fungera som en naturlig koppling mellan äldre inom övrig församlings-
verksamhet och äldre i särskilda boendeformer. I dagsläget uppfattas sjukhus-
kyrkan i två av församlingarna som fristående satelliter utan koppling till
församlingen i övrigt. Det påtalas emellertid att dessa olika uppfattningar
om verksamhetens önskvärda omfattning och relation till församlingen i
övrigt, kan utgöra hinder för en tydlig och genomtänkt insats på sjukhem-
men.

Besökstjänsten
I de församlingar som jag undersökt har diakonerna samlat ett antal frivilliga
äldre medarbetare i besökstjänstgrupper. Gruppernas huvudsakliga syfte är
att besöka andra äldre både i hemmen och på olika äldreboenden. Besöks-
tjänstgrupperna omfattar i regel tio till tjugo personer som diakonerna uppger
når cirka trettio till fyrtio äldre med regelbundna besök. Diakonernas sätt att
hantera besökstjänstgrupperna varierar. En diakon avsätter en tredjedel av
sin arbetstid till en grupp på knappt tjugo personer. Hittills har diakonen haft
en gemensam studiecirkel för gruppen varannan vecka, men framöver kom-
mer gruppen att erbjudas tre cirklar runt olika teman. I en annan församling
samlar diakonen besökarna till en studiecirkel tre till fyra gånger per termin,
men hon deltar även i planeringen av en frivilligcentral i stadsdelen. I ytter-
ligare en församling utgör ett gemensamt ansvar för besökstjänstgruppen det
enda samarbetet mellan diakon och församlingssyster – ett ansvar som man
för övrigt tolkar på olika sätt. Om diakonen å ena sidan efterfrågar handled-
ning för besökarna så att de skall hantera svårigheter som är förbundna med
att vara hembesökare på ett bra sätt, anser församlingssyster å andra sidan
att besökarna hellre vill ha social samvaro än ”någon kurs”. Dessutom menar
hon att de gemenskapsträffar hon samlar besökarna till varannan månad ändå
har ett diakonalt budskap – genom den andakt deltagande präst håller. I en
fjärde församling sägs besökstjänsten ha ”legat i träda”. De tio frivilliga som
ingår fungerar snarare som gudstjänstvärdar på servicehusen än som besö-
kare. Många frivilliga inom besökstjänstgrupperna har för övrigt andra funk-
tioner än som besökare. Man följer med ”sina” diakoner och är dem behjälpliga
i deras olika verksamheter, såväl i andakter på äldreboenden som i olika
former av gemenskapsträffar som finns inom församlingarna. Ett par diakoner
har en särskild diakonigrupp som ansvarar för praktiska saker (som att duka,
brygga kaffe och att diska) i samband med olika träffar. Frivilliga besökare får
i de flesta församlingar uppmuntran i form av gemensamma middagar, utflyk-
ter eller kortare resor.

Diakonerna står inför tre svårigheter avseende besökstjänsten. En för-
sta svårighet är att många frivilliga besökare börjar bli riktigt gamla. Istäl-
let för att bidra till att församlingen når äldre med hembesök är allt fler
själva i behov av besök och omsorg.
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Många frivilliga skulle behöva bli befriade från uppgifter de inte längre orkar
med, men diakonerna är beroende av dem eftersom man inte klarar av att rekry-
tera några yngre. (Medarbetare inom barnverksamheten)

Bromander, Engel och Linde (2001:11-12) visar att över hälften av frivil-
liga medarbetare inom diakonal verksamhet år 1995 befann sig över pen-
sionsåldern, samt att det var äldre kvinnor som stod för merparten av di-
rekta sociala insatser. När besökarna inte längre orkar, står dessutom ”deras”
äldre utan besök. Behovet av hembesök ökar således samtidigt som antalet
besökare minskar. Eftersom diakonerna har svårt att nyrekrytera frivilliga
till besökstjänsten blir behovet av att själva utföra hembesöken större. En
andra svårighet som följer på detta är att även den praktiska hjälp som
diakonerna tidigare fått minskar. För en diakon innebär detta att hon avsät-
ter arbetstid för att handla och förbereda inför gemenskapsträffar och
syföreningar. En tredje svårighet som framför allt övriga medarbetare lyfter
fram, är att många besökare har så stora psykosociala behov att de tar
alltför mycket av diakoners tid i anspråk för egen del. Detta väcker i sin tur
frågor runt kvaliteten på hembesök och hur vissa besökare genomför sina
hembesök hos de äldre. Bromander, Engel och Linde (2001:12) visar att
det endast är en minoritet av pastoraten inom Svenska kyrkan generellt
som uppvisar någon direkt kontinuitet i sina ansträngningar att utbilda fri-
villiga medarbetare. Endast trettio procent av pastoraten anger att det finns
ekonomiska medel till utbildning av frivilliga. Man frågar sig vilken syn på
de frivilliga medarbetarna som kommer till uttryck genom detta. Även om
frivilliga medarbetare inte avlönas, är deras insatser inte att betrakta som
gratis för församlingarna. Ett kvalitativt gott arbete kräver resurser för så-
väl utbildning som handledning, något som saknas för hälften av de frivil-
liga medarbetarna inom den diakonala verksamheten.

En utökad frivilligverksamhet
Gemensamt för de församlingar jag undersökt är att det finns önskemål om
att utveckla den frivilliga verksamheten. Man vill dels skapa frivilliggrupper
i distrikt där sådana helt saknas idag, dels utveckla besökstjänsten bland
annat genom att nyrekrytera unga, friska medhjälpare men även genom att
erbjuda handledning. Den situation som uppstår blir paradoxal eftersom
den tid diakonerna redan idag säger sig sakna för att bland annat nyrekry-
tera frivilliga – minskar ytterligare när allt fler av de redan frivilliga för-
svinner. Sandahl (1998:22) visar att den arbetsuppgift som specificeras
som mest önskvärd när församlingar söker diakoner, är att få fler frivilliga
medarbetare engagerade i det diakonala arbetet. Trots detta är utrymmet
för diakoner att inom organisationen utveckla ledarskap och rekrytering av
frivilliga medarbetare, enligt Mansén Malueda (1998:61), begränsat. Alwall
(1999:80) menar att det finns en betydande omedvetenhet inom Svenska
kyrkan om vilka resurser som krävs för att administrera och leda frivilligt
arbete.
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Genom Svenska kyrkans förändrade relationer till staten blir frågan om
frivilligt arbete alltmer aktuell. Församlingarnas ekonomiska situation för-
väntas med tiden försämras och till följd av detta kommer man, menar
Alwall (a.a:24) att bli mer beroende av frivilliga insatser för att kunna upp-
rätthålla den kyrkliga verksamheten. Intresset för kyrkoanknutet frivillig-
arbete tycktes öka under 1990-talet och ökningen i Svenska kyrkan stod i
huvudsak (äldre) kvinnor för (Jeppsson Grassman 2004).103 Jeppsson Grass-
man (2001:94) och Alwall (1999:79-80) anser emellertid att Svenska kyr-
kan till följd av allt för konventionella val av frivilliga och ett felaktigt
kanaliserande av deras insatser, har ”fel” frivilliga. Äldre kyrkovana frivil-
ligt engagerade kvinnor som inom traditionella ramar snarare ägnar sig åt
att samla in pengar eller riktar sig till ”dem som är oss lika” än att utföra
sociala hjälpinsatser bidrar varken till den nya önskvärda omsorgskyrkan
eller till målsättningen att nå ut till kyrkligt distanserade grupper. Det nya
som kyrkan längtar efter, menar Jeppsson Grassman (2004:68, 75ff) kan-
ske inte just denna grupp av äldre kvinnor och kvinnor i övre medelåldern
tillför. Dessutom konstaterar hon att ”de [frivilliga] tycks inte heller bo där
de bäst skulle behövas – i de stora städernas församlingar, beredda att
engagera sig i kampen mot ensamheten och till stöd för utsatta grupper”
(a.a:68). Enligt Alwall (1999) ligger en viktig del av frivilligarbetet inom
Svenska kyrkan på diakonins område, och ett vanligt antagande är nog att
diakonin är den verksamhet som lockar flest frivilliga (a.a:43). Det sätt på
vilket det frivilliga engagemanget kommer till uttryck skulle på så vis kunna
tolkas som en spegling av den traditionella diakonala verksamhet som be-
drivs.

Diakonernas hantering av ekonomiska medel
I fem av de sex församlingar jag undersökt har diakonerna en bestämd
mottagningstid vissa dagar i veckan. Dit kommer enskilda för att ansöka
om ekonomiskt bistånd ur de medel som diakonerna, i samråd med fond-
eller diakonikommittéer, förvaltar genom församlingarnas fond- och stiftelse-
medel, eller för att få hjälp att ansöka om fondmedel från annat håll, exem-
pelvis från stiften. Besöken på diakonimottagningarna kan å ena sidan ses
som administration av ekonomiska ärenden, men med möjlighet att boka
tid för vidare samtal. Besöken kan å andra sidan betraktas som möjliga
möten, som kan ge helt andra effekter än det rent ekonomiska stödet. Om
diakonerna i en församling har fått direktiv att varje ärende på diakoni-
mottagningen får ta högst trettio minuter i anspråk och att eventuella sam-
tal får äga rum vid annat tillfälle, begär diakonen i en annan församling

103 Edgardh Beckman (2000) menar att Svenska kyrkan bör ställa kritiska motfrågor till den
växande efterfrågan på (kvinnliga) frivilliginsatser. Med hänvisning till Johansson (1996) pekar
hon på risken med en förskjutning från avlönat till oavlönat omsorgsarbete. Emedan lönearbete
utgör fundamentet för det sociala trygghetssystemet i Sverige kan således kyrkorna bidra till att
legitimera en könsordning som ställer kvinnor utanför detta, menar Edgardh Beckman.
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alltid ett enskilt samtal i samband med varje ansökan – som en möjlig väg
till en förlängd samtalskontakt. För vissa diakoner är den ekonomiska han-
teringen en belastning, inte bara tidsmässigt, utan för att den dessutom
”stör” i kontakten med enskilda och ger dessa relationer alltför ekonomiska
förtecken. För andra består frustrationen av att behoven är större än de
resurser som kan sättas in. Hur seriösa diakonerna är i hanteringen av
ekonomiskt bistånd varierar. Medan vissa diakoner alltid tar kontakt med
socialtjänstens ekonomihandläggare eller kräver att enskilda tagit kontakt
med kommunens budgetrådgivare innan något bistånd blir aktuellt, väljer
en annan diakon, som ett sätt att förenkla hanteringen, att lita till de skäl
enskilda personer anger för sin ansökan utan att ställa sådana krav eller
utföra någon kontroll. De som kommer, menar hon, har redan fått ett nej
från ”soc”. En sådan tillit kan även förespråkas av ideologiska skäl. För en
församling kan det vara viktigt, menar vissa medarbetare, att ta människor
på orden och ge dem ekonomiskt bistånd även om det innebär att man blir
lurad. ”Men”, säger en präst, ”diakoner har kanske en mer härdad och
restriktivt syn på fattiga människor?” Det finns dessutom skillnader mellan
diakonerna huruvida de beviljar kontinuerligt bistånd, exempelvis att en-
skilda med automatik får fondmedel utbetalda till jul år efter år utan för-
nyad prövning, eller om inget kontinuerligt bistånd beviljas så att den eko-
nomiska situationen måste få en annan lösning.

Hanteringen av ekonomiskt bistånd är i vissa församlingar den enda
grunden för diakoners samarbete, dels med stadsdelsförvaltningen (när hand-
läggare hänvisar enskilda i ekonomiskt trångmål till församlingen), dels
med övriga medarbetare inom församlingen. Vissa församlingsmedarbetare
företräder en diakonisyn enligt vilken diakoni är liktydigt med att distribu-
era ekonomiskt bistånd till behövande. När synen på församlingens diakoni
är att den har funktionen av ”kyrkans socialbyrå” kan möjligheten att av
ekonomiska skäl, hänvisa enskilda dit utgöra den enda grunden för ett sam-
arbete. En präst säger, att eftersom hon inte träffat någon enskild ”i ekono-
misk jättekris” har hon heller inte haft någon anledning att samarbeta med
församlingens diakoner. En annan medarbetare anser i sin tur att diakonalt
arbete är överflödigt inom församlingens bättre bemedlade bostadsområ-
den, eftersom de boende har en tryggad ekonomisk situation.

Medarbetare och förtroendevalda har synpunkter på vilka som får del
av det ekonomiska bistånd som församlingarna fördelar. I en innerstads-
församling där det enligt kanslichefen ”finns ganska obegränsat av pengar
som är diakonala till ändamålet” finns många församlingsbor, berättigade
till bistånd, som inte nås av information om möjligheten att söka. En förtro-
endevald menar att om inte diakoner söker upp dem som verkligen är i
behov av bistånd ”för att leva”, så finns risken att biståndet istället fördelas
bara för att ”folk (läs: diakoner) skall ha en möjlighet att vara sociala”.
Många medarbetare uttrycker dessutom farhågor för att en hel del av det
bistånd diakoner fördelar går till personer med missbruksproblem, och att
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församlingen således underhåller missbruk genom att betala ut ”pengar till
alkoholister som sedan går och köper sprit”. Även om flera diakoner i de
församlingar jag undersökt uppger att det främst är via diakonimottagningarna
som man kommer i kontakt med enskilda med beroendeproblem, säger de
sig vara mycket restriktiva med att bevilja ekonomiskt bistånd till denna
grupp. En diakon säger alltid nej – men ”dom kan i undantagsfall få en liten
slant”. En annan diakon säger att hon ibland måste få ”ge av hjärtat”. En
studie av den ekonomiska hanteringen i församlingar inom Stockholms stad
visar emellertid att endast tre av tjugofem församlingar uppger att det är
vanligt eller mycket vanligt att ekonomiskt bistånd delas ut till de ”mest
socialt utsatta”. Den absolut vanligaste målgruppen för mottagande av eko-
nomiskt bistånd är istället ensamstående kvinnor med barn. Samtliga sva-
rande församlingar uppfattade dessutom att de som sökt ekonomiskt bi-
stånd även använt den ekonomiska hjälpen till uppgivet behov. Intressant
att notera, är den påfallande skillnaden mellan målgrupper som söker eko-
nomiskt bistånd i församlingarna – ensamstående kvinnor med barn, och
inom Socialtjänsten – ensamstående män utan barn (Bodin 2000:19ff).

En verksamhet i behov av utveckling
Medarbetare i de församlingar jag undersökt ser det som önskvärt att han-
teringen av ekonomiskt bistånd utvecklas. För det första, som nämnts ovan,
vill de att fler ska få tillgång till ekonomiskt stöd. För det andra önskar de
att karaktären på insatserna förändras. En ganska generell synpunkt är att
det går åt mycket tid för diakoner att ”dela ut lite pengar i små potter” samt
att detta leder till en stor administrativ kostnad i förhållande till en liten
insats. En insats man anser snarare bidrar till att vidmakthålla än att lösa
ett ekonomiskt trauma. ”Hellre satsa rejält”, säger en präst, ”eller inte
göra nåt”. Det ses som önskvärt att församlingarna istället kunde göra större
ekonomiska insatser till färre personer, vilket i sin tur skulle kräva både en
bättre kontroll och ett utökat samarbete mellan vissa diakoner och stadsdels-
förvaltningarna. Det finns idag fonder som skulle tillåta vissa församlingar
att exempelvis lösa ut enstaka skulder för att möjliggöra frivillig skuld-
sanering eller att bekosta en psykoterapeutisk behandling eller medicinsk
rehabilitering. I församlingar där möjligheten att bistå enskilda ekonomiskt
saknas, efterfrågas sådana möjligheter inte minst när medarbetare upple-
ver att allt fler fattiga människor söker sig till församlingarna. Det man
önskar är möjligheten att bistå med mat och olika förnödenheter, men även
att bistå på ett mer genomgripande sätt. En präst säger att församlingen
borde kunna göra något för exempelvis den uteliggare vars situation alla i
kommunen känner till men ingen försöker lösa.

Även diakoner efterfrågar en utveckling av den ekonomiska hanteringen.
I budgetredovisningen för en innerstadsförsamling skriver man att ”situa-
tionen för stora befolkningsgrupper även i fortsättningen kan komma att
präglas av arbetslöshet och knapphet [vilket] kanske kan synas vara en
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angelägenhet främst för församlingens diakoner” (Budget S:t Matteus för-
samling 1999:7). Diakonerna själva upplever att ansökningarna om ekono-
miskt bistånd ökar. Hjälpbehovet blir allt större framför allt, i enlighet med
Bodins resultat, hos yngre åldrar och ensamstående föräldrar till följd av
arbetslöshet och olika former av missbruk. De ärenden som möter blir allt-
mer komplicerade, vilket kräver utredningar av en mer grundlig karaktär.
Denna utveckling leder i sin tur till att tiden både för enskilda ekonomiska
ärenden och för andra arbetsuppgifter, exempelvis hembesök, minskar. Ett
önskemål är att församlingarnas övriga medarbetare delade ansvaret för
den ekonomiska hanteringen med diakonerna. Ett delat ansvar, menar man,
skulle ge större möjligheter att se över traditionella fonder och hitta möjlig-
heter att använda dessa på ett mer flexibelt sätt. Tillgången till ett team
skulle dessutom kunna fungera som motkraft till en hantering som idag sker
enligt ett ”löpande band-förfarande”.

Det är svårt att göra bra bedömningar på den korta tid och med den lilla infor-
mation man får under mottagningstid. (Kvinnlig diakon)

Ett team skulle ge ökad trygghet, dels genom att minska osäkerheten diakoner
kan känna inför beslut ”fattade i panik”, dels i mötet med enskilda hjälpsö-
kande, inte minst att kunna motivera avslag som ett gemensamt fattat be-
slut. Den ekonomiska hanteringen kan även vara en uppgift diakoner vill bli
befriade ifrån. En kvinnlig diakon ser en utveckling mot tilltagande ekono-
miska och administrativa uppgifter och säger: ”jag är inte utbildad för att
sköta papper, jag är utbildad för att sköta människor”. Både bland medarbe-
tare och bland diakoner kan det finnas en viss skepsis mot att diakoni-
mottagningarna redan idag alltmer liknar socialbyråer, och mot att diakoner
alltmer antar socialarbetarnas roll och ”nio till fem-jobb”. Ett önskemål är
att den ekonomiska hanteringen istället sköttes av en fondsekreterare, eller
att exempelvis alla innerstadens fond- och stiftelsemedel förvaltades av
ekonomer med en diakonal prägel

Generellt inom Svenska kyrkan utgör den ekonomiska handläggningen en
i vissa fall omfattande verksamhet för församlingarnas diakoner. I stort sett
samtliga pastorat i storstäderna (nittiotvå procent) ger ekonomiskt stöd till
behövande. Inom Göteborgs kyrkliga samfällighet förmedlades under ett år
drygt en och en halv miljon kronor i ekonomiskt bistånd, huvudsakligen i
form av mindre kontanta summor, matkassar och olika rekvisitioner. Pastor-
aten erbjuder i första hand bistånd i form av sådant ekonomiskt stöd, i andra
hand genom att hänvisa enskilda vidare och i tredje hand erbjuder pastoraten
själva stöd i form av ekonomisk rådgivning (Bromander, Engel & Linde
2001:45). Trots att man kan utgå från att den ekonomiska brist diakonerna
möter kommer att bli alltmer påtaglig, visade Bäckström (1994a:146ff) att
verksamheten inför framtiden gavs fortsatt låg prioritet. Det verkar vara vik-
tigt att göra den ekonomiska hanteringen till en mer positiv del av diakoners
verksamhet, skriver Smedberg (1997:120ff). Kunskap är viktigt, menar hon,
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och handledning, men därutöver behöver ett teamarbete och gemensamma
riktlinjer inför framtiden formuleras såväl inom som mellan enskilda för-
samlingar.

Administrativa uppgifter
För vissa diakoner i de församlingar jag undersökt upptar administrativa
uppgifter en stor del av arbetstiden, men inte enbart till följd av omfattande
ekonomisk hantering. En diakon säger att administration utgör huvuddelen
av hennes tjänst, uppgifter som vid sidan av den ekonomiska hanteringen
omfattar

… alla möten, personalsamlingar. Det tar mest av min tid att svara på förfråg-
ningar, skicka post, planera nya saker, satsa på personalen. Det har fallit på min
lott att planera retreater, utfärder. Det är ingen som är intresserad av det. Pla-
nera egen verksamhet, utfärder för frivilliga…

För en annan diakon, helt utan fonder att förvalta, upptar administration en
tredjedels tjänst och innefattar då olika regelbundna arbetsmöten, termins-
planering, att sammanställa årsberättelse samt budgetansvar. Det framkom-
mer ett visst ifrågasättande bland annat från kyrkoherdar och kanslichefer,
av huruvida diakoner hanterar dessa administrativa sysslor på ett effektivt
sätt. Flera bedömer att det finns ”luft” i diakonernas tjänster.

Mellangenerationen i fokus!
I de församlingar jag undersökt framkommer tydligt att den stora utmaning
församlingarna står inför är att hitta vägar att såväl nå som att anpassa sitt
utbud till en aktiv, kyrkligt distanserad mellangeneration som församling-
arna i stor utsträckning saknar kontaktytor gentemot. Om den äldreinriktade
församlingsverksamheten och hanteringen av ekonomiska medel har en tydlig
koppling till diakonernas arbetsområde, framstår ambitionen att nå mellan-
generationen som en gemensam angelägenhet för hela församlingen,
diakoner inräknade.

Motiv till att sätta mellangenerationen i fokus
Hos medarbetare och förtroendevalda kan man finna olika motiv till varför
det är angeläget att sätta just mellangenerationen i fokus. Ett första motiv
är att motverka att församlingskärnan dör ut. Med ett minskande antal guds-
tjänstbesökare och ett minskande antal äldre i olika verksamheter är det
angeläget att nå nya grupper.

Vi måste se till så att folk kommer överhuvudtaget så att församlingen inte dör
ut!

Idag finns en liten sårbar kärna i de gamla. För att skapa en ny, frisk kärna
är det nödvändigt att prioritera verksamheter bland barnfamiljer och ung-
domar. ”Om vi inte når ungdomarna”, säger en medarbetare, ”gräver vi vår
egen grav”. Ett andra motiv är att på sikt motivera människor att betala
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kyrkoavgift. ”Folk måste få veta att kyrkan är nåt att ha – inte bara andrum
och musik”, menar en annan. Även ur detta perspektiv framhålls att verk-
samheter för barn, familj och ungdom blir allt viktigare. Ett tredje motiv för
att nå mellangenerationen, är önskan hos vissa församlingsmedarbetare att
möta dem som ”är oss lika”. Det finns en ”positiv upplevelse av att kunna
jobba med människor i vår egen ålder, med människor mitt i livet”. Önskan
är att möta människor, såväl i verksamheter som i församlingsliv, som man
själv har personligt utbyte av.

Det är viktigt att nå dem som är som man själv, och som söker det man själv
söker.

Det förefaller vara av vikt att förnyelsearbete även skall vara givande för
församlingens medarbetare. En generell upplevelse är dock att det är svårt
att nå de grupper man önskar, inte minst de friska, resursstarka församlingsbo-
rna i aktiv ålder.

Även om församlingarna uttrycker önskemål om att utöka kontaktytorna
gentemot en kyrkligt distanserad mellangeneration, finns redan etablerade
kontaktytor där relationerna på olika sätt skulle kunna fördjupas. En sådan
kontaktyta är förrättningarna som enligt en präst ”är en privat familjeangelä-
genhet för vanligt folk medan församlingens övriga verksamheter bara når en
grupp som går runt på allt”. Det finns synpunkter på att församlingarna inte
alltid tar dessa tillfällen till kontakt till vara, utan tvärtom att förrättningar är
något som det istället slarvas med. En annan viktig, men som många uppfat-
tar ofta förbisedd kontaktyta är körverksamheten. Även den, menar man, kunde
fördjupas genom ett samarbete med präst eller diakon. Musikverksamheten
överlag uppfattas framför allt av musikerna spela en viktig roll eftersom den
attraherar vanligt folk i alla åldrar, och för att detta utbud tillåter dem att
komma på sina egna villkor. ”Var och en” säger en musiker, ”är fri att uppleva
musiken på sitt eget sätt”. Musikverksamheten blir dessutom viktigare i tider
av förändring. Den får då en ökad betydelse som ”något beständigt som er-
bjuder en kontinuitet som inte störs – eller förstörs, av övriga yttre former”.
Även om musikverksamheten å ena sidan skapar kontaktytor mot människor
församlingen inte annars möter, uppfattas utbudet å andra sidan till stor del
bestå av kyrkomusik för ”bildade personer”. En musik som vissa anser kostar
mycket utan att bidra till att bygga församling. Församlingarnas diakoni-
mottagningar utgör en tredje kontaktyta mot mellangenerationen, både ge-
nom den traditionella besökaren, en medelålders man med missbrukspro-
blem, och genom en ökande andel kvinnor. Många av dessa är ensamstående
mammor som söker sig till mottagningen antingen för att få ekonomiskt bi-
stånd eller för att samtala. En fjärde kontaktyta är föräldrar som har sina barn
i kyrkans barntimmar eller kyrkans förskola, föräldrar som kommer till den
öppna förskolan och konfirmandföräldrar. Vid sidan av enstaka föräldradagar
eller träffar saknar flertalet av de församlingar jag undersökt mer utvecklade
kontakter med föräldragruppen.
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Även om det finns tydliga önskemål om och behov av ett förnyelsearbete,
vittnar många medarbetare om hur svårt det är att få önskvärd utveckling
till stånd. En tidigare utredning som genomfördes i en av de församlingar
jag undersökt, pekade år 1990 på behovet av ett metodiskt tillvägagångs-
sätt för att nå ut till yrkesverksamma åldrar (Nordanstig 1990:115).
Biskopsvisitationen sju år senare i samma församling påvisade att ingen
egentlig utveckling av detta slag hade skett. Biskopen såg detta som ”en
utmaning till församlingarna att möta. Detta gör kanske livet lite besvärli-
gare eftersom man måste finnas tillgänglig där folk finns och inte bara
inbjuda till grupper”. Ytterligare tre år senare, år 2000, hade ännu inga
större förändringar ägt rum. ”Vi är fast i gamla system och blundar för nya
möjligheter” samt ”mycket går i gamla hjulspår – oavsett hur samhället
förändras” är utsagor från medarbetare som belyser detta. Mot bakgrund
av församlingens mycket konservativa karaktär uppfattar dock en medar-
betare de alternativa gudstjänstformer som utvecklats som en ”mini-
revolution”.

Nya sätt att nå mellangenerationen
Alternativa gudstjänstformer där förbönsmässor, Taize-, sinnesro- och
meditationsgudstjänster utgör de vanligaste, är en av tre olika metoder som
kommer till användning när medarbetare i de församlingar jag undersökt
försöker etablera nya kontaktytor mot en kyrkligt distanserad mellan-
generation. En andra metod är att bjuda in till föreläsningar runt teman som
”att vara förälder”, ”att vårda kärleken”, ”sorg” eller ”föräldrarollen”. En
tredje metod är att inbjuda till grupper av olika karaktär. Det betonas att
grupperna skall fungera på ett nytt sätt; lite enklare, roligare och med beto-
ning på ömsesidigt stöd deltagarna emellan. Föräldrar är en angelägen
målgrupp, men medarbetare nämner även nyseparerade, singlar, kvinnor
generellt och unga sörjande. Grupperna skulle kunna ha formen exempelvis
av äktenskapsskola, samtalsgrupper, ”modernt syföreningsprojekt” eller
självhjälpsgrupper.

En församling som kan tjäna som exempel på hur dessa tre metoder
tillsammans skapar en modell för förnyelsearbete, är Högsbo församling i
Göteborg.104 Där etablerade man nya kontaktytor gentemot mellangenera-
tionen genom att, som ett första steg, inbjuda till en öppen och kravlös
mötesplats. Där samlas människor runt föredrag med hög kvalitet ”av nå-
gon som brottas med sanningen”, men inte givet utifrån ett kristet perspek-
tiv. Som ett andra steg avslutas föredragen med en enkel mässa, i en alter-
nativ form ”anpassad efter dagens behov”. Utifrån denna inledande, öppna
kontakt föds behov och efterfrågan på fördjupning som, i ett tredje steg, tar
form i olika grupper. Olika teman för dessa är bland annat djupmeditation,
aktiv avslappning, heliga texter, självkänsla, och man erbjuder även bibel-
och drömgrupper. Genom denna modell sägs kyrkligt distanserade ges

104 Baserat på intervju med ansvarig i Högsbo församling år 2000.



180

möjlighet att ”närma sig det teologiska genom djupet av sitt eget liv”. Men
även på ett önskvärt förnyelsearbete följer särskilda svårigheter. Erfaren-
heter från Högsbo pekar bland annat på att nya, öppna verksamheter som
berör livsväsentliga frågor i en form som mellangenerationen godkänner
drar mycket folk, vilket i sig kan vara svårt att hantera. Det drar dessutom
en hel del ”svåra” människor, som man inom församlingen kan sakna förut-
sättningar att bemöta på ett bra sätt. I det följande får medarbetare från en
av de församlingar jag undersökt, artikulera andra svårigheter som kan
uppstå till följd av ett genomfört förnyelsearbete.

Ett genomfört förnyelsearbete – och de svårigheter som följer på detta
I en av de församlingar jag undersökt påbörjades ett medvetet förnyelse-
arbete i mitten av 1990-talet. Målet för detta var att utveckla nya gudstjänst-
former och skapa nya kontaktytor just gentemot en kyrkligt distanserad
mellangeneration. Genom förnyelsearbetet iscensatte man många av de
förändringar som övriga församlingar ser som eftersträvansvärda. Man
omprioriterade i verksamheterna från den ”gamla tantkyrkan” till mellan-
generationen, deras barn och ungdomar. Man satsade på att utöka och skapa
nya relationer till närområdet, bland annat genom en medveten informations-
strategi och en profilering i vissa prästtjänster mot föreningsliv och organi-
sationer. Team utvecklades, dels inom två av distrikten där respektive ar-
betsgrupp utgjorde ett team, dels i form av olika team inom ett tredje distrikt
– runt vuxenarbete, runt barn och ungdomsarbete. Dessutom skapades tvär-
grupper inom församlingen runt olika aktuella utvecklingsområden. Utrym-
met för att utveckla nya gudstjänstformer var stort. Även om många medar-
betare är stolta över det arbete som idag bedrivs inom församlingen, ser
man vissa svårigheter, eller risker som följer på förnyelsearbetet. Det är
risker som främst medarbetarna i det ”centrala” distriktet (där kyrkoherde,
kanslichef och administration sitter och församlingens huvudkyrka finns)
lyfter fram.
En första risk som påtalas är bristen på kontinuitet. En stor personalgrupp
omfattar anställda med olika syn på vad en församling bör vara. Detta kan
i sin tur ge olika inriktningar och en spretighet i verksamheten. Med olika
medarbetare kommer nya eller olika målgrupper i fokus, och risken finns,
menar en medarbetare, att verksamheter bygger mer på ”trender än uthål-
lighet”. Det startas olika aktiviteter som sedan rinner ut i sanden – kanske
för att det inte kommer några besökare eller för att det saknas just uthållig-
het. Samma brist på kontinuitet påtalas i gudstjänstlivet. Olika präster ord-
nar gudstjänster av olika slag, inte minst temagudstjänster runt många olika
målgrupper. Det saknas dessutom kontinuitet i gudstjänstens hela längd,
det vill säga, att den enskilda kyrkobesökaren är lika viktig från välkomnandet,
i gudstjänsten som vid kyrkkaffet. Idag, menar någon, kan enskilda perso-
ner lätt förbli osynliga besökare i samband med gudstjänsterna. Dessutom
kan strävan efter kvalitet i församlingsarbetet ge upphov till ständiga
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utvärderingar och förändringar i verksamheterna. Den stabilitet som kan
behövas som motvikt till ett förändringsarbete saknas. Vissa medarbetare
ser för det andra en risk för ”förflackning” när verksamheten från en tidi-
gare alltför traditionell inriktning, presenteras i en ”helt ny förpackning”.
Med detta nya avses bland annat tendensen att hålla allt så allmänt som
möjligt.

Det som breder ut sig blir Gud som jag uppfattar honom – och inte kyrkans Gud.

Som motvikt till en alltmer psykologiserande och terapeutisk kyrka utma-
nas församlingen, menar vissa medarbetare, att leva med i tiden men med
modet att vara en kristen kyrka med en bevarad klassisk kristen tro där
begrepp som synd, skuld och ånger spelar en central roll. En tredje risk är
att vissa grupper till följd av förändringsarbetet inte längre känner sig hemma
i församlingen. Utvecklingen har gått för fort, det är ”för mycket nymodig-
heter och för mycket lek”. Yngre har prioriterats på bekostnad av äldre,
dels då mindre tid ägnas åt de äldre, dels då utbudet är dåligt anpassat till
denna åldersgrupp.

Även i gudstjänsten satsar man på de yngre fast det är de äldre som vill ägna sig
åt kyrkan!

