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Från tro till handling 

”Vi börjar varje dag med att tala med Jesus här inne i bönen, sedan går vi ut på 

gatan för att möta honom”   

 

From faith to action 

“We start everyday by speaking with Jesus in our prayers, then we walk 

outside to meet Him in the street” 



 

Förord  

Först vill vi rikta ett varmt tack till alla informanter i S:ta Clara kyrka som så glädjefullt 

ställde upp på intervjuer. Utan er insats skulle vår uppsats inte varit möjlig att skriva. Det har 

varit mycket givande att få möta er, samtala och ta del av er tro och arbete. Ni har väckt 

många nya tankar hos oss och vi har fått ökad respekt för era godhjärtade insatser. Vi tackar 

även kyrkoherde Carl-Erik Sahlberg för att han tillåtit oss att fritt ta kontakt med personer 

inom S:ta Clara. Tack till Sten Wickström och Ellinor Brenning som kämpat med korrekturet 

och till Nils och Elisabeth Brenning för värdefulla synpunkter. Vår handledare Magnus 

Karlsson tackar vi för stöd och hjälp och för att han visat väg med råd och tips genom hela 

uppsatsen. 

 

Sköndal i juni 2011 

 

Joel Wickström och Anna Brenning 



 

Sammanfattning 

Vår startpunkt inför denna c-uppsats var att vi hört talas om personer som arbetar med socialt 

arbete inom kristna organisationer. S:ta Clara kyrka kom i fokus. Syftet men uppsatsen 

formulerade vi så småningom till att öka kunskapen om anställdas och volontärers 

upplevelser av deras tros betydelse i det sociala arbete som de utför inom S:ta Clara kyrka.  

 Studien har genomförts utifrån tio kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med personer 

som är anställda eller volontärer inom S:ta Clara. Resultatet av studien har vi analyserat med 

hjälp av tidigare forskning samt teoretiska resonemang knutna till de teman som formats av 

våra intervjuresultat. Vi har även analyserat våra slutsatser utifrån Aron Antonovskys teori om 

Känsla av sammanhang (KASAM). 

 Resultaten visar att våra intervjupersoner upplever att deras personliga tro har betydelse i 

det sociala arbete de utför inom S:ta Clara. Kristen tro är både ett motiv till och drivkraft samt 

ett stöd i arbetet. Även bönen har betydelse. Utifrån Antonovskys beskrivning av KASAM 

teorin skulle informanternas tro kunna sägas ge dem en ökad känsla av sammanhang. Detta 

genom den meningsfullhet som följer av att använda den kristna tron som motiv till arbetet, 

känslan av hanterbarhet, som ökar genom att använda bön i arbetet och begriplighet till följd 

av att de kan tolka upplevelser utifrån sin tro.  

 Svårigheter med att använda sin tro i arbetet kan vara att det kan bli svårt att sätta gränser i 

arbetet, då tron används som motiv och drivkraft. Andra svårigheter kan vara att bön inom 

arbetet kan innebära etiska problem, som att bönen kan leda till att lägga över sin tro på andra 

människor, som inte är intresserade av detta. 

 

Nyckelord: Kyrka, Tro, Socialt arbete, Church, Faith, Social work 
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Inledning  

Under vår treåriga utbildning på Ersta Sköndal Högskola har vi kommit i kontakt med socialt 

arbete inom religiösa organisationer. Vi har mött personer inom både kyrkor och andra kristna 

samfund. Dessa personers attityd till och inlevelse för sitt sociala arbete fick oss att fundera på 

om deras kristna tro möjligen kunde vara en särskild källa till inspiration och energi. Tankarna 

förde oss till S:ta Clara kyrka i centrala Stockholm.  

S:ta Clara kyrka som studieobjekt 

Carl-Erik Sahlberg kom till S:ta Clara församling den 1 januari 1989. Till hans första predikan 

kom tre åhörare, den yngste var 80 år gammal. Församlingen var nedläggningshotad. 

Stockholms biskop hade sagt att innerstadskyrkor som S:ta Clara lika gärna kunde förvandlas 

till badhus. Ekonomin tillät inte att hålla tre stora kyrkor öppna i stiftet. S:ta Clara kyrka stod 

först på listan att stängas (Sahlberg, 2009, s. 8-9). 

 Det var för 22 år sedan. S:ta Clara kyrka lockar i dag 200-400 gudstjänstbesökare varje 

söndag, har 10 anställda, mer än 100 volontärer, över 23 olika program och ansvarsområden. 

Kyrkan är främst känd för sitt sociala engagemang för utsatta i samhället. S:ta Clara når ut till 

missbrukare, hemlösa, papperslösa, fångar, prostituerade, kriminella och andra i svåra 

omständigheter. 

  

Bakgrund 

Kristen tro och dagens sociala arbete 

Bengt Börjeson ger i sin bok Förstå socialt arbete en bild av kyrkans betydelse i ett historiskt 

perspektiv och roll i dagens samhälle. Kristen tro på barmhärtighetstanken har varit ”en 

riktlinje för att lindra situationen för de fattiga och de sjuka” (Börjeson, 2008, s.68). Han 

beskriver att kyrkans roll i välfärden började ringaktas i takt med att de socialpolitiska 

trygghetssystemen byggdes ut. Den allmänna uppfattningen verkade då vara att det diakonala 

arbetets betydelse skulle försvinna.  

 Kyrkan och det diakonala arbetet har dock spelat en viktig roll under välfärdens framväxt. 

Medborgarna upptäckte sprickor i välfärden – sprickor som barmhärtighetstanken och kyrkan 

tidigare fyllt ut. Detta har medfört att det diakonala arbetet inom kyrkan återfått en betydande 

del av sin legitimitet. Medborgarna förväntar sig insatser från kyrkans sida riktade mot de 

mest utsatta (Börjeson, 2008, s.68). Lars Svedberg uppskattar den svenska kyrkans arbete till 
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omkring 4000 heltidsanställningar. I dag gör cirka 200 000 personer någon form av 

frivillighetsarbete för svenska kyrkan (Börjeson, 2008, s.68-69).  

S:ta Clara har fokus på de mest utsatta 

Enligt Börjeson intar S:ta Clara kyrka en särställning i förhållande till alla andra svenska 

kyrkor i landet. Kyrkan inriktar sig på att hjälpa de mest utsatta i samhället. Börjeson refererar 

till Charlotte Engels avhandling om S:ta Clara kyrka. Engel refererar i sin tur till Anders 

Wejryd som sedan 2006 är ärkebiskop i Svenska kyrkan. Bara en församling inom Svenska 

kyrkan har på allvar valt att lägga ett diakonalt grundperspektiv på allt den är och gör, 

nämligen S:ta Clara (Börjesson, 2008, s.69). 

 S:ta Claras sätt att nå ut till de mest utsatta har fått en sådan betydelse att andra 

myndigheter och människor omkring både lagt märke till och debatterat kyrkans arbete. 

Polisen uttryckte att kriminaliteten ökat i området eftersom de människor som polisen kallar 

de ”minst lämpade” vistades kring Clara kyrka. Socialtjänsten ansåg att hjälpen som Klara 

kyrka erbjöd inte var professionell. Det pågick även en debatt om att sanera statsmiljön från 

tiggande människor (a.a.). 
Den diakonala praktiken i S:ta Clara kyrka har drag av ett lokalt fälttåg med framstötar rakt in i det urbana 

landskap som är centrum för drogmissbruk och langning – Sergels torg, ”plattan” – och man befinner sig 

bara ett stenkast från Malmskillnadsgatan och gatuprostitutionen där. 

Problemformulering  

S:ta Clara församling har blivit kallad den enda församlingen i Sverige som lägger ett 

diakonalt grundperspektiv på allt den gör. Församlingen arbetar med bland annat missbrukare, 

hemlösa, papperslösa, fångar, prostituerade, kriminella och andra i svåra situationer som 

skulle kunna sägas leva i social utsatthet. Flera av dem som är anställda och arbetar med 

socialt arbete i S:ta Clara kyrka har haft sin anställning i nära 20 år, det finns även volontärer 

som arbetat i kyrkan under nästan lika lång tid.  

 Något som inte tagits upp under föreläsningar eller i kurslitteratur på Ersta Sköndal 

Högskola är hur socialt arbete kan bedrivas inom religiösa organisationer. Vi hade i olika 

sammanhang hört berättas om det diakonala sociala arbete som bedrivs inom S:ta Clara. Så 

småningom bestämde vi oss för att undersöka om de personer som arbetar i S:ta Clara 

påverkas av sin kristna tro i det arbete de utför inom den organisationen. Och om så är fallet, 

på vilket sätt? 

  Den fråga (det problem) som vi vill undersöka i vår uppsats är vilken betydelse kristen tro 

har för dessa människor i deras socialarbete i Clara kyrka? Har deras kristna tro någon 



 6 

betydelse för arbetet? Om så är fallet, på vilket sätt? Med vår uppsats vill vi utforska om och i 

så fall hur individens tro kan ha en betydelse i det sociala arbetet. 

Syfte  

Syftet är att öka kunskapen om anställdas och volontärers upplevelser av deras tros betydelse i 

det sociala arbetet de utför inom Clara kyrka.  

Metod 

Förförståelse 

Vi som skriver denna c-uppsats tillsammans, Joel Wickström och Anna Brenning, har olika 

utgångslägen och olika förhållningssätt till den kristna tron.  

 - Jag, Joel, är själv kristen sedan 12 år tillbaka och har studerat teologi ett antal år och 

undervisat i bibeln i över fem års tid. Jag leder även en liten församling vid slussen i 

Stockholm på söndagar. Jag har haft en mycket positiv upplevelse och förändring i mitt liv 

sedan jag blev troende. Jag tror att tron har en avgörande roll för en kyrkas tillväxt och ser det 

som en fördel att jag är insatt i den kristna trons läror och språk. Det kan vara lättare för mig 

att förstå en beskrivning som en person ger av trons betydelse för dem och deras arbete. 

Nackdelen är att jag kanske inte ser eller vill se brister och problem som finns i tron. Därför är 

det extra viktigt att jag förhåller mig kritisk till material som jag samlar in samt vilka källor 

jag använder.  

 - Jag, Anna, är inte troende och har inte samma erfarenhet av att gå i kyrkan som Joel. 

Däremot är jag intresserad av sambandet mellan religion och socialt arbete. Jag tror det är en 

fördel att vi har olika förhållningssätt till den kristna tron. Det ger oss möjlighet att analysera 

vårt material från flera vinklar, större chans att se mer objektivt på vår forskning och större 

möjlighet att förstå vad informanterna säger eftersom en av oss är väl insatt i den kristna tron.  

 Vi tycker även det är viktigt att påpeka att vi själva inte har några personliga band till S:ta 

Clara kyrka. Personliga band skulle eventuellt kunna leda till att vår forskning blir färgad på 

grund av att vi önskar ett visst resultat för att inte stöta oss med eller få bekräftelse från dem 

vi är i kontakt med. Joel känner fyra personer som är medlemmar där och har hälsat på 

pastorn för fem år sedan. Men utöver detta har vi inte haft kontakt med kyrkan tidigare. 

Arbetsfördelning 

Vi fick ett godkännande av studierektor, handledare och storgruppshandledare att Anna kom 

med efter att Joel arbetat med uppsatsen ett par veckor. Det finns delar av uppsatsen som Joel 
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gjort utan Annas medverkan. Joel har funderat ut det första syftet, tagit kontakt med 

intervjupersonerna, genomfört intervjuerna samt transkriberat fem av de tio intervjuerna. Joel 

har även skrivit det mesta i metodavsnittet. Inledning och bakgrund har vi skrivit tillsammans. 

Anna har transkriberat fyra av de intervjuer Joel utfört. Hon har även lyssnat på alla inspelade 

intervjuer för att göra sig familjär med empirin. Hon har sedan utfört samt transkriberat en 

intervju. Anna har även sammanställt empirin och sorterat in den i olika teman, i diskussion 

med Joel. Anna hade tidigare satt sig in uppsatsen som Joel påbörjat. Vi har skrivit det 

nuvarande syftet samt problemformuleringen tillsammans. Anna har tagit huvudansvaret för 

teori delen och Joel har tagit huvudansvaret för den tidigare forskningen. Vi har dock hjälpt 

varandra genom att ge samtycke och feedback till innehållet. Vi har tillsammans arbetat med 

analysen. 

Avgränsning och begreppsdefinition 

Vi har valt att undersöka om och i så fall hur personer som är troende kristna påverkas av sin 

tro i sitt arbete i S:ta Clara kyrka. 

 Vi anser att kristen tro är ett stort begrepp. Det innefattar alltifrån den ortodoxa kyrkan till 

evangelikala kyrkor. Vi studerar S:ta Clara som tillhör en evangelisk, protestantisk kyrka och 

skulle kunna finna en definition av denna tro som till viss del motsvarar trosinriktningen i S:ta 

Clara. Vi anser dock att även om S:ta Clara beskriver att de tillhör en viss trosinriktning, är 

det inte säkert att informanterna delar denna uppfattning eller förståelse av tron. Vi har därför, 

i detta sammanhang, valt att se kristen tro som informantens egen kristna tro. Vi vill 

undersöka hur de ser på betydelsen av denna tro i det arbete de utför inom S:ta Clara.  

  Diakoni kan definieras på olika sätt. Blennberger och Nilsson definierar diakoni som 

Social verksamhet och sjukvård med kyrklig anknytning (Blennberger, Nilsson, 1998 s.23). 

Jeppson Grassman beskriver att flera definitionssätt är möjliga. Ett sätt skulle kunna vara att 

kartlägga de sociala verksamheterna inom kyrkan (Jeppson, Grassman, 2001, s.23). Vi 

använder i vår uppsats en liknande definition, då vi betraktar diakoni som socialt arbete inom 

kyrkan. 

Motiv och drivkrafter skulle kunna vara olika ord för samma fenomen. Detta anser 

exempelvis Jeppson Grassman i sin avhandling (Jeppson, Grassman, 1997, s.98). Själva har vi 

givit motiv och inre drivkrafter olika underteman i vår framställning av empirin. Detta 

eftersom informanterna beskriver motiv som något som gör att de börjar med det sociala 

arbetet och inre drivkrafter som något som ger kraft att fortsätta arbetet.  
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Bön är ett brett begrepp och skulle kunna definieras på många sätt. I Nationalencyklopedin 

beskrivs bön som Den religiösa människans omedelbara form för gudsumgänge eller 

förbindelse med den eller de högre makter som styr hennes liv och bestämmer hennes öde 

(Nationalancyklopedin, 2011). 

Metodval  

Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod med intervju som tillvägagångssätt. Vi vill 

intervjua personal och volontärer om, och i så fall vilken, betydelse deras kristna tro har i det 

sociala arbetet de utför inom S:ta Clara kyrka. I kvalitativa intervjuer kan det vara lättare attse 

helheten av ett fenomen, ställa följdfrågor och få fördjupade svar, missförstånd kan redas ut, 

informanterna kan tala öppnare och friare och det är lättare att fastställa god validitet 

(Larsson, 2009, s.27). Även Sohlberg anser att kvalitativ intervju lämpar sig speciellt bra om 

man vill undersöka informanters upplevelser och erfarenheter kring ett tema eller ämne 

(Sohlberg & Sohlberg, 2009, s.136).  

Forskningsansats  

Den här C-uppsatsen utgår från en induktiv ansats då vi samlar in empiri för att sedan 

analysera den och få fram eventuella slutsatser. Slutledningen kopplas sedan till tidigare 

forskning och de teorier som vi har valt. De premisser vi sedan kommit fram till har vi 

systematiserat och fogat samman till mer generaliserande slutsatser (Sohlberg & Sohlberg, 

2009, s.128-129, 136). Tanken är att vi går från observationer av texten till mer teoretiska 

tankar och abstrakta kopplingar i uppsatsen (Neuman, 2006, s.60).  

Urval 

Enligt Repstad är det viktigaste kriteriet att de utvalda informanterna har viktig och relevant 

information att ge för att besvara frågeställningarna (Repstad, 2007, s.89). För detta hade jag, 

Joel, försökt att hitta anställda och volontärer som kan bidra till detta. Eftersom syftet 

ändrades efter att jag gjort flertalet intervjuer redogör jag för hur jag tänkte innan och hur det 

passar in i vårt nya syfte. Det första urvalskriteriet var att informanten är direkt involverad i 

socialt arbete eller spelar en stor roll för utformningen av det sociala arbetet i församlingen. 

Första delen av kriteriet är fortfarande mycket relevant för vårt syfte. Den andra delen är inte 

lika relevant, eftersom vi inte primärt undersöker trons påverkan på verksamheten längre. 