I det nytänkande som präglat den aktuella församlingen sedan mitten av 1990-
talet, har ambitionen varit att skapa kontaktytor mot kyrkligt distanserade
församlingsbor, inte minst genom att ge utrymme för nya gudstjänstformer.
Detta, menar några, har medfört att församlingen blivit för ung för äldre
församlingsbor, som saknar de traditionella formerna. När äldre kyrkovana
uteblir från gudstjänsterna medför det i sin tur att den församlingskärna som
tidigare fanns och som bland annat utgjorde en förebild för yngre kyrko-ovana
gudstjänstbesökare, inte längre finns. ”Det saknas” säger en medarbetare,
”en församling som tar emot och som bär de nya”. Allt tydligare har ett
tidigare sätt att växa in i en församling ställts mot ett nytt sätt för enskilda att
sporadiskt söka sig till verksamheter eller gudstjänster som är attraktiva, där
det erbjuds något som är ”extra”. På så sätt blir många av dem som möter i
verksamheter och gudstjänster engångsbesökare. Detta genererar i sin tur
frågor dels om hur man väcker en levande tro under dessa nya villkor, dels
om hur medarbetarna i längden skall kunna producera utbud lockande nog för
enskilda att komma till kyrkan. Det väcker även frågor om vad som sker när
ett sådant utbud saknas? Medan en del medarbetare betonar behovet av att
bygga en församling inifrån med förkunnelse och gudstjänst i centrum frågar
sig andra – en församling, för vem? För några av medarbetarna finns inte det
personliga behovet av att dela ett församlingsliv, utan på samma sätt som
”engångsbesökarna” tar man del av det utbud, vid det tillfälle, i den kyrka
som man upplever som väsentligt. Och oavsett vilken syn man har, är det
endast ett fåtal av medarbetarna som har sitt privata församlingsliv förlagt
till distriktet där man arbetar.
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Även om vissa medarbetare menar att det saknas en kärna av kyrkovana
församlingsbor, så finns dock ett antal personer som har gjort distriktet till
sin kyrka. Dessa personer utgör en annan kärna, som består av både ”van-
liga” människor och äldre men även periodvis sköra människor och en del
kroniskt psykiskt sjuka.

Det blir markant med de udda människor och de kufar som virvlar in i det lite
lugnare bakvattnet i församlingshemmet. (Kvinnlig präst)

Att dessa enskilda söker sig till distriktet uppfattas som i grunden bra, men
det skapar även ett identitetsproblem. Att bygga församling är en fråga om
utbyte människor emellan. Med alltför många sköra människor hamnar ens-
kildas behov snarare än ömsesidigheten i förgrunden. Bilden av en försam-
ling som även omfattar de starka och kreativa personerna som kan skapa
jämlika möten mellan varandra saknas. ”Ställer man sig utanför och tittar
så förstår man att det är svårt för människor i närområdet att identifiera sig
med kärnan” säger en medarbetare, och en annan anser att kärnan består
av ”lustiga människor som man inte vill ha som sina vänner.” Ytterligare en
medarbetare menar att församlingen har en mycket medveten social profi-
lering, men att den kanske inte skall exponeras i gudstjänstlivet. Risken
finns att kyrkan blir ”full av loosers och inte en plats för stillhet och vila”.
Detta kan kanske tolkas som en farhåga att den vanligaste metoden för att
nå önskvärda målgrupper, nämligen alternativa gudstjänster, då förlorar sitt
syfte. Företrädare för närområdet betonar emellertid vilken betydelse det
har för enskilda, socialt utsatta att delta i församlingens olika verksamhe-
ter, och man nämner bland annat möjligheten att delta i gudstjänstfirandet.
En medarbetare anser att frågan om vilka som utgör kärnan, är ointressant.
Det enda viktiga är hur församlingen dels skall kunna ge ”kyrklig verksam-
het till så många som möjligt på de villkor de vill ha”, dels skall kunna möta
dem som faktiskt kommer.

Ett förnyelsearbete kan sägas synliggöra olika konflikter som medarbetar-
lagen ställs inför. Man nämner bland annat konflikten mellan att bli för
utslätad i sina försök att nå ut och att bli för smal och exklusiv genom att
inte försöka; mellan att bli ”grädde på moset” för bättre bemedlade och att
satsa resurser på synligt utsatta grupper; mellan att bedriva gränsöverskri-
dande förnyelsearbete och att stärka församlingskärnan. De motsättningar
mellan bevarare och förnyare som kommer i dagen, kan ses som en speg-
ling av relationen mellan vad Bäckström (1997:94) betecknar som
kyrkoorienterad religiositet å ena sidan och livsfrågeorienterad religiositet å
andra. Medan den kyrkoorienterade religiositeten minskar särskilt tydligt i
storstäderna, anser Bäckström att det ligger nära till hands att anta att
denna nedgång delvis kompenseras av en uppgång i livsåskådningsrelaterad
religiositet. Ett mål för förändringsarbetet som genomförts har varit att ”möta
de andliga sökarna i samhället”. Det är i första hand i städerna, menar
Bäckström (a.a:81ff) som man finner ett livsåskådningsfolk som har en
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överrepresentation av yngre, välutbildade kvinnor, som oftare tror på en
ande eller livskraft än på en Gud. Det är också kvinnor som utgör den
primära målgruppen inom mellangenerationen som medarbetarna i de för-
samlingar jag undersökt vill nå. I två distrikt utgör barn- och familjearbetet
teamets gemensamma målgrupp. I ett tredje distrikt riktas fokus mot ”kvin-
nor mitt i livet” bland annat genom Lustgården, en träffpunkt för mammor
med barn där man erbjuder samtalsmöjligheter, caféföredrag, babymassage
och dans med barnen, och genom ”Lugna quinnotimmar”, en retreat för
unga kvinnor med barn som innefattar meditation, helig dans och en mässa.
Därutöver genomför en av församlingens präster årliga retreater för kvin-
nor från hela Stockholmsområdet. Ett av distrikten har dessutom ställts
inför en särskild utmaning när hela arbetslaget under ett kommande år skulle
bestå av enbart kvinnor.

Många [besökare] tänker manligt. Nu får de möta något nytt! (Kvinnlig präst)

Den traditionella äldreverksamhet som diakonerna bedriver i de försam-
lingar jag undersökt når i huvudsak äldre kvinnor, och även där en diakonal
nystart är för handen, tenderar kvinnor, om än yngre, att hamna i fokus.
Inför nystarten betonas vikten av kontaktskapande ”lobbyarbete” och in-
venteringar av situationen i närområdet. Intentionen är att diakonin å ena
sidan skall växa fram utifrån de behov som finns, och å andra sidan ta form
utifrån enskilda diakoners önskemål och intressen – men i dialog med öv-
riga medarbetare. Diakonernas intressen och behoven i närområdet före-
faller överensstämma med en övergripande prioritering av föräldrar (läs
mammor) och barn. Den målgrupp som står i fokus för diakonernas engage-
mang är alltså i hög utsträckning kvinnor. Det beror dels på det ökande
antalet kvinnor som söker sig till diakonimottagningarna för ekonomiskt
bistånd och samtal, dels på de grupper och föreläsningar som har kvinnor
som målgrupp. Diakoner inbjuder bland annat småbarnsmammor, ensam-
stående mammor, frånskilda kvinnor och arbetslösa kvinnor till samtals-
grupper runt olika teman som ”andlighet och tro”, ”beroende och andlig-
het” eller ”kvinnors vrede”, samt till matlagningsgrupper, skrivarverkstad
och dialoggrupper. Dessutom har man riktat särskilda erbjudanden om re-
sor och sommarläger till fattiga och/eller ensamstående mammor.

Utvecklingen inom FöräldraDialogen kan spegla en svårighet som mö-
ter i verksamheter med ett övervägande kvinnligt deltagande. VuxenDialog,
som sedan 1989 utvecklats i Viksjö församling, har blivit en i församlings-
sammanhang allt vanligare pedagogisk modell för samtalsgrupper.  Hösten
2001 utgjorde exempelvis denna modell ett av de arbetsredskap som bli-
vande diakoner förväntades tillägna sig under sin karitativa profilutbildning
vid Ersta Sköndal Högskola (vilket dock väckte viss kritik bland studen-
terna). Det övergripande syftet med modellen är att möta behovet hos tret-
tio- till femtioåringar av att tillsammans med andra vuxna ”fundera över
vardag och livsfrågor” (Gustafson 1999:13). En tillämpning av VuxenDialog
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är FöräldraDialog som vänder sig till föräldrar, men där det huvudsakligen
är mammor som ingår i dialoggrupperna. En alltför påtaglig dominans av
kvinnor i grupperna är problematisk menar Alwall (2001), och han lyfter
fram betydelsen av en dialog som innefattar och erbjuder både mammor
och pappor ett föräldrastöd. När pappor inte inkluderas riskerar dialogen i
sig att befästa en ordning som gäller i alltför många familjer, att det framför
allt är kvinnorna som engagerar sig för barnen och deras situation. ”Ur
detta perspektiv” skriver Alwall, ”borde kanske papporna ha ett alldeles
särskilt behov av dialogen”, en dialog som kan skapa möjligheter såväl till
identifikation med som insikter genom andras erfarenheter (a.a:76).

Om insatser mot den aktiva mellangenerationen förefaller få allt högre
prioritet i de församlingar jag undersökt, visar följande avsnitt hur insatser
mot särskilt utsatta och/eller marginaliserade grupper ges fortsatt låg – och
om möjligt ännu lägre prioritet än tidigare.

Socialt diakonalt arbete bland särskilt utsatta grupper
Diakonalt arbete riktat mot människor vars situation präglas av en i socialt
avseende allvarlig utsatthet (till exempel narkotikamissbrukare, prostituerade
eller hemlösa) lyfts ofta fram som en uppgift med avgörande betydelse för
kyrkans trovärdighet.

Socialt diakonalt arbete i de församlingar jag undersökt
I vilken mån bedriver de olika församlingar jag undersökt ett socialt diakonalt
arbete105 riktat till människor i en särskilt utsatt och/eller marginaliserad
livssituation?

City och innerstadsförsamlingar
Församlingarna i Stockholms innerstad står inför en situation där de möter
en förändrad demografisk situation när en tidigare äldre befolkning efter-
hand ersätts av yngre resursstarka invånare. Dessutom möter de en omfat-
tande dagbefolkning. Dagbefolkningen består både av dem som arbetar i
innerstaden eller som söker sig dit för nöjen och rekreation, och av den
”drivande dagbefolkningen”106 som består av personer som, ofta med mycket
svåra sociala problem, av olika skäl söker sig till city. I den stadsdel där
två av församlingarna är belägna, hittar man dessutom tre områden som
företrädare för närområdet bedömer som speciellt tungt belastade med miss-
bruk och kriminalitet. I en av församlingarna har man i perioder haft vissa
svårigheter med missbrukare som vistats på kyrkogården ”och tagit vatten
till sina sprutor ur samma kannor som de äldre damerna vattnar sina gravar
med”. Även om hotsituationer ibland har uppstått, är det ingen av medarbe-
tarna som uttrycker någon önskan att slippa denna grupp. Istället säger en
vaktmästare, att ”det är synd att kyrkan bara kör bort de utslagna. De måste

105 Diakonalt arbete riktat till människor i en särskilt utsatt och/eller marginaliserad livssi-
tuation kan i det följande för enkelhetens skull även betecknas social diakoni.

106 Min egen beteckning.
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också ha rätt att komma”. En kyrkvärd ser dessutom hur allt fler söker sig
till kyrkorummet för att prata, ”ensamma, eländiga som kommer in i kyrkan
och gråter”. I församlingen firas mässa varje måndagskväll året runt med
ett efterföljande bibelstudium – och kaffe. Deltagarna är framför allt ”tra-
siga” människor. De präster som ansvarar för denna mässa håller även
regelbunden kontakt med Föreningen Ny Gemenskap, som församlingen
även stöder ekonomiskt. Av och till har en diskussion förts runt församling-
ens bemötande av och eventuella ansvar för den drivande dagbefolkningen,
men utan att detta lett till några konkreta resultat. De kontakter församling-
ens diakon har med den drivande dagbefolkningen, inskränker sig till de
tillfällen då enskilda söker ekonomiskt bistånd på diakonimottagningen. Så
ser även kontakterna ut för de tre diakonerna i den angränsande försam-
lingen. I denna församling märker inte medarbetarna av den drivande dag-
befolkningen, som varken ”stör” i församlingshemmet eller i kyrkan. Att
det inom församlingens gränser vid tiden för min undersökning fanns ett av
Stockholms, och kanske Mellansveriges mest kriminellt belastade områ-
den, hade inte föranlett några diskussioner. När medarbetare i de båda för-
samlingarna lyfter fram behov i närområdet som är angelägna att möta,
nämns inte den drivande dagbefolkningen eller de svåra problem som denna
oftast omfattar.

Göteborg
Den innerstadsförsamling som jag undersökt i Göteborg beskrevs i en ut-
redning som företogs år 1990 som en diakonalt sett ”tung” församling, med
låg medelinkomst och hög andel arbetslösa, ensamstående och missbru-
kare (Nordanstig 1990:210ff). Trots det utövas social diakoni, precis som i
de övriga församlingarna, endast när enskilda utsatta söker ekonomiskt bi-
stånd vid diakonimottagningarna eller genom att diakoner har vissa tillfäl-
liga kontakter. En kvinnlig diakon säger sig hysa ”en särskild kärlek till
personer med ett missbruk. Det är människor som går igenom olika kriser,
som har svåra bindningar till sina föräldrar. Personer som kunde vara vem
som helst av oss.” De insatser hon riktar mot denna grupp består dels av
enstaka besök på ett café inom en särskild boendeform för missbrukare,
dels av ett Öppet hus varje vecka i samband med middagsbön – en plats dit
man kan hänvisa lite mer ”udda personer som psykiskt sjuka och missbru-
kare”. Vissa punktinsatser har genomförts i form av en julfest vid nämnda
boende, samt som en studiecirkel för bland annat personer med beroende-
problem. Precis som i församlingarna ovan, anser medarbetarlaget gene-
rellt att det angelägna idag är att nå ut till nya grupper, det vill säga mellan-
generationen, deras barn och ungdomar. Även om en av diakonerna har
visioner om att social diakoni skulle kunna ingå i församlingens förnyelse-
arbete och att två diakoner på heltid skulle kunna arbeta med detta, är
situationen för utsatta grupper inget som nämns av övriga medarbetare.
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Församlingar i ytterstadsområden
Storstadens ytterområden präglas av stora skillnader. De territoriella för-
samlingarna omfattar både välbeställda och mycket välbeställda villa- och
bostadsrättsområden, äldre bostadsområden med små och billiga hyres-
lägenheter och fattiga, invandrartäta områden. Den sociala situationen be-
skrivs i vissa avseenden som tung. Stadsdelarna har en hög andel invånare
av utländsk härkomst och en hög andel invånare med missbruksproblem
och/eller psykiska funktionshinder. Dessutom pekar företrädare för när-
området på hur situation å ena sidan tenderar att bli än tyngre till följd av
att personer med sociala problem flyttar från innerstaden ut till ytterstad-
sområden. Å andra sidan är de ekonomiska resurserna begränsade, vilket
påverkar de offentliga insatserna inte minst inom missbruksvården. Det är
dessutom svårt att rekrytera läkare till psykiatrin.

I en församling riktas insatserna i huvudsak mot mer välbeställda bo-
stadsområden, medan inga insatser alls riktas mot det område som präglas
av svårigheter som möter inom miljonprojektets förorter. Diakonerna här,
precis som i innerstaden, träffar människor med tunga sociala problem i
den mån dessa söker ekonomiskt bistånd, och har därutöver vissa enstaka
kontakter. Vid sidan av en präst och ett antal frivilliga medarbetare som
engagerat sig i ett hotellhem med genomgångsbostäder för flyktingar, sak-
nas kontaktytor mot de invandrartäta bostadsområdena. En av diakonerna
menar att det är svårare att ha kontakt med ”invandrarna som har en annan
religion”. Det finns en uttalad önskan från församlingens kyrkoråd om en
församlingsverksamhet som riktar sig till grupper där de sociala behoven
är som störst. En diakon, som tillträtt tjänsten som ”familjeinspiratör”, vill
profilera arbetet mot socialt utsatta grupper, främst familjer.

Diakoner nämner psykiskt sjuka som en angelägen grupp, men, säger
en diakon, det viktigaste är att ”backa upp det arbete som andra redan
utför”, vilket betyder att diakonen deltar i vissa nätverksträffar. Det finns
dessutom tankar om att besöka gruppboenden, skapa mötesplatser och att
etablera samverkan med andra aktörer, bland annat i invandrartäta områ-
den samt inom ett par andra bostadsområden ”där det nog finns lite mer
nöd än på andra ställen”. Församlingen har ett café dit personer med psy-
kiska besvär tidigare kunde komma, men efter att verksamheten förändra-
des är det inte längre denna grupp som besöker caféet. En frivillig medar-
betare som förestår verksamheten, säger att alla är välkomna ”bara de är
som folk och uppför sig”. När det tidigare kom bland annat förstånds-
handikappade skrämde de bort andra gäster.

Personer med olika typer av problem har inget på caféet att göra. Det är bättre
med normala – för hur ska man hantera de andra? (Kvinnlig frivillig medarbe-
tare)

I den andra ytterstadsförsamlingen inleddes ett tydligt förnyelsearbete i mit-
ten på 1990-talet. Församlingens mål blev att ”sätta gudstjänsten i centrum,
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och möta de andliga sökarna i samhället”. En omprioritering ägde rum och
yngre församlingsbor kom att prioriteras istället för – och som vissa menar
på bekostnad av – äldre. Från en allt för traditionell inriktning, säger en
medarbetare, har verksamheten istället fått en helt ny förpackning. Men
hur förhåller sig församlingen till de mest utsatta grupperna i närområdet?
Även om det finns en uttalat social profil i församlingen, riktas inget fokus
mot utsatta grupper. I ett distrikt bedrivs dock ett samarbete med Baptist-
kyrkan med tydligt social diakonal karaktär. För det första driver frivilliga
från Svenska kyrkan och från Baptistförsamlingen tillsammans ett Öppet
hus varje vecka för ”personer på parkbänkarna”. De frivilliga medarbe-
tarna är alla äldre, och man står inför svårigheten att rekrytera nya, yngre
medarbetare. För det andra bedriver församlingens diakon, i samarbete
med Baptistförsamlingens integrationsansvariga, ett integrationsprojekt för
att få långtidsarbetslösa män, hälften svenska och hälften med invandrar-
bakgrund, i sysselsättning. Utöver detta arbete står diakonin i distriktet
inför en nystart. Det uttalas dock inga önskemål om att utveckla en social
diakoni, bortsett från utmaningen att nå ut till distriktets alla stadsdelar,
inklusive den invandrartäta. I ett annat distrikt riktar diakonen sina insatser
mot den ”dolda nöden” som finns i ett bättre bemedlat område. I ett tredje
distrikt bedrivs inte heller någon diakoni med fokus på utsatta grupper, men
det finns en liten församlingskärna bestående av ”psykiskt sjuka, ensam-
stående och före detta missbrukare” som tar del av olika verksamheter.
Diakonen där bistår enstaka behövande med gratis lunch i församlings-
hemmet en dag i veckan, eller med en upptinad, färdiglagad måltid. Det
finns uppfattningar om att utrymmet för socialt utsatta har minskat i distrik-
tet, vilket bedöms vara negativt. En tidigare värmestuga i receptionen har
stängt och en diakonalt inriktad husmor har slutat. Dessutom uppfattas en
stressad arbetssituation, för mycket låsta tider och verksamheter men även
rädsla hindra präster och diakoner från att möta människor i socialt utsatta
situationer. Distriktet erbjuder emellertid, i samarbete med stadsdels-
förvaltningen, grupper för barn från hem där missbruk förekommer.

Församling i kranskommun
I en sista församling i en av Stockholms kranskommuner, bedrivs ingen
social diakoni med fokus på personer i särskilt utsatta situationer. I den mån
sådant arbete uppfattas som önskvärt, är det av andra yrkesgrupper än präster
och diakoner. De medarbetare som uppfattar diakonins fokus som utsattheten,
menar att diakonernas uppgift borde vara att ”prata med utstötta”. Man
anser dessutom att församlingshemmet borde fungera som värmestuga och
fristad för människor som faller utanför samhällets skyddsnät, eller som av
olika skäl behöver beredas skydd.

Man ber för demokrati och utsatta människor i gudstjänsterna men det måste
också visa sig i vardagsarbetet. (Manlig vaktmästare)
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En av församlingens två diakoner har tidigare samarbetat med socialtjänsten
i en öppen verksamhet för bland annat personer med ett tungt missbruk.
Diakontjänsten har därefter utvecklats mot äldreinriktat arbete och mot mer
administrativa uppgifter. Församlingen har emellertid utökat de diakonala
resurserna genom att inrätta en ny diakontjänst, men med inriktning på
unga familjer. Genom en ”diakonipräst” som tjänstgjort i församlingen hade
man tidigare kontakter med den stora gruppen av utvecklingsstörda med
tilläggshandikapp som finns inom kommunen. I och med att prästen slutade
sin tjänst, upphörde både besöken på institutioner och den veckomässa som
anpassats speciellt till denna grupp. En medarbetare menar, att
verksamheterna togs bort utan någon som helst föregående diskussion. Idag
bjuder diakonerna istället in boende från institutionerna till en årlig julfest,
och lämnar julblommor på en träfflokal för psykiskt funktionshindrade. Det
finns dock fortsatt efterfrågan på samarbete från kommunens sida. Vård-
och omsorgschefen nämner särskilt den allt svårare personalsituationen,
och att de boende till följd av bristen på kompetent personal tenderar att
regrediera.

En kyrka för de perfekta?
Inte sällan påtalar medarbetare inom de församlingar jag undersökt att de
egna verksamheterna har en alltför tydlig inriktning mot bättre bemedlade
församlingsbor, och att det finns en risk att församlingarnas utbud i allt
högre grad konkurrerar med andra utbud för en liten, välmående grupp. Det
påtalas dessutom att församlingar ofta bortser från, eller saknar former för,
att möta mindre uppenbara svårigheter som även finns inom denna grupp
samtidigt som äldre, föräldrar, barn eller ungdomar med uppenbara svårig-
heter exkluderas. Risken finns, anser en medarbetare, att församlingens
verksamhet bara blir ”grädde på moset” för bättre bemedlade församlings-
bor, och en verksamhet som dessutom saknar fördjupning.

Det är inte de udda eller de utslagna som kommer. Kyrkan får inte bli för oss
perfekta! (Kvinnlig präst)

Även om enstaka projekt med annan inriktning kommer till stånd, anser en
präst att verksamheten ”hela tiden driver tillbaka mot en borgerlig finkul-
tur”. Församlingsverksamheten uppfattas dessutom av vissa som förytli-
gad, dels då den i första hand söker good will från etablerade grupper i
samhället, dels då insatser exempelvis i samband med kriser i vissa fall
uppfattas som spektakulära snarare än tillkomna utifrån fördjupad pastoral
omsorg.

Det är framför allt företrädare för barnverksamheten som säger sig föra
en fortgående diskussion om att kyrkan främst hjälper de bättre bemedlade.
De uppfattar det som ett problem att de inte når föräldrar och barn som
skulle vara i särskilt behov av församlingarnas verksamhet – en verksam-
het där antalet barn är mindre än i motsvarande kommunala verksamheter,
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och där personalgrupperna är stabila och välutbildade. I församlingarnas
barntimmar och hel- och deltidsförskolor går så gott som uteslutande barn
från kärnfamiljer. Föräldrarna har gjort ett aktivt val, har ekonomiskt ut-
rymme att betala en avgift och har dessutom möjlighet att anpassa sig efter
de tider som erbjuds. I en församling förklarade den ansvariga för barn-
verksamheten att man medvetet satsat på en resursstark och homogen
föräldragrupp. Detta med tanke på att en sådan föräldragrupp på sikt även
skulle kunna härbärgera invandrarmammor från det närbelägna miljonprojekt-
sområdet, ett mål man dock inte lyckades uppnå.

Situationen är densamma för ungdomsverksamheten. Många medarbe-
tare anser den dels vara för liten, dels rikta sig till i första hand stabila
ungdomar från ganska välsituerade familjer. En medarbetare ser det som
”förvånande att det inte görs så mycket annat än för de egna, och så lite för
ungdomarna!” I vilken mån medarbetare har kontakt med ungdomar utan-
för församlingarnas traditionella verksamheter, sammanhänger oftast med
om man besöker skolorna i området eller inte. Orsaken till att församlingen
inte arbetar med ungdomar i riskzonen, menar en församlingspedagog, är
dels att man måste sätta gränser mellan vad som är församlingens ansvar
och vad som är socialtjänstens, dels att man måste göra det som är kyrk-
ligt. Dessutom, fortsätter hon, har socialtjänsten inte uttryckt något behov
av att församlingen arbetar med ungdomar i riskzonen. I en tid då försam-
lingarna uttalar sin önskan att nå en yngre kyrkligt distanserad
föräldrageneration, kan ett sådant ”positivt urval” inom verksamheten fung-
era som ett sätt att uppnå hög kvalitet, kostnadseffektivitet och – av särskilt
vikt för församlingarna – ett gott rykte.

Den barn- eller ungdomsverksamhet som lyckas locka till sig duktiga och sköt-
samma barn till högmotiverade föräldrar arbetar med helt andra förutsättningar
än motsvarande enhet som får ta hand om problembarn med trassliga hem-
förhållanden. (Björinge 1994:16)

Det finns uppfattningar även bland företrädare för församlingarnas när-
områden, att kyrkan engagerar sig mest i dem som redan har det bra – de
välartade, strukturerade ungdomarna, de som har kristna föräldrar eller de
som redan är med i församlingen. Åsikterna om huruvida det är kyrkans
uppgift att rikta insatser till ungdomar med sociala problem går isär. Även
om vissa anser att detta inte är kyrkans uppgift, så uttrycker en övervä-
gande del av de tillfrågade tydliga förväntningar på vad församlingar skulle
kunna bistå med. Det visar sig emellertid, att även om företrädare för för-
samlingarnas närområden ser ett behov av ökat aktivt engagemang från
församlingarnas sida, betonar flera att ungdomsarbete är ett komplicerat
arbete som församlingarna saknar erfarenhet av. Därför kan det vara svårt
att se på vilket sätt kyrkan kunde bidra.
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Även församlingarna börjar förstå att deras arbetsmarknad är de unga. Men man
saknar vana från sådant arbete. (Manlig poliskommisarie)

Generellt riktar företrädare för församlingarnas närområden en tydlig för-
väntan mot kyrkans närvaro i skolan. Det är även där som församlingarna i
första hand säger sig möta ungdomar med ett särskilt behov av stöd. I en
församling, där man framhåller att skolkontakter (som den enda kontakty-
tan mot ungdomar som inte är aktiva inom de egna verksamheterna) är en
prioriterad uppgift, avsätter ungdomsteamet en eftermiddag i veckan åt detta.
Om ungdomsansvariga i en församling vill omprioritera sina insatser, från
en liten och resurskrävande ungdomsgrupp i församlingshemmet till utö-
kade skolkontakter, har det motsatta skett i en annan församling. Där har en
tidigare kontakt med elever och lärare i skolan, avslutats till förmån för
arbetet med församlingens ungdomsgrupp.

Att se men inte åtgärda
En utmaning för församlingsmedarbetarna är att inte bara se olika behov,
utan att dessutom ta konsekvenserna av detta seende i praktiskt handlande.
Men, säger en medarbetare, ”att se behoven hos mellanstadiebarn, ungdo-
mar eller föräldrar som har det svårt är en sak. Att göra något åt det en
annan.” Att få till stånd en förändring för att möta olika problem är en
utmaning som både skapar rädsla och möter motstånd. I flera sammanhang
påtalas att ”diakoni är lättare gjort än sagt” (se exv. Nordstokke 1998;
Alwall 2002). När det gäller socialt diakonalt arbete riktat till särskilt ut-
satta och/eller marginaliserade grupper, är förhållandet det motsatta. När
församlingsmedarbetare och förtroendevalda i de församlingar jag under-
sökt definierar diakoni eller artikulerar sin diakonisyn utifrån vad man upp-
fattar som diakonins målgrupper, är det till stor del de mest utsatta, de
svagaste, de utslagna som står i fokus. ”Kyrkans ledstjärna” säger en med-
arbetare ”måste alltid vara den som är mest utsatt”. Trots detta bedrivs
social diakoni i begränsad omfattning i församlingarna. Varken för den önsk-
värda diakonala utvecklingen eller för de utmaningar medarbetare uppger
att församlingarna står inför, utgör den tunga, sociala utsattheten något tema.
Det finns emellertid undantag. Flera av församlingarnas vaktmästare anser
att en av församlingens viktigaste funktioner borde vara att erbjuda särskilt
utsatta en tillflykt med tillgång till övernattning, tvätt och mat samt vid
behov skydd. Vaktmästeriet kan beskrivas som en servicefunktion till de
församlingsvårdande medarbetarna med förhållandevis liten möjlighet att
påverka inriktningen på församlingens verksamheter. Inte sällan beskriver
vaktmästarna sin verksamhet som ”mindre värd” i en hierarki där de
församlingsvårdande tjänsterna uppfattas stå högst i kurs. Kanske kan man
säga att vaktmästarna befinner sig på ett kritiskt avstånd från pågående
pastoral verksamhet och de prioriteringar som styr denna – även om de
som grupp möter såväl sörjande som särskilt utsatta församlingsbor på kyr-
kogården och i kyrkan. Den gemensamma åsikten att församlingarna sviker
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sin grundläggande uppgift att stå på de utsattas sida finner vi hos flera av
vaktmästarna. Värt att påpeka är att få vaktmästare i de församlingar jag
undersökt, har den praktiska erfarenheten av vad ett i denna bemärkelse
öppet församlingshem i praktiken skulle innebära, inte minst för
arbetsvillkoren inom den egna yrkesgruppen. Det finns även enstaka andra
personer i de församlingar jag undersökt som betonar allvaret i att kyrkan,
som man uppfattar, har förlorat de utsatta gruppernas förtroende. En
kyrkorådsledamot konstaterar att stora grupper av människor idag befinner
sig utanför alla institutioner. Människor som är brända och besvikna – inte
minst på kyrkan, som svikit sitt ansvar att värna om de utsattas rätt. Några
menar att bristen på fältinriktat arbete minskat kyrkans trovärdighet även
hos starka grupper. För, som en präst säger, genom att värna om och be-
driva ett arbete mot de svagaste, attraherar man även starka grupper.

Jeppsson Grassman (2001:106ff) menar att det i ganska stor utsträck-
ning finns en kongruens mellan den problembild diakoner beskriver och de
verksamheter som bedrivs i de Uppsalaförsamlingar hon undersökt. Men i
ett antal fall är kopplingen dem emellan påfallande svag. Hon nämner de få
insatser som riktas mot missbrukare och invandrare, trots att dessa identi-
fierats som problemgrupper. Även Bernström (1998) samt Dag och Stål
(1998) visar hur diakoner väl identifierar utsatta grupper, men hur brist på
tid och kunskap samt personlig osäkerhet utgör hinder för att rikta insatser
mot dessa. Enskilda diakoner definierar således grupper som de menar
lever i nöd, men drar inga slutsatser om vad det diakonala arbetet skall
innehålla utifrån detta. I vissa texter påpekas att församlingarnas diakoni
är kontextuell till sin natur (se exv. Linde 1999), och bör som sådan an-
passa sina uttryck efter situationen och behoven i det omgivande närområdet.
I de församlingar jag undersökt uppfattas som den huvudsakliga utmaningen
att skapa nya kontaktytor mot en kyrkligt distanserad mellangeneration,
alldeles oavsett situationen för utsatta grupper eller vilka förväntningar som
utifrån denna situation riktas mot församlingarna från närområdets företrä-
dare.

Ömsesidighet – och exkludering
I de församlingar jag har undersökt lyfts ömsesidighet fram som en önsk-
värd kvalitet i mötet med församlingsbor. Ömsesidigheten återkommer även
i andra diakonirelaterade texter. Kännetecknande för det diakonala per-
spektiv som bör genomsyra församlingarna är, skriver exempelvis Hem-
ström (1998), just ömsesidighet i relationen mellan människor.

När församlingar formulerar sina diakonistrategier blir det allt tydligare att sy-
nen på diakoni håller på att förändras från verksamheter som utifrån ett
ovanifrånperspektiv tar hand om de svaga till ett förhållningssätt, präglat av
ömsesidighet. (Hemström 1998:77)
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Ytterberg (1999:16) betonar diakonalt arbete som ”bygger på samarbete
och en identifikation med de marginaliserade människorna i vårt samhälle”.
Man kan emellertid skönja en tendens i de församlingar jag undersökt, att
ömsesidigheten som medarbetarna eftersträvar i sitt dagliga arbete snarare
riktar sig till dem som ”är oss lika” än till utsatta grupper. Svårigheten att
iscensätta ömsesidighet i mötet med enskilda i socialt utsatta situationer
påtalas, inte minst då ömsesidighet tycks förutsätta jämlikhet. Ömsesidig-
het kommer snarare till stånd när starka, kreativa personer skapar jämlika
möten med varandra än i mötet med ”sköra människor” vars egna behov –
och inte det ömsesidiga utbytet – hamnar i förgrunden, ”lustiga människor
som man inte vill ha som sina vänner”. Det ömsesidiga stöd det innebär att
träffa andra människor i samma situation som man själv, och att tillsam-
mans med dessa andra försöka förstå sin situation utifrån de gemensamma
erfarenheter som finns är viktigt, skriver Karlsson (2000:81) i en studie
om självhjälpsgrupper i Sverige. ”Detta förefaller inte professionella inslag
kunna ersätta.” Frågan är om betoningen av ömsesidighet där församlingar-
nas medarbetare eftersträvar jämlik dialog med andra som i aktiv ålder
brottas med likartade livsfrågor, ytterligare kommer att förstärka uppdel-
ningen mellan ett utökat ”vi” och ett ”de” – dessa andra mot vilka man,
eventuellt, riktar insatser utifrån mer ”professionell” utgångspunkt.

Resultaten från tre genomförda diakonistudier (Bräcke 1991; Ersta 1992;
Bäckström 1994a), kunde visa att det fanns önskemål om att förändra den
diakonala arbetsinriktningen mot tidigare lågprioriterade målgrupper på
”samhällets bakgård. Socialt utslagna, flyktingar, missbrukare” (Bäckström
1994a:54). Den utmaning som de församlingar jag undersökt uppfattar att
de står inför är snarare att skapa nya kontaktytor mot en kyrkligt distanse-
rad mellangeneration. I den mån diakoner har utrymme vid sidan av äldre-
inriktad verksamhet är ambitionen att anta denna utmaning – och inget
pekar mot den tunga utsattheten som ett fokus inför framtiden. Insatser för
utsatta grupper förefaller tvärtom ha minskat, och avsaknaden av gemen-
samma diskussioner runt församlingarna i relation till utsattheten är påtag-
lig. De tankar som vissa medarbetare kan ge uttryck för, är mer av utopier
än i sammanhanget realistiska förslag.

Vad skulle hända om vi la ner hela ungdomsverksamheten i kyrksalen, och istäl-
let öppnade ett härbärge? Eller om konserter för hemlösa var konserter som fak-
tiskt var för de hemlösa? (Manlig vaktmästare)

Hinder för att utveckla en social diakoni
Det bedrivs alltså en låg grad av socialt diakonalt arbete riktat till särskilt
utsatta och/eller marginaliserade grupper i de församlingar jag undersökt.
Den utmaning församlingarna står inför tycks snarare vara att (börja) ställa
sig frågor om vad det betyder att vara kyrka i förhållande till social utsatt-
het, än att rikta faktiska insatser mot grupper som omfattas av denna.
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Medarbetarna lyfter fram en sådan angelägen fråga, nämligen var kyrkans
ansvar för detta tunga problem skall ligga. För det första, säger en diakon, är
det angeläget att Svenska kyrkan uppmärksammar situationen. För det andra
behöver det komma till stånd en dialog runt församlingarnas eller kontraktens
gemensamma ansvar och möjlighet att samarbeta runt denna grupp. Så länge
denna fråga om ansvarsfördelning förblir outredd, uppfattas detta utgöra hin-
der för en social diakoni att komma till stånd. Enligt kyrkoordningen (2000)
avgör varje församling om de prioriterar diakoni och diakonalt arbete, men
detta arbete är den enskilda församlingens ansvar. Detta innebär att den en-
skilda församlingen själv kan välja om de vill bedriva diakoni med inriktning
på utsatta grupper eller inte. Å andra sidan innebär det att ansvarsfrågan inte
bör få utgöra ett hinder, eftersom enskilda församlingar har ansvar för dem
som vistas inom församlingens territoriella område. Det finns även synpunk-
ter på att insatser riktade mot tunga sociala problem kan vara alltför svåra för
den enskilda församlingen att hantera. Utsagor från företrädare för försam-
lingarnas närområden visar på en paradoxal inställning visavi kyrkan. Man
anser att ”de svaga i samhället borde vara kyrkans intresseområde” samti-
digt som man ifrågasätter om kyrkans medarbetare verkligen klarar av att
rikta insatser mot utsatta grupper som missbrukare och/eller psykiskt sjuka.
Det framkommer även synpunkter på att församlingar tenderar att undvika ett
större problemdjup hos utsatta grupper. Istället för att skapa former för exem-
pelvis fördjupade samtal väljer kyrkans medarbetare möten med ”kaffe och
bullar”. När arbetet med utsatta grupper uppfattas vara för svårt för enskilda
församlingar, anser vissa medarbetare att ett utökat samarbete inom kontrak-
ten eller över församlingsgränserna skulle skapa bättre förutsättningar för
social diakoni. Genom ett sådant initiativ, säger en präst, skulle man dess-
utom kunna göra mer än som idag ”fortsätta möjliggöra eller underhålla
missbrukarnas och de hemlösas situation”. I dagsläget saknas samarbete
mellan de församlingar jag undersökt och kommunens företrädare, men också
samarbete med andra församlingar och organisationer107 i närområdet som,
utifrån kristna förtecken, riktar insatser mot utsatta grupper. Erfarenheter från
dessa andra församlingar och organisationer som bedriver social diakoni vi-
sar att situationen för utsatta grupper har förändrats drastiskt. Effekterna av
de senaste årens ekonomiska nedskärningar har blivit alltmer synliga – och,
som man uppfattar tvingande för församlingarna. ”Vi står inför en katastrof”
säger pastorn i en församling, och tänker på det ökande missbruket. En präst
i en annan verksamhet ser med stor oro hur situationen för den lägst priorite-
rade gruppen, personer med dubbeldiagnos som är både psykiskt sjuka och
har ett pågående missbruk, försämras. När villkoren för redan utsatta grupper
försämrats ytterligare, riktas förväntningar på samarbete mot andra försam-
lingar. Inom gränserna för de församlingar jag undersökt, finns bland annat

107 Citykyrkan, LP-kontakt, Stockholms Stadsmission och Stockholms Domkyrkoförsamling
i Stockholm samt Göteborgs kyrkliga stadsmission, Sjömanskyrkan och Betelkyrkan i Göte-
borg.
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tre öppna verksamheter med karaktär av värmestuga och social rådgiv-
ning. Det vore önskvärt, menar ansvariga för dessa verksamheter, att för-
samlingarnas medarbetare besökte lokalerna ibland, inte minst med tanke
på att en del besökare kan vara deras egna församlingsbor. Medarbetare
skulle för det första kunna finnas till hands, prata med besökare och bidra
till att skapa kontaktnät runt enskilda i total avsaknad av sådana. För det
andra skulle de kunna förstärka personalgruppen. Hittills har ingen av dessa
öppna verksamheter haft besök av diakoner från de lokala församlingarna.
Stadsmissionen betraktar vidare en av församlingarna som ett angeläget
fältarbetsområde, där Stadsmissionen själv bedriver uppsökande arbete vissa
kvällar och nätter. ”Man träffar inte precis på församlingens medarbetare
ute på gatan” säger en ansvarig. Relevanta uppgifter för församlingens
diakoner, menar han, kunde vara att kartlägga situationen inom den egna
församlingen utanför kontorstid, men även att erbjuda en öppen lokal de
kvällar Stadsmissionen bedriver fältarbete. Till denna lokal skulle fält-
arbetarna kunna hänvisa eller ta enskilda man möter ute. Detta skulle i sin
tur kunna ge diakoner nya kontaktytor och möjligheter att utveckla ett ar-
bete mot utsatta grupper; genom själavårdande samtal eller kanske som
igångsättare för AA-grupper och självhjälpsgrupper. Även om församling-
arna av vissa företrädare för ovan nämnda verksamheter, uppfattas som
alldeles för traditionella och rädda för att ta sig an ”svåra och besvärliga
människor” skulle de således på olika sätt kunna förstärka befintliga verk-
samheter.

Hinder hos medarbetarna
I verksamhetsberättelsen från en av de församlingar jag undersökt skriver
diakonen att diakonins syfte och mål är oföränderligt, nämligen

… att i alla tider våga [min kursivering] visa omsorg om medmänniskan.

Personligt mod är en egenskap som inte sällan framhålls som önskvärd i
diakonala sammanhang. Blennberger och Nilsson (1998:14) skriver ex-
empelvis att ”vi måste våga [min kursivering] gå i närkamp med nöden var
än den dyker upp”. Weiderud (1992) betonar att det diakonala arbetet måste
bygga på att ”vi så långt det är möjligt identifierar oss med de
marginaliserade människorna” (a.a::11). En identifikation som i sin tur
uppfattas kräva mod.

Om vi skall bedriva ett arbete som på alla områden präglas av en ömsinthet
inför det sårbara och utsatta, måste församlingens ansvariga, d.v.s. anställda och
förtroendevalda, våga möta sin egen sårbarhet och utsatthet. (Hemström
1998:79)

I de församlingar jag undersökt uppges emellertid bristen på mod utgöra hin-
der för att en social diakoni skall komma till stånd. Det finns synpunkter på att
såväl präster som diakoner är ”rädda för människor i utsatta livssituationer”.
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I en församling nämner man rädslan för onyktra som kom till ett julbord,
men även rädslan för personer med utvecklingsstörningar som varje vecka
firade mässa i församlingen. Ett annat hinder uppges vara behovet av trygg-
het. Både bland förtroendevalda och vissa medarbetare framkommer åsik-
ter om att man måste ta sig an verksamheter även utanför den egna trygg-
hetens ram. Men trygghet kan också uppfattas som en nödvändig förutsättning
för att enskilda medarbetare skall våga töja på sina egna gränser – och
bristen på trygghet i arbetssituationen (se kapitel 6) får för vissa således
förklara avsaknaden av mod. En kyrkoherde anser att en fråga som måste
ställas, är om det finns vilja och förutsättningar bland personalen att få en
genomarbetad och genomlevd diakoni. I flera fall pekar medarbetare på
bristande vilja att arbeta mot exempelvis begynnande segregation som ännu
ett hinder för social diakoni. Vissa medarbetare, sägs det, brister dessutom
i respekt för ”dem som faller utanför”. Enskilda präster och diakoner upp-
ger att de saknar förutsättningar eller personlig fallenhet för att arbeta med
exempelvis missbrukare. Det är tydligt att man anser detta vara uppgifter
som kräver rätt person, personer som dessutom ”känner” för detta. Insat-
ser mot en så tung grupp uppfattas dessutom vara ofantligt krävande, både
avseende kompetens och tid. En präst säger sig dock vara emot insatser
som soppkök och liknande, eftersom detta enligt honom inte skulle ta diakon-
ers professionalitet i anspråk. Men, säger ytterligare en präst, en försam-
ling som bedrev ett sådant arbete skulle vara en församling att vara stolt
över. Det förefaller emellertid som om den utmaning som församlingar är
mest angelägna att anta snarare är att nå en resursstark aktiv mellan-
generation än att genom dialog och samarbete få beredskap att möta för-
djupad utsatthet hos redan idag utsatta grupper. Nordanstig (1990:56ff)
skriver att ”sett i ljuset av alla andra diakonala utmaningar som framtiden
utvisar, måste man ställa sig frågan om det inte kan vara tid att överväga
om än inte en neddragning så i vart fall en frysning av insatserna för
missbrukargruppen”. Den utmaning han istället lyfter fram är att möta bland
annat de unga familjerna.

Församlingens ansvar i relation till samhällets ansvar – ett annat hinder
Inom de församlingar jag undersökt uppfattas oklarheter runt relationen
mellan den enskilda församlingens och kommunens ansvar för utsatta grup-
per utgöra ytterligare ett hinder för att social diakoni skall realiseras. Nöd-
vändigheten av att börja bearbeta dessa frågor påtalas. ”Skall vi” frågar sig
en medarbetare, ”ta hand om dem när kommunen inte orkar?” Inom för-
samlingarna finns medarbetare som å ena sidan gör bedömningen att det är
diakonins uppgift att fylla de grundläggande behov som samhället inte för-
mår tillfredsställa. Det uppfattas som naturligt att församlingar har ett an-
svar för dem som faller utanför kommunens omsorg.

Finns det inga pengar i kommunen så finns det inte. Man kan inte bara lämna
människor som är utsatta. Kyrkan kan inte bara säga: ”Det är inte vårt bord.”
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Andra medarbetare betonar å andra sidan risken för att församlingarnas
diakonala arbete skulle kunna utvecklas till verksamheter som ”inbegriper
allt som inte hamnar inom kommunen”. Särskilt överhängande blir denna
risk, menar man, i församlingar där kyrkorådens ledamöter även har upp-
drag inom exempelvis kommunfullmäktige. Där kan ledamöterna, som en
medarbetare uttrycker det, på grund av bristande kunskaper om kyrkan föra
över ansvar för utsatta grupper och andra tidsödande uppgifter till försam-
lingarna. En förtroendevald är dessutom av den åsikten att ett församlings-
arbete inriktat på grupper som egentligen faller under socialtjänstens an-
svar, kan inverka negativt på församlingsbornas vilja att betala en kyrkoavgift
i framtiden.

Weiderud (1992:11) framhåller att socialt biståndsarbete är samhällets
ansvar – och att kyrkans uppgift framför allt är att påtala detta. Om försam-
lingar organiserar soppkök eller härbärgen men utan att kombinera detta
med en kritisk samhällsröst och krav på att samhället uppfyller sin uppgift,
kan man på sikt, menar han, göra mer skada än nytta.

Social diakoni – ett mynt med två sidor
Social diakoni kan sägas vara ett mynt med två sidor: å ena sidan ett prak-
tiskt arbete inriktat på utsatta grupper, och å andra sidan ett kritiskt ifråga-
sättande av de bakomliggande orsakerna till deras utsatthet. Att inta en
sådan samhällskritisk hållning är att utöva profetisk eller politisk diakoni.
Uppdraget kan beskrivas som att ”avslöja orättfärdigheten, påtala brister i
samhället och mana på de goda och uppbyggande krafterna” (Engström
1996:71), att ”kritisera dem som orsakar missförhållandena” (Hallonsten
1995:183) eller som att ”ge röst åt dem som inte själva förmår stå upp och
tala för sina behov” (Bernström 1998:87). Nordstokke (1998:46) beskri-
ver diakonins uppdrag som att både avslöja de mekanismer som exkluderar
människor, och skapa sådana mekanismer som ånyo kan inkludera dem i
samhällslivet.

Inom de församlingar jag undersökt finns ingen tydligt uttryckt förvän-
tan på profetisk diakoni, även om denna funktion nämns och bedöms som
viktig av enstaka medarbetare. Kyrkan, säger en vaktmästare, borde finnas
nära människor, fånga upp brister och svagheter i samhället som försvårar
deras livssituation, och göra gemensam sak med dem för att påtala och
förändra dessa omständigheter.

Att ta parti är en fråga om kärlek. Måste visa att man bryr sig om människor
också genom att ta deras parti, säga vad man tycker i olika sammanhang och
inte vara så neutral.

Ett par medarbetare ser detta som ett uttryck för diakonernas specifika
uppdrag; att dels arbeta med problem och svårare fall, dels påtala och ge
en fördjupad syn på sådana livsvillkor. I en församling har en diakon med
en samordnande funktion inom det diakonala medarbetarlaget ett särskilt
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ansvar för att formulera debattinlägg och liknande. Det måste dessutom,
menar vissa, finnas någon som även inom församlingarna för de utsattas
talan så att man som medarbetare inte glömmer bort dem som inte kan tala
för sig själva.

Företrädare för närområdet i de församlingar jag undersökt efterfrågar
en kyrka som tar sitt samhällsansvar och engagerar sig i de stora frågorna
som berör bland annat demokrati, segregation, allas rätt till sysselsättning
och betalda jobb, och som dessutom fungerar opinionsbildande. Kyrkan har
genom den människosyn den förvaltar ett särskilt ansvar att påverka attity-
der gentemot och skapa opinion till stöd för idag alltmer utsatta grupper.
Detta kan bland annat ske genom att kyrkan trycker på och uppfordrar po-
litiker att ta det ansvar som är deras. Kyrkan skulle behövas som symbol
för det civilkurage som i kristider inte gör gemensam sak med politiker och
tjänstemän. Genom att bara finnas ute på fältet skulle kyrkan dessutom
fylla en symbolisk funktion genom att påvisa samhällets misslyckande och
brister i samhällets omsorg, men också genom att representera det mänsk-
liga bemötande av utslagna grupper som, menar flera, blir en bristvara i ett
hårdnande samhälle. Kyrkan uppfattas emellertid ha svårt att ta ställning i
olika etiska och moraliska frågor. Genom sin otydlighet missar kyrkan möj-
ligheten att hjälpa inte minst ungdomar att själva ta ställning. Kyrkan bör
dessutom fråga sig vilka avsikter man har med människor som söker sig till
församlingarnas verksamheter. Vad är det man önskar skall hända med dem
som kommer? Vad är det man önskar att de skall få med sig från mötet med
församlingen? Kyrkans medarbetare borde dessutom bidra mer aktivt och
profilera sig inom olika nätverk och sammanhang man deltar i. ”Det räcker
inte” menar bland annat en enhetschef, ”att bara vilja vara med”.

Om en profetisk eller politisk diakoni sällan kommer till uttryck i de
församlingar jag undersökt, kan detsamma sägas gälla generellt inom
Svenska kyrkans församlingar. Detta visar bland annat en nationell kart-
läggning av församlingsdiakonala verksamheter (Bromander, Engel & Linde
2001). Kartläggningen som genomfördes år 1995 visar att endast nio pro-
cent av de svarande pastoraten engagerat sig i den lokala sociala debatten
genom att skriva insändare. Tio procent hade engagerat sig genom att göra
uppvaktningar exempelvis till berörda politiker och ytterligare fjorton pro-
cent hade engagerat sig på andra sätt, bland annat genom att delta i demon-
strationer eller anordna debatter och föredrag. Kartläggningen visar även
att de pastorat som tagit del i den lokala debatten i högre grad än övriga
pastorat genomfört en samhällsanalys i sitt närområde. Den visade dess-
utom att de pastorat som genomfört sådana analyser i högre grad än övriga
betonade betydelsen av diakoners tillgänglighet i samhället och av fältar-
bete riktat mot utsatta grupper.

Trots att diakoner själva uppfattar den profetiska uppgiften som viktig
eller ganska viktig, utgör den således en sällan eller aldrig uppfylld funk-
tion. En förklaring till detta menar Sandahl (1998:56ff) är att styrdokument
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på såväl riks- som församlingsplan ännu inte identifierar den profetiska
funktionen som en av diakoners arbetsuppgifter. En tydlig bekräftelse skulle
öka sannolikheten för att diakonalt arbete även skulle omfatta uppgiften att
påverka negativa levnadsomständigheter, menar hon. En annan förklaring
till att profetisk diakoni så sällan kommer till uttryck kan vara att försam-
lingarnas medarbetare betonar stor försiktighet i politiska och samhälls-
inriktade frågor. Jag har i en tidigare studie av sex pastorat visat hur diakoner
och kyrkoherdar tillsammans med kyrkorådsordföranden upplever balans-
gången mellan att som en kritisk röst bevaka de utsatta gruppernas intres-
sen, och samtidigt samverka med, eller söka nya relationer till övriga in-
stanser i samhället som mycket svår (Engel 1997). I ett skede när samverkan
bidrar till att upprätta ett nytt förtroende mellan kyrka och samhälle kan
den profetiska funktionen av vissa uppfattas som en risk för att nya konflik-
ter och samarbetssvårigheter skall uppstå. Även om kyrkans trovärdighet
uppfattas sammanhänga med i vilken mån den förmår vara de utsattas röst
i samhället, ansågs inte tiden vara mogen för ett tydligare ställningsta-
gande. Konsekvenserna av de senaste årens snabba samhällsförändringar,
menade församlingarnas företrädare, har ännu inte blivit nog tydliggjorda
för att kyrkans ställningstagande skall bli tvingande. En profetisk funktion
bedöms dessutom innefatta ett ansvar. Om kyrkan fungerar som en kritisk
röst medför detta ett implicit krav på kyrkan själv att vara beredd att av-
sätta resurser eller bidra med andra insatser för att medverka till föränd-
ringar i önskvärd riktning. Intressant i detta sammanhang är det massiva
motstånd som Gustafsson (2000) har visat finns mot att Svenska kyrkan
engagerar sig i landets politik.

Inte ens bland dem som har en stark bindning till kyrkan finns någon majoritet
för uppfattningen att folkkyrkan bör ha ett politiskt inflytande. (Gustafsson
2000:183)

Vissa svarande i min ovan refererande studie var emellertid av åsikten att
den profetiska funktionen på ett positivt sätt skulle kunna stärka relationen
till övriga parter i samhället. Kyrkans kritiska ifrågasättande kan bekräfta
den frustration som inte minst kommunernas socialarbetare upplever inför
nedskärningar som drabbar deras verksamheter.

För att sammanfatta, så visade förgående kapitel 6 att medarbetarna i
de olika församlingar jag undersökt, uppfattar att församlingarna befinner
sig i en brytningstid. Detta kapitel har visat att på denna brytningstid
följer en förskjutningar av församlingarnas diakonala fokus. För det första
ifrågasätts en tidigare generellt prioriterad äldreverksamhet. Verksamhe-
tens relevans uppfattas ha minskat, dels mot bakgrund av den slentrian
och brist på analys som sägs känneteckna arbetet, dels mot bakgrund av
en efterfrågad omprioritering från en äldre kyrkovan till en yngre kyrkligt
distanserad generation församlingsbor. Om insatser mot en aktiv mellan-
generation förefaller få allt högre prioritet i de församlingar jag undersökt,
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ges insatser mot särskilt utsatta och/eller marginaliserade grupper fortsatt
låg – och om möjligt ännu lägre prioritet än tidigare. Trots att betydelsen av
den sociala diakonins två sidor – att bistå människor i en särskilt utsatt
livssituation och att påtala och verka för förändring av de villkor som ska-
par utsattheten – betonas och bedöms ha en avgörande betydelse för kyr-
kans trovärdighet, är detta något som sällan realiseras inom ramen för för-
samlingarnas verksamhet. Församlingarnas medarbetare lyfter istället fram
en rad faktorer som de uppfattar som hinder för att ett diakonalt arbete
riktat till särskilt utsatta grupper skall komma till stånd. Ingenting visar att
överbryggandet av dessa hinder uppfattas som en önskvärd diakonal ut-
veckling, eller som en utmaning angelägen för församlingar att anta. Istäl-
let kan man förmoda att församlingarnas önskan att i första hand nå en
aktiv mellangeneration, i kombination med en ökad betoning av ömsesidig-
het, ytterligare kommer att förstärka bilden av social diakoni som en mål-
sättning ingen har för avsikt att nå. Avslutningsvis kan vi därför konstatera
att analysen av det diakonala arbete som ett begränsat antal församlingar
de facto utför, har visat att detta arbete inte är i överensstämmelse med den
diakoniförståelse som tecknades i avhandlingens inledande kapitel. Utifrån
det som är vårt studieobjekt, Svenska kyrkans diakonala uppdrag, saknas
det således en korrespondens mellan den nationella nivån och församlings-
nivån inom Svenska kyrkan. En viktig uppgift för kommande kapitel är att
ge en teoretisk förståelse av orsakerna till och de eventuella konsekven-
serna av denna diskrepans.
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Del IV. Teoretisk analys

I denna avhandlingens fjärde del, Teoretisk analys, presenteras som rubri-
ken anger avhandlingens teoretiska diskussion. Presentationen omfattar fyra
kapitel. Kapitel 8, Från det lokala till det generella?, diskuterar det rimliga
i att, i den analys som följer, låta resultaten från de lokala studier som
genomförts exemplifiera mer generella tendenser inom Svenska kyrkan i
stort. Kapitel 9, Bilden av den nya kyrkan. Strategier för en ny tid, är en
reflexion över det empiriska material som presenterats i Del II. Syftet med
kapitlet är framför allt att diskutera diskrepansen mellan en nationell diakoni-
förståelse och den diakonala praktiken i de församlingar jag undersökt,
samt att visa att det är relevant att tolka denna diskrepans som uttryck för
olika strategier på dessa båda nivåer. Kapitel 10, Svenska kyrkan, diakonin
och sekulariseringen. En teoretisk diskussion runt ett empiriskt material, åter-
knyter till de teoretiska utgångspunkterna i kapitel 2, och diskuterar de
olika strategierna som uttryck för offentlig och privat religion. I kapitlet
förs även en diskussion runt strategiernas eventuellt sekulariserande effek-
ter. Diskussionen fortsätter vidare in i kapitel 11, I ord eller handling? Svenska
kyrkans diakonala dilemma, där fokus riktas mot den betydelse detta glapp
mellan diakoniförståelsen på nationell nivå och diakonal praktik kan få,
bland annat för Svenska kyrkans trovärdighet.
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Kapitel 8.  Från det lokala till det generella

Det empiriska underlaget till föreliggande avhandling utgick, som vi såg i
kapitel 6 och 7, från detaljerade lokalstudier i sex församlingar. Den teore-
tiska analysen utgår i sin tur från att de olika församlingar jag undersökt
kan tjäna som exempel på mer generella tendenser inom Svenska kyrkan. I
det följande kapitlet argumenterar jag för rimligheten i ett sådant anspråk.
Kapitel 8 skall därför förstås som en kort inledning till den teoretiska re-
flexion som följer i kapitlen 9, 10 och 11.

Argument för generaliserbarhet
I följande avsnitt presenteras tre argument som enligt min mening talar för
att de församlingar jag undersökt kan utgöra exempel på mer generella
tendenser inom Svenska kyrkan i stort.

Ett första argument: liknande tendenser i sex olika församlingar
Ett första enkelt argument för att resultaten också skall kunna vara giltiga
för andra församlingar, är att samma tendenser här återfinns i församlingar
som, om än inom två storstadsområden, är sinsemellan olika. Från den lilla
cityförsamlingen som kännetecknas av få bofasta men en omfattande dag-
befolkning, till de stora ytterstadsförsamlingarna som i sin tur känneteck-
nas av en mindre andel välbeställa församlingsbor och en större andel med
sämre socioekonomiska villkor bland annat i miljonprojektets förorter, samt
församlingen i en av Stockholms kranskommuner med en ökande inflytt-
ning av unga barnfamiljer. En senare genomförd diakonal inventering (Engel
2003) visar att samma tendenser återfinns – och dessutom kan accentu-
eras – i församlingar utanför storstadsregionerna. Medarbetarna i den lilla
Bergslagsförsamlingen uppgav att de stod inför ett vägval, avgörande för
kyrkans framtid på orten. Den rätta vägen uppfattades innebära att man
skulle gå ut i en förnyelse.

Förnyelsen innebär således att medarbetarna går ut bland människor i samhäl-
let och visar vilka man är, och vad man vill med kyrkan i Sura. Visar att den är
till för alla, och kanske i synnerhet för dem man idag inte når (…). Mot bak-
grund av den bild församlingsborna har av kyrkan i Sura är förnyelsen på den
lilla bruksorten kanske mer utmanande än på andra platser – att på hittills ovän-
tade platser visa upp att kyrkan kan ta en annan gestalt. (…) Ortens karaktär
blir ett argument [bland medarbetarna] för att gå ut på ett förutsättningslöst sätt
– utan att ”pådyvla” någon något religiöst. (Engel 2003:38).

Ett andra argument: liknande resultat i andra studier
Ett andra argument för att resultaten också skall kunna vara giltiga för
andra församlingar, är att de resultat som redovisas i en del avseenden har
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en vidare referens än de församlingar jag undersökt. I kapitel 6, Brytnings-
tid, och kapitel 7, Församlingsdiakonins tre fokus, nämns studier som lyfter
fram och diskuterar olika förhållanden som även mina studier påvisat. Dessa
referenser bekräftar bland annat att församlingar befinner sig i en bryt-
ningstid, eller ett paradigmskifte, samt att denna situation skapar ett behov
hos församlingarna att ompröva uppdrag och verksamheter. I dessa andra
studier återfinns även betoningen av mod, av mötets betydelse och av öm-
sesidighet liksom avsaknaden av intern dialog. Svårigheten att definiera
diakoni men även att definiera diakonernas specifika uppdrag, eller
diakonernas professionalitet, är återkommande i referenserna. Enstaka stu-
dier bekräftar att den äldreinriktade diakonala verksamheten kan komma
att få lägre prioritet än tidigare, och att mellangenerationen tillskrivs ökad
betydelse.108 Kommande kapitel ger ytterligare referenser som talar om
denna ökande betydelse, men även referenser som bekräftar den sociala
diakonins begränsade omfattning inom de svenskkyrkliga församlingarna.

Ett tredje argument: det parallella innovationsförloppet
Ett tredje skäl som talar för att det kan vara relevant att betrakta de försam-
lingar jag undersökt som exempel på mer generella tendenser inom Svenska
kyrkan, är tendensernas eventuella spridningsförlopp. Det kanske viktigaste
resultatet från avhandlingens empiriska del var att förtroendevalda och
medarbetare är måna om att förmedla bilden av den egna församlingen
som en församling angelägen och möjlig för en aktiv mellangeneration att
identifiera sig med. Denna den angelägna bilden av den nya församlingen,
eller av den nya kyrkan, kan beskrivas som en innovation eller som ett
uttryck för förändring, tillkommen som en reaktion på den brytningstid för-
samlingarna uppger att de befinner sig i. Den fråga jag försöker besvara
här är om denna innovation eller förändring är unik i de församlingar jag
undersökt, eller om de tendenser vi finner i dessa församlingar kan tolkas
som uttryck för mer generella tendenser inom Svenska kyrkans försam-
lingar.