Nästa urvalskriterium som jag använde mig av var att informanten varit verksam i S:ta Clara 

kyrka under längre tid - minst tre års veckovis kontakt med S:ta Clara kyrka. Detta kriterium 

är fortfarande relevant för att informanten verkligen ska kunna avgöra om och i så fall vilken 
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betydelse deras tro haft i deras arbete. Ytterligare ett tidigt urvalskriterium var att 

informanterna representerade olika delar av de verksamheter som kyrkan bedriver. Även 

denna urvalsprincip har relevans utifrån vårt nya syfte. 

Datainsamling 

Intervjuer 

Jag, Joel, utformade en intervjuguide med öppna semistrukturerade frågor (Bilaga 1) som 

utgick från mitt första syfte. Efter detta skrev jag ett samtyckesbrev till informanterna som de 

senare skrev på (Bilaga 2). Jag formulerade även en skriftlig inbjudan till intervju (Bilaga 3). 

Om jag inte fick träffa intervjupersonerna direkt kunde jag bjuda in dem till en senare intervju 

tänkte jag. Sedan besökte jag S:ta Clara kyrka eftersom jag ansåg att jag först måste få ett 

samtycke från chefen för kyrkan. Jag fick ett samtycke och chefen frågade om han skulle ge 

förslag på representativa intervjupersoner. Jag svarade nej till det erbjudandet av ett par 

anledningar. Informanten kanske skulle uttrycka sig annorlunda chefen som bjöd in till 

intervju, resonerade jag. Jag tyckte även att detta skulle krocka med kravet på konfidentialitet. 

Antalet anställda är så få (tio stycken) att chefen med stor sannolikhet skulle känna igen de 

som tackat ja. Jag bad istället om att få en anställningslista och började förhöra mig via 

vaktmästaren på plats om vilka som gick att kontakta. Utifrån mina urvalskriterier fann jag att 

fem av de anställda kunde bli aktuella som informanter. En tackade nej på grund av tidsbrist. 

Av volontärerna träffade jag tre stycken direkt i kyrkan. Efter ett samtal bjöd jag in dem till 

intervju. Den fjärde volontären fick jag kännedom om via de andra volontärerna och de 

anställda, som berättade om den vad personen utförde för typ av för socialt arbete. Eftersom 

det lät som att denna person kunde bli aktuell som informant ringde jag denna person och 

bjöd in till intervju. 

 Alla intervjuer utom en tog plats i olika delar i stora kyrksalen där varje informant 

upplevde det var bekvämt att utföra intervjun. Trost talar om vikten av en trygg miljö för att 

informanten ska kunna känna att den talar utan negativ påverkan från rummet (Trost, 2005, 

s.44). En informant föredrog att bli intervjuad i sitt hem vilket jag accepterade. Denna intervju 

blev sedan avbruten och fick slutföras en vecka senare. Då man lyssnar på den bandade 

intervju är det nästan svårt att upptäcka att det varit en veckas avbrott, eftersom intervjun togs 

vid där den avslutats en vecka tidigare. Alla intervjuer spelades in för att senare transkriberas. 

Intervjuernas längd varierade mellan 40-55 minuter.  

 -Eftersom jag, Anna, kom in efter intervjuerna så transkriberade jag fyra intervjuer samt 

lyssnade och läste igenom de som redan var gjorda. Jag gick även till kyrkan på en högmässa 
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för att träffa så många informanter som möjligt. Jag ville bilda mig en egen uppfattning om 

platsen där intervjuerna ägde rum, men främst vilken typ av socialt arbete som informanterna 

utförde. Jag genomförde och transkriberade även en intervju sedan jag kom in i 

uppsatsarbetet. 

 Litteratursökning 

Om verksamheten i S:ta Clara kyrka finns en begränsad mängd skrivet material. Vi fann ett 

veckoblad, samt reklam för kurser på kyrkans hemsida där den sociala verksamheten i S:ta 

Clara inte fanns beskriven. En rapport som ger en beskrivning av den sociala verksamheten i 

S:ta Clara finns av Engel, den är dock skriven 1993. Vi har jämfört denna information med 

våra informanters beskrivningar och funnit att det har skett en del förändringar i 

verksamhetens utformning (Engel, 1993, s.23). Uppgifterna om den sociala verksamheten i 

S:ta Clara har vi därför främst inhämtat från våra informanter. 

I vårt sökande efter tidigare forskning har vi letat efter material som vi ansett är relevant 

utifrån vårt syfte, vi har därför sökt på ord som exempelvis kristen tro samt betydelse i arbete. 

Vi har även velat undersöka tidigare forskning som berört de teman vi delat in vårt material 

under. Dessa teman är motiv och drivkraft, bönens betydelse samt kristen tro som stöd eller 

hjälp i arbetet. Vi har därför utgått ifrån dessa teman då vi bestämt oss för vilka sökord vi vill 

använda. 

 I vårt sökande efter tidigare forskning har vi använt flera olika Libris webbsök samt 

artikeldatabaserna SocIndex , Academic Search Premier och DiVA. Vi har valt att begränsa 

våra sökningar på svenska till sökorden: bön*, socialt arbete*, kristen tro*, kyrkan*, motiv* 

drivkraft*, stöd*. Genom att använda dessa sökord på Diva fann vi C uppsatser som var 

intressanta för oss att undersöka utifrån vårt syfte. I referenslistan till dessa C uppsatser fann 

vi även litteratur som vi kunnat använda oss av i vår uppsats. Vi avgränsade våra sökningar på 

engelska till sökorden: christian*, prayer*, christian faith*, faith significance*, support*, 

motive* social work*, deacon work*, church*. Dessa ord har vi försökt att kombinera för att 

begränsa antalet träffar.  

 Vi har även begränsat våra sökningar genom att endast använda scholarly ”peer rewiewed” 

journals för att säkerställa att artiklarna genomgått vetenskaplig granskning. Vi valde även 

bort litteratur som publicerats före år 2005, för att få relevant och aktuell forskning. Vi har 

dock med en uppsats ifrån 1999 i uppsatsen eftersom vi fann denna via Diva och inte 

begränsade sökningen i DiVA på detta sätt. Vi begränsade oss även till den litteratur som 

kunde läsas i ”full text” eftersom vi inte ansåg att vi inte skulle ha tid att vänta på artiklar som 
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vi beställt. Vid några tillfällen upptäckte vi att våra sökord genererade i över tusen träffar. 

Eftersom vi har en begränsad mängd tid har vi inte kunnat undersöka alla dessa artiklar. Vi 

har då endast undersökt de 40 första träffarna som vi ansett vara relevanta utifrån vårt syfte. 

Vid andra tillfällen resulterade våra sökord endast i cirka 30 träffar, detta kan ha berott på att 

vi vid dessa tillfällen kombinerat våra sökord på ett sätt som gjorde att vi fick ett mer 

begränsat antal träffar. 

Bearbetning av empiri och analys  

Efter att intervjuerna spelats in transkriberade vi dem. Vi läste igenom det transkriberade 

materialet för att få en bild av innehållet i empirin. Eftersom vi bytt syfte under uppsatsens 

gång använde vi den del av empirin som var relevant utifrån det nya syftet. Information som 

inte var relevant för vår uppsats rensades bort (Repstad 2009, s.171). 

 - Efter genomläsning av empirin började jag, Anna, definiera de centrala teman som 

framträtt i empirin. Detta utifrån Kvales beskrivning av hur analysen i en intervju bör ske steg 

för steg (Kvale, 2009, s.220). Vi valde att göra en temabaserad analys och inte en 

personbaserad (Repstad, 2007, s.148) eftersom vi inte ansåg att det var relevant att redogöra 

för vilken informant som sagt vad. Jag strukturerade sedan dessa teman i underrubriker. De 

teman som vi delade in empirin under är: 

• Motiv och drivkrafter  

• Bönens betydelse och  

• Tron som ett stöd och hjälpmedel i arbetet 

Vi valde att citera intervjupersonerna mycket i empirin för att ge läsaren direktkontakt med 

informanternas begreppsvärld, erfarenheter och uppfattningar (Repstad, 2007, s.170). 

Validitet och reliabilitet 

Repstad beskriver att validitet handlar om giltighet. Han menar då att forskaren lyckas mäta 

det som forskaren avser att mäta (Repstad, 2007, s.151). 

  - Jag, Joel, utformade intervjuguiden efter tre huvudsakliga teman som jag ansåg skulle 

besvara syftet (Bilaga 1). Jag ställde sedan processfrågor kring dessa teman för att få veta 

mera. Jag la märke till att i två av intervjuerna räckte det att vi började med den första frågan, 

så delade informanten med sig om de andra temana också. En informant fick jag styra tillbaka 

till frågorna för informanten svarade inte på frågan utan svävade ut till andra frågor.  

 Efter handledarens och examinatorns uppmaningar samt att vi själva insett att vi inte riktigt 

varit tydliga i vårt syfte ändrade vi i syftet. Från att undersöka trons påverkan på S:ta Claras 

utveckling till att undersöka betydelsen av informanternas tro i det arbete de utför. Detta 
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gjorde att information från tema ett och tre inte var lika användbart. Vi tog därför största 

materialet från empirin i tema två i intervjuguiden. Vi anser att validiteten inte har påverkats 

negativt på grund av att delar av intervjuerna inte besvarade vårt syfte.  

 Ytterligare en följd av att vi bytte syfte efter det att intervjuerna var gjorda var att en stor 

del av vår intervjuguide inte längre var aktuell. Frågorna kring den personliga trons betydelse 

för informanterna var nu väldigt få (Bilaga 1). Detta kan ha påverkat validiteten, eftersom vi 

inte ställde tillräckligt många frågor om den personliga tron hos våra informanter. Men det 

finns fördelar med vårt upplägg jämfört med många (eventuellt ledande) detaljfrågor. Vi 

ställde inte frågor om bönens betydelse, motiv eller drivkrafter eller om den personliga tron 

kan fungera som ett stöd i arbetet. Detta var ju teman och mönstret i vår empiri. Men en 

nackdel kan ha varit att intervjuaren inte kunde planera följdfrågor och att informanterna 

kanske därför inte gav lika uttömmande svar som om det funnit följdfrågor i intervjuguiden.  

 Även om vi från början utgick från det nya syftet kunde vi ha gjort en provintervju. För att 

sedan analysera provintervjun och utforma en intervjuguide som bättre svarade emot syftet. 

Det skulle likna den hermeneutiska spiralen där, enligt Thuréns bok Vetenskap för nybörjare, 

tolkningen växer fram i samspel mellan förförståelse och möten med nya erfarenheter och 

idéer. Frågor som ”skulle du fortsätta arbeta här även om du tappade din tro, men fortfarande 

hade kvar din moraliska övertygelse?” skulle till exempel kunnat klarlägga om det var tron 

som hade betydelse eller andra faktorer.  

 Larsson menar att du genom att beskriva reliabiliteten bakom information ger en bild av 

hur pålitlig denna information är. Pålitligheten bestäms av hur tillförlitlig informationen som 

man fått fram är och hur pass väl forskaren har genomfört analysen, utan fel eller brister 

(Larsson, 2008, s.117). Neuman beskriver utmaningarna i informationen som forskaren fått 

fram i kvalitativa intervjuer. Han menar att det är svårt att nå exakt samma resultat med 

information som erhållits från intervjuer eftersom man då inte undersöker ”hårda fakta”. Han 

menar att intervjuerna framträder i samspel med forskaren. Därför är det svårt att få fram 

samma resultat om två olika forskare genomför samma intervju vid olika tillfällen (Neuman, 

2006, s.196). För att öka reliabiliteten har jag, Joel, använt mig av en intervjuguide (Bilaga 1). 

Jag har strävat efter att inte utforma frågor som har ledande karaktär (Kvale, 2009, s.213). 

Efter att ha intervjuat nio personer inser jag att varje intervju varit unik och att följdfrågorna 

skilt sig i både ordning och utryck beroende på vad informanten sa. Vissa informanter 

besvarade många följdfrågor utan att jag ens behövde ställa dem. Jag har dock sett till att alla 

följdfrågor blev besvarade. För att ytterligare öka reliabiliteten har vi spelat in varje intervju 

och transkriberat denna. Detta har vi gjort för att minska subjektiva bedömningar när vi 
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analyserar materialet. Vi anser dock att reliabiliteten kan ha påverkats till följd av att vi ställde 

få intervjufrågor utifrån det nya syftet. Främst eftersom det kan vara svårt för någon annan 

person att upprepa vår intervju och komma fram till samma resultat. 

 Vi anser att man bör förhålla sig till den insamlande empirin på ett kritiskt sätt. Kristna 

personer kan beskrivas kallade till att vara ett bra ”vittne”. Det ligger därmed i vederbörandes 

intresse att framställa tron positivt och inte som något problemfyllt och nedtyngande. I 

intervjuerna visade sig detta när Joel grävde djupare kring frågor som rörde problem i tron. Få 

informanter svarade att det fanns direkta problem i deras kristna tro.  

 -Jag, Joel, är själv kristen och har upptäckt att det finns utmaningar i tron. Såsom tvivel, 

obesvarade böner, besvikelser på hur andra kristna agerar och så vidare. Sådana 

omständigheter kan ha påverkat reliabiliteten i informationen vi fick och därmed resultaten. 

Dock upplevde jag inte under något intervjutillfälle att informanten i själva verket mådde 

dåligt och bara pratade tro för att hon/han kände sig manad till det. Men det var min 

bedömning och det går att ifrågasätta hur mycket jag egentligen visste. 

Generaliserbarhet 

Enligt Sohlberg finns en utmaning att göra slutledningar från intervjuer. De menar att 

intervjustudier med endast ett tiotal inblandade inte är ett tillräckligt urval (Sohlberg s119). 

Visserligen går det att argumentera att de fyra av tio anställda till viss mån representerar S:ta 

Claras kärnverksamhet. Dock beror det på vad man lägger i begreppet kärnverksamhet. Med 

tanke på att 100 volontärer och praktikanter arbetar i kärnverksamheten skulle kanske inte 

våra tio informanter kunna sägas ge en representativ bild av verksamheten i S:ta Clara. Vi 

anser att det inte går att kvantifiera resultatet eller göra generaliserbara slutsatser för andra 

sociala verksamheter. Vi vill dock inte underminera våra iakttagelser: för de informanter vi 

intervjuade hade tron betydelse i det arbete de utförde inom S:ta Clara.  

Metoddiskussion 

Vi har funderat kring det faktum att Anna kom in sent samt hur förändringen av syfte kan ha 

påverkat empirin. Största skillnaden uppstod genom att delar av intervjuguiden för empirin 

inte längre var aktuell; vilket vi beskrivit under rubrikerna validitet och reliabilitet. Vi tror att 

intervjuerna kunde ha genomförts på ett bättre sätt om Anna varit med från början. Kvale 

beskriver vikten att vara aktivt lyssnande under intervjun och ställa följdfrågor, för att 

klargöra missförstånd och förtydliga vad informanten menar (Kvale, 2008, s.117, 134, 135). 

Vi anser att detta kunde ha gjorts bättre med två samarbetande intervjuare i stället för en. Våra 

olika förförståelser kunde då medfört större variation i spontana följdfrågor. Jag, Joel, tycker 
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även att min förförståelse genomgående varit utmanande i uppsatsen. Jag kan tolka att jag 

förmodligen agerat utifrån min kristna tro och önskan att se mer tro i socialt arbete än vad 

som tagits upp i skolans utbildning. Dock har Anna fungerat som en balans och med mer 

tendensbefriad röst. Hon har dragit oss tillbaka till syftet och försökt hålla uppsatsen så fri 

som möjligt från värderande språk och slutledningar, som egentligen inte går att göra från vårt 

arbete.  

Etiska överväganden 

Vår studie utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå och omfattas därför inte av 

Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Vi har istället beaktat 

några av de forskningsetiska principer med krav på god forskningssed som är skrivna av 

Vetenskapsrådet (2004). Informationskravet tar vi således hänsyn till genom att: 

• informera om syftet med studien 

• betona frivilligheten att medverka 

• tala om att intervjun kan avbrytas när som helst 

• ange att materialet kommer att användas till vår c-uppsats och finnas tillgängligt på skolan 

och i databaser på Internet 

• informera om riskerna kring konfidentialitetskravet 

 Konfidentialiteten har varit en utmaning eftersom det finns risk att informanterna känner 

igen varandras berättelser om de läser dem. St:Clara kyrka har tio anställda som arbetat 

tillsammans flera år, några mer än tjugo år. De känner varandra så väl att de kan känna igen 

varandras uttalanden även om de blivit avidentifierade. Problem för informanterna skulle 

kunna uppstå om informanten säger saker som ”avviker” eller ”går emot” chefens åsikter eller 

andra anställda anser att informanten ”bör” tro. Om det går att härleda den informationen till 

informanten kan vi tänka oss att det kan få negativa följder. Det skulle då strida emot god 

forskningssed som uttrycker: ”Du skall inte bedriva din forskning på sådant sätt att andra 

människor kommer till skada”. Om informanten sagt något som ”avviker” eller är ”etiskt 

känsligt” skulle vi tillsammans med handledaren ha gjort en bedömning om det kan skada 

informanten i vår uppsats.  