108 Att detta kan uppfattas som en i viss mån generell utveckling inom Svenska kyrkan kan
bl.a. en artikel av författaren Kerstin Ekman (DN 20050828) illustrera. ”Förr gick människor
i kyrkan av konvention, ännu längre tillbaka av tvång. Nu kommer vi dit frivilligt men guds-
tjänsten tycks ibland rikta sig till människor som faktiskt inte är där och inte tänker komma dit
i första taget. Församlingsprästernas högsta önskan är helt naturligt att de unga skall komma
och de som aldrig varit i kyrkan förr. Många präster gör allt för att det som försiggår i kyrko-
rummet inte ska kännas för krävande eller främmande för dem om de letar sig dit. Och så
sitter vi där, församlingen av 60-70 åringar och känner oss som om vi borde vara några andra.
Och framför allt yngre. (…) En präst har skrivit till mig att ”de kyrkvana” nu måste stå till-
baka när man vill nå ut med budskapet till fler. Och kyrkan är inget museum, skrev hon
också. Man vill inte skrämma bort människorna med de gamla högtiderna. Och så tar man på
många håll till de nästan desperata innovationerna: Konfirmation med frågesport och godis-
påsar. (…). Konserter utan bön. Skolavslutning utan att prästen vågar andas Guds namn.”
(Ekman 2005)
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Ett exempel på hur nyheter kan spridas under specifikt inomkyrkliga för-
hållanden är Gustafssons (1982) studie av stiftens användning av 1976 års
gudstjänstordning. I sin studie kunde Gustafsson konstatera att det inte hade
funnits någon bestämd typ av ort eller församling som utgjort innovations-
centra, det vill säga där nyheten först fick fäste. När möjligheten gavs att
övergå från 1942 års till 1976 års gudstjänstordning gjorde många försam-
lingar detta, oberoende av yttre faktorer (som exempelvis församlingsstorlek
eller kyrksamhet). En förutsättning för detta var enligt Gustafsson att kän-
nedomen om det nya, i detta fall gudstjänstordningen, var jämnt spridd över
landet och att vetskapen om nyheten skapat ett kumulerat accepterande.
Detta innebär att det inte fanns ett utan många i stort sett parallella spridnings-
förlopp när församlingar efter en viss tidpunkt tog till sig en på förhand
känd och kanske förväntad förändring (a.a:17-22). Inför de förändringar
som skedde år 2000 kan vi anta att kännedomen om den förestående för-
ändringen i relationerna mellan kyrka och stat men också oron inför ett
minskande antal kyrkotillhöriga och de försämrade ekonomiska villkor denna
förändring skulle medföra, var relativt jämt spridd över landet. Jag menar
att bilden av den nya kyrkan som tillskrivs en så avgörande betydelse i
denna brytningstid, sannolikt är en nyhet som i likhet med gudstjänst-
ordningen i Gustafssons exempel uppstår parallellt i församlingar landet
över, som ett kumulerat svar på den förväntade och förändrade situationen
för Svenska kyrkan. Även om de församlingar jag undersökt befinner sig i
en storstadsregion, representerar de församlingar av olika storlek och ka-
raktär. Mina resultat visar således att samma processer pågår i olika typer
av församlingar, vilket enligt min mening tillåter en generalisering i den
teoretiska analysen i kommande kapitel. Den ovan refererade studien från
Sura församling visar på ett tydligt sätt hur de förändrade relationerna mel-
lan kyrka och stat skapat ett behov av och en ambition att som kyrka gå ut
i samhället för att på ett nytt sätt bli relevant för församlingsbor med en
avvaktande hållning till det religiösa. Även denna studie kan alltså tolkas
som ett stöd för att de processer som beskrivs i föreliggande avhandling
kan ha ett parallellt, och eventuellt generellt, spridningsförlopp inom Svenska
kyrkan.109

Det bör nämnas att Gustafssons studie visade att den (då) nya gudstjänst-
ordningen avvek från ett annars väletablerat mönster för den geografiska
spridningen av framför allt materiellt och ekonomiskt betingade föränd-
ringar. Enligt Galtungs (1964, 1976) så kallade centrum-periferi-modell
antas förändringar sprida sig från samhällets centrum till mer perifera de-
lar av landet. Enligt vissa tidigare studier (Norborg 1968; Bringéus 1976;

109 Även om det finns argument som talar för en generaliserbarhet, måste man naturligtvis ta
i beaktade att det finns församlingar av annan karaktär där andra tendenser kan vara gällande.
Ett exempel kan socialt sett tungt belastade förortsförsamlingar utgöra, där omedelbara behov
snarare än strategiska överväganden kan få en avgörande betydelse för hur församlingarnas
verksamheter och prioriteringar utformas.
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Anefur 1978; Fredelius 1980) förefaller även förändringsförlopp på det
kyrkliga området överensstämma med Galtungs modell. Enligt dessa stu-
dier utgår förändringar på det kyrkliga området från Mälardalen och i viss
mån från sydvästra Skåne, varefter de sprids till andra delar av landet.
Intressant nog skulle även denna modell kunna utgöra ett argument för
generaliserbarheten hos mina resultat. De församlingar jag undersökt skulle
mot bakgrund av att de alla befinner sig inom två storstadsregioner (Stock-
holm respektive Göteborg) kunna sägas befinna sig i centrum, och de ten-
denser som återfinns här skulle enligt Galtungs modell kunna antas sprida
sig vidare till mer perifera församlingar inom Svenska kyrkan. Jag håller
det emellertid för troligt att religiösa nyheter har andra spridningsförlopp
än materiella och ekonomiska sådana, dels att de i enlighet med Gustafs-
sons studie kan ha en parallell spridning, dels att kyrkliga innovations-
centra kan uppstå varhelst i landet.
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Kapitel 9. Bilden av den nya kyrkan.
Strategier för en ny tid

I kapitel 1 visade jag att 1961 års församlingsstyrelselag kom att prägla
det diakonala arbetets utformning under en lång räcka av år. En sådan mer
traditionell utformning av verksamheten innebar bland annat att förvänt-
ningar från samhällets sida på mer social verksamhet riktat mot utsatta
grupper inte hörsammades. Mot slutet av 1980-talet började röster inom
kyrkan höjas till förmån för en socialt radikal verksamhet mer i linje med
sådana förväntningar. Jag menar att det idag finns en diakoniförståelse på
nationell nivå inom Svenska kyrkan som bekräftar att kyrkans diakonala
uppdrag framför allt är att företräda och rikta insatser mot särskilt utsatta
och/eller marginaliserade grupper.110 Ett syfte med denna avhandling har
varit att undersöka i vilken mån det diakonala arbete som de facto utförs i
de församlingar som jag studerat är i överensstämmelse med en sådan
diakoniförståelse. En slutsats av de resultat som redovisades i kapitel 6
och 7, är att såväl det faktiska som det önskvärda diakonala arbetet i dessa
olika församlingar inte riktas mot grupper som kan betecknas som särskilt
utsatta och/eller marginaliserade. Ett annat syfte med avhandlingen är att
försöka förklara och fördjupa förståelsen för varför församlingar inte reali-
serar det uppdrag som formuleras från nationell nivå. I det följande kapitlet
presenterar två inledande avsnitt som rubrikerna anger Strukturella förkla-
ringar på nationell nivå och vissa Strategiska skäl på lokal nivå till varför så
inte sker. Även om presentationen delvis utgår från och hämtar exempel
från de församlingar jag undersökt, är ett grundläggande antagande att det
är generella tendenser inom Svenska kyrkans församlingar som diskuteras.
I ett avslutande avsnitt, Övergripande strategiska skäl på en nationell nivå,
visar jag på det rimliga i att tala om en diakonal strategi även på nationell
nivå.

Strukturella förklaringar på nationell nivå
En förklaring till att bland annat de församlingar jag undersökt inte realise-
rar ett diakonalt arbete riktat till särskilt utsatta och/eller marginaliserade
grupper kan enligt min mening vara av strukturell karaktär. Det saknas
konkreta nationella riktlinjer eller reflexioner runt vad det diakonala upp-
draget egentligen innebär och hur uppdraget skall omsättas i praktiken,
vilket sin tur resulterar i en osäkerhet runt diakonernas kompetensområde.

110 Som tidigare påpekats har det diakonala uppdraget även pedagogiska, administrativa och
liturgisk funktioner men det är denna karitativa funktion, överordnad de övriga, som är av sär-
skilt intresse i föreliggande avhandling.
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Ett oklart uppdrag
När det gäller att förbereda för diakonal tjänst uttrycker den centrala
utbildningsplanen målet för detta i vaga termer av kyrkligt förankrad social
eller kurativ verksamhet. Olofsgård (2002), utbildningsledare för karitativ
profilutbildning, riktar kritik mot bland andra kyrkans företrädare på stifts
och riksplan, som hon menar inte tar frågorna om diakoni, diakoners roll
och om hur det diakonala arbetet skall utformas på allvar. Detta leder enligt
Olofsgård till en situation som ligger långt ifrån den bild Smedberg förmed-
lade av diakoner som en ”väletablerad yrkesgrupp med hög professiona-
litet” (se kapitel 1).

Faran i diakonalt arbete är att arbetet och definitionen av diakoni baseras på
den enskilde diakonens egen bakgrund, idéer, kallelse och behov. Frågan som
alltid återkommer ”vad är diakoni?” är inte bara retorisk utan det finns verkli-
gen fog för den. (…) Däremot finns det mer eller mindre oreflekterade förvänt-
ningar kring vad en diakon skall göra eller inte göra utifrån tidigare diakonalt
arbete i församlingen. (…) Man vill anställa någon som gör samma saker som
föregående diakon [vilket ofta innebär att bedriva äldreinriktad verksamhet. Min
kommentar] eller så vill man göra något helt nytt, vad det kan vara vet man
inte. (Olofsgård 2002:452)

Frånvaron av tydliga eller mer förpliktigande riktlinjer från en nationell
nivå skulle, i kombination med diakoners frihet att välja bort det som utma-
nar och med arbetsledningars otydliga förväntningar på diakonalt arbete,
kunna vara en förklaring till att utsatta grupper blir bort- eller lågprioriterade
i församlingarnas verksamhet. Diakoner kan, menar Olofsgård (2003), tjäna
på att deras arbetsområde är diffust och svårdefinierat.

Om det diakonala arbetsfältet är brett, och inte definieras, ryms alla möjliga
olika arbetsuppgifter som diakonen själv tycker är intressant att utföra. Man vill
också slå vakt om den frihet man längtat efter i det tidigare arbetet och som var
lockande med diakonyrket. (Olofsgård 2003:67)

I kyrkoordningen har ansvaret för att besvara frågan ”vad är diakoni” (se
Olofsgård ovan) utifrån en subsidiaritetsprincip111 förskjutits ner till
församlingsnivå. Det är den enskilda församlingen som skall bearbeta

… vad den grundläggande uppgiften egentligen innebär [min kursivering], en ana-
lys av församlingen och dess omvärld och en reflexion kring frågan om hur den
grundläggande uppgiften skall utformas i det lokala sammanhanget. (Edqvist
2000:66)

Först då, menar Edqvist (2000), kan församlingars pastorala program att
bland annat utöva diakoni konkretiseras. En slutsats vi kan dra, är att

111 ”Iden är alltså att `högre organ´ i samhället är till för att stödja lägre och inte tvärtom.
Detta är inte en decentraliseringsprincip. Decentralisering förutsätter att det finns befogenheter
som kan flyttas nedåt från högre till lägre organ. Enligt subsidiaritetsprincipen är bara den
omvända vägen möjlig” (Kyrkomötets ordförande C-G von Ehrenheim i Edqvist 2000:55).
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ansvaret för församlingars svårighet att omsätta ett diakonalt arbete riktat
mot särskilt utsatta grupper kan förläggas både till en nationell och till en
lokal nivå. Till en nationell nivå som inte ger klara riktlinjer för diakonalt
arbete. Till församlingar som uppenbarligen har svårigheter att utforma egna
riktlinjer och att omsätta dessa i praktiken.

Oklara riktlinjer ger en oklar kompetens
Ytterligare en faktor som bör vägas in, är att oklarheten runt uppdragets
natur även skapar osäkerhet runt vilken kompetens som krävs för vilka in-
satser.112 Medarbetare i de församlingar jag undersökt känner sig
kunskapsmässigt begränsade i arbetet med särskilt utsatta grupper. Även
företrädare för församlingarnas närområden ifrågasätter församlings-
arbetarnas kompetens i socialt arbete.113 Trots att dessa företrädare ofta
ser det som en självklar uppgift för kyrkan att stå på de mest utsattas sida,
är de samtidigt osäkra på om församlingar har personal med rätt kunskaper,
rätt personlighet och rätt människosyn för att arbeta med människor som
har en omfattande social problematik. En tes som Murray och Rönnblom
(1999:32) för fram, är att de svenska kyrkoförsamlingarna generellt sett
brister i nödvändig kunskap om utsatta grupper. En studie av det diakonala
arbetet i S:ta Clara kyrka pekar i samma riktning (Engel 1998). Arbetet
som S:ta Clara kyrka bedriver riktas i huvudsak mot människor som ofta är
såväl hemlösa och missbrukare som psykiskt sjuka och prostituerade. Fö-
reträdare för bland annat socialtjänst, polis och psykiatri som vid tiden för
studien arbetade professionellt med dessa grupper i Stockholms city, upp-
levde att medarbetarna i S:ta Clara saknade adekvat kunskap om den djupa
sociala problematiken hos dessa grupper. Företrädarna skilde sig sinse-
mellan genom att värdera frånvaron av kunskap på olika sätt. Frånvaron av
kunskap bedömdes för det första vara av helt underordnad betydelse.

Det professionella finns alltid att få, men det mänskliga bemötandet [som S:ta
Clara representerade, min kommentar] finns ibland ingenstans. (Uppsökare inom
psykiatrin)

Även om frånvaron av kunskap för det andra bedömdes resultera i ett anings-
löst arbete utan förutsättningar att egentligen hjälpa människor vidare, väckte
verksamheten och den idealitet som präglade medarbetarna beundran. Den
bristande kunskapen fick för det tredje vissa företrädare att rikta en grund-
läggande kritik mot arbetet i S:ta Clara och ifrågasätta hela verksamheten.

112 Ytterligare en svårighet är enligt Olofsgård (2002) att den centrala dispenskommittén
kan bevilja dispens från samtliga moment som ingår i behörighetskraven till diakonutbildning
vilket innebär att betydligt fler utbildningar finns representerade bland diakonerna är de som
formellt sett är behörighetsgrundande. Detta utgör en särskild svårighet för utbildande institu-
tioner. Inför läsåret 2003 fanns exempelvis 22 olika fackutbildningar representerade bland lan-
dets 63 diakonkandidater (a.a:451).

113  Företrädare som intervjuats har bland annat representerat myndigheter (exempelvis po-
lis och socialtjänst) institutioner, organisationer och föreningar. För en närmare presentation av
urvalet av företrädare för församlingars närområde, se Engel (2002b).
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En professionellt – eller frivilligt socialt arbete?
Socialstyrelsens återkommande och sammanfattande Social Rapport är en
av de källor som ger en bild av vilka grupper som är att beteckna som
utsatta i det svenska samhället. Som särskilt utsatta identifieras just de grup-
per som S:ta Clara kyrka vänder sig till. Naturligtvis kan ett skäl till att
församlingar endast i ringa omfattning riktar insatser mot dessa grupper
vara att belägenheten hos människor i särskilt utsatta och/eller
marginaliserade livssituationer är synnerligen svår att påverka till det bättre.
Frågan om hur diakoner skall utöva social diakoni riktad mot dessa grupper,
kan emellertid besvaras på olika sätt beroende på om uppfattningen är att
diakonerna skall utöva ett professionellt socialt arbete eller ett frivilligt so-
cialt arbete. Jag menar att de olika sätt att bedöma arbetet i S:ta Clara som
kort presenterades ovan, kan fungera som en illustration av dessa två olika
sätt att se på diakonernas uppgift. Å ena sidan framhölls det ur professionell
synpunkt bristfälliga i detta, som vissa företrädare menade, aningslösa ar-
bete som snarare uppfattades vidmakthålla än bidra till en förändring av de
utsatta människornas villkor. Å andra sidan framhölls den oundgängliga
betydelsen av det arbete som utfördes – inte i bemärkelsen av ett väl utfört
professionellt socialt arbete – utan som en yttersta garant för att människo-
värde och igenkännande även kom de särskilt utsatta människorna i Stock-
holms city till del. Stål (1997) gör en analys av grundfrågor kring männis-
kors utsatthet kopplat till praktiskt frivilligt socialt arbete. I sin analys utgår
han bland annat från några olika frivilliga sociala verksamheter som riktar
sig till utsatta människor utanför den egna organisationen. En av dessa
verksamheter drev en diakon som ett projekt i en lokal församlings regi (se
Engel & Strand 1996). Stål uppfattar således diakoner inom Svenska kyr-
kan som utövare av frivilligt socialt arbete. Han konstaterar vidare att män-
niskor i frivilligt socialt arbete inte kan anses mindre kompetenta än profes-
sionella socialarbetare att hantera mycket svårbemästrade sociala och
individuella problem. ”Däremot”, skriver han, ”kan de sakna utbildning
och träning för specifika problem” (a.a:85). Den frivilliga socialarbetaren
kan bli ett värdefullt komplement till det professionella sociala arbetet ge-
nom att tillhandahålla socialt och materiellt stöd.114 Stål refererar till andra
studier som visat på värdet av frivilliga insatser utförda med ett förhåll-
ningssätt som kännetecknas av ”förståelse, mänsklighet, respekt, tillit och
annat liknande” och betonar själv insatser genomsyrade av ”intresse för,
nyfikenhet på och respekt för mottagaren” (a.a:84). Det är sådana inslag
som ett frivilligt socialt arbete sannolikt bör inrymma, menar han, för att bli
framgångsrikt. Svenska kyrkans diakonala arbete är per definition ett frivil-
ligt socialt arbete, och jag menar dessutom att de specifika egenskaper

114 Stål (1997) menar att den frivillige socialarbetaren kan bli ett värdefullt komplement till
det professionella sociala arbetet, men pekar på svårigheten att avgöra vad som är professio-
nellt arbete och vad som inte är det. Enligt Stål finns emellertid ingen formulering som kan ge
ett generellt svar eller inrymma någon generell lösning (a.a:84-85).
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som tillskrivs – och de förväntningar som riktas mot detta arbete ytterligare
bekräftar detta. Det är mot bakgrund av en sådan förståelse vi skulle kunna
tolka det diakonala uppdraget som formuleras på nationell nivå – att före-
träda och rikta insatser särskilt mot utsatta människor – som möjligt. Det är
dessutom mot bakgrund av en sådan förståelse som en intern kritik riktad mot
enskilda medarbetare och den rädsla, bekvämlighet, bristande människosyn
etcetera som uppfattas hindra dem från att iscensätta ett sådant arbete, blir
begriplig. Metoden exposure utgår exempelvis från att det är hinder av detta
slag, hos den enskilda kyrkoarbetaren och inom arbetsgruppen, som förklarar
varför den önskvärda modiga diakonin inte iscensätts. Det är således inte
förväntningar på ett professionellt kunskapsbaserat socialt arbete som för-
samlingarna uppfattas sakna förutsättningar att uppfylla – det är kanske sna-
rare förväntningar på frivilliga sociala insatser, som kännetecknas av det
förhållningssätt som beskrivs ovan, som inte infrias.

Strategiska skäl på lokal nivå
Som vi såg i kapitel 6 uppfattar både medarbetare och förtroendevalda i de
församlingar jag undersökt att den egna församlingen befinner sig i en
brytningstid. För att kunna möta de utmaningar brytningstiden för med sig,
vill församlingarna förändra sina prioriteringar. ”Vi måste satsa på det som
är viktigt idag” som en medarbetare uttrycker det. Den största utmaning
församlingar uppfattas stå inför är att nå och engagera en kyrkligt distanserad
aktiv mellangeneration.115 Ett citat från Växjö stift får visa att inte bara de
församlingar jag undersökt gör sådana prioriteringar.

När församlingen beslutar om vilka insatser som skall prioriteras inom det
diakonala arbetet är det nödvändigt att göra en kartläggning av vilka behov,
villkor och resurser som finns på den egna orten. Vad tror ni till exempel det
beror på, att på frågan om vilken utmaning man ser som störst i församlingarna,
alltså den mest efterlängtade och efterfrågade målgruppen svarar nästan alla:
aktiva och väletablerade 30 – 60 – åringar?[min kursivering]. (Svensson 2002:76)

Vilka är då skälen till att denna kyrkligt distanserade mellangeneration ut-
gör en så angelägen målgrupp? Ett första skäl är den ovan nämnda
kyrkotillhörighetsfrågan som genererar mycket oro i församlingarna. Oron
är att inkomsten från kyrkoavgifterna skall minska så mycket, att försam-
lingarnas nuvarande verksamhet inte går att upprätthålla (se exempelvis
Thidevall 2003). Intressant att notera, är att ansvariga för reformens ge-
nomförande laborerade med olika tänkbara attityder som rikskyrkan kunde
inta inför övergången från statskyrka till fri folkkyrka. Enligt Ekström (2003)
blev beslutet att kyrkan skulle inta en attityd av lugn och harmoni.

115 Återigen bör det påpekas att den för medarbetare och förtroendevalda angelägna uppgif-
ten att skapa en församling relevant och möjlig för en kyrkligt distanserad mellangeneration att
identifiera sig med uppfattas som en gemensam angelägenhet för hela församlingen, inklusive
diakonerna.
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Svenska folket får veta att det är samma kyrka som tidigare som övergått i ny
dräkt. Inga väsentliga förändringar kommer att göras. För dem som tillhör Svenska
kyrkan kommer förändringen att märkas i mycket liten grad. (…) Lev lugnt, lita
på den gamla Svenska kyrkan, här sker inga revolutioner. (Ekström 2003:271)

Edqvist, utredningssekreterare hos kyrkostyrelsen, gav däremot uttryck för
en motsatt förhoppning, att

… förändringarna i Svenska kyrkans formella ställning [leder] till en ökad kris-
medvetenhet [min kursivering] och inspirerad kraftsamling kring församlingens
grundläggande uppgift. (Edqvist 2000:29)

Den samlade kyrkostatistiken visar på neråtgående trender. Utan kris-
medvetenhet finns en risk, menar Edqvist, att ingenting som kan bryta dessa
trender sker i samband med reformen. I de församlingar jag undersökt har
reformen bidragit till att generera ett krismedvetande.116 Att nå den kyrkligt
distanserade aktiva mellangenerationen uppfattas ur detta perspektiv inte
minst som en fråga om församlingars ekonomiska överlevnad. Kyrkoråd sä-
ger sig föra diskussioner alltmer utifrån ekonomiska realiteter och de kon-
sekvenser ett pågående utträde ur Svenska kyrkan kan komma att få för den
egna församlingen. Inte sällan är uppfattningen att det är de ekonomiskt
välbeställda och medvetna som i första hand begär utträde, och inte de som
skulle vara mest betjänta av en ekonomisk besparing. Det blir följaktligen
angeläget att motivera aktiva samhällsmedborgare (med utrymme att en-
gagera sig såväl ekonomiskt som frivilligt) att behålla sin kyrkotillhörighet
– oavsett om församlingen står inför ett minskat ekonomiskt utrymme idag
eller framöver. Att ekonomin har betydelse för utträden ur Svenska kyrkan
framstår enligt Bromander (2003) som helt klart. I sin studie av de proces-
ser som leder till utträde visar han bland annat att utträdesfrekvensen ökar
under perioder då avgiftsnivån aktualiseras för de kyrkotillhöriga, inte minst
då deklarationsblanketten delas ut.

Utträdena ökar då medlemskapet i Svenska kyrkan blivit tydligt för enskilda
individer, vid val och deklarationstider. I händelse av att medlemskapet skulle
vara slentrianmässigt betingat, torde det bli föremål för extra eftertanke då det
faktiskt synliggörs. I en alltmer reflexiv tillvaro, där kunskap, medlemskap mm
inte på något sätt ska förstås som för alltid gällande, blir detta en växande ut-
maning för Svenska kyrkan. Man kan på goda grunder anta att medlemskapet i
Svenska kyrkan i framtiden kommer att omprövas av betydligt fler individer än
vad som varit fallet hittills. (Bromander 2003:57)

Det finns däremot inget, menar han, som stöder uppfattningen att
kyrkoavgiften i sig leder till utträde ur Svenska kyrkan. Intressant nog me-
nar Bromander, till skillnad från uppfattningen som finns hos vissa av mina

116 Mina diakonala inventeringar är genomförda mellan åren 1998 – 2001 vilket innebär att
de speglar den oro som fanns precis vid tiden för reformens genomförande.
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svarspersoner, att skälet till att exempelvis personer med god ekonomi ut-
träder inte verkar vara avgiftsnivån – utan snarare ovetskapen om vad peng-
arna används till. Dessa personer kan omdirigera sin kyrkoavgift till att
stödja Röda Korset istället för en församling vars verksamhet framstår som
oklar. En intervju med riksbankschefen Lars Heikensten i Västerleds
församlingsblad kan illustrera detta.

När jag numera ser kyrkoavgiften tydligt redovisad på skattsedeln har jag inte
kunnat låta bli att fundera på om kyrkan använder mina pengar på bästa möjliga
sätt. Kanske skulle de kunna göra mer nytta hos t.ex. Läkare utan gränser eller
någon kristen välgörenhetsorganisation? (Västerleds församlingsblad nr 1, 2005)

Bromander visar att utträden inte är impulshandlingar utan resultat av en
kyrkoutträdesprocess som påbörjats långt innan tankarna på själva utträdet
blivit aktuella. Utträdet markerar således, menar Bromander, slutet på en
process som präglats av successiv alienation och växande avståndstagande
från en organisation som man inte mer än sporadiskt reflekterar över sin
relation till.

Något har fått bägaren att rinna över vid ett givet tillfälle: kanske ett yttrande
från någon av kyrkans företrädare, kanske kyrkoavgiften eller något annat. Po-
ängen är dock att många av dem som kommer att gå ur kyrkan i framtiden redan
har påbörjar processen av alienation och avståndstagande. (Bromander 2003:62)

Därför, menar Bromander, har de som går ur Svenska kyrkan nästa år säkert
börjat fundera på sitt utträde redan nu.117 Resultaten från Bromanders un-
dersökning bekräftar således det relevanta i församlingarnas önskan om att
nå de distanserade kyrkotillhöriga.

Ett andra skäl till att den kyrkligt distanserade mellangenerationen ut-
gör en så angelägen målgrupp är förhoppningen om att genom den kunna
säkra församlingskärnans fortlevnad. En äldre generation församlingsaktiva
kyrkotillhöriga är på väg att gå ur tiden, men inga eller få nya aktiva kom-
mer i deras ställe. I många församlingar är detta skifte plågsamt tydligt
genom en pågående decimering av deltagare såväl i gudstjänster som i
äldreinriktade verksamheter. ”De gamla dör” skrev Giertz (1969) och ut-
gick från att det skulle bli allt vanskligare att fylla tomrummet efter dem
som gått bort. Gustafsson och Pettersson (2000a) bekräftar detta, och kon-
staterar att församlingskärnan i Svenska kyrkan (de som känner samhörig-
het med kyrkan och är regelbundna gudstjänstbesökare) minskade med en
tredjedel under perioden 1981 – 1996. Tillbakagången, skriver de,

117 En konstrast till Bromanders resultat som talar om en långsam alienationsprocess, kan
ett möte med diakonirådet i ett Bergslagspastorat utgöra. Jag träffade diakonirådet de första
dagarna i oktober och kom att förstå att den 1 november, dagen då utträde skall registreras för
att kyrkoavgiften skall avföras under kommande år, var ett datum av särskilt betydelse. Att det
inom pastoratet fanns en uppfattning om att utträden är tämligen impulsiva till sin karaktär
tydliggjordes inte minst av att man från pastoratets sida planerat att gå ut med information som
skulle nå hushållen i sista sekunden, nämligen den sista oktober.
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… förklaras helt av sådana generationsbyten (…). Detta slags förändrings-
processer innebär enligt vår uppfattning en utomordentligt allvarlig utmaning
för kyrkan. (Gustafsson & Pettersson 2000a:100)

Gustafsson och Pettersson bekräftar den brytningstid som församlingar upp-
fattar är för handen, och även deras resultat kan tolkas som en bekräftelse
av att församlingars önskan om att nå yngre, mer kyrkligt distanserade
generationer bland annat för att vidmakthålla en församlingskärna förefal-
ler relevant.

Om de nytillkommande unga generationerna inte uppvisar starkare anslutning
till församlingskärnan än de närmast föregående generationerna, och om de ge-
nerationer som nu tillhör kyrkan inte kommer att öka sitt engagemang i försam-
ling och kyrka, kommer tillbakagången att fortsätta. (Gustafsson & Pettersson
2000a:100)

I den brytningstid som de församlingar jag undersökt uppfattar sig stå inför,
får försöken att nå en kyrkligt distanserad mellangeneration högsta priori-
tet. Förändrade prioriteringar innebär, som jag visade i kapitel 6 och 7, att
församlingar hamnar i en metodkris. Traditionella verksamhetsformer, fram-
förallt utformade för att möta en äldre kyrkovan generation, är dåligt anpas-
sade till den önskvärda målgruppen. ”Det enda vi vet är att vi inte kan göra
som förut” och ”de vi vill nå når vi inte – och de som kommer vet vi inte
vad vi skall göra med” är citat från medarbetare som ger uttryck för detta.
Pettersson och Gustafsson (1990) menar dock att det går att påverka de
kyrkotillhörigas intresse för kyrkan. I församlingar som formulerat en lång-
siktig strategi för att öka kvalitén och deltagandet i församlingslivet har
den kyrkliga seden visat en positiv utveckling.

När man vet att det faktiskt går att påverka den kyrkliga sedens styrka i den
egna församlingen blir det lättare att försöka. (Gustafsson & Pettersson 1990:44)

Men, skriver de, problemet tycks snarare vara att det är jämförelsevis få
församlingar som allvarligt och ihärdigt tar sig an uppgiften och gör det
med långsiktighet för ögonen. Vid tiden för mina studier kan detta i hög
grad sägas gälla i de församlingar jag undersökt. En bristfällig intern ar-
betsmiljö, där bland annat avsaknad av arbetsledning och av intern dialog
utgjorde kännetecken, uppfattades som ett av flera hinder för att en gemen-
sam och tydlig strategi för församlingsutveckling skulle komma till stånd.
Värt att nämna i detta sammanhang är Hanssons två studier (1990; 2001)
som visar på församlingars oförmåga att anpassa sig till nya omständighe-
ter och genomföra förändringar. Intressant är även Callmers (1995) studie
som visar att det är få diakoner som tror att deras egna visioner för
församlingars diakonala arbete kan få genomslag i praktiken.

I de församlingar jag undersökt leder metodkrisen till ett uttalat be-
hov av nya tillvägagångssätt i den församlingsverksamhet som bedrivs.
Begrepp som kvalitet, kunskap och kompetens men även ömsesidighet
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betonas som viktiga för att mötet med kyrkligt distanserade skall kunna
iscensättas. Såväl det öppna församlingshemmet som olika samtalsgrupper
skall bygga på det ömsesidiga, fördjupande mötet jämlikar mellan. Ett gam-
malt förhållningssätt där församlingsbor möts med ett undervisande sätt
eller ”von oben”, passar enligt många medarbetare inte in i en modern
kyrka. Sist men inte minst, alldeles oavsett metodkrisen och svårigheten att
nå dem medarbetarna önskar nå, och oavsett de påtalade bristerna i den
interna miljön och arbetsledningen – det vill säga oavsett de begränsade
möjligheter församlingarna har att erbjuda dem man önskar nå det man öns-
kar nå dem med – framhålls genomgående betydelsen av att marknadsföra
församlingen och dess verksamheter på ett bättre sätt.

De församlingar jag har undersökt har som vi sett inte anammat den
attityd av lugn och ro som från rikskyrkligt håll skulle prägla reformens
genomförande. Församlingarna har snarare intagit en attityd som Ekström
benämner ”nyordning i kyrkan”.

Nu övergår Svenska kyrkan i en helt ny form, en från staten fri kyrka som på
egen hand och utan att fråga staten kan förnya både organisation och verksam-
het i snabb takt. (…) Det är inte längre den gamla myndighetskyrkan som gäller,
det är den fria, moderna och nyskapande kyrkan som kommer att fånga upp de
många ännu otillfredsställda behov som finns [min kursivering]. (Ekström
2003:272)

Församlingar i spänningen mellan det önskvärda och det faktiska
När församlingar av inre strategiska skäl prioriterar satsningen på en kyrkligt
distanserad mellangeneration, innebär detta inte enbart att det uppstår ett
glapp i förhållande till den nationella diakoniförståelsen, utan dessutom att
det uppstår en diskrepans inom församlingarna, eller en spänning mellan vad
medarbetare å ena sidan uttrycker som en önskvärd situation och å andra
sidan beskriver som den faktiska situationen i sina församlingar: spänningen
mellan vad Tegborg (1978) kallar vision och verklighet.118 Detta ställer med-
arbetare inför olika dilemman. Fyra sådana dilemman är spänningen mellan
den önskvärda bilden av den nya kyrkan – kontra den traditionellt utformade
gudstjänsten; mellan medarbetare som ivrar för kontinuitet – i motsats till
dem som ivrar för utveckling; mellan visionen om öppna församlingshem –
eller otillgängliga miljöer, samt mellan strävan efter att nyskapa en församlings-
kärna – alternativt koncentrera sig på sporadiska besökare.

I sina vardagliga kontakter med kyrkligt distanserade församlingsbor har
många medarbetare ambitionen att förmedla en ny bild av kyrkan till dem de
möter. Inte sällan upplever medarbetare att den bild de vill förmedla utåt
saknar förankring i, och till och med kan förstöras av, traditionellt utformade

118 Värt att nämna är att jag i mina intervjustudier, i ett försök att vidhålla så mycket konkre-
tion som möjligt i informanternas svar, undvikit begreppet ”vision”. Medarbetare har istället
fått identifiera vilka utmaningar de uppfattar att de egna församlingarna står inför och inte minst
vad som uppfattas hindra församlingar från att anta dessa utmaningar.
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hierarkiska, liturgiskt och språkligt svåra gudstjänster. För andra medarbe-
tare är dilemmat av motsatt karaktär. Äldre församlingsbor, som en medarbe-
tare uttrycker det, ”vill gå i kyrkan” känner sig inte längre hemma i olika nya
alternativa gudstjänstformer. Inom församlingar finns således en spänning
mellan medarbetare som å ena sidan förespråkar gudstjänster som förmedlar
bilden av den nya kyrkan och medarbetare som å den andra förespråkar guds-
tjänster i traditionell utformning. Förändrade prioriteringar kan i sin tur inne-
bära en förskjutning av värderingar. Medarbetare som företräder en mer be-
varande traditionell profil, upplever inte sällan att det värderas högre att ivra
för utveckling än att förespråka kontinuitet.119 I detta sammanhang är det
intressant att lyfta fram Pettersson, Geyer och Wikströms (1994) studie av
gudstjänstbesökare i Svenska kyrkan. Religiösa människor förhåller sig olika,
och ser olika på hur man som människa bör förhålla sig till sin tro och till
enskilda trossatser, menar de. De skisserar en preliminär uppdelning av guds-
tjänstbesökare i två olika religiösa (kristna) framtoningar eller typer. Äldre
religiöst socialiserade stabila gudstjänstdeltagare omfattar en objektiv, abso-
lut-realistisk religiositet. Dessa realister kännetecknas av passivitet i förhål-
lande till Gud som den yttre absoluta auktoritet de förlitar sig på och under-
ordnar sig. Realister betraktar tron som given, och som något yttre objektivt
uppenbarat. Bibelordet respekteras som det står. Gudstjänstdeltagande och
församlingsgemenskap betonas starkt. Överlag kännetecknas realister av ett
förhållningssätt som utgår från ett accepterande perspektiv. Tillfällighets-
besökare med ingen eller ringa religiös socialisation omfattar i sin tur en
subjektiv, relativ-konstruktivistisk religiositet. Dessa konstruktivister känne-
tecknas av ett aktivt förhållningssätt. Den enskilda människan gör vad hon
eller han vill av sin religiositet, och ansvarar själv för den egna trons giltighet
och konsekvenser. Konstruktivister underkastar tron det egna förnuftet och
erfarenheten, och de styrs av en inre subjektiv vägledning snarare än av en
yttre objektiv auktoritet. Tron blir mer relativ och situationspåverkad än all-
mängiltig och absolut. Bibelns utsagor utsätts för kritisk prövning. Överlag
kännetecknas konstruktivister av ett sökande och prövande förhållningssätt
(a.a:153-154). Uppdelningen i en realistisk och en konstruktivistisk religiös
typ är meningsfull menar författarna, när församlingar vill utveckla strategier
för att behålla men även nyrekrytera gudstjänstbesökare. Syftet med att re-
formera gudstjänsten är framför allt att göra den mer attraktiv för den grupp
församlingar är mest angelägna om att nå, nämligen de som motsvarar en
konstruktivistisk typ. Varför då?