Vi har varit tydliga med att det inte går att garantera någon fullständig konfidentialitet eller 

anonymitet. Då kan personer ta ställning om de vill vara med eller inte. Informanterna skall 

också veta att om de önskar avbryta intervjun så kommer inte vi, andra informanter, deras 

chef eller annan personal att utöva några påtryckningar eller att det blir efterräkningar.  
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Tidigare forskning 

Empirin har vi delat in under tre teman och den forskning vi presenterar belyser samma 

teman. De teman vi valt är således • motiv och drivkrafter, • bönens betydelse och • tro som 

ett stöd och hjälpmedel i arbetet. Vi har i vår framställning av tidigare forskning inte varit ute 

efter att ge en kortfattad beskrivning av de slutsatser som författaren framställt i studien. Vi 

har varit intresserade av att återge författarens slutsatser mer utförligt för att kunna urskilja 

kategorier och frågeställningar dessa författare beskriver, som kan vara relevanta utifrån vårt 

syfte.  

Motiv och drivkrafter  

Volontärers motiv 1 

Vi har tagit del av artikeln ”Protestant Christian Volunteers in Community Social Service 

Program: What Motivates, Challenges, and Sustains Their Service”. 25 volontärer som arbetar 

inom kristna organisationer i USA har fått beskriva sina upplevelser av vad som motiverar 

dem i deras arbete (Garland, Wolfer, Myers, 2009, s.23). 

Studien bygger på 25 djupintervjuer med kristna volontärer som arbetat eller under en 

längre tid engagerat sig i frivilligarbete. Dessa volontärer arbetade i kyrkor tillhörande den 

protestantiska tron som var belägna inom fyra olika regioner i USA. Intervjuerna innehöll 21 

frågor rörande teman som relationen mellan deras tro och engagemang och vad de ansåg var 

mest tillfredsställande och utmanande inom sitt frivilliga arbete (a.a. s.27). 

Av empirin kunde de som utförde studien särskilja några återkommande teman som rörde 

volontärernas motivation till att utföra arbetet. Dessa var 1) att tjäna Gud, 2) att svara på andra 

människors behov, 3) att få förbättrade relationer till andra människor, 4) att dra andra 

personliga fördelar av arbetet. Dessa teman kunde ibland överlappa varandra.  

 Volontärerna beskrev att deras frivilligarbete var påverkat av deras förståelse, eller 

erfarenhet, av Gud. Det vanligast förekommande svaret på vad som motiverade dem i arbetet 

var att de gjorde det för att svara på ”ett kall” från Gud. Många av dem svarade även att de 

ansåg att de följde instruktioner i Bibeln för hur kristna människor bör handla. (a.a. s.28) 

 Andra volontärer beskrev en känsla av plikt att hjälpa människor i deras kommun eller 

närområde. Några beskrev att de själva varit utsatta och att de därför kände ett behov av att 

hjälpa andra människor, som de tidigare själva blivit hjälpta. Några informanter berättade 

även att de såg arbetet som ett sätt att få dela sin tro med andra människor. Detta kunde 

innebära både att få tillfälle att tala om sin tro med andra och att dela sin tro genom 

kärleksfulla handlingar mot andra människor (a.a. s.29). 
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 Av empirin kunde de som utförde studien även särskilja några återkommande teman som 

rörde vilka hinder volontärerna upplevde i det arbete de utförde. Dessa var upplevelser av 

rädsla, att det kunde upplevas som svårt att sätta gränser i arbetet, ett alltför stort behov hos 

klienter att få hjälp och att det kunde vara svårt att finna tid till att utföra arbetet. 

 De volontärer som hade svårast med att sätta gränser i arbetet var de som i första hand 

utförde arbetet för att svara på ett kall från Gud. Dessa gränser rörde främst hur mycket tid 

informanten lade på engagemang i arbetet, hur mycket energi som lades på arbetet samt hur 

mycket resurser de lade på arbetet (a.a. s.29). 

 

Några slutsatser från studien 

De volontärer som hade svårast att sätta gränser i arbetet var de som i första hand utförde 

arbetet för att svara på ett kall från Gud. Dessa gränser rörde både hur mycket tid man 

arbetade, graden av engagemang samt hur mycket resurser man lade på arbetet. 

Personer som vill rekrytera frivillig arbetskraft från kyrkor kan vinna på att låta volontärerna 

diskutera sin tro sinsemellan i stödgrupper. De kan motiveras av sin tro till att upprätthålla sitt 

engagemang. Enligt författarna finns det många utmaningar i att leda volontärer i arbete. Det 

kräver enligt dem en insikt i vad som motiverar volontärer och vad som kan hjälpa dem när de 

möts av svårigheter i arbetet. Författarna menar att deras studie tyder på att ett effektivt sätt att 

leda volontärer skulle kunna vara att låta dem själva beskriva hur de vill bli ledda i arbetet 

(a.a. s. 37).  

Studien beskriver hypoteser av vad personer som leder organisationer som utför frivilligt 

socialt arbete skulle kunna göra för att rekrytera dessa volontärer samt hur de skulle kunna 

upprätthålla deras engagemang. Författarna menar att deras studie kan bidra med förslag för 

vidare forskning (a.a. s. 37). 

Volontärers motiv 2 

Vi har tagit del av C-uppsatsen ”Kyrkans frivilliga sociala arbete”, från 1999 av Marianne 

Kontio. Hennes syfte var att undersöka vilka drivkrafter som fick människor att engagera sig i 

Svenska kyrkans frivilligorgansation RIA (Råd och Information om Alkoholfrågor) och 

betydelsen av deras kristna grundsyn. RIA hade då 334 anställda och fler än 3600 frivilliga. 

Kontio gjorde först en kort litteraturstudie av frivilligarbete i Sverige för att få en 

övergripande syn. Därefter sex kvalitativa intervjuer med tre anställda och tre volontärer. Alla 

informanterna hade arbetat i RIA minst 1,5 år och i olika delar av organisationen. Alla utom 
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en jobbade med olika former av socialt arbete, såsom behandling, missbruksvård och 

uppsökande verksamhet (Kontio, 1999, s. 9-15). 

I sin uppsats kom hon fram till att samtliga informanter upplevde att ”Jesu och den 

kristna grundsynen är den största drivkraften i det egna engagemanget/arbetet” (Kontio, 1999, 

s. 19)  

Informanterna uppgav att kärleken till Gud gjorde att de ville älska andra och att den 

kristna grundsynen hade betydelse för deras sätt att se människan. Grundsynen gav kärlek, 

respekt och vilja att bemöta varje människas oavsett bakgrund. Den kristna grundsynen 

definierar inte Kontio själv utan låter informanterna göra det (Kontio, 1999, s. 20).  

 

Några slutsatser från studien 

Kontios c-uppsats gav en bild av att den personliga tron ha en betydelse betydelse som 

drivkraft i svenska kyrkan, som S:ta Clara är en del av. Dock inser vi att det är svårt att 

generalisera eftersom det är en kvalitativ studie med endast sex intervjupersoner. Vi förhåller 

oss också med viss kritik till hennes resultat. På 26 sidor har hon också gjort en litteraturstudie 

som tar utrymme. Tidigare forskning, teori och analys har fått mindre. Det, anser vi, påverkar 

reliabiliteten.  

Bönens betydelse 

Bön som ett stöd i arbetet 

Vi har tagit del av en forskningsrapport med rubriken ”Functions of Christian Prayer in the 

Copingprocess”. Syftet med rapporten är att belysa vilken betydelse bönen kan ha för att 

hantera svåra situationer i livet, samt hur effektiva dessa sätt kan vara. Studien är baserad på 

intervjuer med 50 kvinnor och 46 män, i åldrarna 18-67 år. Alla deltagare utom en uppgav att 

de bad ett flertal gånger i veckan och över hälften uppgav att de bad ett antal gånger varje dag. 

(Bade & Cook, 2008, s.125). 

Under början av studien användes en kvalitativ forskningsmetod. Det insamlade materialet 

transkriberades och kategoriserades i olika områden. Informanterna hade berört betydelsen av 

bön på 58 olika sätt, som fick bilda teman. Därefter användes en kvantitativ metod genom att 

utifrån dessa 58 teman framställa frågor. 

Frågorna fick informanterna gradera på en skala mellan ett till fem, beroende på hur stor 

vikt de tillskrev bönen utifrån det givna temat (Bade & Cook, 2008, s. 125). De fyra mest 

effektiva sätten beskrevs av informanterna som 1) Att be Gud om hjälp att ta sig igenom svåra 

situationer 2) Att be till Gud om vägledning att fatta rätt beslut 3) Att ge tacksägelse samt 4) 
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Att få styrka att hantera svåra situationer. De minst betydelsefulla sätten angavs som 1) Att ge 

informanten en ritual att falla tillbaka på 2 ) Att bönen kunde leda till en snabb lösning av 

problemet samt 3) Meditation  (Bade & Cook, 2008, s. 127-128). 

 Svaren kategoriserades och analyserades genom att forskarna skapade en konceptkarta 

över bönens betydelse med hjälp av bipolära dimensioner. Kartan visade vilken riktning 

bönen hade. Den andra konceptkartan var över bönens funktion att hantera olika situationer, 

där bönen delades in i känslomässig hantering, problemhantering, undvikande och 

omvärderande bön. Genom att sätta in svaren från den kvantitativa studien i dessa två 

konceptkartor drog forskarna sina slutsatser - att bönen kan ha betydelse i ett par olika 

områden. 

 

Några slutsatser från studien 

Den första är inom förvissningen att Gud ”fixar” problemet på ett sätt som i slutändan blir 

bäst för individen. Detta ska göra att personen kan gå igenom svåra situationer i tron att Gud 

har en plan.  

Den andra är att bönen kan hjälpa personen att fokusera på nuet och göra det bästa av den 

svåra situationen utan att tappa fokus.  

Den tredje var att bönen har betydelse för att inse vad som är bäst för andra individer, i stället 

för att tänka på vad som är bäst för en själv.  

Den fjärde slutsatsen är att bönen kan hjälpa personer att hitta modet inom sig själva att 

fortsätta kämpa genom svåra situationer (Bade & Cook, 2008, s. 127-130).  

 Vi beaktar att detta är en liten studie med bara 100 personer och att det är svårt att dra 

några generella slutsatser. Forskarna har själva uttalat kritik mot sin egen studie, som de anser 

är för liten för att kunna dra generella slutsatser. 

Att be för andra människor 

2001 publicerade Peter Gubi en rapport - ”An exploration of the use of Christian prayer in 

mainstream counselling”. Han undersökte möjligheten att använda kristen bön i vanlig terapi. 

Peter Gubi menar att det är något som har negligerats länge, men nu är på framväxt.  

 Han utförde sju kvalitativa intervjuer med erfarna terapeuter, alla hade magister eller var i 

doktorat och hade lång erfarenhet av terapi och terapeuter. De intervjuades ålder var 30-70 år 

och ingen av de intervjuade uppgav att de någon gång hade använt bön i terapi. Peter Gubi 

ville se om och eventuellt vilken plats bön kunde ha för klienter och terapeuter. Han valde 

därför att intervjua terapeuter som inte använder bön i sitt arbete. Informanterna hade vitt 
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olika koncept av tro. En var ateist, två humanister, en katolik, en anglikan, en kväkare och en 

ortodox. Personerna i denna urvalsgrupp kom alla från olika universitet i Storbritannien. De 

sju intervjupersonerna arbetade med olika former av terapi; två psykodynamiska, en gestalt, 

och fyra integrativ personcentrerad psykodynamik, en humanistisk/andlig och två personer 

med centrerad jugianterapi (Gubi, 2007, s. 425-426).  

 Intervjuerna transkriberades och tematiserades. Följande fyra teman dök upp. Definition av 

bön, hemlig bön, öppen bön, och etiska konsekvenser. Dessa teman analyserades med hjälp av 

”Grounded Theory”. Analysen resulterade i en definition av bön utifrån informanternas 

berättelser.  

 

Några slutsatser från studien 

Bön kan vara när man antingen själv eller tillsammans med andra kommunicerar med något 

icke fysiskt, som till exempel Gud. 

Bön kan vara ett bra sätt för terapeuten att ta ett steg tillbaka och reflektera över sin process.  

Bön är ett sätt ett erkänna och integrera klientens andliga resurser i terapi. 

Öppen bön kan vara ett sätt att omformulera och tala ut om sina känslor. 

Bön är ok beträffande etiska konsekvenser så länge det finns ett moget medvetande där man 

tar hänsyn till personens andliga utveckling. 

Rådgivaren ska vara öppen för kundens andlighet som då blir en del av rådgivningen (Gubi, 

2007, s. 433). 

 Det är intressant att få lyssna till professionella terapeuter som inte använder bön i sitt 

arbete. Vad säger de om bön som verktyg eller metod i terapeutiskt arbete? Studien visade 

både positiva och negativa synpunkter. Dock förhåller vi oss kritiska till resultatet eftersom de 

intervjuade endast uttalar sig hypotetiskt. Den själavård och de möten med personer i kris som 

alla våra informanter ägnar sig åt, gör dem till en slags terapeuter på fältet, där bön ibland 

ingår i verktygslådan. Författaren till denna artikel, Peter Gubi beskriver att han själv är 

troende kristen. Vi anser därför att vi bör beakta risken att det kan vara så att han som troende 

person skulle kunna ha en grundsyn som innebär en positiv förväntan på bönens betydelse. Vi 

anser att detta skulle kunna påverka den tolkning författaren gör av sina resultat. 

Etiska problem med att använda bön i arbetet 

Vi har läst den vetenskapliga artikeln ”A qualitative exploration into how the use of prayer in 

counselling and psychotherapy might be ethically problematic”. I artikeln berättar terapeuter 

som ber tillsammans med sina klienter om de etiska problem de kan se. Denna artikel är 
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skriven av samma författare som skrivit den artikel vi beskrivit ovan. Vi ansåg att det kunde 

vara intressant att beskriva en studie där samma författare undersökt hur bön kan användas 

inom terapeutiska samtal. Detta efter att han gjort en undersökning där informanterna utgörs 

av terapeuter som har erfarenhet av detta (Gubi, 2009, s. 115). Studiens syfte är att undersöka 

huruvida terapeuter som använder sig av bön i arbetet är medvetna om det etiska problem som 

detta kan medföra. Ett ytterligare syfte är att sortera in empirin i teman för att identifiera vilka 

dessa potentiella problem skulle kunna vara. 

Studiens har en kvalitativ ansats. Materialet har samlats in genom intervjuer med 24 

terapeuter som använder sig av bön i sitt arbete. Intervjuerna baserades på följande 

frågeställningar: Har du några betänkligheter, tvivel eller reservationer mot att använda bön 

inom terapeutiska samtal? (a.a. s. 116). 

Utifrån empirin kunde urskiljas en mängd olika teman som beskrev potentiella problem 

terapeuter såg med att använda bön i arbetet. Ett problem som flera informanter beskrev var 

att bönen kunde förändra klientens bild av terapeuten. Några informanter beskrev att detta 

kunde ske genom att terapeuten genom att be för patienten skulle kunna få en upphöjd 

position i förhållande till patienten (a.a. s. 116). 

Ett annat tema som framkom i empirin var att några informanter kunde se en fara i att 

bönen kunde bli ett sätt för terapeuten att tvinga på andra människor sin tro. Detta genom att 

lägga sina uppfattningar av verkligheten på andra (a.a. s. 116). 

Några informanter beskrev att det kunde bli problematiskt om en terapeut bad för en annan 

person, utan att denne hade gett sitt medgivande till att det skulle ske. En informant hade varit 

med om att en kristen person tagit väldigt illa vid sig när hon frågat honom om han funderat 

på att be tillsammans med sin fru, som informanten visste också var kristen.  

Författaren till artikeln ansåg att detta gav en bild av att det kan vara lätt att göra 

antaganden om andra människors trossystem samt hur dessa människor använder dem för att 

bearbeta svårigheter i livet. Han anser att det är klokt att först undersöka om klienten 

använder bön som ett sätt att hantera svårigheter, innan detta övervägs inom terapin (a.a. s. 

117). 