119 Det bör påpekas att dessa idealtyper knyter an till djupare dimensioner som bibelsyn,
församlingssyn, kyrkosyn etc (se exv. Bäckström 1994b) som går utöver mitt syfte att endast
visa på den spänning mellan det önskvärda och det faktiska som möter inom de församlingar
jag undersökt.
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För institutionaliserad religiositet som idag har svårt att göra sig gällande är
det viktigt att försöka vända sig mot framtiden. (…) Att institutionaliserad reli-
gion är i gungning är ett uttryck just för att det som varit verkligen varit. Vad
och vilka som skall komma istället vet man inte, men att det är något annat och
några andra vet man – och att dessa några kommer att likna konstruktivister
mer än realister har man goda skäl att tro. (Pettersson, Geyer & Wikström
1994:171)

Detta ställer församlingar inför det dilemma som tecknas ovan; att å ena
sidan skapa gudstjänster som kan motivera mindre kyrkovana att vidhålla
och utöka sitt deltagande men som å andra sidan inte heller fråntar de vana
gudstjänstbesökarna deras motivation att delta. Pettersson, Geyer och Wik-
ström menar att om församlingar lyckas lösa detta dilemma

… har man förmodligen samtidigt utvecklat en verksamhetsprofil som kan till-
tala även nya deltagargrupper, eftersom intrycket blir att de subjektiva
konstruktivisterna i vissa stycken ”liknar” människor utanför kyrkan [mina kur-
siveringar]. (Pettersson, Geyer & Wikström 1994:179)

Om församlingar lyckas, har de med andra ord kunna visa upp bilden av en
kyrka som även en kyrkligt distanserad mellangeneration kan identifiera
sig med. Pettersson, Geyer och Wikström menar att kyrkans problem, eller
den spänning jag visat på, företrädesvis kan vara ett psykologiskt problem.
Medarbetare med en realistisk religiositet skall leva sig in i och utveckla
verksamheter för dem som är konstruktivister. I de församlingar jag under-
sökt ser jag snarare att medarbetare som drar mot att vara bevarare såväl
själva omfattar som prioriterar en målgrupp med en objektiv realistisk reli-
giositet. De som drar mot att vara utvecklingsivrare omfattar själva och
prioriterar på motsvarande sätt dem med en konstruktivistisk religiositet.

Inte alla människor antas höra till ettdera av förhållningssätten, och de som hör
dit gör så i varierande grad. Men som iakttagelsen framstår är de båda
förhållningssätten i mångt kontradiktoriska [min kursivering], och på individnivå
bör således den som tydligt identifiera sig med det ena känna sig främmande i
det andra. (Pettersson, Geyer & Wikström 1994:155)

Inte sällan leder dessa kontradiktoriska sätt att förhålla sig till personmotsättningar
och samarbetssvårigheter inom de församlingar jag undersökt. Det finns, som vi
sett ovan, en tydlig upplevelse hos dem som kan betecknas bevarare att det
värderas högre att ivra för utveckling än att värna om tradition och kontinuitet.
Mot bakgrund av att framtiden såsom Pettersson, Geyer och Wikström förstår
den, innebär att de religiöst fostrade realisterna får lämna plats åt sökande
konstruktivister - mer lika dem som befinner sig utanför kyrkan än de som idag
utgör församlingskärnan - förefaller det rimligt att bekräfta bevararnas upple-
velse av att i någon bemärkelse vara mindre viktiga som adekvat.

Ett annat exempel på spänningen mellan det önskvärda och det fak-
tiska som medarbetare ger uttryck för, är visionen om det öppna
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församlingshemmet. Visionen om församlingshemmet som en arena för
genuina och meningsfulla möten människor emellan, bryts både mot varda-
gens otillgängliga och låsta församlingshem och mot ett bristfälligt bemö-
tande av dem som besöker församlingshemmen. Det ömsesidiga bemötan-
det som många medarbetare ser som önskvärt, är svårt att få till stånd.
Vissa medarbetare sägs vara ovilliga att överge ett lärande, undervisande
sätt och en upphöjd position till förmån för mer jämlika relationer till
församlingsbor.
Ytterligare ett exempel på spänningen mellan det önskvärda och det fak-
tiska är önskan att skapa en ny församlingskärna. Den geografiskt avgrän-
sade territorialförsamlingen har under största delen av Svenska kyrkans
historia varit den självklara normen för hur en församling skall organise-
ras. Idag är situationen en annan. I samband med att storkommunerna in-
fördes bröts det territoriella sambandet mellan församling (eller åtmins-
tone pastorat) och kommun. Detta utmanar enligt Thidevall (2003)
territorialförsamlingen som aldrig tidigare.

Det är en förändring som pekar på att våra territorialförsamlingar inte längre
motsvarar en självklar gemenskap. Det är därför inte förvånande att församling-
smedvetenheten försvagas i de yngre generationerna. Det är fortfarande viktigt
att det finns en kyrka och att den är tillgänglig när den efterfrågas. Men
församlingsgränser upplevs kanske lika ofta som onödiga byråkratiska hinder än
som betydelsebärande indelningar. (Thidevall 2003:114)

Även i de församlingar jag undersökt uppfattas både medarbetare och
kyrkotillhöriga som alltmer selektiva i sitt sätt att använda olika försam-
lingar och deras utbud, och allt mindre angelägna att ingå i en specifik och
permanent församlingsgemenskap. Med alltmer sporadiska besökare ställs
medarbetares önskan att formera en ny församlingskärna inför vissa svå-
righeter. Det uppfattas bli svårare att få till stånd (önskvärda) varaktiga och
ömsesidiga relationer med tillfälliga besökare, inte minst när medarbetare
själva har ett privat församlingsliv i annan församling än där de tjänstgör.
Det ställer dessutom medarbetare inför svåra frågor om hur man exempel-
vis skall kunna väcka eller fördjupa tron hos temporära besökare. Visionen
om en ny församlingskärna kontrasterar även mot en intern miljö, medar-
betare emellan, som lämnar mycket övrigt att önska. En miljö som sägs
vara präglad av revirtänkande, ensamarbete, undertryckta eller sedan länge
pågående konflikter, misstänksamhet och elakhet framstår knappast som
någon ideal grogrund för en församlingskärnas framväxt (se även Hansson,
A-S. 1999 om den bristfälliga psykosociala miljön inom Svenska kyrkans
församlingar).
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Nytt fokus på diakoni
Som vi har sett i kapitel 6 och 7 är medarbetare i de församlingar jag
undersökt påtagligt oroade över den brytningstid de upplever sig stå inför.
Behovet av omprioriteringar bedöms vara överhängande och församlingars
ekonomiska överlevnad såväl som församlingskärnans fortlevnad tycks i
hög grad relateras till i vilken mån församlingar når fram till en kyrkligt
distanserad aktiv mellangeneration. Om man når fram eller inte uppfattas i
sin tur vara beroende av i vilken mån medarbetare lyckas förmedla bilden
av den nya kyrkan, möjlig för vanliga församlingsbor att identifiera sig med.
När bilden av kyrkan får ökad betydelse, ökar även uppmärksamheten på
församlingars diakonala arbete. Den ökade uppmärksamheten är inte alltid
ett uttryck för förväntningar på att diakoner skall kunna bidra till denna nya
bild. Snarare tvärtom.

De diakonala inventeringar som jag har genomfört och som givit mate-
rial till denna avhandling, är i sig tydliga tecken på den brytningstid för-
samlingar uppfattar att de befinner sig i. Inför utmaningar från en ny tid
uppstår behov av att synliggöra och utvärdera det som är, och med utgångs-
punkt från nuläget finna lämpliga strategier för att möta det nya (Engel
2003). Det innebär bland annat att församlingsdiakoner och deras verk-
samheter, som ofta haft en undanskymd plats (”ensamma i gemenskapen”
som en diakon uttrycker det; ”osynliga och hemliga” säger en annan med-
arbetare) lyfts fram och blir föremål för kritisk granskning.  I de försam-
lingar jag har undersökt är det diakonala arbetet i huvudsak inriktat på
äldreverksamhet. Till skillnad från tidigare studier där diakonala insatser
riktade mot äldre har fått hög prioritet (exv. Bäckström 1994a; Alwall &
Geyer 1991; Bernström 1998), har jag visat att äldreinriktad verksamhet
möts av tilltagande skepsis och ifrågasättande, både från medarbetare och
från kyrkopolitiker. Ett skäl är, som vi sett, ett minskande underlag och ett
annat att medarbetare är kritiska till verksamhetens utformning. Jag menar
att det dessutom finns ett tredje skäl till att verksamheten ifrågasätts. Med
sitt traditionella utbud av exempelvis öppet hus och besökstjänst är äldre-
verksamheten fortfarande den mest omfattande och tydligast profilerade,
eller igenkännbara, diakonala verksamheten inom Svenska kyrkans försam-
lingar. Detta innebär i sin tur att verksamheten signalerar den gamla, tradi-
tionella kyrkan i en tid när medarbetare uppfattar att församlingens över-
levnad på ett mycket konkret sätt är avhängigt hur de lyckas föra ut bilden
av den nya kyrkan. Diskrepansen mellan diakoner och den äldreverksamhet
som bedrivs å ena sidan, och önskemålen om en annan diakonal verksam-
het i samklang med bilden av den nya kyrkan å den andra, blir tydlig i de
församlingar jag undersökt. Denna diskrepans försätter diakoner i en be-
svärlig situation. Gustafsson och Pettersson (2000a) konstaterar att
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… det blir näst intill omöjligt att [i deras fall] vara präst för sin omgivning om
man inte på något sätt motsvarar omgivningens förväntningar på en präst. (Gus-
tafsson & Pettersson 2000a:102)

I en studie av diakoners arbete låter Rönnblom (2004) diakoner själva
beskriva sina upplevelser av att bli ifrågasatta både av medarbetare och av
församlingars frivilliga och ledning. Diakonerna motsvarar således inte sina
medarbetares förväntningar. De realiserar sällan, menar jag, en verksam-
het i samklang med den önskvärda bilden av den nya kyrkan.

Den nya kyrkan - en tillflykt för ifrågasatta diakoner?
I de församlingar jag undersökt finns en påtaglig osäkerhet runt det diakonala
uppdraget, inte minst bland diakonerna själva. I en situation när diakoner å
ena sidan bedriver en tydligt profilerad men ifrågasatt äldreinriktad verksam-
het och å andra sidan sällan omsätter uppdraget att företräda marginaliserade
människor i praktisk handling kan, menar jag, strävan efter den nya kyrkan,
relevant och möjligt att identifiera sig med för en kyrkligt distanserad aktiv
mellangeneration, erbjuda diakoner en lösning på, eller tillflykt från, vissa
diakonala dilemman. För det första får diakoner ett (med flertalet) övriga
medarbetare gemensamt mål och en möjlighet att återupprätta sin trovär-
dighet. Diakoner får en tillflykt från det interna ifrågasättande de möts av
idag. För det andra erbjuder vad jag vill kalla icke-profilerade insatser en
tillflykt i en tid av osäkerhet runt den egna identiteten och rollen. I medarbeta-
res formuleringar är det snarare betydelsen av diakonen som person än
som professionell eller profilerad i någon bemärkelse som betonas (se även
Olofsgård 2003; Fredriksson & Sandahl 2003). Önskvärda funktioner för
diakoner i den nya kyrkan är framför allt att skapa arenor för möten med
andra än traditionella kyrkobesökare (se även Alwall 1999; Jeppsson Grass-
man 2001), men också att iscensätta möten, genuina och meningsfulla
sådana, präglade av ömsesidighet och jämlikhet. En viktig arena eller mö-
tesplats är det (önskvärda) öppna församlingshemmet. Diakoners tänkta
funktion där beskrivs ofta i termer av närvaro. Funktionen framstår snarare
som att finnas tillhands för spontana möten, än att erbjuda insatser av något
slag. Att betona närvaro som en diakonal funktion legitimeras, menar jag,
av diakoners teckenfunktion. Vigningslöftet att vara ”ett barmhärtighetens
tecken” kan förstärkas i en situation där diakoner har svårt att hitta en
funktion och mening med det diakonala uppdraget. Det är inte vad diakoner
gör, utan vad diakoner representerar, framför allt i sekulära sammanhang,
som blir det väsentliga (se exempelvis Brodd 1992). När diakoner betonar
sin teckenfunktion kan det å ena sidan legitimera närvaro exempelvis i
närområdets olika nätverk, samtidigt som det å den andra kan befria från
aktivt deltagande i nätverkens arbete. I de församlingar jag undersökt kan
en sådan teckenfunktion framstå som svårbegriplig för företrädare från ex-
empelvis socialtjänst, vuxenpsykiatri eller distriktssköterskemottagningar.
Många företrädare tycker att det är bra att kyrkan finns med i olika sammanhang,
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men att det vore önskvärt att kyrkans medarbetare bidrog på något mer
substantiellt sätt än enbart med sin närvaro.120 För det tredje menar jag att
diakoner, genom att ansluta sig till församlingars gemensamma strävan att
realisera den nya kyrkan, får ett legitimt skäl att även fortsättningsvis bortse
från uppdraget att rikta sig till människor som befinner sig i en särskilt utsatt
och/eller marginaliserad livssituation. Men även om diakonalt arbete med
inriktning på särskilt utsatta och/eller marginaliserade grupper prioriteras
lågt, är begrepp som utsatthet och nöd omistliga för självförståelsen inom den
diakonala praktiken. Utsatthet och nöd legitimerar så att säga diakonala
prioriteringar och styr valet av insatser. Murray och Rönnblom (1998:69ff)
menar att tolkningen av nöd varierar med den enskilda diakonens uppfatt-
ningar. Diakoner tolkar enligt Emilsson och Hedman (1998:60) ofta begrep-
pet i en mer allmänmänsklig och existentiell betydelse än den starkare inne-
börd vi i dagligt tal förknippar med nöd, vilket även påverkar prioriteringar i
verksamheten. När nu den kyrkligt distanserade aktiva mellangenerationen
står i fokus, är det den stressade moderna storstadsmänniskans utsatta situa-
tion och andliga, existentiella eller själsliga nöd som legitimerar diakoners
prioriteringar. Ett citat från Sandahls (1998) intervjuundersökning om diakoners
arbete får illustrera detta. Så här säger en diakon:

Jag tycker också att jag ifrågasätter om de förväntningar som finns idag att vi
ska arbeta med de äldre är relevant. Är det verkligen de äldre som är utsatta
idag? Mellangenerationen är en viktig grupp men diakonissans arbete lades upp
då de äldre var de utsatta. När människor är i 40-års åldern och livsfrågorna
börjar komma, är det inte där vi ska vara? (Sandahl 1998:32)

Utsattheten uppfattas ha legitimerat tidigare insatser mot äldre. Som dagens ut-
satta identifieras istället mellangenerationen – till följd av de livsfrågor de ställer
sig. Detta legitimerar att diakoner prioriterar en sådan målgrupp. Den pågående
utvecklingen noteras även av dem som inte är förespråkare för sådana prioriteringar.

120 Ett mycket konkret exempel från en av de församlingar jag undersökt, kan illustrera hur
identiteten som tecken kan erbjuda diakoner en tillflykt i mötet mellan en oklar roll och funk-
tion - och förväntningar utifrån den sociala verkligheten. Efter att jag avslutat en av mina diakonala
inventeringar i en innerstadsförsamling i Stockholm, bjöd jag in samtliga företrädare för när-
området som jag intervjuat och alla församlingens medarbetare till ett gemensamt samtal runt
resultaten från inventeringen. Det var få som hörsammade inbjudan, men jag kommer särskilt
ihåg en företrädare för ett stödcentrum för personer som utsatts för incest och hennes förvänt-
ningar på att knyta en kontakt med församlingen. Vid detta stödcentrum hade man under årens
lopp blivit alltmer medveten om att det hos deras klienter, efter genomgången terapi, efter del-
tagande i självhjälpsgrupper och efter andra adekvata insatser, kvarstod ett mycket konkret
behov av själavård. Eftersom man hade haft svårigheter att hitta präster eller diakoner som var
villiga och vågade möta en så svår problematik knöt man stora förhoppningar till en församling
som faktiskt (genom den diakonala inventeringen) frågade efter såväl kunskaper som behov
inom det egna närområdet. Efter att såväl denna som övriga företrädare för närområdet presen-
terat sig, sina verksamheter och sina förväntningar på församlingen kom turen till församling-
ens egna medarbetare. Församlingens diakon (som för övrigt var anställd för att etablera nät-
verk och rikta insatser mot nya grupper av utsatta) gjorde sitt enda uttalande under hela mötets
gång då hon presenterade sig själv och sa; ”Jag är ett barmhärtighetens tecken”. Punkt slut.
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Jag börjat tvivla på allt tal om att Gud står på de utsattas sida, ja, inte om den
utsatte bor i ett medelklassområde och kan betala sin kyrkoavgift. Men vad ska
vi göra med de olönsamma, flyktingen eller socialbidragstagaren som kanske
aldrig kommer att kunna betala för sig. Ska Svenska kyrkan lämna dem åt sitt
öde? (Mejl från diakon i en förortsförsamling 20020930)

För att sammanfatta, så har jag försökt visa att en avgörande orsak till att
de församlingar jag undersökt inte realiserar ett arbete i samklang med en
diakoniförståelse på nationell nivå är strategisk. För att trygga församling-
arnas framtid får satsningar på att nå en kyrkligt distanserad allmänhet
högsta prioritet. Att som församling förmedla den rätta bilden som antas
skapa ett visst engagemang eller motiv hos den aktuella målgruppen att
kvarstå som kyrkotillhöriga, uppfattas som avgörande för en lyckad sats-
ning. En sådan strategi får, menar jag, effekter för församlingars diakonala
verksamhet – och för församlingsdiakoner. För det första genom att faktiska
verksamheter som motsäger den önskvärda bilden – exempelvis äldre-
verksamheten som signalerar den gamla, tråkiga och traditionella kyrkan –
ges allt lägre prioritet. För det andra att en sådan strategi samtidigt legiti-
merar att diakoner även fortsättningsvis lämnar den radikala sociala diakonin
därhän och erbjuder diakoner ny legitimitet, det vill säga, om diakoner väl-
jer att ingå i det gemensamma projektet att förmedla bilden av den nya
kyrkan. Det är framför allt av sådana strategiska skäl som församlingar
enligt min mening väljer att realisera ett annat diakonalt arbete än den
nationella diakoniförståelsen påbjuder. Att finna en tillflykt i diakonalt
oprofilerade verksamheter kan emellertid vara en vansklig lösning för
diakoner vars roll inom Svenska kyrkan redan framstår som både oklar och
osäker. Det kan därför vara både intressant och relevant att kort spekulera
kring frågan om diakoner verkligen är en oundgänglig yrkesgrupp inom
församlingarna, eller om diakoner är en yrkesgrupp som församlingar i fram-
tiden kommer att tycka sig kunna undvara.

Diakoner – en yrkesgrupp som församlingar kan undvara?
Tillgången till diakoner varierar redan idag, och många församlingar är helt
utan sådana tjänster. I KO:s kapitel 34 anges att det för varje församling
skall finnas en kyrkoherde och minst det antal övriga präster som stifts-
styrelsen bestämmer samt minst en kyrkomusiker. Här är det fråga om tjänster
som måste finnas. Om diakoner och annan personal heter det, att de skall
anställas i det antal som behövs för verksamheten. Trots diakonatets
kyrkorättsliga reglering är det således den enskilda församlingen som av-
gör om diakoner behövs i verksamheten. En undersökning från Göteborgs
stift år 1996 visade att hundra av stiftets församlingar saknade anställd
diakon. I 58 av dessa saknades helt anställd utöver präst som utförde diakon-
alt arbete. Orsakerna till varför församlingarna inte hade anställt någon
diakon varierade.
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Oftast talade man om att ekonomin inte tillåter det. En annan orsak är att man
har anställt diakoniassistent. (…) Andra orsaker som visat sig förekomma är
oenighet i kyrkoråd, rädsla att hämma frivilligt arbete samt rädsla för diakon-
ens liturgiska funktion. (Bernström 1998:73)

I en inventering av Svenska kyrkans diakoni skriver Bromander (2001):

En av de viktigaste förutsättningarna när det gäller Svenska kyrkans församlings-
diakoni är naturligtvis att det finns diakoni att tillgå, i form av såväl anställda
som frivilliga medarbetare. (…) Diakoni finns att tillgå även där specifika tjäns-
ter för detta saknas [min kursivering]. (Bromander, Engel & Linde 2001:8)

Mot bakgrund av detta kan vi sluta oss till att även församlingar som saknar
diakoner, i sina församlingsinstruktioner preciserar hur uppdraget att utöva
diakoni skall genomföras. Detta innebär i sin tur att domkapitlen, som ut-
färdar församlingarnas pastorala program, bekräftar att den diakonala di-
mensionen i kyrkans liv och uppdrag kan uppfyllas även utan tillgången till
vigda diakoner. Svenska kyrkans församlingar kan således fullt ut vara kyrka
även utan diakoner. En inventering i Stockholms stift av nutida och framtida
tjänster inom de fyra profilerna (diakon, präst, musiker och pedagog) visar
emellertid att en majoritet av de svarande församlingarna bedömer att det
kommer att finnas ett oförändrat antal tjänster inom samtliga profiler både
om fem och tio år (Hammare 2002:45). Statistik från Svenska kyrkans
kyrkokansli visar dessutom att antalet inrättade diakonitjänster ökat mellan
åren 1996 och 2004, samt att detta även – och i ännu högre grad– gäller
inrättandet av diakoniassistenttjänster. 121 Den tydligaste ökningen av inrät-
tade tjänster har skett i Stockholms stift (där alla utom en av de här aktuella
diakonala inventeringarna genomförts), från 125 tjänster år 1996 till 171
tjänster år 2004.122 Resultaten från mina undersökningar utgör en intres-
sant kontrast till denna till synes uppåtgående trend. Vi kan påminna oss om
att medarbetare i de församlingar jag undersökt i vissa fall ser diakoner
som i princip onödiga, bland annat till följd av att den äldreinriktade verk-
samhet diakoner bedriver möts av ett ifrågasättande men också till följd av
att det arbete medarbetare ser som diakonalt främst utförs av andra än
församlingarnas diakoner. Vilket det specifika värdet skulle vara att an-
ställa en vigd diakon har vissa medarbetare och kyrkopolitiker svårt att se,
i synnerhet om de i dagsläget saknar erfarenhet av att diakoner bedriver
verksamhet av ett unikt värde för församlingen. Vi kan även påminna oss

121 Antalet inrättade diakoniassistenttjänster var år 1996 202 att jämföra med 263 år 2004.
Eftersom diakoniassistent inte finns som en officiell tjänstebeteckning är det emellertid oklart
vad församlingar i sina uppgifter till kyrkokansliet inräknat i denna kategori (mejl från Erika
Andersson, Svenska kyrkans kyrkokansli 20060119).

122 Värt att notera är även att inrättade diakon- respektive diakoniassistenttjänster inte nöd-
vändigtvis innebär att tjänsterna är tillsatta (mejl från Erika Andersson, Svenska kyrkans
kyrkokansli 20060119). Enligt statistik från Svenska kyrkans församlingsförbund
(www.forsamlingsforbundet.se) var antalet enskilda församlingsdiakoner i Stockholms stift un-
der år 2004 150, och alltså färre än stiftets 171 inrättade tjänster.
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församlingarnas oro inför en förändrad ekonomisk situation till följd av kyrka-
stat reformen, och även studien från Göteborg som visade att församlingar
redan innan reformen genomfördes, oftast av ekonomiska skäl, ansåg att
diakoner var en yrkesgrupp man kunde undvara i verksamheten. En annan
faktor, som enligt min mening kan påverka tillgången till diakoner i framti-
den, är att KO fastställt att diakoni utgör ett för församlingen gemensamt
uppdrag. En mycket frekvent utsaga i de församlingar jag undersökt, är att
”allt [församlingsarbete] är diakoni”, likaså att ”alla medarbetare utövar
diakoni”. Detta kan i sin tur leda till att diakonin relativiseras, och att kyr-
koråd lika gärna (vilket vissa utsagor i mina studier pekat mot), eller kan-
ske hellre anställer billigare diakoniassistenter, eller församlingspedago-
ger med en tydlig kompetens för verksamhet riktad till exempelvis familjer,
än en vigd diakon med en oklar kompetens. Diakoners roll kan komma att
relativiseras när betoningen av att ”allt är diakoni” och att detta diakonala
”utövas av alla” växer sig starkare i en allt kärvare ekonomisk situation.
Olofsgård (2003) menar att diakoners arbete gränsar till församlingars
frivilligarbete, och av den anledningen kan betraktas som undgängligt.

För diakonerna själva kan det vara frustrerande att veta att arbetet egentligen
skulle kunna skötas av frivilligarbetare och att man därigenom själv är ersätt-
lig. (Olofsgård 2003:64)

Enligt Bäckström (1994b) var integrationen i den kyrkliga organisationen
nödvändig för att eliminera risken att diakonin, just till följd av sin karaktär
som frivillig rörelse, skulle omvandlas eller rent av försvinna. Paradoxalt
nog finns det vissa signaler som tyder på att just detta tycks ske – integra-
tionen till trots.

För att sammanfatta, så har jag försökt fördjupa förståelsen för varför
bland annat de församlingar jag undersökt inte realiserar ett diakonalt ar-
bete i samklang med en diakoniförståelse på nationell nivå. Även om det
finns vissa strukturella förklaringar till detta och oklarheter kring vad ett
sådant arbete innebär och vilka insatser som är rimliga att förvänta sig att
diakoner riktar mot människor i en synnerligen utsatt livssituation, är det
framför allt de strategiska skälen som är av intresse i detta sammanhang.
Det som framstår som mest angeläget för församlingar idag, är att nå och
motivera en kyrkligt distanserad allmänhet att kvarstå som kyrkotillhöriga.
Både den prioritet som en sådan målgrupp ges, och den strategi genom
vilken jag menar församlingar försöker nå den aktuella målgruppen talar
sitt tydliga språk. Det är inte genom att företräda och rikta insatser mot
särskilt utsatta och/eller marginaliserade grupper utan genom att förmedla
bilden av den nya kyrkan, möjlig och önskvärd för en kyrkligt distanserad
mellangeneration att identifiera sig med, som församlingar söker motverka
en fortgående marginalisering på lokal nivå. Skälet till att församlingar
väljer att realisera ett annat diakonalt arbete än ett arbete i samklang med
den diakoniförståelse som formuleras på nationell nivå kan således, enligt
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min mening, förstås som strategiskt. I följande avsnitt skall jag visa att det
finns anledning att tolka även den nationella diakoniförståelsen som en
motsvarande om än annorlunda strategi att motverka en fortgående marg-
inalisering av Svenska kyrkan.

Strategiska skäl på nationell nivå
Jag har visat att strategiska skäl varit av stor betydelse när de församlingar
jag undersökt valt att eftersträva och söka realisera ett annat diakonalt
arbete än vad en nationell diakoniförståelse förespråkar. Mot bakgrund av
den teoretiska utgångspunkt som presenterades i kapitel 2, menar jag att
det finns skäl att anta att strategiska skäl varit för handen även när diakoni-
förståelsen på nationell nivå tagit form. Ett teoretiskt antagande är att en
religiös elit protesterar mot religionens marginaliserade roll genom att som
en radikal och samhällskritisk röst träda in på den offentliga arenan. När vi
nu analyserar den svenska situationen mot bakgrund av detta, utgör Diakoni-
stiftelsen Samariterhemmet ett spännande och illustrativt exempel på hur
en sådan protest kunde komma till stånd i en svensk kontext. Jag skall kort
beskriva hur Samariterhemmet anpassade sig till och reviderade uppfatt-
ningen om den egna rollen och uppgiften i förhållande till det framväxande
välfärdssamhället.

Exemplet Samariterhemmet
Institutionsdiakonin i Sverige spelade en pionjärroll inom bland annat sjuk-
vård. På 1880-talet hade Samariterhemmet inrättat ett sjukhus med sjuk-
vårdsutbildning i Uppsala. Under den senare delen av 1900-talet kom
Samariterhemmet stegvis att marginaliseras i relation till den framväxande
offentliga vården: från att Samariterhemmet inledde ett samarbete med
Uppsala Läns Landsting genom ett gemensamt sjukhusutskott 1953 och
delade huvudmannaskapet med landstinget från 1967, till att landstinget
blev ensam huvudman för sjukvården 1970 och Samariterhemmets roll från
1996 begränsades till hyresvärdens (Leis 2004). Nästan direkt efter infö-
randet av det nya huvudmannaskapet kunde en förändring i
Samariterhemmets rolldefinition iakttas.

Diakoniinstitutionen var på väg från en roll som diakonal sjukvårdsproducent
till att fungera som observatör av hälsosystemet [min kursivering]. (Leis 2004:185)

Framför allt genom sin sjukhuskyrka antog Samariterhemmet rollen som
observatör av eller extern deltagare inom hälsosystemet med syfte att på-
verka driften utifrån. I början av 1990-talet erbjöds Samariterhemmet att
återta rollen som oberoende sjukvårdsproducent på Uppsala Läns Lands-
tings uppdrag. Erbjudandet avslogs, bland annat med motiveringen att
Samariterhemmet ”under de gångna tjugo åren hade (…) utvecklat en egen
diakonal profil som extern deltagare inom sjukvården” (Leis 2004:186).
Samariterhemmet valde att behålla sin ”beprövade roll som observatör och
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kritisk röst” [min kursivering] i det offentliga hälsosystemet,123 en roll som
uppfattades som oförenlig med huvudmannaskap (Leis 2004:189).

Samariterhemmets representanter pekar på att perspektivet utifrån gör det lät-
tare att uppmärksamma välfärdssystemets luckor och brister och att den dagliga
verksamheten vid sjukhuset skulle begränsa denna klarsyn [min kursivering]. (Leis
2004:238)

Leis (2004) slutsats är att Samariterhemmets utveckling mot målet att fung-
era som en kritisk röst sannolikt inte är något undantagsfall, utan att en viss
typ av ideella välfärdsorganisationer går från ”service till röst.”124 Funktio-
nen att vara en kritisk röst, att utöva en profetisk eller politisk diakoni, var
oförenlig med Samariterhemmets historiska roll som sjukvårdsproducent men
även med, kan vi anta, den roll som ålåg äldre generationers diakonissor.125

Den tilltagande marginaliseringen krävde en ny roll som definierade diakoni-
institutionens relation till samhället i övrigt. Diakonins särprägel som kritisk
röst blev ett svar på Samariterhemmets obönhörliga marginalisering. Dess-
utom var rollen som kritisk röst, menar jag, lätt att anamma emedan den
krävde lite av åtföljande praktik. Värt att notera vad gäller exemplet
Samariterhemmet, är att möjligheten för Diakonistiftelsen att fungera som en
kritisk observatör i förhållande till sjukvården minskat radikalt till följd av att
samtliga länsgeriatrikens vårdavdelningar flyttade från sjukhuset med början
år 2005. Under år 2004 adderade Diakonistiftelsen Samariterhemmet be-
teckningen Uppsala Stadsmission till sitt namn, vilket menar jag, kan ge sig-
naler om vilken strategi Samariterhemmet kan tänkas välja i den nya situa-
tionen. Att återvända till ett diakonalt perspektiv som (vilket stadsmission
pekar mot) betonar insatser riktade mot särskilt utsatta och/eller
marginaliserade grupper i samhället kan, menar jag, ge ny trovärdighet. ”Hur
kan den kristna kyrkan i Uppsala visa än mer på den del av evangeliet som
kallas diakoni? Vi på Samariterhemmet tror, att ett arbete av stadsmissions-
karaktär ger en kristen kyrka en trovärdighet” skriver Samariterhemmets di-
rektor (SKT 2005:625). En intressant fråga detta väcker, är om en sådan
(eventuell) diakonal praktik i detta fall går att kombinera med en kritisk röst
på ett annat sätt än vad som bedömdes möjligt med avseende på sjukvården?

123 Leis (2004) visar att de diakoniinstitutioner hon studerat, för att återta en offentlig upp-
gift kräver dels en viss säkerhet i planeringen inför framtiden, dels ett handlingsutrymme som
gör det möjligt att ge verksamheten en egen prägel. Beslutet att inte återta huvudmannaskapet
fattades således, enligt Leis, även på grundval av den stora ekonomiska och organisatoriska
ovissheten (a.a:187).