Författaren belyser även att en risk med att använda bön inom terapi kan vara att bönen 

används för att få Gud att ge stöd till det arbete som utfördes inom terapin. På detta sätt skulle 

Gud kunna rätta till de misstag som kunnat ske inom terapin, eller ta hand om de problem som 

inte tagits upp under samtalet. Detta beskrevs som att Gud användes som ett hemligt vapen 

som kunde användas för att se till att allt ordnade sig. Detta ansåg informanten kunde vara 

farligt eftersom terapeuterna själva bör hållas ansvariga för sitt arbete (a.a. s. 117). 
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Ett tema som beskrevs av informanterna var att bönen kunde användas som en flykt eller 

försvarsstrategi, både av klienterna och av terapeuten. Så skulle kunna ske genom att 

terapeuten eller klienten bad, istället för att tala om ämnen som de upplevde vara svåra att tala 

om (a.a. s. 117). Andra teman var utmaningen i att använda bön eftersom bön kan uppfattas 

som heligt av både terapeuter och patienter. Andra etiska problem beskrevs som att anpassa 

rätt typ av bön efter patientens behov, samt att rutinmässigt be med patienter kom upp som 

teman.(a.a. s. 117). 

 

Några slutsatser från studien 

Författaren beskriver i analysen att han blev förvånad över hur medvetna informanterna var 

om de faror som kunde finnas i att använda bön inom terapeutiska samtal. Några av dessa 

faror fanns tidigare beskrivna inom den aktuella forskningen i ämnet, andra var inte beskrivna 

tidigare (a.a. s. 119). 

Etiska problem med att använda bön i arbetet beskriver författaren i analysen kan vara att 

terapeuten genom bönen kan tvinga på sin tro på patienten, att terapeuten kan göra antaganden 

om att klienter använder bön för att hantera svårigheter i livet, trots att så inte är fallet 

Författaren belyser även att en risk med att använda bön inom terapi kan vara att bönen 

används för att få Gud att ge stöd till det arbete som utfördes inom terapin.. Detta skulle 

kunna vara farligt eftersom terapeuterna själva bör hållas ansvariga för sitt arbete. (a.a. s. 

120). 

Författaren menar att det skulle kunna argumenteras för att resultaten i denna studie tyder 

på att det inte är önskvärt att använda bön inom terapi. Han menar dock att tidigare forskning, 

utförd av honom själv, tyder på att bön kan användas inom terapi om detta sker på ett 

försiktigt sätt. Författaren avslutar med att denna studie endast ger en bild av terapeutens 

erfarenheter och att brukarens erfarenheter av bön inom terapi inte finns beskrivna. Han 

menar att det är omöjligt att avgöra värdet av bön i terapeutiska samtal, samt de etiska 

problem som kan uppstå i och med detta utan att ha med ett brukarperspektiv i studien (a.a. s. 

119). 

Tro som ett stöd och hjälpmedel i arbetet 

2010 kom en rapport från två forskare från Nya Zeeland vid namn Ruth Harrowfield och 

Dianne Gardner - ”Faith at work: stress and well-being among workers in Christian 

Organizations”. Studien behandlar hur personlig kristen tro påverkar hur individer hanterar 

svåra och stressfyllda situationer i sitt liv. Deras forskning baserar sig på 301 individer som 
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jobbar i sammanlagt 27 olika protestantiska kristna organisationer. Av det totala antalet 

individer som deltog gick 83% i kyrkan varje vecka och 93% procent bad en bön minst en 

gång om dagen. Två tredjedelar jobbade heltid medan en tredjedel jobbade halvtid. 

Författarna använde en kvantitativ forskningsansats där de ställde frågor kring hur 

informanterna hanterade stressfyllda och svåra situationer i det dagliga arbetet (Harrowfield & 

Gardner, 2010, s.210).  

De fann en tydlig relation mellan hur bra personerna hanterade svåra situationer i arbetet 

och hur ”mogen tro” de hade. Personer med ”mogen tro” kunde lättare samarbete, söka 

praktiska och emotionella råd från andra och hantera stress. De upplevde att de växte genom 

situationen så att de blev bättre rustade för nästa stressfyllda och svåra händelser (Harrowfield 

& Gardner, 2010, s.212-215).  

Harrowfield och Gardner definierar mognad i tron som att personen dels hade en daglig 

personlig relation till Jesus samt att personen levde ut sin tro på ett sådant sätt att det var 

synligt för andra. De fann också att de som kunde beskrivas som ”mindre mogna” i sin tro 

hanterade de stress fyllda situationerna sämre. 

 

Några slutsatser från studien 

Harrowfield och Gardner förklarar sina resultat med att den individuella kristna tron hjälper 

till att sätta svåra situationer i ett sammanhang, där man kan förstå händelsen i en större 

kontext, vilket underlättar att hantera händelsen på ett bättre sätt. (Harrowfield & Gardner, 

2010, s. 212-216).  

 Vi tycker - och forskarna påpekar själva - att 301 individer fortfarande är ett begränsat 

urval vilket gör att det inte går att generalisera helt. Mer studier skulle behövas göras.  

Teoretiska utgångspunkter 

Som tidigare sagts har vi delat in vår empiri under följande teman • motiv och drivkrafter • 

bönens betydelse och • tro som ett stöd och hjälpmedel i arbetet. Vi har valt teorier som 

belyser dessa teman. Eftersom vi undersökt den kristna trons betydelse för våra informanter i 

deras arbete, har vi funnit teoretiska resonemang som är skrivna av personer som i vissa själva 

är präster eller verkar inom en kristen kontext. Okkenhaug skriver exempelvis en bok som 

riktar sig till själavårdare, ur denna bok har vi funnit ett teoretiskt resonemang kring 

gudsbilder.  

För att belysa våra teoretiska utgångspunkter i ett bredare perspektiv har vi valt att presentera 

Aron Antonovskys teori kring KASAM för att senare undersöka om den personliga tron hos 
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våra informanter ökat deras känsla av sammanhang. Vi har sedan delat in våra resterande 

teorier under KASAM begreppet för att ge en bild av hur den personliga tron kan användas 

för att öka en känsla av sammanhang för individen.  

 Blennberger för ett teoretiskt resonemang kring det kristologiska argumentet. Argumentet 

beskriver att människor kan motiveras till att utföra socialt arbete därför att de vill följa Jesu 

exempel. Detta kan utifrån Antonovskys KASAM begrepp bidra till en ökad upplevelse av 

meningsfullhet för informanten. Vi har även betraktat Berit Okkenhaugs beskrivning av hur 

den personliga tron är kopplad till upplevelser och händelser i människors liv. Detta kan 

utifrån KASAM begreppet bidra till en ökad upplevelse av begriplighet för informanten. 

För att få en bild av hur bönens betydelse kan beskrivas har studerat Göran Callmers idéer om 

att människor bör försöka finna en balans mellan bön och arbete inom sitt diakonala arbete. 

Detta kan utifrån KASAM begreppet bidra till att individen upplever en ökad känsla av 

hanterbarhet. 

Känsla av sammanhang som stöd i arbetet  

Aron Antonovsky har i boken ”Hälsans mysterium” presenterat sin teori om KASAM, känsla 

av sammanhang. En hög känsla av sammanhang kan enligt Antonovsky leda till att individen 

får god motståndskraft mot de utmaningar han eller hon möter i livet. Antonovsky 

intresserade sig för vilka faktorer som befrämjade människors hälsa; han använde sig av ett 

salutogenetiskt synsätt inom sina studier (Antonovsky, 2005, s. 40). De centrala 

komponenterna i KASAM är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 

2005, s. 41). 

 Begriplighet syftar på i vilken utsträckning personer upplever inre och yttre stimuli som 

förnuftsmässigt gripbara. En hög känsla av begriplighet kan för dessa individer innebära att de 

förväntar sig att de stimuli de kommer möta i framtiden är förutsägbara. Detta behöver inte 

innebära att dessa stimuli skulle vara önskvärda för individen. Krig, död eller misslyckanden 

kan förekomma, men en person med hög upplevelse av begriplighet skulle kunna uppleva 

dessa stimuli som begripliga (a.a. s.42). 

 En hög känsla av hanterbarhet kan innebära att individen upplever att han eller hon kan 

hantera svåra situationer eftersom det finns resurser som personen kan använda sig av. 

Antonovsky anser att dessa resurser kan utgöras av en partner, av vänner, kollegor eller Gud – 

någon som individen känner sig kunna lita på (a.a. s.43). 

 En hög känsla av meningsfullhet innebär enligt Antonovsky att individen upplever 

svårigheter i livet som utmaningar, till viss del välkomna. Detta ska inte uppfattas som att en 
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individ med hög känsla av meningsfullhet blir glad när en närstående person blir svårt sjuk. 

Snarare att han eller hon inte undviker att konfronteras med svårigheten, utan kan söka en 

mening i situationen och ta sig igenom den (a.a. s.43). 

 Antonovsky anger även känslan av meningsfullhet som begreppets motivationskomponent. 

Han menar att personer som har en hög känsla av meningsfullhet kan beskriva att de har 

områden i livet som är betydelsefulla för dem, som de är mycket engagerade i. Det personerna 

utförde inom dessa områden kunde de ofta beskriva som utmaningar, som var värda deras 

engagemang och känslomässiga investering (a.a. s.44).  

Gudsrepresentationen- begriplighet 

Berit Okkenhaug för i boken ”Själavård, en grundbok” ett teoretiskt resonemang kring hur 

den personliga tron är kopplad till upplevelser och händelser i människors liv. Okkenhaug 

menar att livet och tron hör ihop. Tron kan inte särskiljas från livet och livet kan inte 

särskiljas från tron. Hon beskriver utifrån ett religionspykologiskt perspektiv hur Gudsbilden 

påverkas av personer i människors omgivning (Okkenhaug, 2004, s.167). 

 Hon ger inledningsvis en bild av skillnaden mellan Gudsbegreppet och 

Gudsrepresentation. Gudsbegreppet beskriver hon som ett logiskt och tankemässigt begrepp 

som är påverkat av kulturens, filosofins och teologins tankar om Gud. Gudsrepresentationen 

hör däremot till den omedvetna delen av personligheten. Enligt Okkenhaug kan det finnas en 

stor skillnad mellan hur personer på ett tankemässigt plan resonerar kring sin tro och hur de 

känslomässigt upplever den. De emotionella aspekterna av tron, Gudsrepresentationen, menar 

hon kan verka som ett slags omedveten teologi som styr hur människor relaterar till den 

kristna förkunnelsen och bibeltexterna (a.a. s. 173). 

Okkenhaug belyser sedan relationen mellan människors Gudsbilder och deras 

livserfarenheter ur ett psykosocialt perspektiv. Hon beskriver att religiösa erfarenheter kan 

förmedlas mellan människor. Traditioner som förmedlas direkt eller indirekt, kan även få 

konsekvenser för hur människor utvecklar sina egna gudsbilder. Hon beskriver att människors 

bakgrund, ålder, kön eller karaktär kan påverka deras inställning till sig själva, Gud och 

omgivningen. Okkenhaug beskriver även att en del av utmaningen inom själavården kan vara 

att hjälpa människor att utforska hur de upplever Gud i sitt inre. Detta bör ske med en öppen 

attityd. Okkenhaug beskriver även att det är viktigt att personer inom själavården tar del av 

varje människas upplevelsevärld innan de börjar ”predika” (a.a. s. 174). 

Okkenhaug avslutar med att beskriva att om Gudsrepresentationen skapas i mötet med 

levande människor, måste den också kunna förändras i mötet med levande människor som 
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tror. Hon menar att troende människors gärningar kan förstärka eller fördunkla det som de 

säger om den Gud de tror på. Hon menar att själavårdare för många människor kan 

representera Guds verklighet i deras liv. Själavårdarens handlingar, attityder och gärningar 

talar sitt djupa och tydliga språk till de människor de möter (a.a. s. 175).  

Att Gudsrepresentationen samstämmer med omgivningens beteende skulle utifrån 

KASAM begreppet kunna ge en ökad upplevelse av begriplighet för informanten. 

Det kristologiska argumentet- meningsfullhet 

Blennberger beskriver att flera motiv kan ligga till grund för det sociala diakonala arbetet. 

Han menar att grundsynen på hur människor bör leva sina liv motiverar individens handlande 

i socialt arbete. En av de grundsyner han presenterar är det kristologiska argumentet. 

Blennberger beskriver vägar inom den kristologiska grundsynden som motiverar personers 

handlande.  

 Det första argumentet innebär att personen utför socialt arbete för att följa i Jesus fotspår. 

Blennberger beskriver att det i evangelierna går att läsa att Jesus var med de fattiga, hjälpte de 

prostituerade, försvarade personer i utsatthet och gav praktisk social hjälp till människor. 

Blennberger berättar att en person som säger sig följa den första vägen hävdar att Jesus 

lämnade ett exempel som andra bör följa (Blennberger, 2008, s.90).  

 Det andra argumentet innebär att personen ser sig som en representant för Jesus på Jorden. 

Argumentet kan sägas motivera människor att genom sina handlingar försöka att representera 

Jesus. Detta kan exempelvis ske genom att personer bedriver socialt arbete. Det som Jesus är 

och gör ska den personen också vara och göra, enligt detta tankesätt. En tanke som ligger nära 

till hans för det synsättet och pelaren är: Vad skulle Jesus göra? När personen funderat ut 

detta försöker han eller hon göra det den tror Jesus skulle ha gjort i samma situation. 

Representationstanken innebär mer än att bara representera Jesus menar Blennberger. Han 

anser att personer som följer denna pelare även anser att Jesus handlar genom sina 

representanter. Detta skulle innebära att när en troende person utför handlingar som syftar till 

att följa Jesus exempel så genomför Jesus dessa handlingar genom denna person 

(Blennberger, 2008, s.90).  

 Blennberger beskriver att en person som motiveras i sitt handlande av det tredje 

argumentet upplever att han eller hon ser andra människor med Guds/Jesus ögon. Detta 

innebär att personen anser sig själv vara en del av Jesus. När de ser andras lidande och behov, 

så är det i själva verket Jesus som ser lidandet och behovet. Resonemanget innebär att när 

personen ser människor i social utsatthet eller människor i nöd motiveras de av att tänka att 
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Jesus ser detta lidande genom deras blick. De blir då motiverade att handla som de tror att 

Jesus skulle ha handlat. 

 Den fjärde argumentet som Blennberger beskriver är att personer ser Jesus i sina 

medmänniskor. Denna tanke bygger på att personer som genom sina handlingar hjälper andra 

människor hjälper Jesus. Blennberger beskriver att inspirationen till detta tankesätt är hämtat 

från Matteusevangeliet 25 kapitel vers 34-40. Jesus talar om vad som händer på sista dagen, 

när varje person som tagit emot Jesus står inför Gud, med orden: 
Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni 

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

kom till mig. Amen säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort 

mot mig. 

Enligt Blennberger menar Jesus att handlingar som riktas emot socialt utsatta även riktas mot 

honom själv. Personer som följer detta argument skulle kunna sägas motiveras av att de 

genom att hjälpa utsatta människor även hjälper Jesus (Blennberger, 2008, s.90-91). 

 Dessa fyra argument utgör det Kristologiska argumentet för att motivera människor till 

handlingar, som syftar till att hjälpa människor i social utsatthet. Dessa fyra argument skulle 

utifrån KASAM begreppet kunna öka individens upplevelse av meningsfullhet, eftersom 

individen enligt detta resonemang kan uppleva att han eller hon är en del av något större. Att 

bli motiverad av Jesus handlingar kan ge en känsla av att individen verkar i ett större 

sammanhang samt att individens gärningar kan motiveras utifrån bibeltexter som kan 

upplevas e legitimitet till individens handlingar. 

 Vi saknar i Blennbergers teoretiska resonemang kritik av det Kristologiska argumentet. 

Blennberger säger inget om det kan finnas eventuella problem i hans resonemang. Att 

representera Jesus, gå i Jesus fotspår eller se med Jesus blick innebär en tolkning av en viss 

del av texten i Bibeln. Olika personer kan bedöma olika delar av bibeln som viktigare än 

andra. Detta tar inte Blennberger upp. Han för inte heller något resonemang om att personer 

kan motiveras av andra budskap i bibeln, som exempelvis kärleksbudskapet. Han belyser inte 

heller att hans fyra Kristologiska argument kan överlappa varandra. Vi anser att det saknas ett 

kritiskt förhållningssätt inom Blennbergers teoretiska resonemang. Vi tycker ändå att det är 

användbart eftersom delar av det kan förklara och bredda vår empiri och sätta det i ett större 

sammanhang. 
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Bönens betydelse - hanterbarhet 

Göran Callmer beskriver i boken ”Diakoni vår tro i handling” sin teori kring hur människor 

bör försöka finna en balans mellan bön och arbete inom sitt diakonala arbete (Callmer, 1995, 

s.49). 

Callmer har hämtat inspiration från Sheila Cassidy, som tänker sig livet som ett kors. 

Korsstammen som visar uppåt, den vertikala komponenten, representerar människors 

förhållande till Gud, vilket innefattar deras böneliv. Korsets tvärslå, den horisontella 

komponenten, representerar människans förhållande till sina medmänniskor (a.a. s.49). 

 Enligt Callmer är en av de svåraste utmaningarna för troende personer, som engagerar sig i 

att arbeta med personer som kan beskrivas som utsatta eller förtryckta, att finna en balans 

mellan bönelivet och arbetet. Han menar att det kanske aldrig går att finna en rätsida på detta 

problem. Detta anser han beror på att ju mer människor ber, desto mer inser de sitt behov av 

att be och ju mer människor arbetar med socialt diakonalt arbete, desto mer känner de sig 

kallade att tjäna (a.a. s.50). 

 Callmer menar att han till viss del har funnit ett svar på detta problem, nämligen genom att 

använda korset som en liknelse för relationen mellan böneliv och socialt ansvar. Han 

beskriver att om korsstammen som pekar uppåt skulle vara smal, måste tvärbjälken vara lika 

smal. Om tvärbjälkens tjocklek gradvis skulle öka, det vill säga om någon skulle försöka bära 

en tung börda av socialt ansvar på ett svagt böneliv, skulle korset möjligen hålla ett tag, men i 

slutändan braka ihop (a.a. s.50). 

Callmer tror att detta sker för människor som uträttar mycket under en begränsad tid, men 

bränns ut efter ett tag, eftersom de går på egen energi. Han anser även att om korsstammen är 

tillräckligt solid och stark, om bönelivet med andra livet är regelbundet och djupt rotat, kan 

även en bred tvärbjälke hållas uppe. Han beskriver detta som att människor då kan bära andra 

människors smärta, eftersom det inte är de själva utan Gud som bär bördan (a.a. s.50).  

Callmers beskrivning av hur bönen används inom arbetet kan utifrån KASAM begreppet 

ge individen en ökad känsla av hanterbarhet. Detta eftersom individen kan bli avlastad genom 

att lägga över sina bördor till Gud samt finna styrka genom att be till Gud och uppleva att 

detta kan ge mer kraft till att orka utföra arbetet. 

Redovisning av empiri 

Vi återger många citat från informanterna, för att du som läsare ska kunna bilda dig en egen 

uppfattning av det som informanterna berättade om under intervjuerna. Patel och Davidson 
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menar att återgivna citat kan ge läsaren en kontakt med informanternas erfarenheter, deras 

begreppsvärld och uppfattningar (Patel och Davidsson, 2003, s.78).  

 Teman är • motiv och drivkrafter, • bönens betydelse och • tro som stöd och hjälpmedel i 

arbetet. Varje tema har fått några underrubriker. 

Våra informanter 

Fyra av informanterna är anställda i S:ta Clara kyrka. Några av dem har arbetat i ungefär tio 

år i kyrkan, medan andra arbetat där under nästan dubbelt så lång tid. De resterande sex 

informanterna arbetar som volontärer. Några volontärer har arbetat i fem år, andra i cirka 15 

år. Flera är volontärer på heltid.  

Informanterna arbetar med en mängd olika sociala projekt. Några med uppsökande 

verksamhet på ”plattan” och Malmskillnadsgatan. Andra som fältmotivatörer för kvinnor, ett 

arbete som kan innefatta både själavårdsarbete och att, till exempel, följa med till socialen. 

Några arbetar i fängelser, söker fondmedel till privatpersoner, ordnar sociala aktiviteter med 

barn och ungdomar eller samlar in pengar till olika projekt i andra länder än Sverige. Några 

arbetar i kyrkan under natten, då de sover tillsammans med hemlösa personer. Samtliga 

informanter beskriver att de är troende kristna.  

Motiv och drivkrafter 

Vi definierar motiv som något som motiverar en person till att vilja börja något och drivkraft 

som något som får personen att vilja fortsätta engagera sig. Flera av intervjupersonerna anger 

att deras kristna tro är både motivation och drivkraft att arbeta i kyrkan. 

Motiv Motiv och drivkraft 

Flera av informanterna beskriver att de inspireras av olika bibelord till att utföra sitt arbete i 

S:ta Clara kyrka. Några beskriver att drivkraften till att utföra arbetet är Gud. En informant 

beskrev även att arbetet i kyrkan gav honom en chans att få dela sin tro med andra. En annan 

beskrev att han ville arbeta i S:ta Clara för att få en chans att hjälpa utsatta människor. 

 Flera av informanterna beskrev att deras kristna tro spelat en avgörande roll för deras val 

att arbeta i Clara kyrka. En säger att han inte skulle vilja arbeta i S:ta Clara om han inte haft 

möjlighet att leva ut sin tro inom sitt arbete: Om jag säger så här. Jag skulle inte arbetat en 

dag i kyrkan om jag inte hade fått leva ut min tro, gå i tro och be för folk. Då hade jag 

troligen startat om firman och kört… 
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 En annan skulle inte kunna ha sin anställning i S:ta Clara, om det inte vore för hans kristna 

tro: Det spelar en jättestor roll, jag skulle inte kunna göra mitt jobb om jag inte hade min tro, 

det är omöjligt. 

 Någon relaterar till ett bibelord: 
O, ja, det är A och O det, alltså för mig betyder den kristna tron allt, det skulle vara helt bortkastat allt 

om det inte vore för tron, jag tänker på det här bibelordet att: Mig förutan, säger Jesus, kunde ni intet 

göra, alltså utan Guds hjälp då så är det här helt bortkastat. 

 En volontär svarar på frågan om kristen tro spelar någon roll i det arbete han gör på 

följande sätt: Nej det skulle det kanske inte göra. Om den här kyrkan skulle bedriva en 

verksamhet utan kristen tro, så kanske jag skulle dra mig för att gå hit och jobba, men jag 

skulle nog fortsätta. 

 Flera av intervjupersonerna beskriver hur de motiveras genom sin kristna tro. En av dem 

vill arbeta i S:ta Clara för att han anser att han kommer i kontakt med människor som är de 

mest utsatta. Han beskriver även att människor kan tillhöra de mest utsatta trots att de har 

ekonomiska resurser: 
När jag började med arbetet då i Clara, både det ideella och det betalda, så kände jag att - jag jobbade 

inom restaurang innan - så kände jag det att, ja, men det är ju här jag ska vara. Det är ju här nöden är som 

störst bland de utsatta. Carl-Erik brukar citera att man ska gå till den lilla människan. Och det är ju väldigt 

intressant för då, lite fördomsfullt, tänker man att det är ju bara Andersson på plattan som tar en snaps, 

eller en sup, men den lilla människan kan ju lika gärna vara Greta på Östermalm som är adlig. Jag tror den 

lilla människan är den här personen som inte funnit Kristus, inte funnit skatten i sitt liv. 

 En informant berättade om hur hennes tro motiverar henne i det arbete hon utför i Clara 

kyrka: Det är ju på grund av det som vi har upplevt med Gud som man ger vidare till andra 

människor. Det är ju kärleken från Gud som gör att man vill göra det man vill göra i kyrkan. 

 En annan beskriver hur hon hämtar inspiration från ett bibelord: 
Jag känner så starkt och bibelordet som är från Matteus 25, det går jag på nästan varenda dag, där det står 

att: Jag var hungrig du gav mig att äta och jag satt i fängelse och du besökte mig, jag var sjuk och så 

vidare och så säger han till slut, det du har gjort emot de allra minsta det har du också gjort mot mig, säger 

Gud. Det är det jag vill göra. 

 En volontär berättade att hans syn på att hjälpa andra människor påverkas av Jesus ord i 

Bibeln: Jesus sa det, inte jag, om man läser Bibeln, kan man direkt tänka att om vi kan hjälpa, 

varför gör vi inte det?  

 Flera informanter berättade att de fick inspiration till att utföra sitt arbete ifrån bibelns 

berättelser om Jesus handlingar. En av dem berättade hur han inspirerades av berättelsen om 

den barmhärtige samariern. En annan om hans syn på att de anställda i S:ta Clara kan omsätta 

Jesus ord i handling. Detta genom att exempelvis vara välkomnande, liksom Jesus var. En 
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informant berättade om hur han har en syn på att de anställda i S:ta Clara fungerar som Jesus 

händer och fötter. 

Drivkraft 

Flera av informanterna beskriver att den kristna tron kan ge dem drivkraft att fortsätta att 

arbeta i Clara kyrka. En av volontärerna, som arbetar på gatan, beskriver detta med orden: 

Drivkraften det är Gud, Gud har ställt mig ute på gatan, det är jag helt säker på.  

 En annan berättar hur han gick in i ett tungomålstalande språk. Han kunde uppleva att han 

talade med Gud i sitt hjärta, så att han blev motiverad till att fortsätta arbeta. En beskrev hur 

Gud ständigt ger kraft att utföra arbetet i S:ta Clara: Varje dag, varje sekund, ger Gud mig 

kraft, så att jag klarar mitt jobb. 

 En informant kunde be om kraft av Gud till att orka utföra sitt arbete och upplevde att detta 

hjälpte henne: 
Ja, jag kan ju tillexempel vara väldigt grinig och trött och orkar inte känns det som att, nä, jag vill inte, så 

ber man att nu vill jag ha kraft ifrån dig, nu vill jag att du är med och hjälper mig. Nu får du sätta foten i 

rumpan och få iväg mig och så går man iväg då och så känner jag hur kraft kommer. 

 En av de anställda i kyrkan beskriver att den slogan S:ta Clara har om ”Jesu ord i 

handling” haft effekt på honom. Att kunna skapa förändring för människor, att nå människor 

på samhällets botten, har varit mycket stimulerande och gett kraft att fortsätta när hans 

energinivå varit låg: Jag är gammal och jag jobbar sju dagar i veckan. Gud ger mig den här 

kraften att hjälpa andra, på det sätt som de behöver hjälp på. Ingen annan kan ge mig den 

här kraften, bara Gud. 

Yrkesroll kopplat till motiv och drivkrafter i arbetet 

Flera av informanterna som är anställda i S:ta Clara kyrka berättade om hur deras kristna tro 

på olika sätt påverkar dem i deras yrkesroll, syn på övertidsarbete och oavlönat arbete: 
Det jag märker också är att tron för mig är en livsstil. Jag tror jag väldigt sällan, kanske om jag är väldigt 

trött, men väldigt sällan tänkt i timmar. Utan det här är livsstil, det är mig väldigt främmande till exempel 

på en ledig dag säg att jag måndag och lördag vilket jag har generellt om någon skulle ringa och säga men 

kan du hjälpa till med det på lördag de finns ingen annan och vi behöver hjälp för det är människan som är 

så ledsen. Jag skulle jag aldrig svara det är min lediga dag, där gör jag icke, nej det blir en livsstil. 

 Mitt under en intervju med en annan anställd informant fick vi en bild av hur han ser på 

obetalt arbete inom S:ta Clara kyrka. En person dök då upp och skulle kolla schemat för vem 

som skulle sova i kyrkan på natten tillsammans med de 15 hemlösa. Informanten: Vem är det 

som är arbetar i natt, ska jag ta det? Svar: det vore ju fantastiskt men, det är ju extra. 
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Informanten: Nej men jag tar det ideellt där, ibland, ibland gör vi ju det, ibland gör vi ju det. 

Jag lägger inget i kollekten på söndag, så kan jag ju jobba i kväll istället. 

Den sista repliken fick alla att brista ut i skratt. Då den andra personen försvunnit fick 

informanten frågan om detta gav en bild av hur hans tro påverkade hans arbete. Svar ja. 

 En annan informant som även han arbetade med att sova tillsammans med hemlösa 

personer i kyrkan beskrev sin syn på detta arbete med orden: Visst är det skönare att sova 

hemma, men hade jag inte tron skulle jag inte tänka så. Ob tillägg finns inte, i himmelska 

världen kanske. 

 På frågan om den personliga kristna tron kan ha några negativa effekter i det arbete 

informanterna utför berättade en av informanterna att han ibland kan ha svårt att sätta gränser, 

till följd av sin tro. Han berättade att detta skulle kunna leda till att han blev utarbetad. 
Ja i någon mån så är det viss konflikt, fast jag tror man lär sig det där ibland så känner man kanske att man 

måste vara tydligare och sätta gränser i vissa lägen och då blir det en konflikt, är det rätt av mig att sätta 

gränser? Man kan ju tillslut vända ut och in å sig själv och bli alldeles utarbetad. 

Bönens betydelse 

Gemensamt för många av informanterna var att bönen på olika sätt har en betydelse för det 

arbete de själva utför i S:ta Clara. Dels beskriver de hur de ber för andra människor då de inte 

är närvarande och dels beskriver de hur de ber för andra människor, tillsammans med dem. De 

beskriver även att de ber för att själva bli hjälpta, till exempel genom att kunna lägga över 

sina sorger till Gud. 

 I intervjuerna framgick att det i informanternas dagliga rutiner ingår två timmars bön varje 

veckodag. En timme tidigt på morgonen innan arbetet börjar och en timme på eftermiddagen. 

Under bönen ber man för dagens händelser, människor som är sjuka, utsatta, som behöver 

hjälp, samt för varandra. I bönen inkluderas ofta några kristna sånger som sjungs för att sätta 

fokus på korset. 
Moder Teresa uttryckte sig så här någon gång. Jag började min dag med att tala med Jesus sedan går jag 

ut på gatan för att möta honom. Det är lite så här, vi börjar varje dag med att tala med Jesus här inne i 

bönen sedan går vi ut på gatan för att möta honom. 

 Morgonbönen hjälper till att sätta rätt fokus på dagen. Eftermiddagsbönen är mer offentlig, 

vem som helst får komma in och be som de önskar. Jo bönen har ju, ju äldre jag blir, ju mer 

känner jag att bönen har en stark inverkan och påverkan, både på mig och på alla andra. 

Bön för de icke närvarande 

Flera beskriver att de inom sitt arbete kan be för andra personer, som inte är närvarande:  
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När vi skiljs åt då ber vi för det, ber för hotet, ber för någon tjej som kanske har blivit svårt misshandlad 

och dött i famnen på en nästan och det här är otäcka saker, som man ser med sina ögon och får så nära 

såhär. Det är inte bara nåt man ser på film, eller ett papper, man läser och då är det jätteviktigt att bönen 

finns. Den har vi alltid med oss och de som är med i teamet i stort sett 99,9 procent, kan man säga, har en 

tro och ber och jag ber jättemycket, så när jag åker hem sedan så är jag i bön, jag tackar herren för det jag 

har fått vart med om, tack för skyddet och tack för det och tackar och tackar och tackar.  

 En annan har bett för en person han träffat under arbetet. Detta tillsammans med andra i 

församlingen under en bönestund, för att be om deras hjälp: 
Jag tog upp det i bönestund, vi har ju bön här varje eftermiddag, jag sa rent ut att jag sitter här i knipa jag 

skulle vilja undra om någon kan hjälpa mig då reste sig en kille från Etiopien och sa att du ska få tre tusen 

av mig och jag trodde han drev med mig, om jag kan få ditt postgiro så ska du få tretusen och det kom och 

sen var han nere en vecka han var som en ny människa, han sa att han kunde inte tro att kyrkan kunde 

ställa upp på det här viset. 

 En informant hanterar den sorg hon kan uppleva efter ett arbetspass genom att lämna över 

dessa känslor till Gud, genom bön: 
Ja så när jag går och lägger mig, då ber jag, det är klart att det finns där, men jag har ingen ångest, ingen 

oro inte, jag känner ingen fruktan och så för det är inte jag som ska bära det, det är Gud som bär det, han 

säger det. Släng över alla våra bördor till honom. 

 Några informanter har berättat om hur de bett för olika objekt eller platser i kyrkan. En 

informant brukar be för kyrkbänkarna före gudstjänster, hans förhoppning är att detta sedan 

på ett positivt sätt ska påverka de människor som sätter sig i kyrkbänkarna: När människor 

kommer där i kyrkbänken så ska de få en upplevelse av frid, harmoni så att de bli mottagliga 

och öppna. 