124 D.v.s. en utveckling hos vissa ideella välfärdsorganisationer som är motsatt den utveck-
ling från röst till service som Lundström och Wijkström (1995) tecknar.

125 Det framställs idag som en självklarhet att den samhällskritiska eller politiska röstfunktionen
åligger diakoner. Jag menar att detta med stor sannolikhet var främmande för forna tiders
diakonissor. En anekdot från Samariterhemmet vittnar om detta. En nyvigd diakonissa hade
fått ett missiv hon inte var glad över. Hon gick till Otto Centervall, föreståndare och pastor från
1905, och inledde sin protest med; ”Jag tänkte att….” då hon avbröts av Centervall. ”Syster
är inte här för att tänka!” Missivet fullföljdes.
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Utvecklingen i Sverige gick som vi sett från institutionsdiakoni till en med-
veten strävan att skapa en församlingsdiakoni (Wadensjö 1986:84). Över-
gången till församlingsdiakoni från 1960-talet och framåt var påverkad av
sekulariseringsprocessen som innebar att samhället tagit över sociala in-
stitutioner som tidigare låg inom kyrkans ram. Expansionen av Svenska
kyrkans församlingsverksamhet och diakonala arbete tog sin början i ett
skede när den svenska välfärdsstaten började byggas ut. Från mitten av 80-
talet höjs röster inom Svenska kyrkan som talar för ett nytt diakonalt enga-
gemang. Det som förespråkas är en diakoni som antar en liknande roll som
Samariterhemmet gjorde till följd av institutionens marginalisering; rollen
av diakoni utifrån, av församlingsdiakonin som observatör och kritisk röst
riktad in mot samhället som arena. ”Det är viktigt att diakonin kan uppfat-
tas som en korrigering av mer eller mindre opersonliga välfärdssystem”
skriver exempelvis Engström (1996:69) och biskopen i Västerås stift me-
nar att kyrkan inte kan

… ersätta ett generellt välfärdssamhälle, och vi skall inte heller försöka göra
det. Vi skall vara ett komplement men vi ska med vår erfarenhet bidraga till
förnyelse av stelnade former. (…) Kämpa mot den samhällsutveckling som ska-
par ökad utslagning. (…) Att våga vara profetiska och därmed obekväma för
etablerade sanningar (…) att våga vara konstruktivt kritisk. (Ytterberg
1999:14,16)

Från att själva ha varit ett utförande avantgarde av socialt arbete (inom ramen
för diakoniinstitutioner) förväntas diakoner (inom ramen för församlings-
verksamhet) bli kritiska granskare av det sociala arbete som nu utförs av stat
och kommun. Vid diakonmötet i Lund år 2004 var Morgan Johansson, folkhälso-
och socialminister, en av talarna. En av de viktigaste rollerna för kyrkan och
dess diakoner är enligt Johansson just att agera som samhällskritiska röster.

Ni är ju inte myndighetsutövare utan mer av medmänniskor som kan ge röst åt
dem som inte kan göra sig hörda själva. Ni reagerar med kraft när ni ser att
samhället drar sig undan. Det är en av de viktigaste rollerna ni har. Jag känner
av det trycket väldigt starkt. Det är kanske därför vi åter igen börjar lyfta
hemlöshetsproblematiken, prostitutionen, drogberoendet i den politiska sfären.
(…) Dessutom fyller ni en väldigt viktig funktion i den meningen att ni är våra
argaste kritiker. (…) Det jobbet, att alltid ge oss dåligt samvete för att vi gör
för lite, hoppas jag att ni alltid ska göra. (Johansson 2004:37)

Även om Johansson betonar betydelsen av kyrkans roll som samhällskritisk
röst, markerar han i ett annat sammanhang (SvD 20/4 2005) tydligt att
detta är en funktion som inte hör hemma på den offentliga politiska arenan,
med tillgång till egentlig makt och inflytande. Tvärtom, religionens inträde
i politiken betecknar han i en debattartikel som ”livsfarligt” (Johansson
2005). Enligt Johansson är följaktligen förutsättningen för att kyrkan, på ett
för honom förtjänstfullt sätt, skall agera som en kritisk samhällsgranskare
att den är i avsaknad av reell makt på den politiska arenan. Samariterhemmets
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företrädare menade att diakoniinstitutionens funktion som kritisk röst inom häl-
soväsendet inte kunde kombineras med ansvar för en hälsovårdande praktik.
Till skillnad från detta finner vi en förväntan på att församlingsdiakoner, i enlighet
med det diakonala uppdrag som formuleras i vigningsordningen från 1987 och
kyrkoordningen från år 2000, skall fungera både som en kritisk röst som observe-
rar och påtalar när samhället brister i sina åtaganden, och som utförare av sociala
diakonala insatser riktade mot särskilt utsatta och/eller marginaliserade grupper.
Både resultat från de församlingar jag undersökt och andra studier gör emeller-
tid klart att det finns en påtaglig diskrepans mellan den nationella diakoni-
förståelsen och den diakonala praktiken inte bara när det gäller att realisera
sociala diakonala insatser, utan även när det gäller uppdraget att fungera som
en kritisk röst. Detta talar för att även den diakoniförståelse som formuleras på
nationell nivå – i likhet med det arbete församlingarna uppfattar som önskvärt –
är uttryck för en strategi genom vilken kyrkliga aktörer försöker möta kyrkans
marginaliserade roll i det svenska samhället.

Jag menar att vi kan hitta ytterligare ett förhållande som talar för att den
nationella nivåns diakoniförståelse kan tolkas mot bakgrund av strategiska
skäl. Det finns ett motsägelsefullt förhållande mellan en diakoniförståelse
som jag menar kommer till så tydligt uttryck och kyrkordningens betoning
av en subsidiaritetsprincip. Som vi såg i kapitel 1, är det den enskilda
församlingen som skall bearbeta vad den grundläggande uppgiften egentli-
gen innebär och hur den skall utformas i det lokala sammanhanget (Edqvist
2000:66). Å ena sidan fastställs, menar jag, att Svenska kyrkans diakonala
uppdrag är att företräda och rikta insatser mot människor i särskilt utsatta
livssituationer medan det å den andra står församlingar fritt att såväl defi-
niera vilken uppgiften egentligen är som att utforma den i praktiken. Hur
kan vi tolka det faktum att det från nationell nivå saknas en uttalad förvän-
tan på att den diakoniförståelse som formuleras bland annat i offentliga
styrdokument skall eller bör realiseras i praktiken? Enligt min mening kan
även detta förhållande tala för att betoningen av social diakoni fyller en
annan funktion på nationell nivå än vad den gör på lokal nivå. Ett sådant
antagande stärks dessutom av att betoningen på en kyrka med de mest
utsatta medborgarna för ögonen svarar upp mot den svenska allmänhetens
förväntningar på vad Svenska kyrkan skall vara och göra.126

I nästa kapitel skall vi återknyta till dikotomin mellan offentlig och pri-
vat religion som jag utvecklade i kapitel 2, för att se på vilket vis ett
sekulariseringsteoretiskt perspektiv ytterligare kan bidra till att förklara
och fördjupa förståelsen för hur religiösa aktörer på olika nivåer inom orga-
nisationen Svenska kyrkan möter kyrkans marginaliserade roll.

126 Även om det huvudsakliga intresset i denna avhandling är de eventuella strategier för att
motverka marginalisering som kyrkliga företrädare på olika nivåer kan ha, finns naturligtvis
även ideologiska skäl bakom olika uppfattningar om och/eller prioriteringar inom Svenska kyr-
kans diakonala arbete. Repstad (2004b) pekar som vi sett exempelvis på hur den kristna elit-
ens värdetraditioner tar sig uttryck i solidaritet med utsatta grupper.
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Kapitel 10. Svenska kyrkan, diakonin och
sekulariseringen. En teoretisk diskussion runt
ett empiriskt material

Den viktigaste slutsatsen från tidigare kapitel är att Svenska kyrkan på
nationell nivå och på lokal nivå i de församlingar jag undersökt, ger uttryck
för två olika strategier. Syftet med dessa strategier är som jag har försökt
visa att motverka marginalisering och att få trovärdighet och legitimitet
hos en alltmer kyrkligt distanserad allmänhet. I detta kapitel skall vi åter-
knyta till den dikotomi mellan offentlig och privat religion som jag utveck-
lade i kapitel 2, för att med hjälp av ett sekulariseringsteoretiskt perspektiv
ytterligare fördjupa förståelsen för diskrepansen mellan en nationell kyrk-
lig strategi och den diakonala praktiken i församlingarna. Syftet i det föl-
jande är att med hjälp av en mer teoretiskt abstrakt än empiriskt belagd
tolkning fördjupa detta tema. Analysen är av naturliga skäl tentativ och
måhända oprecis till sin karaktär.

När vi nu skall överföra dikotomin till det som är avhandlingens studie-
objekt, Svenska kyrkans diakoni, kan vi inledningsvis påminna oss att
Casanova var öppen för att relationen mellan den offentliga och privata
religionen är en rörelse från den privata mot den deprivatiserade offentliga
sfären. Inom Svenska kyrkan vill jag däremot hävda att processen, inte
minst mot bakgrund av material från de församlingar jag undersökt, istället
kännetecknas av en polarisering mellan de båda nivåer som offentlig res-
pektive privat religion representerar. Det som kännetecknar och skapar en
spänning mellan dessa nivåer är att de förhåller sig på två olika sätt till
Svenska kyrkans marginaliserade roll. På nationell nivå protesterar en reli-
giös elit mot marginaliseringen genom att träda in i den offentliga debatten.
På lokal nivå accepterar församlingars aktörer marginaliseringen och an-
passar utbud och verksamheter till behov och önskemål hos en kyrkligt
distanserad mellangeneration. Jag menar att dessa poler både är ett uttryck
för och en bidragande orsak till en pågående och latent sekularisering av
Svenska kyrkan. Jag kan således placera in Svenska kyrkan i den dikotomi
jag utvecklade i kapitel 2.
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Figur 4. Svenska kyrkan integrerad i dikotomin offentlig och privat religion

Offentlig religion Privat religion

Svenska kyrkan på Svenska kyrkan
på  nationell nivå på lokal nivå

Manlig elit Underordnade
kvinnor

Protesterar mot marginalisering Accepterar
marginalisering

Radikal samhällskritik Samförstånd och
samarbete

Ovan- eller utanförställda Invävda i
vardagens kompromisser vardagens

kompromisser

Teoretisk diakoniförståelse med Diakonal praktik
med utsatta i fokus med kyrkligt

distanserade i
fokus

Bidrar till latent sekularisering Bidrar till latent sekularisering

I det följande skall jag ge en beskrivning av diakoniförståelsen på nationell
nivå som ett uttryck för offentlig religion och av den diakonala praktiken
som ett uttryck för privat religion, men även beskriva hur båda dessa ut-
tryck för kyrkans marginaliserade roll kan bidra till en latent sekularisering
av Svenska kyrkan.
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Diakoniförståelse på nationell nivå som uttryck för offentlig
religion
Offentlig religion är i detta fall att förstå som en i huvudsak manlig högut-
bildad elits protest mot Svenska kyrkans marginaliserade roll i det svenska
samhället. Protestens kritiska funktion är central. Protesten tar avstamp i
en solidaritet med särskilt utsatta grupper i samhället, och den kommer till
uttryck genom att den religiösa eliten deltar som en radikal och kritisk röst
på den offentliga arenan. Svenska kyrkan på nationell nivå tar vid olika
tillfällen aktiv del i den politiska debatten. Det starkt kritiserade Biskops-
brevet Rika och fattiga. Ett brev från Svenska kyrkans biskopar om rättfär-
dighet och moral i global ekonomi (1993) utgör ett tydligt exempel på den
kyrkliga elitens frihet att uttrycka en radikal kritik mot en rådande ordning.
Intressant nog pekade biskoparna i sitt brev på den kristna kyrkans egna
tillkortakommanden vad det gäller att själv iscensätta den kritik de formu-
lerade.

Under sin långa historia, och från plats till plats över jordens yta, har Kristi kyrka
burit med sig utmaningen att alltid vara medveten om de fattiga. Avsikten har
varit att stå på deras sida och se verkligheten så som den ter sig underifrån i
samhällsgemenskapen. Det har lyckats mer eller mindre väl. Tyvärr har det ofta
lyckats mindre väl [min kursivering]. (Ur Biskopsbrevet Rika och fattiga)

Ett annat exempel är ärkebiskop Hammars kritik mot regeringens hantering
av flyktingpolitiken,127 och hur Sveriges biskopar slöt upp bakom Sveriges
Kristna råds påskupprop. Uppropet var en uppmaning till regeringen att ge
amnesti åt flyktingar inför en ny lagstiftning kring asylprövning den 1 januari
2006, samt att återupprätta och utvidga asylrätten i den nya lagen.128

Vi behöver tydligt tala om att den nuvarande asylpolitiken är ovärdig ett sam-
hälle som Sverige och visa på möjligheterna att börja om på nytt, genom att ge
amnesti åt de gömda flyktingarna i vårt land. (Biskop Hans Stiglund i Norrländ-
ska Socialdemokraten 14 mars, 2005)

Den religiösa elitens protest mot kyrkans marginaliserade roll kommer dess-
utom till uttryck i ett radikalt diakonalt uppdrag riktat till kyrkans försam-
lingar. Uppdraget innebär att protesten även på lokal nivå skall fungera
som en kritisk röst till försvar för utsatta grupper genom en politisk eller
profetisk diakoni som träder in på den offentliga arenan. En profetisk eller
politisk roll kan konkret innebära

127 Se K-G Hammars Julbudskap till regeringen 14 december 2004. Andra exempel på ÄB:s
debattartiklar är exempelvis Cynisk Bodström spelar på reaktionär opinion. Upprop för åter-
humanisering av kriminalvården (DN 9 okt 2004), Bryt mäns fega tystnad om barnsexhandel
(DN 2 okt 2004), Ge islam större utrymme, om rätten att bära religiösa symboler i arbetslivet
(DN 3 juli 2004).

128 Värt att notera är att den nationella nivån även kritiserats från lokal nivå för bristande enga-
gemang i flyktingfrågor, se Bryt förlamningen i flyktingfrågor, Kyrkans Tidning, nr 20/2004.
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… att vara observant på politikens konstruktion och den offentliga sektorns insat-
ser för olika grupper och i olika situationer av utsatthet. Diakonin tar då rollen
som kritisk observatör, opinionsbildare och påtryckare. Uppgiften blir att uppmärk-
samma grupper eller livssituationer inför vilka den offentliga sektorns insatser är
otillräckliga eller att påvisa brister i dessa insatser. (Blennberger 1999:86)

Protesten på lokal nivå skall för det andra omsättas i praktisk handling.
Uppdraget att utöva diakoni innebär att församlingar genom sitt arbete skall
rikta sig till människor som befinner sig i en särskilt utsatt och/eller margi-
naliserad livssituation.

Kyrkans diakoni skall både vara i nöden och protestera mot orsakerna till nö-
den. (Hallonsten 1995:181. Se även exempelvis Engström 1996; Bernström
1998; Nordstokke 1998)

Kännetecknande för offentlig religion är, menar jag, att den religiösa eliten
kan utforma sin protest mot kyrkans marginaliserade roll dels genom att
själva framträda som en radikal kritisk röst men även genom att formulera
ett radikalt diakonalt uppdrag till församlingarna. Dessa radikala åsikter
kan samtidigt ses som ett uttryck för avsaknad av ansvar att omsätta dessa
i praktisk handling. Den religiösa eliten är utanförställd övriga eliter i sam-
hället och ovanförställd församlingarna – och således inte indragen i var-
dagslivets kompromisser och omförhandlingar. Om jag spetsar till detta re-
sonemang, utgör en marginaliserad kyrka den enda möjliga utgångspunkten
för en religiös elit att delta i det offentliga samtalet för att som en radikal och
kritisk röst protestera mot den egna marginaliseringen. Det är således som
en marginaliserad men offentligt (socialt) radikal kyrka en i huvudsak man-
lig elit eftersträvar legitimitet och försöker återta en väsentlig roll för kyr-
kan att spela i det svenska samhället. Jag menar att det är mot bakgrund av
detta som vi kan tolka den nationella diakoniförståelsen som ett uttryck för
offentlig religion i en svensk kontext.

Latent sekularisering på nationell nivå
När den manliga eliten träder in på den offentliga arenan kan detta emel-
lertid få andra effekter än de avsedda. För att få tillträde till det offentliga
samtalet krävs det enligt Hammond (2002) att eliten översätter den reli-
giösa övertygelse utifrån vilken de formulerar sin kritiska ståndpunkt och
ser sig föranledda att ta del av debatten, till ett sekulärt syfte. En sådan
översättning som har för avsikt att göra religionen mer passande inom den
offentliga sfären kan vara ett uttryck för hur strävan efter en manifest
sakralisering genom religionens inträde på den offentliga arenan kan bidra
till det motsatta – en latent sekularisering (se även Shiner 1967). Casanova
var, som vi har sett, av den åsikten att religionen genom att delta i den
offentliga och normativa debatten, oavsett de historiska resultaten av de-
batten i sig, kommer att ha spelat en viktig offentlig roll. Frågan är om de
historiska resultaten kommer att visa att den offentliga religionen verkligen
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har bidragit till en sakralisering eller de-sekularisering, eller om den sna-
rare spelat en latent sekulariserande roll?

Från nationell till lokal nivå
För Casanova utgjorde som vi såg offentlig religion en protest mot religio-
nens marginalisering. Marginaliseringen innebar att religionen till följd av
att den feminiserades förlorade offentligt inflytande och relevans, och för-
sköts till den privata sfären. Protesten mot marginaliseringen blir således i
Casanovas mening den offentliga religionens protest mot att vara hänvisad
till den feminiserade religiösa sfären. I en svensk kontext menar jag att den
protest som en manlig elit på nationell nivå formulerar mot Svenska kyr-
kans marginalisering tvärtom förutsätter att en radikal kritik och ett radikalt
diakonalt uppdrag kan överföras till och också effektiviseras av den lokala
nivån.129 Den nationella nivån överför ansvaret för hur protesten skall om-
sättas i praktiken till den lokala nivån. Det är den enskilda församlingen
och de i huvudsak kvinnliga praktikerna130 som skall bearbeta

… vad den grundläggande uppgiften egentligen innebär [min kursivering], och
[utföra] en analys av församlingen och dess omvärld och en reflexion kring frå-
gan om hur den grundläggande uppgiften skall utformas i det lokala samman-
hanget. (Edqvist 2000:66)

Vi har emellertid tidigare konstaterat att Svenska kyrkans uppdrag att rikta
sig till människor som befinner sig i en särskilt utsatt och/eller marginalise-
rad livssituation sällan realiseras i församlingars diakonala arbete. Det
samma gäller uppdraget att utöva en politisk eller profetiskt diakoni (se
exempelvis Sandahl 1998; Bromander, Engel & Linde 2001; Ekstrand 1998).
I enlighet med Casanova skulle således privat religion i en svensk kontext
kunna innebära att församlingar accepterar istället för protesterar mot kyr-
kans marginalisering.

Diakonal praktik på lokal nivå som uttryck för privat
religion
Privat religion är i detta fall att förstå som de i huvudsak kvinnliga, under-
ordnade och vårdande församlingsmedarbetarnas (Bäckström, Edgardh
Beckman & Pettersson 2004) acceptans av kyrkans marginaliserade roll i

129 I enlighet med Thompson (1967/1988) betonas således korrespondensen mellan den
institutionella (nationella) och tekniska nivån (församlingarna).

130 Kvinnor är idag i majoritet i alla yrkesgrupper inom Svenska kyrkan, utom vaktmästare
och präster där männen fortfarande är kraftigt överrepresenterade. Kvinnor dominerar och ut-
gör mer än 80 procent inom professioner inriktade på barn, ungdomar och diakoni, ”alla med
förhållandevis låg grad av makt” skriver Bäckström, Edgardh Beckman och Pettersson
(2004:96). Inom Svenska kyrkan ”… lever aspekter av kvinnors underordning kvar, både
som föreställning och materiell realitet” (a.a:91).
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det svenska samhället.  Acceptansen tar till skillnad från protesten av-
stamp i en önskan om goda lokala relationer till kyrkligt distanserade ak-
tiva församlingsbor och till företrädare för församlingars närområde. Den
kommer till uttryck genom att medarbetare utformar och anpassar
församlingars verksamheter och utbud till de kyrkligt distanserade grupper
man önskar nå. Olika verksamheter ger delaktighet i närområdets aktivite-
ter. Medarbetare på lokal nivå är, eller har en önskan om att vara invävda i
vardagslivets kompromisser och omförhandlingar. Radikal samhällskritik
uppfattas störa eller förstöra faktiskt eller önskvärt samarbete. Kritik upp-
fattas dessutom innefatta ett implicit ansvar. Om församlingar framför kri-
tik mot rådande sociala förhållanden, skall de själva kunna visa på alterna-
tiv eller ha beredskap att medverka till en förändring av kritiserade
förhållanden (Säfström 1993; Engel 1997). För att ett engagemang i den
lokala debatten skall vara meningsfullt fordras dessutom att engagemanget
drivs av en vision som formas ur det praktiska arbetets möte med utsatthet
och förtryck (Ekström 1998). Frånvaron av protest blir därför en given
konsekvens när medarbetare prioriterar mer resursstarka församlingsbor
framför diakonalt arbete riktat till särskilt utsatta grupper.131

Om jag spetsar till detta resonemang, skulle en marginaliserad kyrka
utan någon radikalt kritisk roll att spela på den offentliga arenan, kunna
utgöra den enda möjliga utgångspunkten för kvinnliga församlingsmedarbetare
i en underordnad och vårdande roll att skapa trovärdighet och legitimitet hos
alltmer kyrkligt distanserade församlingsbor. Jag menar att det är mot bak-
grund av detta som vi kan tolka den diakonala praktiken som ett uttryck för
privat religion i en svensk kontext. Jag skall fördjupa detta resonemang
något.

Privat religion som en dragning till den lilla världen
Såväl Casanova som Dobbelaere bejakar en pågående differentiering där
religion utgör ett subsystem vid sidan av andra sekulära sådana. Om jag
förstår innebörden av vad Casanova menar med privat religion som mer en
bestämning av religionens plats i det moderna samhället, skulle jag snarare
beskriva Dobbelaeres tolkning som en bestämning av dess funktion.
Casanova menar att religionens privatisering varit detsamma som en femi-
nisering och en hänvisning till hemmet, inte nödvändigtvis i meningen hus-
hållet utan till en kvinnlig sfär som härbärgerar känslor av kärlek, intimitet,
subjektivitet, sentimentalitet, irrationalitet, moralitet, andlighet och reli-
gion (Casanova 1992:22). Casanovas teori om att offentlig religion utgör
en protest mot en sådan privatisering innebär, menar jag, att han utgår från
att denna sfär faktiskt finns. För Dobbelaere innebär differentieringen i det
moderna samhället att de religiösa auktoriteternas räckvidd minskar. Detta

131 När det praktiska arbetet är inriktat på särskilt utsatta grupper, är sannolikheten större
att samhällskritik realiseras även på lokalplanet. Ett exempel är diakonicentralen i Lund som
genomdrev en aktion riktad mot socialnämnden för att påverka och förbättra situationen för de
hemlösa diakonicentralen arbetade med (SKT Nr 11-12 (4739) Årgång 100, 12 mars 2004).
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medför i sin tur att individerna ställs inför ett utbud av olika religiösa,
areligiösa och antireligiösa trossystem. Samtidigt som de religiösa auktori-
teternas kontroll över människors tro minskar ökar individernas frihet att
själva välja om de skall tro, och i sådana fall på vad – och hur? Den yttre
världen, organisationer, hierarkier och färdiga svar blir mer ifrågasatta vil-
ket ställer individen inför en (ny) mångfald. I mötet med denna mångfald
tenderar den lilla världen, den inre erfarenhetens värld, bli mer väsentlig.
De sociala formerna för och lokaliseringen av kyrkan har således ändrats
och förts närmare det egna livet, den egna familjens eller gruppens intres-
segemenskap (Luckmann 1987:23-31). Privatiseringen i meningen subjekti-
visering kan på så sätt utgöra ett skydd som ersätter den trygghet som den
institutionaliserade religionen tidigare gav (Pettersson, Geyer & Wikström
1994:230-231).

Latent sekularisering på församlingsnivå
Jag har tidigare visat hur den manliga elitens protest mot kyrkans margina-
lisering kan få andra effekter än de avsedda. På motsvarande sätt kan
församlingsmedarbetarnas rädsla för och ambitioner att motverka ytterli-
gare marginalisering medverka till en latent sekularisering. Medarbetare
strävar aktivt efter att församlingarnas förhållningssätt och utbud anpassas
just till dem som är minst engagerade i kyrkan och som således mentalt är
mest sekulariserade (secularized in mind) (Billiet 1998). På så vis menar
jag att aktörer inom församlingarna genom sina ambitioner att nå männis-
kor i den svenskkyrkliga världens marginaler, tillfällighetsbesökare med
ingen eller ringa religiös socialisation (Pettersson, Geyer & Wikström 1994),
bidrar till latent sekularisering. Jag menar vidare att processen är latent
eftersom medarbetare eftersträvar en församling och ett utbud anpassat till
denna angelägna målgrupp, tillsynes omedvetna om eventuella
sekulariserande effekter av denna strävan.

Latent sekularisering på organisationsnivå
Ett annat uttryck för latent sekularisering är enligt min mening att
församlingsdiakoner inte utför det uppdrag som den kyrkliga eliten/auktori-
teten enligt olika officiella styrdokument tillskriver dem (se kapitel 1).
Diakoner framstår som individualister (se exempelvis Dag & Stål 1998;
Blennberger, Hansson & Stål 1999; Jeppsson Grassman 2001; Engvall
2003) som förbehåller sig rätten att rikta sina insatser till andra grupper i
sitt närområde än de särskilt utsatta. Diakoner bedömer således att den
egna övertygelsen är överordnad den kyrkliga auktoriteten, och framstår i
denna mening som sekulariserande. Den religiösa auktoriteten får till följd
av diakoners val en begränsad räckvidd även inom ramen för den egna
institutionen kyrkan.
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Det pågår en övergripande privatiserings- och individualiseringstendens där den
personliga legitimeringsgrunden till den religiösa övertygelsen tycks vara vik-
tigare än den som är externt bestämd och sanktionerad av religiös expertis. (Pet-
tersson, Geyer & Wikström 1994:13)

Chaves (1994) menar att vi kan förstå sekularisering på samhällsnivå som
de religiösa eliternas avtagande kapacitet att utöva auktoritet över andra
institutionella sfärer. På motsvarande sätt kan vi förstå den svenskkyrkliga
elitens svårighet att få församlingar att omsätta det diakonala uppdrag eli-
ten formulerat i praktisk handling som ett uttryck för församlingarnas
autonomisering, och således för sekularisering på organisationsnivå.

I det här kapitlet har jag reflekterat över hur vi kan förstå den diskre-
pans som finns mellan en diakoniförståelse på nationell nivå och den
diakonala praktiken i bland annat de församlingar jag undersökt, och hur
Svenska kyrkan på ett intressant sätt kan utgöra en illustration av en
sekulariseringsteoretisk spänning mellan offentlig och privat religion. Om
ett syfte med detta kapitel var att visa på effekter av de olika strategier som
utvecklas på nationell respektive lokal nivå i de församlingar jag under-
sökt, är syftet med följande kapitel att visa på eventuella effekter av den
rådande diskrepansen i sig.
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Kapitel 11. I ord eller handling?
Svenska kyrkans diakonala dilemma

Föregående kapitel gav en sekulariseringsteoretisk analys av den diskre-
pans som finns mellan en diakoniförståelse på nationell nivå och den
diakonala praktiken i de församlingar jag undersökt. Där fördes även ett
resonemang om hur strategier på de båda nivåerna, tvärt emot tänkta syf-
ten att motverka en fortgående marginalisering, kan medverka till en latent
sekularisering. Syftet med detta kapitel är att något ytterligare reflektera
över vilka effekter diskrepansen, eller bristen på korrespondens, nivåerna
emellan i sig kan få. I ett första avsnitt, Social diakoni – en fråga om trovär-
dighet, diskuteras de negativa effekter diskrepansen kan få för Svenska
kyrkans trovärdighet. I ett andra avsnitt, Diakoni i ord eller handling, disku-
teras det diakonala dilemma diskrepansen skapar inom kyrkan, och avslut-
ningsvis tolkas detta dilemma som rubriken anger även i termer av ett
Institutionaliseringens dilemman.

Social diakoni - en fråga om trovärdighet
Bromander (2003) visar, som vi tidigare sett, hur en försvagad kyrkolojalitet
kan förklara den process som leder fram till utträden ur Svenska kyrkan. I
likhet med Pettersson och Gustafsson (1990), anser Bromander att det går
att förnya kontakten med och stärka banden till människor som idag inte
söker sig till kyrkan. Bromander betonar den betydelse bilden av Svenska
kyrkan har i detta sammanhang. Å ena sidan menar han att en i flera stycken
skev bild av vad Svenska kyrkan är, kan vara del av den process som leder
till ett utträde.

Den bild som en person har av Svenska kyrkan påverkar sannolikt om hon eller
han väljer att stanna kvar som medlem eller inte. (Bromander 2003:39)

Å andra sidan ser Bromander att just möjligheten att ge en mer balanserad
bild av vad kyrkan vill vara, och även av vad den är ställer Svenska kyrkan

… inför en utmanande situation, nämligen att kommunicera en mer rättvisande
bild [min kursivering] av sig själv till människor som inte mer är sporadiskt tar
del av organisationens verksamhet. Det handlar om att nå ut till grupper som
befinner sig i den svenskkyrkliga världens marginaler. (Bromander 2003:80)

Enligt Bromander spelar således bilden av Svenska kyrkan en viktig roll,
framför allt i relation till idag alltmer kyrkligt distanserade grupper. All-
mänheten kan ta till sig en ny bild och låta denna bli avgörande för en
eventuellt fortsatt kyrkotillhörighet. Enligt Straarup (1998) medverkar för-
samlingar aktivt genom sina förtroendevalda och anställda, bland annat



238

genom utformningen av verksamheter, till att bilden av en församling ser ut
på ett bestämt sätt. Bilden tycks inte, menar Straarup,

 … vara bestämd i förväg. Det finns alltså både ett rimligt ansvar för valda och
anställda att ta sig an bilden av församlingen och en rimlig möjlighet att insat-
serna skall få effekt. (…) I de församlingar där man aktivt försöker skapa en för-
samling med en bestämd karaktär torde detta smitta av sig på församlingsborna
och deras bild [min kursivering] av församlingen. (Straarup 1998:50-51)

De församlingar jag undersökt är påtagligt angelägna om att ta sig an och
förmedla en snarare önskvärd än rättvisande bild av att vara församlingar
av en bestämd karaktär. Att få den egna församlingen att framstå som rele-
vant och möjlig att identifiera sig med för människor ur den aktiva mellan-
generationen uppfattas som ett viktigt instrument när församlingar söker
legitimitet hos dessa kyrkligt distanserade grupper i sitt närområde. Vikten
av att marknadsföra den nya kyrkan, av att skapa en bild som attraherar
och vittnar om ett utbud av såväl verksamheter som gudstjänster av hög
kvalitet genomförda av kompetenta personer tänkbara att ingå vänskaps-
relationer med betonas. Detta är ett tema som återkommer även utanför de
aktuella församlingarna. ”Vi måste också möta de starka och framgångs-
rika människorna som annars kanske väljer bort kyrkan. Inte för att de vill
utan för att de inte hinner”, säger exempelvis kyrkoherden i Mora försam-
ling som medvetet satsat på att göra församlingen till en mötesplats mellan
kyrkan och företagarna på orten (Bergström, Götlind & Haraldsson 2003:98).
Även Jeppsson Grassman (2001:154) pekar i sin studie från Uppsala på
församlingars ambition att erbjuda verksamheter för den moderna stres-
sade människan.

För att sammanfatta, så är kyrkans trovärdighet i allmänhetens ögon för
det första beroende av vilken bild av kyrkan som förmedlas. Bilden som
förmedlas kan vara avgörande för en kyrkligt distanserad allmänhets vilja
att kvarstå som kyrkotillhöriga. De församlingar jag undersökt har ambitio-
nen att förmedla en bestämd bild av kyrkan, med syfte att framför allt nå
idag kyrkligt distanserade grupper. För det andra blir kyrkans trovärdighet i
allmänhetens ögon beroende av att den bild som förmedlas är bilden av en
kyrka som gör det som allmänheten förväntar sig att kyrkan skall göra. Vi
har tidigare sett att det allmänheten förväntar sig att kyrkan skall göra, är
att bedriva diakonal social verksamhet. Tegborg (1978) visade att distan-
serade kyrkotillhöriga var tillfreds med att vara passiva församlingsmedlem-
mar eftersom de uppfattade att församlingar gjorde vad de förväntades göra.
Allmänheten har således en bild av en kyrka som utför sociala diakonala
insatser. Att även kyrkotillhöriga som känner låg samhörighet både med
kyrka och med församling har många förslag på vad församlingar borde
göra inom det sociala området, tolkar Hillert och Straarup (1998) som att
kyrkans yttersta trovärdighet sedan gammalt ligger i socialt arbete. Gus-
tafsson och Pettersson (2000a) visar att distanserade kyrkotillhöriga kan
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motivera sitt medlemskap i kyrkan med att de kyrkliga handlingarna vid
livets vändpunkter är viktiga, men också med att dessa kyrkotillhöriga

… framför allt uppskattar kyrkan för dess utåtriktade verksamhet bland dem som
behöver hjälp eller lider nöd. (Gustafsson & Pettersson 2000a:108)

Att en kyrkligt distanserad allmänhet har bilden av att kyrkan utför sociala
diakonala insatser kan således ha en direkt återverkan på deras vilja att
förbli kyrkotillhöriga. Samtidigt kan det vara på sin plats att sätta ett fråge-
tecken vid allmänhetens förväntningar på kyrkans sociala diakonala ar-
bete. Idag är fortfarande majoriteten av den svenska allmänheten
kyrkotillhöriga, eller medlemmar i en organisation vars kristna tro de inte
delar.132 Hur förklarar sekulariserade svenskar sitt medlemskap? Jag me-
nar att ett sätt att förklara medlemskapet är att hänvisa till kyrkans sociala
diakonala arbete. Att kyrkan bedriver ett arbete riktat till samhällets sämst
lottade kan vara ett sätt för kyrkligt distanserade svenskar att förklara såväl
kyrkans närvaro i det sekulariserade svenska samhället som sitt eget med-
lemskap i organisationen. Bromanders (2005a) studie av 3000 medlem-
mar i Svenska kyrkan ger ett intressant bidrag till ett sådant resonemang.
Bromander visar att medlemmar å ena sidan har en generell förväntan på
att Svenska kyrkan skall finnas i de sammanhang där människor behöver
som allra mest hjälp. Samtidigt saknar medlemmarna å andra sidan i stor
utsträckning egna erfarenheter av kyrkans diakoni.

En stor del av de svarande har angivit att kyrkan bör vara närvarande på sjuk-
hus, äldreboenden, fängelser och bland socialt utslagna (…) Däremot kunde kon-
stateras att relativt få individer tar del av denna typ av verksamheter (Broman-
der 2005a:177). (…) Jämfört med gudstjänster, kyrkliga handlingar eller kyrkans
musikverksamhet förefaller det diakonala fältet nå en relativt liten del av de
kyrkotillhöriga. (a.a:60-61)

Kyrkans diakonala arbete som en garant eller symbol för alla människors,
även de mest utsattas, lika värde skulle kunna utgöra ett av de sätt på vilka
kyrkligt distanserade svenskar förklarar sitt medlemskap. Det finns, menar
Bäckström, Edgardh Beckman och Pettersson (2004), en förväntan på att
religionen skall fylla en sådan symbolisk funktion. De låter ett citat från
Dagens Nyheter illustrera detta.

Alla religiösa samfund har den funktionen, inte bara de kristna. De ska stå där
som garanter för människovärdets okränkbarhet. Stå kvar när en människa (…)
segnar ner till golvet till synes förintad. (DN 20040118)

Många författare menar att bristen på ett diakonalt arbete som riktar sig till
människor i en särskilt utsatt och/eller marginaliserad livssituation inverkar

132 År 2002 tillhörde 80,9 procent av invånarna i Sverige Svenska kyrkan (Ekström
2003:272).
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negativt på kyrkans trovärdighet. Lindström (1996) ser bristen på fältar-
bete bland utsatta grupper som en orsak till kyrkans isolering och svaghet.
Biskop Ytterberg (1998) är ytterligare en skribent som relaterar trovärdig-
heten till en social diakoni.

När sociala nätverk brister, när människor (…) far illa i våra församlingar kan
vi inte gå förbi. Arbetslösa, utslagna, marginaliserade, av livet illa hanterade
och tilltygade är våra ofrånkomliga medbröder och systrar. De är också det kristna
evangeliets huvudpersoner eftersom Guds ömsinthet är särskilt riktade mot dem.
Svagheten och brustenheten är den röda rubinen i Kristi krona. (…) Kravet på
kyrkans insatser [blir] alltmer ofrånkomligt. Ändå måste vi gå in i denna
diakonala utmaning. Därför att den tro vi företräder inte ger något val. På det
lokala planet kommer kyrkans relevans och trovärdighet att vara förknippad med
denna påtvingade diakonala situation [min kursivering]. (Ytterberg 1998:122)

Även direktorn för Ersta diakoni knyter kyrkans trovärdighet till ”mötet
med de minsta”:

Uppgiften att ge ett särskilt företräde åt den mest utsatte är en kyrkans uppgift,
eftersom hon däri blir till som kyrka, identiteten blir tydlig och därmed trovär-
digheten. (Larsson Kyrkans tidning 2006:17)

Om frånvaron av social diakoni å ena sidan uppfattas inverka menligt på
kyrkans trovärdighet uppfattas trovärdigheten å den andra sidan kunna upp-
rättas genom att ett sådant diakonalt arbete initieras på nytt. Ett exempel
som illustrerar detta förhållande, är metoden exposure (se kapitel 1). Björk-
lund, Sandahl och Stenow (2004:51) beskriver Svenska kyrkan som en ”rädd”
och ”nostalgisk” kyrka som inte utgår från ”verkligheten” eller antar
utmaningar från omgivande kontext. Kyrkans trovärdighet hotas av otidsen-
liga, traditionella diakonala verksamheter som ger fel signaler till omvärl-
den. Trovärdigheten kan dock återerövras, menar författarna, genom ett
paradigmskifte från den nuvarande kyrkan till framtidens kyrka. Framtidens,
eller ”kreativitetens”, ”förväntningarnas” och ”tjänandets” kyrka utgår till
skillnad från dagens kyrka från gatans verklighet och den utsatthet som
möter där. Diakonin, skriver Jönsson i en skrift om diakonicentralen i Lund,

 … måste finnas som ett levande utflöde av evangeliet om församlingen verkli-
gen tar Guds ord på allvar. Där kyrkan praktiskt tar sig an de svaga, de utstötta
och bortglömda, kan den ännu en gång bli den kraft som går i täten då det gäller
att hävda människans värde [min kursivering] och som finner nya vägar för att
vara henne till stöd och hjälp. (Jönsson 19ff)

Sammanfattningsvis kan vi, menar jag, konstatera att kyrkans trovärdighet
relaterar till i vilken mån församlingars diakonala verksamhet kan sägas
vara i överensstämmelse med de förväntningar allmänheten riktar mot kyr-
kan. Om ett diakonalt arbete som svarar mot såväl den nationella kyrkans
självförståelse som en kyrkotillhörig allmänhets förväntningar däremot inte
utförs i praktiken, kan Svenska kyrkans trovärdighet komma att påverkas i
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negativ riktning. Församlingars svårigheter eller ovilja att realisera ett
diakonalt arbete riktat till särskilt utsatta och/eller marginaliserade grup-
per kan således vara till skada för kyrkans trovärdighet. I de församlingar
jag undersökt eftersträvar medarbetare legitimitet som en ny kyrka, rele-
vant och möjlig att identifiera sig med för en kyrkligt distanserad mellan-
generation. Kyrkans trovärdighet tycks inte uppfattas som beroende av att
diakonalt arbete riktas mot särskilt utsatta och/eller marginaliserade män-
niskor. Tvärtom kan närvaron av socialt utslagna i församlingarna istället
störa den önskvärda bilden av den nya kyrkan.

Diakoni i ord eller handling
I det följande utgår jag från och diskuterar det diakonala dilemma som jag
menar att Svenska kyrkan i dagsläget befinner sig i. Detta dilemma har sin
upprinnelse i att diakoner och deras arbete tillskrivs olika funktioner, både
i en retorisk och en praktisk bemärkelse, på en nationell nivå och på en
lokal nivå bland annat i de församlingar jag undersökt. Men detta dilemma
kan dessutom tolkas, menar jag, som en konsekvens av att diakonatet inte-
grerats i den kyrkliga organisationen, och institutionaliserats.

Diakoners roll i nationella och lokala strategier för trovärdighet
Den kyrkliga diakonins dilemma uppstår, menar jag, i relationen mellan
diakoners inlemmande i den kyrkliga organisationen och de funktioner de
har på lokal nivå. Å ena sidan har den nya kyrkoordningen förstärkt diakon-
ers ställning inom Svenska kyrkan. Diakonatet utgör idag en av tre
kyrkorättsligt reglerade vigningstjänster. KO markerar dessutom att diakoni
inte enbart är en aspekt av församlingars verksamhet som skall främjas.
Istället utgör diakoni tillsammans med gudstjänstfirande, undervisning och
mission församlingars grundläggande uppdrag. Å andra sidan kan försam-
lingar, som jag försökt visa i tidigare avsnitt, komma att betrakta diakoner
som en yrkesgrupp de kan klara sig utan. Detta kan enligt min mening leda
till att diakoner kan förlora såväl en praktisk som en retorisk funktion i
församlingar. Föregående avsnitt visade att det finns olika strategier för att
upprätta trovärdighet och skapa ny legitimitet för Svenska kyrkan. Även om
målet är detsamma, att strategierna skall motivera en kyrkligt distanserad
allmänhet att kvarstå som kyrkotillhöriga, är retoriken på de båda nivåerna
olika. Kyrkans trovärdighet på en nationell nivå är (bland annat) kopplad
till bilden av den diakonala kyrkan som i ord och handling fungerar som
företrädare för särskilt utsatta och/eller marginaliserade grupper. Inom de
församlingar jag undersökt kopplas trovärdigheten istället samman med
bilden av en kyrka anpassad till och möjlig för en kyrkligt distanserad mellan-
generation att identifiera sig med. (Värt att upprepa är att båda dessa bilder
i stor utsträckning saknar konkretion i församlingsdiakonal verksamhet.
Diskrepansen mellan det önskvärda både på nationell och på lokal nivå och
det församlingar faktiskt vill eller förmår uppnå är ett genomgående tema i
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denna avhandling). Jag menar att det finns en spänning mellan en nationell
och en lokal nivå avseende diakoners funktion i praktik och i retorik. För
det första finns en retorisk dragning mot två olika bilder av kyrkan som
antas (åter)upprätta trovärdigheten och ge legitimitet; på nationell nivå bil-
den av en kyrka vars uppdrag framför allt är riktat mot särskilt utsatta grup-
per; på lokal församlingsnivå bilden av en kyrka relevant och attraktiv för
en mer resursstark välanpassad kyrkligt distanserad mellangeneration. Om
jag koncentrerar detta resonemang, skulle en sådan dragning även kunna
spegla den polarisering i tillgången av välfärd som vi sett i Sverige vid
slutet av 1990-talet och början av 2000-talet.

De som har, de blir fler, de som inte har likaså. De grupper som sedan tidigare
definierats som utsatta, dvs. de med små resurser, har fått det sämre. (Forssell
1998:39)

För det andra finns spänningen mellan den praktiska funktion diakoner till-
skrivs på de två nivåerna; på nationell kyrklig nivå har diakoner och deras
arbete med särskilt utsatta och/eller marginaliserade grupper fått en för-
stärkt ställning medan diakoner och deras främst äldreinriktade arbete fått
en försvagad ställning på lokal nivå i de församlingar jag undersökt. En
slutsats jag drar av resonemanget ovan är att diakoner såväl som särskilt
utsatta grupper kan framstå som schabloner som det laboreras med på ett
snarast instrumentellt sätt. Vilken betydelse dessa schabloner tillskrivs blir
avhängigt vilken funktion de fyller för olika strategier för att legitimera
kyrka/församling. (Här kan vi påminna oss de instrumentella, strategiska
drag som redan Ebba Boström vidtog för att säkra Diakonistiftelsen
Samariterhemmets tillvaro under andra hälften av 1800-talet). Om utsatta
grupper och diakoner som har i uppdrag att företräda dessa grupper är omist-
liga för bilden av den diakonala kyrkan på allmänkyrklig nivå, kan däremot
både diakoner och de utsatta grupper de företräder förefalla umbärliga på
församlingsnivå.

Institutionaliseringens dilemman
Jag har visat på ett diakonalt dilemma som, bland annat till följd av att
diakoner fått en förstärkt ställning inom den kyrkliga organisationen, har
uppstått inom Svenska kyrkan. Det faktum att diakoner genom att integre-
ras i kyrkans vigningstjänst åtminstone formellt fått stabilitet, prestige och
status i en ny, institutionaliserad form kan även ge upphov till andra
dilemman. Dessa dilemman kan i sin tur förklara något ytterligare av de
svårigheter kyrkans diakoni står inför. Religionssociologen Tomas O’Dea
(1967) beskriver institutionaliseringsprocessen i den kristna kyrkan och de
konstanta problem som hör samman med denna process.
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Upprättandet av en stabil ordning och kontinuitet, utveckling och standardise-
ring av sed och rit, anpassning till samhället i stort och dess föreställningar och
värden, differentiering inom den religiösa gruppen, protest och därpå följande
konflikt och schism – allt detta är universella fenomen som påträffas överallt i
de specifikt religiösa organisationernas historia. (O´Dea 1967:79)

Det är ett faktum, menar O’Dea, att religionens institutionalisering innebär
svåra och ofrånkomliga dilemman.

Problem kan lösas, men ett dilemma är en ofrånkomlig paradox som man måste
leva med och på något sätt bemästra. (O’Dea 1967:167)

Dessa dilemman genererar i sin tur åtskilliga av de inre spänningar och
funktionsproblem som de religiösa organisationerna kämpar med (a.a:129).
Ett av dessa ofrånkomliga dilemman kallar O’Dea den blandade motivation-
ens dilemma. Detta dilemma uppstod, menar han, som en effekt av att kyr-
kan fick ett professionellt prästerskap. När präster kom i åtnjutande av
prestige, makt och inflytande både i kyrka och samhälle, och av den till-
fredsställelse som har att göra med att prästen får utnyttja sin personliga
begåvning i undervisning, ledarskap etcetera, kom en tidigare oegennyttig
motivation ge vika för en mer egennyttig sådan. Prästers nya intressen kom
ofta att avvika från kyrkans syften och värden. Präster blev världsliga och
deras uttolkning av kyrkans lära kom att uppfattas och tolkas på ett sätt som
gagnade deras egna intressen. Om vi jämför med diakoner, har diakoner i
en mening, vad jag anser, en privilegierad ställning. De har fått en förstärkt
roll inom den kyrkliga organisationen, utan att deras uppdrag är tydligt
definierat.133 Detta ställer Svenska kyrkan inför ett liknande dilemma som
det O’Dea formulerar ovan: diakoner utformar (eller har friheten att ut-
forma) verksamheter som snarare gagnar deras egna intressen och önske-
mål än svarar upp mot syftet med diakonatets inlemmande i vigningstjänsten,
nämligen att synliggöra kyrkans uppdrag att företräda särskilt utsatta och/
eller marginaliserade grupper.134

För att vara självkritisk, så kan det vara så att den personliga vinsten och behovet
av självförverkligande till syvende och sist väger tyngre än vigningslöftets formule-
ring att försvara människors rätt och stå på de förtrycktas sida. (Olofsgård 2003:69)

I praktiken råder enskilds lag där diakoner företrädesvis väljer målgrupper
och insatser efter vilka och vad de är trygga med (Dag & Stål 1998). Ett
citat från Nieminen Kristoffersson och Tryggs (1988) analys av diakoners
hembesök får illustrera detta.

133 Diakoner framstår som mindre privilegierade när vi beaktar deras faktiska arbetsvillkor
där frånvaron exempelvis av adekvat kunskap, arbetsledning och tydliga direktiv i kombination
med medarbetares ifrågasättande tvärtom kan skapa en svår arbetssituation.

134 Flera studier har pekat på diakoners arbetsmässiga frihet att själva välja sina arbetsupp-
gifter och att utforma dessa och prioritera efter eget huvud, exempelvis Dag & Stål 1998;
Blennberger, Hansson & Stål 1999; Jeppsson Grassman 2001.
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När jag själv varit trött och ledsen, har jag kunnat ringa honom och fråga om vi
kunde äta ihop. Ja, jag har fått en stunds avkoppling. (Diakon om en av sina
hembesökskontakter, citerad i Nieminen Kristoffersson & Trygg1988:14)

En sådan egennytta kan, menar O’Dea, vara ett hinder för adekvat hand-
lande i en ny situation.

De individer som är inblandade [kommer] att ha ett egenintresse i strukturen
sådan den är och motsätta sig förändringar och reformer, som de menar skulle
utgöra ett hot mot dem själva. (O’Dea 1967:134)

Ett annat av de ofrånkomliga dilemman O’Dea formulerar, är det symbo-
liska dilemmat. Det är ett dilemma som uppstår när en symbol alienerats
från det innehåll den pekar emot och det råder brist på resonans mellan
symbolen och de attityder och känslor som den från början uppstod ur. Jag
menar att effekten av den situation jag tecknat, av en diakoniförståelse som
inte omsätts i praktiskt diakonalt arbete, kan vara att diakoni kommit att bli
en sådan symbol som i en inomkyrklig kontext blivit alltmer alienerad från
sitt egentliga innehåll; att företräda särskilt utsatta och/eller marginaliserade
grupper. Metoden exposure skulle ur ett sådant perspektiv kunna tolkas som
en reaktion på detta dilemma, och som ett sätt för diakonala profilutbildningar
att ladda om symbolen diakoni för att återskapa dess förmåga att väcka och
påverka attityder och emotioner som leder i önskvärd riktning.135 O’Dea
formulerar ytterligare ett ofrånkomligt dilemma som är av intresse i detta
sammanhang, nämligen maktens dilemma. Religionen fungerar enligt O’Dea
som ett förvaringsrum för samhällets grundläggande värden. Till följd av
detta uppstår en tendens till försvarsallians; såväl de religiösa
trosföreställningarna som samhällets legitimering blir sårbara för kritiska
frågor som avslöjar att grundläggande värden inte är så självklara som det
verkar, eller som i vårt fall, att inte heller kyrkan på något självklart sätt
finns eller tar parti för samhällets mest sårbara medborgare.

Strategier för trovärdighet
En slutsats vi kan dra av detta kapitel, är att den nationella kyrkan (såsom
den framträder i de dokument, texter och artiklar jag presenterat här) mot
bakgrund av de förväntningar som allmänheten riktar mot kyrkan, ger ut-
tryck för en klok strategi. Att förmedla bilden av en kyrka som bedriver
diakonalt arbete riktat mot människor i särskilt utsatta livssituationer fram-
står ur detta perspektiv som ett relevant sätt att nå, men även behålla en

135 Vi kan återigen hämta ett exempel från Diakonistiftelsen Samariterhemmet. Under våren
2004 adderade Diakonistiftelsen beteckningen Uppsala Stadsmission till sitt namn. En sådan
beteckning utgör enligt Samariterhemmets direktor ett firmanamn med god klang… ”Vi förstod
att `stadsmission´ för en del är ett firmanamn. (…) Ordet stadsmission har en god klang och
flertalet uppfattar genast vad det handlar om” (Nordblom 2005:625), nämligen insatser riktade
mot Uppsalas skuggsida som exempelvis ”uteliggare, bostadslösa, missbrukare, misshandlade
och misshandlare” (a.a:624). Det förefaller troligt att en sådan åtgärd har som syfte att väcka och
leda tankarna åt ett bestämt håll på ett sätt som beteckningen Diakonistiftelse inte längre gör.
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alltmer kyrkligt distanserad allmänhet som kyrkotillhöriga. En annan slut-
sats skulle kunna vara att de församlingar jag undersökt väljer en mindre
lyckosam strategi när de på ett tämligen målmedvetet sätt försöker för-
medla en bild av den nya kyrkan som inte är i överensstämmelse med all-
mänhetens förväntningar. Samtidigt vet vi inte vilket resultat en sådan lokal
strategi kan komma att ge på sikt. Om bilden av den lokala kyrkan uppdate-
ras på ett sådant sätt, skulle vi kunna tänka oss att det skapar en profil som
motiverar kyrkligt distanserade församlingsbor som inte trott sin lokala för-
samling om en sådan tidsenlig modern framtoning att stanna kvar som
kyrkotillhöriga. Ett annat scenario skulle kunna vara att bilden av den mo-
derna kyrkan, relevant framför allt för de välanpassade, får motsatt effekt.
Om församlingsbor uppfattar att detta är en kyrka som försöker göra sig
populär till varje pris – och som gör det på de utslagna och marginaliserade
människornas bekostnad, skulle det precis som med kyrkoavgiften kunna bli
den droppe som får bägaren att rinna över och föranleda ett utträde ur
Svenska kyrkan. Även det faktum att man som en välanpassad men kyrkligt
alienerad allmänhet identifieras som en angelägen målgrupp och att denna
angelägenhet i sin tur motiveras av att församlingar bedömer att man är
”utsatt” själsligen eller andligen och således är i behov av församlingen
och dess insatser, skulle kunna leda till sådana reaktioner. Även om allmän-
heten hittills inte haft så stort intresse för sina lokala (territoriella) försam-
lingar utan snarare relaterat sina (eventuella) förväntningar till kyrkan i
stort kan, menar jag, frågan om kyrkotillhörighet och kyrkoavgift komma att
skapa en ökad lyhördhet även för den lokala församlingens förehavanden. I
sådana fall kommer den bild av kyrkan som den lokala församlingen för-
medlar spela en allt viktigare roll. En insändare i DN med rubriken Svenska
kyrkan sviker människor i förorten kan illustrera detta. En lärare är kritisk
mot att Botkyrkas kyrkopolitiker beslutat stänga en av allmänheten välbe-
sökt kyrksal i Alby.

Fädernas kyrka i Sveriges land har inte längre råd att erbjuda människor i för-
orten en mötesplats. Vad går egentligen kyrkoavgiften till? (DN 20041018)

Svenskar i allmänhet förefaller fortfarande tycka att Svenska kyrkan svarar
upp mot deras förväntningar på en socialt diakonalt inriktad kyrka – trots
att diakonalt arbete riktat mot särskilt utsatta i praktiken endast förekom-
mer i begränsad omfattning. En fråga som detta väcker, är hur mycket av
en sådan diakonal praktik som behövs för att retoriken om den diakonala
kyrkan skall fungera?

I den här avhandlingen har begrepp som utsatthet, nöd och marginalise-
ring återkommit på ett säkert irriterande och repetitivt sätt. Jag menar att
en sådan presentation fyller en funktion i detta sammanhang. Kontrasten
mellan hur särskilt utsatta och/eller marginaliserade grupper å ena sidan
finns i ett retoriskt fokus medan dessa grupper å den andra är i hög grad
frånvarande i den diakonala praktiken, framträder förhoppningsvis tydligt.
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Utsatthet, nöd och marginalisering framstår som begrepp med ett visst
instrumentellt värde ur ett nationellt strategiskt perspektiv. Om jag spetsar
till det, kan utsatta människor omvandlas till en retorisk schablon när en
marginaliserad kyrka söker sin överlevnad. Diakoni blir den limsticka vid
vilken alltmer kyrkligt distanserade svenskars vilja till en fortsatt
kyrkotillhörighet förhoppningsvis ska få fäste.
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Kapitel 12. Avslutande reflexioner. Fyra teser
om Svenska kyrkans diakonala arbete

Denna avhandling har haft tre övergripande syften. Ett första syfte var att
analysera och granska det diakonala arbete som bedrivs i ett antal försam-
lingar. Ett andra syfte var att ställa det diakonala arbete som dessa försam-
lingar de facto utför i relation till en diakoniförståelse på nationell nivå
enligt vilken Svenska kyrkans diakonala uppdrag framför allt är att rikta
insatser dit där nöden är som störst. Ett tredje syfte var att teoretiskt analy-
sera förhållandet mellan hur det diakonala arbetet bedrivs på lokal nivå och
hur det diakonala uppdraget formulerades från nationell nivå. De slutsatser
jag drar såväl som de teoretiska diskussioner jag för i avhandlingen utgår
från ett relativt stort antal intervjuer (348 stycken). Urvalet av försam-
lingar är däremot mycket begränsat. Av Svenska kyrkans 2212 försam-
lingar136 har jag genomfört diakonala inventeringar i sex församlingar. Mot
bakgrund av materialets karaktär är syftet med reflexionerna i detta avslu-
tande kapitel att anlägga ett principiellt kritiskt förhållningssätt visavi re-
sultat och slutsatser som presenteras i avhandlingen. Detta innebär att iden-
tifiera vissa frågor av intresse för vidare forskning som kan nyansera och
fördjupa förståelsen av Svenska kyrkans diakonala verksamhet bland annat
ur ett sekulariseringsteoretiskt perspektiv. I detta avslutande kapitel pre-
senteras tre frågor som enligt min mening är av intresse för fördjupade
studier. Dessutom presenteras fyra teser om Svenska kyrkans diakonala
arbete som såväl sammanfattar denna avhandling som artikulerar Svenska
kyrkans diakonala dilemma.

Är social diakoni en angelägenhet för framtida församlingar?
I avhandlingen har jag visat att det diakonala arbete som realiseras bland
annat i de församlingar jag undersökt inte är i överensstämmelse med den
nationella nivåns diakoniförståelse. Det diakonala arbete församlingarna
de facto utför (framför allt riktat mot äldre) eller ser som önskvärt (framför
allt insatser riktade mot en kyrkligt distanserad mellangeneration) avviker
som vi sett från det diakonala uppdraget att företräda och rikta insatser
framför allt mot människor i en särskilt utsatt och/eller marginaliserad livs-
situation. Även om jag menar att de församlingar jag undersökt kan utgöra
exempel på mer generella tendenser inom Svenska kyrkan i stort, är detta
ett angeläget område för fördjupade studier. Går utvecklingen mot att män-
niskor i en sådan reell nöd får en, om möjligt, ännu lägre prioritet i försam-
lingarna framledes? För att besvara denna fråga vore det av stort intresse

136 Antalet församlingar 1i Svenska kyrkan den 1 januari 2005 enligt uppgift från Svenska
kyrkans enhet för utbildning, forskning och kultur.
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att bland annat genomföra diakonala inventeringar i församlingar som i
sina församlingsinstruktioner inte enbart säger sig prioritera eller ha för
avsikt att prioritera utan som uppger att de de facto realiserar social diakoni
i meningen riktar diakonala insatser till särskilt utsatta och/eller
marginaliserade grupper. Hur församlingar som bedriver social diakoni idag
menar att en önskvärd diakoni skall se ut i morgon kan bidra till att ge svar
på denna fråga. Det finns dessutom en rad andra frågor som diakonala in-
venteringar i sådana församlingar och en syntetisering av dessa invente-
ringar kan besvara. Medarbetare i de församlingar jag undersökt pekar på
olika hinder för att social diakoni skulle kunna komma till stånd. Hur för-
samlingar som realiserar en sådan diakoni har hanterar dessa hinder, men
även hur församlingarnas förtroendevalda och medarbetare vill säkra för-
samlingens ekonomiska överlevnad och församlingskärnans fortlevnad är
exempel på några av dessa frågor.

En önskvärd bild idag – en annan i morgon?
I avhandlingen har jag även försökt förklara varför de församlingar jag
undersökt har ett så begränsat intresse för att bedriva diakoni i överens-
stämmelse med den nationella nivåns diakoniförståelse. Jag har bland an-
nat visat att församlingarna, som en strategi för (bevarad) trovärdighet i en
alltmera marginaliserad situation, är angelägna att förmedla bilden av den
nya kyrkan, relevant och möjlig för en kyrkligt distanserad mellangeneration
att identifiera sig med. Galtung visar med sin modell av det hypotetiska
innovationsförloppet, hur en innovation, eller en viss kulturell uttrycksform,
så snart den fått ordentligt fäste såväl i centrum som i periferi förlorar i
intresse. De som befinner sig i centrum börjar istället söka efter något nytt,
och så återupprepas förloppet med en ny innovation i fokus. En spännande
fråga som följer på detta är om Galtungs antagande om ett avtagande in-
tresse för en innovation även kan komma att gälla den aktuella bilden av
den nya kyrkan. Jag har argumenterat för att bilden av den nya kyrkan har
ett parallellt spridningsförlopp. Kan en sådan bred spridning, med ett efter-
hand begränsat nyhetsvärde, medföra att den önskvärda bilden så små-
ningom kommer att fyllas med nytt innehåll, med en ny innovation? I syn-
nerhet då församlingarnas företrädare vittnar om svårigheten att nå ut till
en kyrkligt distanserad mellangeneration? Att målet även framgent kom-
mer att vara att attrahera en mer resursstark kyrkligt distanserad mellan-
generation förefaller, inte minst av ekonomiska skäl, troligt men frågan är
hur församlingar kan komma att vilja nå dem. En ny innovation skulle bil-
den av den nygamla kyrkan kunna vara, en kyrka som väcker mellan-
generationens intresse indirekt genom att återupprätta och lyfta fram den
äldreinriktade verksamheten. En kyrkopolitiker i en av de församlingar jag
undersökt menade att om ”folk såg att kyrkan tog hand om deras gamla när
man själva inte hade tid, då skulle man vara beredd att betala för det…” En
sådan nygammal kyrka skulle kunna kombinera en diakoniförståelse där
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vissa grupper av äldre definieras som särskilt utsatta och/eller
marginaliserade, med en befintlig diakonal profil och ett realiserbart (om
än utvecklat) diakonalt arbete. Praktisk erfarenhet av sådan verksamhet
skulle dessutom öka sannolikheten för ett deltagande i det offentliga samta-
let om äldres livsvillkor i det svenska samhället.

Det förefaller i alla avseenden intressant att återkomma till de försam-
lingar jag undersökt, för att se hur den bild av Svenska kyrkan som är ange-
lägen att förmedla till en kyrkligt distanserad allmänhet utvecklas över tid,
och vilken utformning och roll det diakonala arbetet tillskrivs framgent.
Mot bakgrund av att de diakonala inventeringar som utgör det empiriska
underlaget till denna avhandling genomfördes vid tiden strax före och un-
der kyrka statreformens genomförande, vore det av stort intresse att under-
söka församlingarna på nytt när reformen och dess eventuella effekter är
mer av ett faktum.

Social diakoni – sekulariserande eller desekulariserande?
Den diskrepans som finns mellan en diakoniförståelse på nationell nivå och
den diakonala praktiken bland annat i de församlingar jag undersökt, kan
enligt min mening tolkas som en konsekvens av att aktörer inom Svenska
kyrkan på de båda nivåerna utvecklar olika strategier för att motverka kyr-
kans marginalisering i det svenska samhället. En sekulariseringsteoretisk
analys av dessa strategier visar dessutom att, menar jag, båda strategierna
blir uttryck för och bidrar till en latent sekularisering av Svenska kyrkan. På
nationell nivå när deltagandet i det offentliga samtalet tvingar en religiös
elit att översätta sina religiösa motiv och radikala åsikter till sekulära så-
dana. På lokal nivå när medarbetare anpassar såväl verksamheter som
grundläggande förhållningssätt till sekulariserade församlingsbor. Jag me-
nar också att spänningen mellan dessa båda nivåer i sig blir ett uttryck för
sekularisering av organisationen Svenska kyrkan. Den religiösa eliten är
inte bara marginaliserad i förhållande till övriga eliter i samhället. Den
förefaller dessutom i vissa avseenden sakna auktoritet i förhållande till de
församlingar jag undersökt.

Ytterligare en intressant uppgift för vidare forskning är att pröva mina
slutsatser om en pågående latent sekularisering inom Svenska kyrkan, och
framför allt att diskutera om även en social diakonal församlingsverksamhet
i samklang med en diakoniförståelse på nationell nivå eventuellt medverkar
till sekulariseringen. Intressanta frågor som detta väcker, är för det första
vilka strategier mot marginalisering som kommer till uttryck i församlingar
som vill eller förmår137 realisera en diakonal verksamhet i samklang med
den nationella diakonidefinitionen. För det andra i vilken mån även dessa
strategier kan tolkas som uttryck för en pågående latent sekularisering.

137 Värt att notera att inte alla församlingar har en egentlig valfrihet utan i viss mån tvingas av
omständigheterna att bedriva en socialt inriktad verksamhet. Diakonen i en av Göteborgs förorts-
församlingar berättar att hon under en dag hade 29 besök av personer som var hungriga och
inte hade pengar till mat.
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Wadskjær Nielsen (1997) ger i sin studie av diakonin i Århus visst stöd för
att socialt inriktad diakoni kan sekulariseras. När församlingar åtar sig att
lösa sociala problem kan samhällets krav på professionell service bli sty-
rande även för diakoners arbete. Till följd av detta kan diakonins religiösa
innehåll enligt Wadskjær Nielsen förträngas. I en samhällssituation där
Svenska kyrkans möjliga roll som social aktör och välfärdsproducent får en
ökad betoning (exempelvis inom ramen för två projekt vid Diakoni-
vetenskapliga Institutet i Uppsala: Från statskyrka till fri folkkyrka samt
Welfare and Religion in a European Perspective) blir effekterna av detta ur
ett sekulariseringsteoretiskt perspektiv av intresse.