 En informant berättade om hur anställda och volontärer i S:ta Clara kyrka under en 

högmässa bett över den fikavagn som används i det utåtriktade arbetet på plattan. Han 

beskriver även hur han ser på effekten av bön inom Clara kyrka. 
Vi fick en ny vagn ner till plattan, då, folk tycker säkert att vi är galna. Men vi tog fram vagnen, den här 

vagnen som vi har brödet, fyller med bröd och kaffe och te. Då tar vi fram brödet på högmässa och stället 

vi den upp bredvid altaret och så går prästerna och ideella och verkligen ber att den ska ge frukt. Att det 

inte bara ska ge det här köttsliga brödet, men även det andliga brödet. Jag tror att skulle vi inte göra såna 

saker, skulle vi inte be för, be för saker och ting här i kyrkan, att ljudet ska fungera att saker och ting ska 

rulla på, så, så tror jag, rulla på eller inte bli samma resultat. Jag tror inte det skulle bli samma frukt helt 

enkelt. 

Bön för de närvarande 

Några av informanterna berättade om hur de bett för andra människor, tillsammans med dem. 

En av de anställda ser på bönen som ett arbetsredskap. Hon beskriver även att hon kan 
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uppleva att hon inte behöver kontakta personen lika ofta om denna person har en relation med 

Gud, eftersom Gud då omslutit personen i bönen: 
Bara det här enkla att be en bön, att det gör så himla mycket, och det kan vara allt ifrån att någon är 

mordhotad, någon vill bli fri sitt drog missbruk att man kan be en bön för den personen och veta att Gud 

kommer att verka i den är personens liv. Det är verkligen ett bra arbetsredskap att man även kan lämna 

över personen till Gud att jag inte behöver, det är jätte bra att ha kontakt men jag kan inte ha kontakt och 

ringa personen varje dag utan jag vet att han eller hon, Gud har omslutit den personen i bönen.  

 En informant ber för personer tillsammans med dem i sitt arbete i häktet. En annan 

berättade att hon ibland ber med de kvinnor hon möter i sitt arbete. Hon berättade att hon ofta 

börjar med att samtala om de problem kvinnan kanske vill ta upp och att hon sedan kan fråga 

om de ska be tillsammans.  

En beskrev att hon upplevde att bönen kunde innebära en möjlighet att få önska någon gott, 

men att man måste närma sig bönen med försiktighet: Alltså det betyder ju jättemycket att 

kunna släppa taget och önska någon annan människa gott. Sedan får man ju ta i det lite 

försiktigt sådär, som man inte blir rädda. En låg nivå, kunna omfamna. 

Tro som stöd och hjälpmedel i arbetet 

Den kristna tron kunde också vara ett hjälpmedel i arbetet. För att avlasta bördor eller känna 

stöd i hotfulla situationer. Tron kan även fungera som ett verktyg, som en hjälp att motivera 

andra människor till förändring. 

 

Stöd för informanten 

En av de anställda berättade att hans tro kan göra att han lättare kan hantera stick, hugg och 

slag från andra personer eftersom hans tro leder till att han upplever försoning, förlåtelse och 

att kunna lämna saker bakom sig. I bästa fall kan han lära sig något och korrigera sitt 

beteende. Han beskriver även hur han försöker förlita sig på att dessa situationer ska ordna 

sig: Försöka ha en tro på Gud, tro på Jesus instruktioner, tro på apostlarnas instruktioner, 

tro på att det ska samverka till det bästa, att det ska bli bra helt enkelt, att det ska ordna sig. 

 Några har under hotfulla arbetssituationer i funnit stöd i sin tro och en upplever att tron 

förändrar honom som person och gör honom lugnare: 
Jag kan ha lätt att bli arg, men sedan jag kommit hit till kyrkan har jag blivit jättelugn, tron lugnar mig. 

Det blir en förändring i kroppen, eller i hjärnan. Jag blir jättelugn och snäll, inte som förut, det är på grund 

av kyrkan, att jag kommit hit och blivit mer troende.  

 Vid ett tillfälle hade en av informanterna blivit hotad med en pistol utanför kyrkan:  
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Jag har en favorit film, det är Passion of the Christ, om hur Jesus var behandlad och för min Herre som 

blir behandlad så, är jag beredd att ta en fläsk läpp och ett blå öga, sedan är jag ute så mycket så jag blir 

kanske inte så rädd på samma sätt. Jag hinner inte uppfatta det när det händer vanligtvis. 

 En informant beskrev hur han under en hotfull situation i arbetet talade med Gud för att 

känna stöd. Han upplevde även att han fick stöd från Gud i denna situation. En annan beskrev 

att han kunde uppleva att hans tro kunde vara ett stöd under olika utmaningar i arbetet.  
Jesus pratade om den här klippan, att man står på, att man bygger sitt hus på en klippa och inte på en 

sandstrand. Tron är verkligen, bibel och ordet är verkligen klippan. Står man fast i ordet, står man fast i 

sin tro på Jesus, kan man även möta där stormiga och blåsiga världen och då menar jag  de här 

utmaningarna,  jag har tom blivit hotad här i kyrkan. 

Hjälpmedel i möten med andra 

Flera av informanterna intygade om trons betydelse som ett hjälpmedel i arbetet. Den kristna 

tro de förmedlar kan hjälpa andra människor, tron kan fungera som en inre motivation till 

förändring. En av informanterna beskrev att hennes tro kunde vara ett hinder i arbetet - en av 

hennes tidigare kontakter ville inte prata med henne längre, sedan hon blivit kristen. En annan 

upplever att han som kristen kan hjälpa människor i sitt arbete, genom att förmedla tro till 

dem.  
Jag tycker egentligen inte riktigt om att säga såhär men  jag har ju sett missbrukare som kanske kanske 

gått på heroin i tjugo trettio år,  de sociala myndigheterna har gett upp för länge sedan, så möter de Jesus 

och tar in Honom i hjärtat och hjärtat förändras och motivationen bli en annan och då. Då händer det 

något. Det går liksom inte bara att om jag skulle klappa om människor hela tiden och uppmuntra dem på 

ett mänskligt sätt, Utan dom har fått ett nytt liv som pulserar där inne. Det är jätte viktigt. 

 Några informanter har använt sig av sin tro i möten med andra, genom att till exempel 

berätta om sin tro under själavårdssamtal. En berättar hur hon använder sig av sin tro för att få 

de tjejer hon möter i sitt arbete att förändra sin livssituation. Hon beskriver även sin bild av på 

vilket sätt man bör missionera: 
Utan den tro och den styrka som jag får av Jesus hade jag inte stått eller orkat med det, utan, alltså jag 

använder ju min tro för att sen kunna försöka få tjejerna att kunna lämna sitt destruktiva liv. Jag säger 

alltid till, vi får inte slå bibeln i skallen på någon tjej, utan det är dem, vi kommer till tjejerna, vi ska 

lyssna på dem. Vi måste lära oss att lyssna inte bara prata om, du måste bli frälst. Det kanske man gör 

senare, men då ska du byggt upp ett väldigt starkt förtroende för tjejen, hon ska kunna våga öppna sig och 

sen, sen kommer de och det har jag fått varit med om många gånger. 

 En har haft svårt att få kontakt med en tidigare vän med anledning av att hon nu är troende: 
Hon frågade ”vad roligt att du har fixat dig” och då berättade jag om min tro och så här direkt förändrade 

hon sig. Men det då blir det ju ett hinder för att hon inte vill ha kontakt. Så det är ju ett hinder, och det är 

ju lite tråkigt.  
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 En av informanterna beskrev hur han vill bemöta människor i sitt arbete och ger sin syn på 

att de som arbetar i kyrkan fungerar som Jesus förlängda arm: 
Det är vi som är Jesus här, det är vi som är hans händer och fötter, det är vi som är hans hjärta, det är vi 

som är hans ögon. Som ser människor som har behov och det är vi som då kan be om att få förmedla 

någonting, som kan möta den här människans behov och det kanske bara är en vänlig blick, att bli sedd 

som du kanske själv har upplevt att du i bästa fall blivit vänlig bemött? Allt som ni vill att människor ska 

göra för er, ska ni också göra för dem. 

Analys 

Vi har analyserat empirin genom att koppla den till tidigare forskning och teoretiska 

resonemang. Vi följer härvid de teman vi valt i redovisningen av empirin. Vi har även liksom 

under vår beskrivning av teoretiska utgångspunkter försökt att sätta vår analys i relation till 

KASAM begreppet. Vi har då försökt att koppla våra teman till beståndsdelarna i KASAM 

vilka utgörs av meningsfullhet, hanterbarhet samt begriplighet. Detta eftersom vi anser att 

detta kan ge ett vidare perspektiv till vår analys.  

 Ibland har vi funnit att vi kunnat finna klara kopplingar mellan dessa kategorier, i andra 

fall har vi funnit att det varit mer en av dessa kategorier kunnat kopplas till flera beståndsdelar 

i KASAM. 

Motiv och drivkraft 

Flera av informanterna beskriver att de inspireras av olika bibelord till att utföra sitt arbete i 

S:ta Clara kyrka. Några beskriver att drivkraften till att utföra arbetet är Gud. En informant 

beskrev även att arbetet i kyrkan gav honom en chans att få dela sin tro med andra. En annan 

beskrev att han ville arbeta i S:ta Clara för att få en chans att hjälpa utsatta människor. 

 Tidigare forskning pekar på att troende volontärer även inom andra kristna organisationer 

motiverats i sitt arbete av att tjäna Gud, fått bättre relationer till andra människor, inspirerats 

av bibelord till att utföra arbetet och fått dela sin tro med andra människor (Garland, Wolfer, 

Myers, 2009, s.23). 

 Flera av våra informanter har beskrivit att deras tro påverkar deras inställning till att arbeta 

utöver sina ordinarie arbetstider eller arbeta utan betalning. En informant berättade att han 

kunde ha svårt att sätta gränser i arbetet och att detta skulle kunna leda till att han blir 

utarbetad.  

 Den forskning vi hänvisat till ovan visade att de volontärer som hade svårast att sätta 

gränser i arbetet var de som i första hand utförde arbetet för att svara på ett kall från Gud. 

Dessa gränser rörde både hur mycket tid man arbetade, graden av engagemang samt hur 
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mycket resurser man lade på arbetet. Vi anser att tidigare studieresultat ger bilden av att den 

informant som upplevde att han till följd av sin tro hade svårt att sätta gränser i arbetet 

möjligen inte är ensam i detta. (a.a. s.23). 

  De personer som uppgav att de arbetade utöver ordinarie arbetstider eller utan betalning 

kanske även de riskerar att få svårt att sätta gränser i arbetet. Såväl i arbetstid som i 

ekonomisk ersättning. En risk med att använda den egna tron som drivkraft eller motivation i 

arbetet skulle även kunna innebära att gränserna mellan fritid och ledighet suddas ut. Detta 

uttrycker en informant med att ”tron blir en livsstil.”. 

 Vad informanterna beskriver går även att relatera till Kantinos C-Uppsats där hon menar 

att den personliga tron har betydelse som drivkraft för de personer hon undersökte. Hon 

menar även att hennes informanters största drivkraft till arbete var Jesus. Vi tolkar att det 

också går att koppla till vad en del av våra informanter sa vara Gud som drivkraft (Kontio, 

1999, s. 20). 

 

Tro och livsstil 

Flera av informanterna har beskrivit att de hämtar inspiration till att utföra sitt arbete från 

bibeltexter. De vill omsätta Jesus ord i handling samt hjälpa de mest utsatta. Flera av har gett 

liknande beskrivningar av hur de ser på obetalt arbete.  

 Okkenhaug för ett teoretiskt resonemang kring hur religiösa erfarenheter kan förmedlas 

mellan människor. Hon menar Gudsrepresentationen kan skapas i mötet mellan människor 

vilket innebär att den även kan förändras i mötet med andra människor som tror. Hon 

beskriver att troende människors handlingar kan förstärka eller fördunkla det de säger om den 

Gud de tror på. Gudsrepresentationen kan verka som ett slags omedveten teologi som styr hur 

människor relaterar till den kristna förkunnelsen och bibeltexterna (Okkenhaug, 2004, s.167). 

 De som arbetar i S:ta Clara har således förmodligen en Gudsrepresentation som påverkar 

hur de relaterar till bibeltexter. Det skulle även kunna vara så att de som arbetar i S:ta Clara 

förstärker denna Gudsrepresentation hos varandra genom att berätta hur de själva relaterar till 

bibeltexter. Vi tror även att det skulle kunna vara så att de som arbetar i S:ta Clara förstärkt 

Gudsrepresentationen hos varandra med de handlingar de utför. Genom att bedriva socialt 

arbete har de möjligen förstärkt sin bild av att en troende kristen bör engagera sig för de mest 

utsatta, samt att Gud är en person som gör detta. Flera informanter har beskrivit att de genom 

sitt arbete omsätter Jesu ord i handling.  
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 Vi tolkar det som att detta skulle kunna bidra till att de som arbetar i S:ta Clara kan 

använda sin tro som motiv och drivkraft i arbetet. Kanske skapas en kultur inom S:ta Clara 

där engagemang väcker mer engagemang. Gudsrepresentation av en hjälpande Gud blir än 

starkare vilket leder till att de engagerar sig än mer. 

 Detta skulle utifrån KASAM begreppet kunna ge individerna en ökad upplevelse av 

begriplighet, eftersom de handlingar de utför anses konsekventa utifrån deras 

gudsrepresentation. Denna upplevelse skulle även kunna förstärkas då personer i omgivningen 

till synens motiverar sitt handlande på samma sätt som dessa individer. 

 Informanterna skulle kunna vara medvetna om att de, som representanter för kyrkan, 

förmedlar en bild av kristen tro eller en bild av Jesus till de personer de möter och försöker 

hjälpa genom sitt arbete. Det verkar åtminstone så då de beskriver att de genom sitt arbete 

omsätter Jesus ord i handling och är Jesus händer och fötter. Möjligen är de personer som 

arbetar inom S:ta Clara medvetna om att de genom sina handlingar och sitt sociala arbete ger 

en positiv bild av Jesus. Detta skulle då kunna innebära att de också är medvetna om att de 

genom sina handlingar bedriver mission. Flera informanter har uttryckt att de ser arbetet i S:ta 

Clara kyrka som en möjlighet att få dela sin tro med andra människor. Men om de därför 

medvetet skapar en positiv bild av Jesus hos människor de möter kan vi endast spekulera i.  

Blennbergers kristologiska argument 

Blennberger beskriver fyra argument som kan verka som motiv och drivkrafter. Vi tycker att 

det går att skönja alla fyra pelare i vår empiri. 

 Enligt det första argumentet (1) utför en person socialt arbete för att följa Jesus fotspår 

(Blennberger, 2008, s.90-91). En av informanterna beskriver att han inte skulle arbeta i Clara 

kyrka om han inte fick ”leva ut sin tro, gå i tron och be för folk”. En möjlig tolkning är att 

personen är driven av önskan att vandra i Jesus fotspår, det vill säga be för folk som Jesus 

gjorde och leva ut sin tro som Jesus levde ut sin tro. Vi tolkar det även som att informanten 

anser att S:ta Clara tillåter informanten att vandra i Jesus fotspår, därför jobbar personen kvar 

där.  

Flera informanter beskriver även att de fick inspiration till att utföra sitt arbete ifrån bibelns 

berättelser om Jesus handlingar. En av dem berättade om hur han inspirerades av berättelsen 

om den barmhärtige samariern. En annan berättade om hans syn på att de anställda i S:ta 

Clara kan omsätta Jesus ord i handling. Detta genom att exempelvis vara välkomnande, 

liksom Jesus var. Detta tolkar vi som att flera informanter hämtade inspiration från bibelns 
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texter till sitt arbete i S:ta Clara. Vi anser att detta överensstämmer med Blennbergers 

beskrivning av det första argumentet, att vandra i Jesus fotspår.  

 Det andra argumentet beskriver Blennberger som att personer kan drivas av att de vill 

representera Gud (Blennberger, 2008, s. 90-91). Detta skulle kunna tolkas som att omsätta 

Jesus ord i handling. 

 En informant berättar om tron som livsstil, där personen exemplifierar detta med att han 

inte skulle neka en hjälpbehövande på sin lediga dag. En möjlig tolkning är att personen 

önskar representera Jesus livsstil genom sitt liv. Att inte neka en hjälp behövande på 

informantens lediga dag går att tolka som att informanten tänkt ”vad skulle Jesus ha tänkt 

eller gjort”? Om informanten då kom fram till att Jesus inte nekade hjälp om han var ledig 

eller trött, då vill informanten representera samma livsstil.  

 En informant beskrev hur han vill bemöta människor i sitt arbete utifrån sin kristna tro. 

Detta relaterar han även till sin syn på att de som arbetar i kyrkan fungerar som Jesus 

förlängda arm. 
Det är vi som är Jesus här, det är vi som är hans händer och fötter, det är vi som är hans hjärta, det är vi 

som är hans ögon. Som ser människor som har behov och det är vi som då kan be om att få förmedla 

nånting, som kan möta den här människans behov och det kanske bara är en vänlig blick, att bli sedd som 

du kanske själv har upplevt att du i bästa fall blivit vänlig bemött? Allt som ni vill att människor ska göra 

för er, ska ni också göra för dem. 

 Vi tolkar det som att informanten tänker sig att han representerar Jesus när han säger att det 

är vi som är Jesus här. När en person blir Jesus förlängda arm är det i själva verket Jesus som 

gör handlingen genom deras liv. Därmed blir informanten motiverad till handlande och 

känner sig som ställföreträdande Jesus. Detta karaktäriserar representationstanken 

(Blennberger, 2008, s. 90-91).  

 Blennbergers teoretiska resonemang kring det tredje argumentet (3) handlar om att se 

andra genom Guds/Jesus ögon. När personen identifierar ett socialt utsatt behov så är det i 

själva verket Jesus som ser (Blennberger, 2008, s. 90-91). En av informanterna beskriv 

motivationen att stanna i S:ta Clara kyrka: "jag kände det är ju här jag ska vara. Det är ju här 

nöden är som störst bland de mest utsatta”. Informanten beskriver även sin ändrade 

uppfattning om vem som är utsatt. Från att se den lilla människan som ”tog en sup på plattan” 

som den mest utsatta, till att se ”den lilla människan är den personen som inte funnit Kristus, 

inte funnit skatten i sitt liv” och att även ”Greta på Östermalm som är adlig” kan tillhöra en 

av dessa människor. En informant beskrev att hon varje dag hämtade inspiration från 

bibelordet som hon beskriver som att det du gjort för de allra minsta. Det har du även gjort 
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för mig. Detta anser vi skulle kunna ge en bild av att hon motiveras av det fjärde kristologiska 

argumentet i sitt arbete i S:ta Clara. 

Motiv och drivkraft kopplat till meningsfullhet  

Antonovsky beskiver att personer som upplever en hög känsla av meningsfullhet kan beskriva 

att de välkomnar svårigheter i livet i den mening att de kan finna en mening i dem och 

möjligen även en väg igenom dem. Han beskriver även att motivationen till att utföra 

handlingen kan bidra till en ökad känsla av meningsfullhet.   

 Vi anser att våra informanter skulle kunna ha upplevt en ökad känsla av meningsfullhet i 

sitt arbete till följd av att de exempelvis hämta inspiration från Jesus handlingar kunnat sätta 

sitt eget sociala arbete i ett vidare perspektiv. Att hämta inspiration ur bibeltexter kan 

exempelvis innebära att individen upplever att de får en ökad känsla av meningsfullhet, 

eftersom de då kan använda exempel i bibeln på hur Jesus utförde socialt arbete som 

argument för sina egna handlingar. Att informanterna skulle kunna uppleva att de inte bara 

hjälper sona medmänniskor utan även den Gud de tror på skulle även kunna öka känslan av 

meningsfullhet för informanten. 

Bönens betydelse 

Stöd för informanten 

Flera informanter upplevde att bönen hade stor betydelse i svåra situationer, som när personer 

varit utsatta för grov misshandel, hot, djupt involverade i missbruk och i ekonomisk knipa. 

Bönen hjälpte i dessa situationer på olika sätt beroende på situation. En informant beskrev att 

bönen hade betydelse för att han själv skulle kunna släppa taget. Vi tolkar det som att släppa 

taget om den svåra situationen och inte behöva gå och bära på den själv. Samma informant 

beskrev sedan övertygelsen att Gud kommer att verka i personens liv, att Gud omsluter 

personen. Vi förstår det som att informanten tycker att Gud har den bästa lösningen och 

genom bön går det att vila i den lösningen och släppa taget. Bönen blir ett arbetsredskap för 

att kunna lämna över personen till Gud enligt informanten. 

 Tidigare forskning angående bön som ett sätt att hantera svårigheter, pekar på att bön kan 

hjälpa. Det mest effektiva sättet är helt enkelt att be Gud om hjälp. (Baad & Cook, 2008, 

s.125). Visserligen var det ett resultat av en kvalitativ studie där generaliserbarheten är svår 

att göra. Men 100 personer från många olika organisationer deltog i studien, som gav ett 

samstämmigt svar (Bad & Cook, 2008, s.125). Samma studie visar att bön har betydelse i tron 

att Gud fixar problemet på bästa sätt för individen. En del av vår empiri tycks peka i samma 
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riktning. Vi noterar vi att bönen också skapar känslan hos socialarbetaren att kunna lämna 

över till Gud och själv släppa taget. 

 Från en av våra informanter förstår vi att bön ger styrka när man är för trött och orkeslös 

att fortsätta. Det stämmer överrens med resultatet från samma forskningsrapport, att bön kan 

få personer att kämpa vidare i svåra situationer (Bad & Cook, 2008, s.125). 

 Det går också att tolka empirin som att bön är ett sätt för informanten att vidga tanken. Få 

ett större perspektiv som hjälper informanten att lämna över situationen till Gud. Det stämmer 

med Peter Gubis: ”An exploration of the use of christian prayer in mainstream counselling” 

där han menar att professionella terapeuter anser att bön är ett sätt att ta ett steg tillbaka och 

reflektera över sin process.  

 Detta anser vi ger en bild av att informanterna genom att använda bön kan använda en 

ökad upplevelse av hanterbarhet i sitt arbete, utifrån Antonovskys beskrivning av KASAM 

begreppet. 

Etiska problem med att använda bön i arbetet 

Något som framgick av vår empiri var att flera informanter inom sitt arbete ber tillsammans 

med andra människor. En av de anställda i S:ta Clara berättade att hon kunde använda bönen 

som ett arbetsredskap. Hon uppgav att detta bidrog till att hon inte behövde kontakta personen 

hon bett för lika ofta, eftersom Gud omslutit personen i bön. Hon beskrev även att hon skulle 

vilja kontakta de personer hon bett för oftare, men att hon inte har möjlighet att kontakta dessa 

personer varje dag.  

 Tidigare forskning belyser att en risk med att använda bön inom terapin kan vara att bönen 

används för att få Gud att ge stöd till det arbetet. Gud skulle rätta till misstag inom terapin, 

eller ta hand om problem som inte tagits upp. I den forskning vi tagit del av beskrevs detta 

som att Gud används som ett hemligt vapen, för att se till att allt ordnar sig. Detta ansåg 

informanten kunde vara farligt eftersom terapeuterna själva bör hållas ansvariga för sitt arbete 

(Gubi, 2009, s. 115). 

Informanten vi talat med uttryckte att hon använder bönen som ett arbetsredskap. Det anser 

vi ger en bild av att hon använder Gud som ett stöd för det arbete hon utför inom S:ta Clara. 

Hon angav även att hon kunde uppleva att Gud genom bönen omslutit personen hon bett för, 

vilket bidrog till att hon inte behövde kontakta personen lika ofta. Detta skulle kunna tolkas 

som att hon upplever att hon kan ta mindre ansvar för de personer hon möter i sitt arbete, 

eftersom hon kan lägga en del av detta ansvar hos Gud. Detta är ett av de etiska problem med 

att använda bön i arbetet som belyses inom tidigare forskning. (a.a. s. 117).   
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En annan informant beskrev att bönen kunde innebära en möjlighet att få önska en annan 

människa gott. Men att man måste närma sig bönen med försiktighet, så att människor inte 

blir rädda. 

Ett av de etiska problemen med att använda bön inom terapeutiska samtal som beskrevs 

inom tidigare forskning, är att bönen kan bli ett sätt för terapeuten att tvinga på sin tro på 

andra människor. I denna forskning framgick även att en del personer ansåg att det kunde vara 

problematiskt att be för andra människor inom arbetet, om de inte gett sin tillåtelse. Det kan 

vara alltför lätt att göra antaganden om andra människors trossystem och hur de använder dem 

för att bearbeta svårigheter i livet. Författaren beskriver att han anser det vara klokt att 

undersöka om klienten använder bönen som ett sätt att hantera svårigheter i livet, innan detta 

övervägs inom terapin (a.a. s. 116). 

Vi tror att detta kan vara något som de personer som arbetar inom S:ta Clara måste ta 

hänsyn till även om de inte arbetar som terapeuter. Men insikten tycktes ändå finnas hos några 

av våra informanter. 

Relationen mellan bön och arbete 

Av vår empiri framgick att bönen inom Clara kyrka får stort utrymme. Informanternas rutiner 

innefattar två timmars bön varje dag. En informant berättade att hon ber under arbetets gång, 

när hon upplever otäcka saker under arbetet. Hon beskriver att hon anser det jätteviktigt att 

bönen finns och att de alltid har den med sig i arbetet. En annan informant beskriver att hon 

kan hantera de känslor av sorg hon kan uppleva efter ett arbetspass, genom att lämna över 

dessa känslor till Gud. Hon beskriver att hon då kan uppleva att det blir Gud som bär dessa 

bördor, istället för att hon själv bär dem. Flera informanter beskrev bönen som ett sätt att få 

drivkraft till att utföra sitt arbete. En berättade att hon kan be Gud om kraft då hon är trött och 

inte har lust att utföra sitt arbete och sedan uppleva hur kraften kommer. 

 Göran Callmer beskriver att det för personer som utför socialt diakonalt arbete bör finnas 

en balans mellan bön och arbete. Han menar att personer som har ett stort engagemang för 

utsatta personer även behöver ha ett djupt och regelbundet böneliv för att orka hålla uppe 

detta engagemang. Han beskriver detta som att personer som har ett rikt böneliv kan lämna 

över sina bördor till Gud, så att de inte själva behöver bära dem. Han beskriver även att 

personer som inte har ett rikt böneliv inte orkar engagera sig för andra människor i samma 

utsträckning (Callmer, 1995, s.50). 

 Callmers beskrivning anser vi till viss del stämmer överens med det våra informanter 

berättat. I vår empiri har framkommit att flera av volontärerna och de anställda arbetat under 
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en längre tid i S:ta Clara, några så länge som tjugo år. Det är inte ovanligt att de ber två 

timmar under en arbetsdag, vilket ger en bild av att de har ett regelbundet böneliv med mycket 

tid på bön. Detta skulle kunna innebära att de genom sitt rika böneliv fått kraft att orka 

upprätthålla sitt engagemang under en lång tidsperiod.  

 En av informanterna har beskrivit att hon efter ett arbetspass upplevt att hon kan lämna 

över sina bördor till Gud. Även detta stämmer med Callmers beskrivning. Personer orkar 

engagera sig mer, eftersom de kanske inte blir lika nedtyngda av att se andras lidande när de 

kan lasta av sådana sorger. Flera informanter berättade att de kan be Gud om kraft att orka 

utföra sitt arbete i S:ta Clara kyrka. Detta skulle utifrån Callmers beskrivning kunna liknas vid 

att de inte bara går i egen energi utan använder Guds kraft i arbetet.   

 Vi anser dock att Callmer inte tagit hänsyn till att det finns personer som inte är troende 

och som likafullt engagerar sig för socialt utsatta människor under långa perioder. Det talar 

emot resonemanget att personer utan bön inte har tillräcklig kraft (Callmer, 1995, s.51). 
 

Bönens betydelse kopplad till hanterbarhet 

Antonovsky beskriver att personer som upplever en hög känsla av hanterbarhet kan uppleva 

att det har resurser i sin närhet som de kan utnyttja för problemlösning. De har även en 

upplevelse av att dessa resurser går att lita på. Vi anser att våra informanters användning av 

bön i arbetet skulle kunna sägas öka deras känsla av hanterbarhet. Detta genom att bönen ger 

dem kraft till att utföra arbetet. Vi anser även att individens upplevelse av hanterbarhet skulle 

kunna öka genom att de upplever att de genom bönen kan lämna över egna upplevelser av 

sorg till Gud. Vi anser även att våra informanter gett en bild av att de anser att de kan lita på 

användningen av bön som en resurs i den mån att de tidigare använt sig av bön och då 

exempelvis funnit att de fått mer kraft till att utföra sitt arbete. Våra informanter har även 

beskrivit att de genom bönen upplevt att de har ett arbetsredskap som gör att de kan ge andra 

människor en resurs, genom att Gud omsluter dessa personer med bön. Bönen kan även vara 

ett att för individen att komma i kontakt med sin tro. Detta kan leda till att även tron som ett 

stöd i arbetet är kopplat till individens upplevelse av hanterbarhet. Genom bön har exempelvis 

våra informanter beskrivit att de fått kraft ifrån Gud. 

Tro som stöd och hjälpmedel i arbetet 

Att tron kan vara en hjälp eller stöd vid svåra situationer som kan uppstå i arbetet är något 

flera av informanterna uttryckt. En informant beskriver det som lättare att hantera stick, hugg 

och slag från andra eftersom hans tro leder till att han upplever försoning, förlåtelse och 
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förmåga att kunna lämna saker bakom sig. Samma informant säger sig även tro på att allt 

samverkar till det bästa för att hantera de svåra situationerna.  

Det är i linje med vad forskningsrapporten ”Faith at work: stress and well-being among 

workers in Christian Organizations” säger om att individuell kristen tro hjälper till att sätta 

svåra situationer i ett sammanhang, där man kan förstå händelsen i en större kontext vilket 

underlättar för att hantera händelsen på ett bättre sätt. Samma informant beskriver även att han 

i bästa fall kan lära sig något och korrigera sitt beteende. Ordet korrigera kan man tolka som 

att informanten syftar till framtiden, till det förflutna eller till både delarna. Oavsett vilket går 

det att tolka som att informanten försöker lära sig något för att bättre hantera situationen 

framåt. Det här stämmer överrens med tidigare forskning om hur tro kan påverka stress och 

välmående hos kristna arbetare i kristna organisationer. En av informanterna berättade att 

hans tro förändrar honom som person och gör honom lugnare.  
Jag kan ha lätt att bli arg, men sedan jag kommit hit till kyrkan har jag blivit jättelugn, tron lugnar mig. 

Det blir en förändring i kroppen, eller i hjärnan. Jag blir jättelugn och jättesnäll, inte som förut, det är på 

grund av kyrkan, att jag kommit hit och blivit mer troende.  

  En informant berättar att han blivit hotad med en pistol utanför kyrkan. På frågan hur han 

hanterade denna situation svarade han: 
Jag har en favorit film, det är Passion of the Christ, om hur Jesus var behandlad och för min Herre som 

blir behandlad så, är jag beredd att ta en fläsk läpp och ett blå öga och sedan är jag ute så mycket så jag 

blir kanske inte så rädd på samma sätt. Jag hinner inte fatta vanligtvis.  

 Några saker går att tolka från situationen med pistolhot. En är stressen att bli hotad med 

pistol, den är det nog få som inte delar. Annat är att informanten hanterar sin stress genom att 

tänka på att om Jesus var villig att ta så mycket stryk för andras synder, då är han villig att ta 

ett pistolhot. Informanten säger vidare att han varit i så många hotfulla situationer att han 

vuxit genom dem och är inte rädd på samma sätt längre. Dessutom att han inte förstår vad 

som händer, så han hinner inte bli rädd. Att han har växt genom tidigare upplevelser går att 

relatera till den forskning som säger att en person kan växa i sitt sätt att hantera stress genom 

sin tro. En aspekt att reflektera över är om vi kan definiera dessa personer som mogna i tron. 

Utifrån Ruth Harrowfieds definition tycker vi att den här informanten passar in i vad hon 

menar med mogen i tron (Harrowfield & Gardner, 2010, s. 212-216).  

Tro som ett stöd i arbetet kopplat till begriplighet 

Utifrån Antonovskys beskrivning av KASAM begreppet innebär en hög känsla av 

begriplighet att problem uppfattas som förnuftsmässigt begripbara, även om de är oönskade. 

Personer som upplever en hög känsla av begriplighet kan bli hjälpt av detta enligt i att hantera 
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svårigheter, enligt Antonovsky. Vi anser att våra informanter gett beskrivningar som tyder på 

att de genom sin tro kan uppleva en ökad känsla av begriplighet. Detta eftersom teologin ger 

informanterna något att tolka intryck igenom vilket kan leda till att e ser situationer i ett större 

perspektiv. Vi tror även att informanterna kan uppleva att även om de inte förstår varför något 

händer så kan det finnas en plan bakom händelsen. Detta skulle kunna leda till att de inte 

behöver förstå varför något händer i en viss situation, händelsen skulle likafullt kunna 

upplevas som mer begriplig för informanten. Detta beskriver exempelvis en informant genom 

att han försöker ha en tilltro till Guds instruktioner samt att allt ska ordna sig till det bästa. 