En annan slutsats i denna avhandling var att själva förekomsten av olika
strategier på nationell och lokal nivå skulle kunna tolkas som ett uttryck för
pågående latent sekularisering. Att den lokala diakonala praktiken avviker
från en diakoniförståelse på nationell nivå skulle, menade jag, kunna tolkas
som ett uttryck för att den religiösa auktoriteten förlorat sitt inflytande över
de lokala aktörerna. Men hur skall vi förstå relationen mellan nationell och
lokal nivå när (och om) den diakonala praktiken är kongruent med det radi-
kala sociala och politiska uppdrag som formuleras på nationell nivå?  Jag
menar att även detta är en empirisk fråga. Genom att undersöka försam-
lingar som realiserar ett sådant uppdrag kan relationen mellan hur den
nationella nivån formulerar detta uppdrag och den diakonala praktiken syn-
liggöras utifrån ett annat perspektiv än vad som varit fallet i denna avhand-
ling. Uppfattar medarbetare och förtroendevalda som realiserar en sådan
social diakoni exempelvis i invandrartäta församlingar som Bergsjön eller
Angered, att de bedriver ett för Svenska kyrkan oundgängligt diakonalt ar-
bete i samklang med den nationella nivåns önskemål och intentioner? Eller
talar deras erfarenheter om att ett diakonalt arbete riktat mot grupper som
av religiösa, sociala eller ekonomiska skäl inte utgör presumtiva
kyrkotillhöriga snarast betraktas som undgängligt eller till och med som
oönskat inom Svenska kyrkan? Samtal med kyrkoherdar och diakoner bland
annat i dessa församlingar138 visar att man uppfattar att det finns en tillta-
gande polarisering inom Svenska kyrkan där församlingar med en tung so-
cial belastning och ett lågt antal kyrkotillhöriga (i områden som exempelvis
Hammarkullen med 15 procent kyrkotillhöriga) värderas lägre och exem-
pelvis får sämre ekonomiska förutsättningar än bättre bemedlade försam-
lingar med en hög/högre andel kyrkotillhöriga.139 Mot bakgrund av detta
vore det av största intresse att ställa den bild av Svenska kyrkan som bland
annat en diakoniförståelse på nationell nivå förmedlar mot de ekonomiska

138 Genomförda i Göteborg tillsammans med prof. Bengt Börjeson hösten 2002.
139 För en utvärdering av det ekonomiska utjämningssystemet inom Svenska kyrkan se

Straarup, J. (2003) Solidaritet kring den rikstäckande verksamheten. Uppsala: Svenska kyr-
kans utredningar. Se även Bodin, M. (2002) som menar att Svenska kyrkans församlingar bi-
drar till segregation mellan ”rika” och ”fattiga” områden genom hanteringen av ekonomiskt
bistånd.
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och sociala villkor som exempelvis förortsförsamlingar arbetar under. Möj-
ligtvis finner vi även här ett liknande glapp mellan hur diakonins uppdrag
formuleras på nationell nivå och den lokala praktik som jag har visat på.
Här skulle glappet emellertid uppstå om betydelsen av social diakoni beto-
nas i en retorik på nationell nivå medan företrädare för församlingarna
uppfattar att de insatser församlingarna i praktiken riktar mot särskilt ut-
satta och/eller marginaliserade grupper saknar den nationella nivåns be-
kräftelse och stöd, inte minst ekonomiskt. Ett sådant resultat skulle stärka
mitt antagande att bilden av Svenska kyrkan som företrädare för människor
i en särskilt utsatt och/eller marginaliserad livssituation – en bild som ap-
pellerar till och skapar fortsatt betalningsvilja hos en kyrkligt distanserad
mellangeneration – spelar en viktigare roll på en retorisk nationell nivå än
det diakonala arbete som i praktiken riktas, eller inte riktas, mot utsatta
grupper. Även en sådan (hypotetisk) situation skulle kunna vara ett uttryck
för sekularisering om den religiösa eliten – genom en uppfattat tom retorik
i en situation där ett reellt stöd efterfrågas – förlorat trovärdighet och infly-
tande i just de församlingar som (eventuellt) realiserar det diakonala upp-
drag som den religiösa eliten själv formulerat. Det är frågor av ovanstå-
ende karaktär som skulle vara av intresse att undersöka vidare i en ny och
till denna avhandling komparativ studie.

Slutord. Fyra teser om Svenska kyrkans diakonala arbete
Diakonins förstärkta ställning inom den kyrkliga organisationen kan tolkas
som ett uttryck för att de aspekter som diakonin företräder skall få en tydli-
gare roll i församlingarna. När det nationella kyrkokansliet i skriften Svenska
kyrkan och uppgiften. Diakoni beskriver diakoners inlemmande i vignings-
tjänsten, presenteras detta som ett sätt att synliggöra diakonin inom kyrkan
men också att synliggöra dem

… som diakonen företräder [nämligen] människor i utsatta och marginaliserade
livssituationer. (Svenska kyrkan och uppgiften. Diakoni. 2000:21)

Socialstyrelsens återkommande och sammanfattande Social Rapport är en av
de källor som ger en bild av vilka grupper som är att beteckna som utsatta i
det svenska samhället. Som särskilt utsatta definieras de som är
marginaliserade till följd av missbruk och/eller kriminalitet och/eller prosti-
tution och/eller hemlöshet och/eller psykiska funktionshinder (Wall Bennet
2001:172-195). Dessa särskilt utsatta och socialt utslagna grupper priorite-
ras emellertid som vi har konstaterat lågt, om alls, i Svenska kyrkans försam-
lingar och av församlingsdiakoner. Den viktigaste slutsats som föreliggande
avhandling har genererat, är att det finns en påtaglig brist på korrespondens
mellan en diakoniförståelse som formuleras på nationell nivå och den diakonala
praktiken i de församlingar jag studerat, och sannolikt även mer generellt
inom de svenskkyrkliga församlingarna. Som jag har försökt visa, kan denna
diskrepans uppstå till följd av att aktörer på nationell och lokal nivå har olika
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strategier för att motverka marginalisering i egentligen två avseenden: dels
diakoners marginalisering internt inom kyrkan, dels kyrkans marginalise-
ring i det svenska samhället.

Strategier på lokal och nationell nivå mot intern marginalisering
Jag har för det första visat att församlingar kan komma att betrakta diakoner
som en yrkesgrupp som de (församlingarna) kan undvara. Detta beror en-
ligt min mening framför allt på svårigheten att identifiera diakoners speci-
fika och unika bidrag till församlingsarbetet i kombination med en alltmer
ansträngd ekonomi. Diakoner och deras arbete möter ett ifrågasättande,
inte bara i de församlingar jag undersökt, samtidigt som diakoner själva
uttrycker stor osäkerhet runt sin roll och funktion. Många församlingar väl-
jer dessutom redan idag att iscensätta ett diakonalt arbete utan diakoner. På
lokal nivå finns en möjlighet för diakoner att minska det ifrågasättande
deras arbete möter, om de inkluderas i det gemensamma uppdraget att iscen-
sätta bilden av den nya kyrkan, möjlig och relevant för en kyrkligt distanse-
rad allmänhet att identifiera sig med. Samtidigt kan detta framstå som en
kortsiktig strategi, som snarare relativiserar än synliggör eller framhäver
något specifikt och oundgängligt med de vigda diakonernas tjänst. Det fram-
står som något paradoxalt att detta ifrågasättande av diakoners arbete och
vara accentueras i och med de förändrade relationerna mellan kyrka och
stat då både församlingarnas förtroendevalda och medarbetare blir mer
benägna att skärskåda och utvärdera det diakonala arbete som bedrivs,
samtidigt som diakonin får en förstärkt ställning inom den kyrkliga organi-
sationen som del av vigningstjänsten. Det ligger emellertid nära till hands
att tro att diakonatets slutliga integrering hänger samman med att diakoner
och det diakonala arbete de realiserar i praktiken spelar en alltmer margi-
nell roll. Men samtidigt som diakoni enligt KO är en oundgänglig del av
kyrkans liv och uppdrag behöver inga församlingar anställa diakoner – om
de inte vill. Strategin på nationell nivå att motverka diakoners interna marg-
inalisering, att dels integrera diakonatet i vigningstjänsten och dels specifi-
cera uppdraget som att företräda och synliggöra de sämst ställda, är såle-
des att beteckna som i princip tandlöst.

Strategier på lokal och nationell nivå mot extern marginalisering
Jag har för det andra visat att det finns en strategi på nationell nivå som
syftar till att motverka och protestera mot kyrkans marginalisering i det
svenska samhället genom att presentera bilden av den sociala, diakonala
kyrkan som gör vad den svenska allmänheten förväntar sig att kyrkan skall
göra, nämligen företräder och riktar insatser mot särskilt utsatta grupper i
samhället. På lokal nivå försöker församlingar säkra sin ekonomiska över-
levnad och församlingskärnans fortlevnad genom att istället förmedla bil-
den av den nya kyrkan, möjlig och relevant för kyrkligt distanserade
församlingsbor att identifiera sig med. Båda dessa strategier framstår som
vi sett som relevanta beaktat de båda nivåernas förutsättningar.
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Svenska kyrkan har emellertid integrerat diakonatet i vigningstjänsten och
givit klart uttryck för en diakoniförståelse som väl svarar upp mot vad den
svenska allmänheten förväntar sig av kyrkan samtidigt som detta är ett
uppdrag eller en målsättning som kyrkan varken på nationell eller på lokal
nivå (i de församlingar jag har undersökt) förefaller ha för avsikt att se
genomförd eller realiserad i praktiken. Detta synliggör den instrumentella
och retoriska roll som diakoni – i bemärkelsen av ett uppdrag riktat till de
särskilt utsatta – i vissa avseenden fått spela ända sedan den moderna
diakonin initierades i Sverige. Men om diakonala insatser riktade mot de
sämst ställda mot slutet av 1800-talet uppfattades som ett medel att lösa
den sociala frågan (Christiansson 2003, 2006) är det framför allt en strate-
gisk roll – inte diakoner, men väl begrepp som diakoni och utsatthet - får
spela idag. Jag menar att glappet mellan en nationell diakonal strategi, som
betonar kyrkans uppdrag att företräda och rikta insatser mot särskilt utsatta
och/eller marginaliserade grupper, och en diakonal praktik som ger uttryck
för en helt annan strategi, utgör ett konkret och reellt dilemma för Svenska
kyrkan. Detta dilemma kan enligt min mening inom en inte allt för avlägsen
framtid få allvarliga konsekvenser för Svenska kyrkans trovärdighet i en
kyrkligt distanserad allmänhets ögon. Resultaten från denna avhandling kan
mot bakgrund av detta sammanfattas i följande fyra teser om Svenska kyr-
kans diakonala arbete:

Tes 1. Enligt Svenska kyrkans självförståelse är diakoni en oundgänglig del
av kyrkans liv och uppdrag.

Tes 2. Enligt Svenska kyrkans självförståelse och den svenska allmänhe-
tens förväntningar skall det diakonala arbetet riktas mot människor som
befinner sig i en särskilt utsatt och/eller marginaliserad livssituation.

Tes 3. Ett diakonalt arbete som riktas mot människor som befinner sig i en
särskilt utsatt och/eller marginaliserad livssituation realiseras sällan i
Svenska kyrkans församlingar.

Tes 4. Församlingars svårigheter eller ovilja att realisera ett diakonalt ar-
bete riktat till särskilt utsatta och/eller marginaliserade grupper kan vara
till skada för kyrkans trovärdighet.

Problem kan lösas, skriver religionssociologen O’Dea, (1967:167), medan
ett dilemma är en ofrånkomlig paradox som man måste leva med och på
något sätt bemästra. Att bemästra det påvisade dilemmat mellan en kyrklig
retorik och en diakonal praktik är enligt min mening en av de stora
utmaningar som Svenska kyrkan står inför idag.
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Summary

Social Work in the Church of Sweden – For whom and why?
A religion sociological study of a deaconry dilemma

The deaconry in the Church of Sweden
One hundred and fifty years after a first parliamentary motion was put before
the Diet of the Four Estates in 1850 demanding the separation of church
and state, this affiliation was finally ended in a late turn of the Millennium
reform. As the Church of Sweden in recent decades has come to experience
increasing marginalisation, the Church’s diaconal work is concurrently being
ascribed growing importance as “the future path of the Church” (Wadensjö
1986) and as “a bridge between the Church and the society” (Bäckström
1996).

In the Church Law of 2000 where it is clearly stated that a Church
without a deaconry is not fully a Church, the deaconry has theologically
and legally been acknowledged as one of three ordination services within
the Church of Sweden, giving an indisputable legitimacy to the perception
of diaconal work as an essential part of the Church’s work. A number of
national steering documents define the diaconal task of the Church as above
all to represent and direct activities towards the most disadvantaged and/or
marginalised groups in society, a definition that well corresponds to the
general expectations of the Swedish people regarding the role of the Church.
We find, in fact, a surprising consensus among writers on the subject that
the most important task of the Church is to carry out diaconal and social
work (Tegborg 1978; Alwall, Gustafsson & Pettersson 1991; Gustafsson
2000b; Bromander 2003) and that the Church is there “for the lowest of the
low” (Hillert & Straarup 1998; Bromander 2005b).

A fundamental idea in this dissertation is that it is almost impossible
for the Church of Sweden to be ‘the Church’ in the collective mind if it does
not fulfil the general expectations attached to the concept by the public
(Gustafsson & Pettersson 2000a). Yet, a number of studies reveal that the
diaconal work in fact performed in the parishes does not necessarily
substantiate the formal definition of deaconry, and that work directed towards
particularly disadvantaged groups is actually quite limited in extent. This
purported lack of correspondence between the official formulations of the
diaconal task and the way in which it is prioritised and carried out in practice
has invited me to perform in a chosen number of parishes a detailed and
careful analysis of the actual content and direction of diaconal work and the
inducements that inform it. Discrepancies between the guidelines laid down
in the steering documents and the local conduct of diaconal work would
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mean not only that the legal definition of the work lacks correspondence in
practice; such a divergence would be exacerbated by the changed relationship
between church and state, not least since an increasing number of Swedes
are choosing to leave the Church of Sweden, with all the ensuing effects on
parish economies and the conditions for diaconal work (Bromander 2003;
2005a).

The purpose of this dissertation, then, has been to investigate how well
diaconal work in the chosen parishes corresponds to the official definition,
or whether target groups are in fact other than the stipulated poor and most
in need; and in the latter case, to attempt to broaden our understanding of
both the causes and the consequences of this situation. Given this backgro-
und, I have in this dissertation the following three intentions:

• First, to analyse the diaconal work being carried out in a
number of parishes of the Church of Sweden.

• Second, to discuss this work in relation to the understan
ding of diaconal work put forward on the national level as
mainly intended for those in greatest need.

• Third, to problematize the relationship between the
practical diaconal work being carried out on the local
level and the formulation of the diaconal task on the na
tional level.

These analyses are carried out with a point of departure in secularization
theory, and where long-term effects of the various strategies of the Church
for handling its new role in society on both the national and local levels
have been given particular consideration.

Studying diaconal work in the Church of Sweden. Material and
methods
Since the 1990s, Church of Sweden parishes have faced a new situation of
considerable significance, not least for their diaconal work. In 2000, with
the impending division of church and state at the door, the economic reces-
sion in Sweden and its aftermath had become increasingly apparent. The
changed situation of the Church as well as in the society at large is mirrored
in the great number of mappings and inventories of the diaconal field carried
out at that time; apparently motivated by an awareness that preparedness
for an uncertain future requires knowledge of the present, both in the
individual parishes and in their wider community.

The empirical grounds for this dissertation come from diaconal inventories
that I performed in seven parishes in 1998 - 2001. The major purpose of
these inventories was to clarify and analyse the conditions for diaconal
work in these parishes and to build a foundation for assessments and viewpoints
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concerning future diaconal work. The diaconal inventories build mainly on a
comprehensive interview material, partly with parish workers and appointed
representatives in the chosen parishes and partly with representatives for the
wider community. Written material is in the form of statistics, annual reports,
goal documents and job descriptions, and each diaconal inventory was
presented in an individual report. The results of the inventories have later
been reanalysed from a comparative perspective and synthesized into a
licentiate’s dissertation in sociology of religion (Engels 2002). Building on
393 interviews – 164 with parish workers and appointed representatives, and
229 with representatives for the wider community – the results from this
comparative analysis also form the basis of this dissertation.

The present study generates methodological reflections on two specific
counts. One, since it reviews and analyses an ideological field – the diaconal
work of the Church of Sweden, which engenders particular difficulties;
considerations of principles are therefore introduced concerning the study
of deaconry in general, but also specifically in regard to this dissertation.
Two, because of the empirical material on which the dissertation is based.
Diaconal inventorying has more the character of activity evaluation than of
qualitative research studies, which raises both research-ethical and
methodological issues that will be discussed in a little more detail later on.

The Church, power relations and marginalisation – A theoretical point
of departure
The theoretical point of departure for this dissertation is in the tension
purported between public and private religion by ‘post-secular’ theorist José
Casanova in Public Religions in the Modern World (1994). This public-
private dichotomy is then further developed using new parameters taken
from, among others, the Norwegian study of power relations in society (Makt-
utredningen 2002) and work of the classic secularization scholar Karel
Dobbelaere.

Casanova (1992, 1994) maintains a critical stance to the view gene-
rally accepted within the sociology of religion that ongoing secularization
processes necessarily restrict the influence of religion to the private sphere.
To say that “religion is a private affair” describes, according to Casanova,
not only a historical process but also “the place which modernity assigns to
religion: ‘home’, as the sphere of love, intimacy, subjectivity, sentimental-
ity, emotions, irrationality, morality, spirituality, and religion. This domestic
sphere, moreover, is the female sphere par excellence.” This process, in
his opinion, has impoverished both the spheres – public and private. More-
over, even if religion in the differentiated society is becoming more privati-
sed, according to Casanova it is paradoxically also – in protest against
privatisation – becoming increasingly de-privatised and public.

From the 1980s, religious traditions taken for granted by
secularization theorists as becoming increasingly irrelevant in the modern
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world have gone public and become revitalised. This means, states Casanova,
that religions, religious institutions and religious people are refusing to let
themselves be limited to marginal, specialised roles and functions and have
elected instead to “enter the various public spheres of modern societies to
participate in the hurly-burly of public debate and collective action.” He
sees the growing interest of the traditional Churches in taking part in normative
discussions as a sign of the de-privatisation of religion, but gives greater
importance to the fact that Churches and religious denominations participate
in the public debate than the historical effects to which this participation
might lead. Religion, in his view, is still contributing to a breaching of
borders and to a public social interaction through which mutual norms and
solidarities can be constructed and reconstructed. However, Casanova’s
theory of the public emergence of religion in a new and critical role in the
modern society builds on material concerning a formal ideology and sources
that represent a religious elite. The public and de-privatising role of religion
can therefore be interpreted as a role advocated by a formal religious ideology
played out by a religious elite.

Taking the Russian experience as an example, Agadjanian (2001) shows
that the strategic aim of a religious elite in the public debate may be to gain
legitimacy, in protest against and to avoid a marginalised and differentiated
position in society. Marginalisation can therefore be interpreted as a
necessary condition for public religion, but also as the only possible posi-
tion for a religious elite assuming the role of a socially critical voice. Such
an interpretation is, in my view, a reasonable one even in a Nordic context.
Powerful elites that dominate the formal hierarchies of leadership in the
Nordic countries and that control important internal resources for dictating
objectives have certain characteristics in common, among others a mani-
fest male dominance and an overrepresentation of persons from the middle
and upper classes. The religious elite distinguish themselves from other
elites, moreover, by appearing to be the most radical of them all. For example,
they exhibit the strongest resistance to the EU and to NATO and more than
others advocate national independence and self-determination. They also
more than others champion a strong public sector and environmentally
sustainable policies. However, they are extremely conservative in the face
of any challenge to their own sector (Gulbrandsen et.al. 2002).

Repstad (2004b) explains the radicalism of the Christian elite as a result
partly of the value traditions expressed in, among other things, solidarity
with the poor and the oppressed, and partly of their socioeconomic conditions.
For this is an elite group coming from the higher social strata that have the
highest educations but the lowest incomes of all the elites studied, in itself
an incitement to take a radical position on questions of salaries and labour
market conditions. The radical position taken by the Christian elite on certain
issues can further be explained by the fact that they do not have to take
practical responsibility for their views (Gulbrandsen et.al. 2002). One may
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therefore interpret this radical stance as the result of an outsider position
removed from the everyday compromises and shuffling for position
constantly forced upon other elites. If this is the case, then the outsider
position of the Christian elite may be the very circumstance required for a
bold criticism of existing conditions. But while this outsider position on the
one hand gives leeway for a radicalism not permitted by the generally
disadvantageous compromising forced upon other elites, it does mean, on
the other, that their radical criticism has no real power or influence (Rep-
stad 2004a). The radicalism of the Christian elite, therefore, can be
interpreted as expressive of the marginalisation of the Church and of a true
loss of power.

What makes Dobbelaere’s reasoning interesting in this context is his
interpretation of secularization as a social project borne forward by certain
actors but impeded by others. The study of secularization means, among
other things, the study of ongoing and future conflicts between the secularizers
and the sacralizers, conflicts that also influence the secularization process.
Dobbelaere sees secularization not as a mechanical, once-for-all given
situation but rather as an evolving process that changes depending on how
well different actors – lay religious and social movements, groups and quasi-
groups, professionals and politicians – are able to promote the secularization
or sacralization of organisations and by extension the whole society. He
distinguishes between manifest and intended attempts to secularize/sacralize
as well as the latent or unconscious processes that take place alongside the
manifest secularization process in the modern Western society. Interestingly,
the intended attempts at sacralization sometimes have unintended
secularizing effects. One example of intended sacralizing is when religion
goes public, and the effort to place on the agenda such import issues to the
religious as homelessness, abortion and education serve as a counterattack
on an all too secularized urban environment (Demarath & Williams 1992).
But even if a concerted Christian opinion with a well founded argumenta-
tion can have a relatively strong impact on the debate, it seldom has the
intended sacralizing effects, since admission to the public debate, according
to Hammond (2002), requires the elite to translate into a secular aim the
religious convictions that inform their critical standpoints and compel them
to participate in the debate.

An interpretation intended to ‘adapt’ religion to the public sphere shows
how the ambition to achieve manifest sacralization through bringing reli-
gion into the public arena can contribute to bringing about exactly the opposite
effect, a latent secularization (see Shiner 1967). Dobbelaere gives other
examples of how actors from religious organisations, quite unintentionally,
play a part in the secularization process. One example taken from Voyé
(1998) tells how it came about that the Belgian Social Christian Party
changed its name. For a number of years the party had been losing electoral
votes and was having increasing difficulty in reaching younger generations.
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The party then concluded that the Christian values and principles signalled
by its name no longer motivated young people to become members or to
vote for them. As a result, the reference to Christianity was dropped and the
Social Christian Party became the Democratic and Humanistic Centre Party.
By adapting themselves to the level of individual secularization reached by
parts of the population, however, these actors actually are contributing to
the latent secularization process going on in the organizational sphere.

Against the background, then, of the Norwegian study on power in so-
ciety (Makturedningen) and Dobbelaere’s three-level theories of
secularization, I further develop Casanova’s dichotomy and apply it in a
final chapter to the study object of the dissertation, i.e. the relation between
the definition of deaconry on the national level and the practice of the
deaconry in the parishes under review.

Changed diaconal priorities in a time of upheaval – An empirical base
The first significant conclusion to be drawn from the analysis of the diaconal
work being carried out in the parishes under review is that both parish
workers and appointees see their parishes as in a state of flux for a number
of reasons. The church-state reform has raised questions of the place of the
Church in society and created anxiety in the face of increasingly strained
economies. Moreover, it is felt, the reform has increased the risk of
marginalisation, leading to new demands on the relationship of the parish to
the world around – a world in which both demographical and social structures
are also changing. Changed conditions create the need to re-prioritise parish
activities, the most outstanding of which is a desired shift of focus from an
elderly church-oriented congregation to a younger, aloof middle genera-
tion. The creation of a parish that it is possible and attractive for a middle
generation to identify with stands out as the major shared challenge in the
parishes. The reasons for motivating these distanced, secular parishioners
to remain in the Church are partly economic, but equally are to prevent the
ultimate demise of an elderly and decimated parish core. The creation of a
new and healthy nucleus of churchgoers requires making a priority of, for
example, activities for child-raising families and their growing offspring.
There is also a desire among parish workers to meet with active persons of
similar interests to themselves that can lead to a mutual personal exchange.
But with this shift, as we shall see, follows a crisis of methods.

The second important conclusion is that the altered conditions of the
Church are producing a change in the diaconal focus of the parishes. To
begin with, the generally prioritised work with the elderly is being questioned,
the relevance of such activities perceived as fading, partly in view of the
element of routine that has crept into the work and the lack of analysis
attending it, and partly in view of the desired shift of attention to the younger
more secularized generation increasingly slipping out of reach. In spite of
the difficulties of formulating a shared view of diaconal work and of identifying
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the specific in the service and tasks of the ordained deacon, there is none-
theless great consensus about a desire to shape and maintain a parish
deaconry, both in terms of function and of personal approach. What is sought
after are deacons with the ‘right’ qualities to orchestrate and invigorate
relations with the longed for middle generation. But as efforts geared towards
an active middle generation gain priority, activities directed towards the
particularly disadvantaged and/or marginalised groups are being given low
and – if possible – even lower priority than before.

Therefore, in spite of the emphasis on the vital importance for the
credibility of the Church of the two aspects of diaconal work – to help
persons in difficult life situations and to work for change in the conditions
that produce such need – this is something seldom achieved within the
framework of parish activities. Parish workers point out a number of factors
that they see as hinders to diaconal work directed towards the most
disadvantaged; yet there is nothing to show that an overcoming of these
hurdles is in any way viewed as a desirable development for the deaconry
or as an important challenge for the parish to take on. Indeed, it is imaginable
that the desire of parish workers primarily to reach out to an active middle
generation in combination with a greater emphasis on mutual exchange will
further strengthen the picture of social diaconal work as an aim no one any
longer intends to foster.

The Church of Sweden, the deaconry and secularization – A theoretical
discussion of an empirical material
One aim of this dissertation has been to investigate how well the diaconal
work de facto carried out locally is in agreement with the official definition,
according to which the diaconal task of the Church above all is to represent
and to direct efforts towards particularly disadvantaged and/or marginali-
sed groups. A conclusion of my empirical results is that such groups are not
the focus of either the actual or the desired direction of diaconal work in the
parishes studied.

Another aim has been to advance the discussion by attempting to explain
why parishes do not put into practice the task formulated at the national
level. I show that there are certain structural causes on the national level,
but above all, that there are strategic motivations on both the national and
the local levels for why this does not take place. Even if this presentation
builds on examples taken only from the parishes I have studied, a funda-
mental assumption is that these reflect general tendencies throughout the
Church of Sweden. In the first instance, I show that there is a strategy on the
national level intended as protest and counteraction against the
marginalisation of the Church, which involves presenting a picture of the
social, diaconal Church doing what the public expects of it, namely, to
represent and help the disadvantaged and needy. On the local level, however,
parishes are fighting to secure their economic survival and the prolongation
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of a congregational core by communicating instead an image of the new
Church as relevant and a potential choice for their non-churchgoing,
secularized parishioners. Both strategies seem appropriate in view of the
preconditions on each level and the goal of creating credibility and legitimacy
in the eyes of a sceptical public.

However, the fact that the national and local levels have different
approaches to the marginalised role of the Church has led to some tension
or polarisation within the organisation. On the national level, the Christian
elite express their protest against marginalisation by throwing themselves
into the public debate. On the local level, the parish actors accept their
marginalisation and attempt to adapt their activities to the needs and desires
of a nonreligious, aloof middle generation. Both levels thus illustrate in
each its own way the conflict between public and private religion hypothesized
in secularization theory. But the different strategies – quite contrary to
intentions – may well contribute to the inadvertent or latent secularization
process; on the official level, when the Christian elite in order to take part
in the public debate are forced to translate their religious motives and
inducements into secular ones; on the local level, when parish workers
adapt their activities to reach out to their most peripheral, secularized
parishioners. Against this background, the apparent dichotomy between
public and private religion can offer some explanation and enhance our
understanding of how religious actors on different levels within the Church
organisation have elected to confront the marginalised role of the Church

Public religion Private religion

The Swedish Church, The Swedish Church,
national level local level

Male elite Subordinate women

Protest against marginalisation Accept marginalisation

Radical social criticism Agreement and co-operation

Above or beyond Involved in everyday
everyday compromise compromise
eoretical view of Practical work within
the deaconry with the deaconry with
the needy in focus the well-adapted in focus

Contributes to a latent secularization Contributes to a latent secularization



263

This dissertation is intended to broaden our understanding of the various
strategies that also explain why local parishes do not carry out the tasks
formulated on the national level. Moreover, it shows that not only the strategies
in themselves but also the poor correspondence between the strategies can
have unintentional effects, among other things for the essential credibility
of the Church.

The dilemma of the deaconry in the Swedish Church
The credibility of the Church depends on how well diaconal work in the
parishes can be seen to be in agreement with public expectations regarding
the role of the Church. If, on the other hand, diaconal work corresponding to
both the definition propagated by the Church on the national level and the
expectations of the public is not carried out in practice, then the credibility
of the Church can come to be viewed in a negative light. The difficulties of
pursuing or unwillingness in the parishes to pursue a direction in their work
advantageous to the needy can be therefore harmful to Church credibility.
In the parishes I have studied, parish workers seem to be seeking legitimacy
for a ‘new’ Church, relevant and possible to identify with even for the
nonreligious middle generation. In that context, the credibility of the Church
appears not to be seen as dependent on diaconal work directed to particularly
disadvantaged or marginalised persons. On the contrary, the presence of
the socially disadvantaged among the congregation would rather disturb
the picture of the new Church that they desire to project.

The dissertation thus reveals an interesting conflict between the natio-
nal and local levels regarding the function of the deaconry in the rhetoric
and in practice. In the rhetoric there is inclination towards two different
images of the Church that both are intended to give legitimacy and re-
establish the credibility of the Church: on the national level the Church as
champion of the dispossessed; on the local level, the Church as relevant
and attractive for a well-to-do secular middle generation. There is also a
conflict between the two levels as to the practical functions ascribed to the
deaconry. On the national level of the Church, diaconal work with the needy
has been assigned a stronger position while on the local level, in the paris-
hes I have studied, the deaconry and their work with above all the elderly
has been assigned a very much weaker position. One conclusion I draw
from the discussion above is that “deacons” and “particularly disadvantaged
groups” seem to be idealised portrayals that are more than anything else
used in an instrumental way, where the importance attached to them depends
on their immediate function in the different strategies employed for
legitimizing the Church/parish. If, then, “disadvantaged groups” and
“deacons” with the task of acting for these groups are indispensable for the
picture of the diaconal Church on the national level, both “deacons” and
“disadvantaged groups” may be entirely dispensable on the parish level.
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Conclusion – Four hypotheses about the diaconal work of the Swedish
Church
The strengthened position of diaconal work within the national Church organisa-
tion may be taken as expressing an intention for those aspects represented by the
deaconry to have a more accentuated role in the parishes. Inclusion in the ordina-
tion services is a way of making the deaconry visible, but also of making visible
those sectors of society represented by the deaconry – persons in disadvantaged
or marginalised life situations. Yet people in need are given low priority if at all in
Church parishes and among the deaconry. The most important conclusion generated
by this dissertation is a clear lack of correspondence between the understanding
of the deaconry as formulated on the national level and diaconal practice in the
parishes I have studied, and that this lack of correspondence is probably quite
widespread among other Church parishes as well. I have shown that this
discrepancy can arise because actors on the national and local levels have diffe-
rent strategies for counteracting the marginalisation of the Church. I suggest that
this gap between the national strategy emphasizing the task of the Church to
represent the needy and a diaconal practice expressing quite another strategy
represents a concrete and grave dilemma for the Church; a dilemma that in a not
too distant future, in my view, can have serious consequences for the Church’s
credibility in the eyes of a distanced, nonreligious public. Against this backgro-
und, the results of this dissertation can be summarized in the following four
hypotheses about the diaconal work of the Church of Sweden:

1) According to the Church’s own self-understanding, the
deaconry is an essential part of the Church’s life and task.

2) According to the Church’s own self-understanding and the
expectations of the Swedish public, diaconal work should
be directed to persons in an especially disadvantaged
and/or marginalised life situations.

3) However, diaconal work directed towards persons in an
especially disadvantaged and/or marginalised life situa-
tion is seldom practised in Church of Sweden parishes

4) The parish difficulties of pursuing/unwillingness to pursue
a direction in their work advantageous to persons in an
especially disadvantaged and/or marginalised life situa-
tion can be harmful to Church credibility.

Problems can be solved, writes religion sociologist O’Dea (1967), but a
dilemma is an inescapable paradox that must be lived with and somehow
overcome. The task of overcoming the dilemma shown between the Church
rhetoric and the diaconal practice is, in my view, the great challenge of the
Church of Sweden today.
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