Kasam - känsla av sammanhang 

Flera informanter har berättat om att de använder Gud som en drivkraft som ger dem ork att 

utföra arbetet i S:ta Clara. Några har berättat att de under hotfulla situationer bett till Gud och 

upplevt att de då fått beskydd. 

 En hög känsla av hanterbarhet kan enligt Aron Antonovsky innebära att individen upplever 

att han eller hon kan hantera svåra situationer. Man känner sig ha resurser för att möta dessa 

stimuli. Antonovsky beskriver att dessa resurser kan utgöras av en partner, vänner, kollegor 

eller Gud, som individen upplever att han eller hon kan lita på (Antonovsky, 2005, s. 41). 

 Utifrån informanternas beskrivning skulle de kunna använda Gud som en resurs i arbetet som 

gör att de upplever att de kan hantera de svårigheter de möter. En informant beskriver just att 

han använder sin tro som ett stöd vid utmaningar. Hans tilltro till Bibelns ord gjorde att han 

blev bättre rustad att hantera motgångar i arbetet, såsom då han blev hotad. Informantens tro 

skulle kunna ses som en resurs som gör att hans upplever en ökad känsla av att världen är 

hanterbar.  

Flera informanter har vittnat om att deras tro har betydelse som hjälpmedel i arbetet, under 

möten med olika personer. De berättade om sin erfarenhet, att kristen tro förmedlad till andra, 

kan hjälpa dessa människor genom att tron fungerar som en inre motivation till förändring. 

Den kristna tron skulle således kunna ses som en resurs som, förmedlad till andra, kan hjälpa 

dessa människor. En informant beskrev dock att hennes kristna tro bidrog till att en av de 

personer hon arbetade med inte längre ville ha kontakt med henne. Detta skulle kunna sägas 

motsäga att den kristna tron fungerar som en resurs, åtminstone för henne vid det tillfället. 

En av våra informanter berättade att hans tro gjort det lättare att hantera konflikter med 

andra personer i arbetet. Han beskriver detta som att han försöker att ha en tro på Gud, på 

Jesus instruktioner och på att saker ska samverka till det bästa. Antonovsky beskriver att en 

person som har en hög känsla av begriplighet kan uppleva framtida stimuli som förutsägbara. 
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Det behöver inte betyda att dessa stimuli skulle vara önskvärda för individen, men en sådan 

person skulle, enligt Antonovsky, ändå kunna uppleva dessa stimuli som begripliga (a.a. 

s.43). 

 När därför en informant säger att han förlitar sig på att saker ska samverka till det bästa, 

skulle det kunna beskrivas som att ser framtida stimuli som begripliga. På detta sätt skulle 

informanten enligt Antonovsky kunna få en högre motståndskraft genom sin tro och lättare att 

hantera de svårigheter han möter. 

 En informant upplever att han hamnat på den plats där han skall vara. Han beskriver detta 

med att det var bland de utsatta i S:ta Clara som nöden var som störst,. En annan beskriver det 

som stimulerande att arbeta på en arbetsplats som har som slogan att omsätta Jesus ord i 

handling. Informanten ansåg att det var stimulerande att kunna medverka till förändring i 

människors liv och att nå människor på samhällets botten. 

En hög känsla av meningsfullhet innebär enligt Antonovsky att individen upplever 

svårigheter som utmaningar, något som individen till viss del välkomnar. Antonovsky 

beskriver känslan av meningsfullhet som begreppet KASAMs motivationskomponent. Han 

menar att personer som upplever en hög känsla av meningsfullhet kan beskriva att de har 

områden i livet som är betydelsefulla för dem, som de är engagerade i. Det personerna utför 

inom dessa områden kan ofta beskrivas som utmaningar, värda deras engagemang och 

känslomässiga investering (a.a. s.43).  

 Detta anser vi stämmer in på informanternas beskrivningar av hur de ser på sitt arbete i S:ta 

Clara. Detta skulle kunna innebära att deras känsla av meningsfullhet i arbetet leder till att de 

får en högre motståndskraft och lättare att hantera svåra situationer arbetet.  

 Vi har även tidigare i analysen framfört att individens kristna tro som motiv och drivkraft i 

arbetet kan leda till en ökad upplevelse av meningsfullhet för informanten. Vi har även 

beskrivit att vi tolkar det som att användande av bön inom arbetet för informanten kan leda till 

en ökad upplevelse av hanterbarhet. Eftersom vi tidigare berört detta kommer vi inte beskriva 

det närmare här. 

Sammanfattning av analys  

Analysen visar att något som var gemensamt för våra informanter var att de påverkar och 

påverkas av sin egen kristna tro i kyrkans sociala arbete. Analysen redovisas under tre 

temaområden • motiv och drivkrafter, • bönens betydelse och • tro som stöd och hjälpmedel i 

arbetet. Dessa kopplas även till KASAM begreppen meningsfullhet, hanterbarhet samt 

begriplighet. 
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Motiv och drivkrafter 

Med S:ta Clara som forum får personerna tillfälle att omsätta Jesus ord i handling, leva ut sin 

tro och dela den med andra troende. Häri ligger det främsta motivet till att arbeta inom S:ta 

Clara kyrka. Teoretiskt kan man uttrycka detta som att personerna motiveras av Blennbergers 

kristologiska argument till att utföra socialt arbete. Att inspireras av Jesus föder även  

drivkrafter till arbetet. Tron blir en personlig livsstil där man till och med förstärker varandras 

vilja att tjäna Gud. I många avseenden stämmer våra informanters tro och handlingar in på 

Okkenhaugs tankar om gudsrepresentationer. Utifrån Antonovskys beskrivning av KASAM 

begreppet anser vi att våra informanter skulle ha kunnat uppleva en ökad känsla av 

meningsfullhet i arbetet genom att de kunnat använda sin kristna tro som ett motiv eller 

drivkraft i arbetet. Detta exempelvis genom att hämta inspiration från Jesus handlingar till sitt 

eget arbete, kunnat sätta sitt eget sociala arbete i ett vidare perspektiv. 

Bönens betydelse 

Bön används som arbetsredskap och som kraftkälla för engagemang och uthållighet i det 

sociala arbetet. Bönen har stor betydelse och varje dag har sin bönestund. Det teoretiska 

resonemanget kring detta återfinns hos Callmer. Vår analys visar även att det kan finnas etiska 

problem att använda bönen som ett arbetsredskap. Tro får inte tvingas på andra människor och 

bön kan inte befria någon från personligt ansvar. Tidigare forskning pekar på att det måste 

finnas en balans mellan bön och arbete. Det krävs ett inkännande och en mognad hos alla 

berörda för att bön ska kunna användas i praktiskt socialt arbete. Utifrån Antonovskys 

KASAM begrepp anser vi att informanterna genom att använda bön i arbetet skulle kunna få 

en ökad känsla av hanterbarhet. Detta genom att de kunnat använda bönen som ett sätt att få 

avlastning i arbetet samt uppleva att kan hämta kraft ifrån Gud. Detta innebär att den kristna 

tron som ett stöd för informanten även leder till en ökad upplevelse av hanterbarhet, eftersom 

tron och Guds kraft som en resurs enligt våra informanters beskrivningar är nära 

sammankopplad med bönen. 

Tro som stöd och hjälpmedel i arbetet 

När man länkar samman Jesus förkunnelse, förlåtelse och försoning till sitt eget sammanhang 

blir det lättare att själv förlåta, försona och gå vidare med de människor man möter enligt våra 

informanters beskrivningar. Tron kan på detta sätt öka en känsla av begriplighet för 

informanten utifrån Antonovskys beskrivning av KASAM begreppet. Den personliga tron kan 

även leda till en ökad känsla av hanterbarhet eftersom den kan användas som en resurs av 

informanten.  
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Diskussion  

Kasam begreppet kopplat till våra resultat  

Vi anser att vår analys pekar på att våra informanter skulle kunna uppleva en ökad känsla av 

sammanhang i sitt arbete, till följd av sin tro. Vi anser att det framkommit, genom vår analys, 

att våra informanter kan ha upplevt en ökad känsla av meningsfullhet i sitt arbete. Detta till 

följd av att de exempelvis genom att hämta inspiration från Jesus till sina handlingar, kunnat 

sätta det egna sociala arbetet i ett vidare perspektiv. 

Genom att använda bönen i arbetet, upplever informanterna en extra resurs som ökar känslan 

av hanterbarhet. Även tron kan användas som ett stöd i arbetet. Vilket utifrån KASAM teorin 

och vår analys skulle kunna ge en ökad upplevelse av både hanterbarhet och begriplighet. 

Utifrån Antonovskys teori skulle detta kunna ge en ökad motståndskraft och ork att utföra 

arbetet i S:ta Clara. Vår studie ger belägg för detta eftersom våra informanter arbetat under 

långa tidsperioder, även volontärer, utan betalning.   

 Informanternas beskrivningar tyder på att deras tro kan fungera som ett stöd i arbetet. 

Stödet fungerar antagligen bäst när informanten är medveten om att det kan finnas vissa 

begränsningar och risker med detta. Det finns en fara i att använda tron som drivkraft och 

motivation till arbetet, det blir svårare att sätta gränser i intensitet och tid.. Vår analys pekar 

även på att det finns risker med att använda bön i arbetet, exempelvis att detta kan bli ett sätt 

att lägga över sitt eget ansvar till Gud. 

Andra möjliga förklaringar till resultatet 

Våra resultat visade att tro hade betydelse för informanterna. Att informanterna säger att det 

var deras Gud som var av betydelse går att problematisera. Helt andra faktorer skulle kunna 

ha påverkat upplevelsen. Om vi tillämpade sociologiska eller psykologiska teorier skulle 

analysen få en annan karaktär. Tron skulle kunna vara ett substitut för andra saker som inte vi 

har tagit upp. Det skulle även kunna vara individens tro i sig, oavsett om den är uttalad 

kristen, islamsk, buddistisk etcetera, som var den avgörande faktorn. Om detta kan vi inte 

säga något bestämt, men vill inte heller utesluta den möjligheten.  

Diakoni, tro och socialt arbete - framtida forskningsområden 

Vi har under detta uppsatsarbete funderat över relationen mellan diakoni, tro och socialt 

arbete. I bakgrunden gav vi en beskrivning av kyrkan som aktör. Vi gav även en bild av hur 

S:ta Clara är en församling som fått en del uppmärksamhet till följd av sitt diakonala arbete. 

Vi noterar i våra studier att de personer som arbetar inom S:ta Clara upplever sig ha stöd i sitt 



 48 

arbete utifrån sin tro (exempelvis enligt Antonovskys beskrivning av sammanhang i arbetet). 

En fråga vi ställer är om personer som utför diakonalt arbete i andra organisationer skulle 

kunna använda sig av sin tro på liknande sätt.  

 Våra resultat pekar i första hand på ett samband mellan tro och betydelse i det sociala 

arbetet inom S:ta Clara. Resultaten bör kopplas till våra informanter och även deras 

medarbetare. Varje informant hade olika nyanser inom de tre teman som kom upp i empirin. 

De skulle kunna lära mycket av varandra, en form av korsbefruktning av motivation, 

engagemang, sätta gränser och undvika utbrändhet. Resultaten skulle kunna få informanterna 

att växa ytterligare i dessa kvaliteter. Informanterna uttryckte dessutom själva att det kunde 

vara intressant för övriga anställda och volontärer att få ta del av det som hade betydelse för 

dem. Vilket skulle kunna leda till ytterligare förbättrat socialt arbete, både för den som ger 

hjälp och för den som behöver hjälp.  

 De värden som vår uppsats pekar på torde vara mycket eftertraktade i många andra sociala 

arbeten, eller bara arbeten. Ett mycket bredare perspektiv vore att studera hur man inom icke 

religiösa organisationer skulle kunna öka känslan av sammanhang och meningsfullhet hos 

dem som arbetar där. Finns det några allmängiltiga drivkrafter inom kristen tro som då skulle 

kunna användas?  

 Informanterna inom S:ta Clara har uppgett att de ber två timmar per dag. Detta skulle 

utifrån Callmers teoretiska resonemang kunna förklara att de även har ork att utföra mycket 

arbete inom S:ta Clara. I en ickereligiös kontext skulle detta kunna liknas vid att en person 

som har andra krävande arbetsuppgifter får utrymme att lägga två arbetstimmar per dag på 

något de upplever som ett stöd i arbetet. Till exempel coachning, handledning eller 

meditation. Om någon ide, metod, teori, ledarskap eller tro ger värden som motivation, 

drivkraft och engagemang är det i sig värt att studera.  

 Som ett ytterligare möjlig forskningsinsats ser vi kvantitativa undersökningar inom de tre 

områden (teman) som våra informanter beskrev som betydelsefulla. Eventuellt skulle då mer 

generaliserbara slutsatser kunna utvecklas kring trons betydelse för sådant som motiv, 

drivkraft, stöd och avlastning i socialt arbete.  

 Det kunde också vara intressant att göra samma studie som vi gjorde med personer som har 

en annan tro än den kristna, exempelvis Islam. Så skulle eventuella skillnader och likheter i 

olika trossysten kunna belysas. Kanske kunde det besvara frågan om tro i största allmänhet 

har betydelse eller om betydelsen varierar med olika trossystem? Vår uppsats kan kanske vara 

ett avstamp för både bredare och djupare forskning kring trons betydelse i arbetet.  
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Bilagor  

Bilaga 1 

Intervjuguide 

Öppningsfrågor 

 

Hur länge har du varit anställd, volontär i S:ta Clara Kyrka?  

 

Hur kommer det sig att du jobbar här? Berätta (max fem min)  

 

Trons betydelse för det sociala arbete i St: S:ta Clara kyrka 

 

Kristen tro spelar det någon roll för verksamheterna i stort?  

   

  Berätta,  

  Utformningen av verksamheterna  

  Utformningen av de sociala verksamheterna.  

  Skillnad från andra sociala verksamheter hur syns det?  

  Vilken betydelse har den kristna tron i det sociala arbetet?  

 

Kristen tro spelar det någon roll för ditt eget arbete?  

   

  När? Hur? För vem?  

Positivt  negativt, När vad det som hinder? Berätta ge exempel, Vad betydde det för 

dig? 

   Vad hände då vad gjorde du? Vad lärde du av det här, Vad betydde det för dig?  

   

Har din tro förändrats eller påverkats av att jobba här? 

  

   Hur, Berätta, ge exempel, Positivt, Negativt.  

 

Om du skulle få välja, vad skulle du vilja göra annorlunda i ditt arbete?   
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  Vad? Varför? På vilket sätt då? Berätta hur.  

 

Allmänna fakta frågor 

Namn:    Man  Kvinna  

Är du uttalad kristen?   Vad jobbar du som? 
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Bilaga 2  

Samtyckesbrev 

 
Det övergripande syftet med denna C-uppsats är att öka kunskapen om den kristna trons 
inverkan på och betydelse för S:ta S:ta Claras utveckling och verksamhet i det praktiska 
sociala arbetet.  
 
Syftet med din medverkan som informant är att du kan bidra med information utifrån dina 
upplevelser och erfarenheter. Intervjuer tillsammans med litterära studier utgör underlaget för 
min C-uppsats vid Ersta Sköndal högskola.  
 
Intervjuns uppskattade längd är beräknad till ca 60 minuter. Deltagandet i intervjun är 
frivilligt och kan vid vilken tidpunkt som helst avbrytas helt utan negativa följder eller 
påtryckningar från mig. Namn, befattning och verksamhets område kommer att avidentifieras 
och kommer inte att avrapporteras i den färdiga uppsatsen. Jag kan inte garantera någon 
anonymitet efter som det är risk att människor som känner dig och läser uppsatsen kan härleda 
det du säger till dig.  
  
Intervjuerna kommer att spelas in för att senare transkriberas. Arbetsmaterialet kommer att 
användas till att belysa syftet med denna C-uppsats, det kommer inte att lånas ut till annan 
forskning utan kommer förstöras efter att ha fullgjort syftet. Den färdiga uppsatsen kommer 
att finnas tillgänglig på Ersta Sköndal högskolebibliotek samt på databaser på internet.  
 

Jag har läst och förstått ovanstående text och samtycker  

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________  

Ort & datum    Underskrift  
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Bilaga 3 

Inbjudan till Intervju  

Hej! Mitt namn är Joel Wickström, jag går sista året på Ersta Sköndal Högskola. Jag har läst 

om St:Clara Kyrkas verksamhet och tycker det är spännande att se hur den kristna tron 

påverkat både dem som går där och dem som jobbar i kyrkan. Jag tänkte därför skriva en C-

uppsats, där syftet är att öka kunskapen om den kristna trons inverkan på och betydelse för 

S:ta S:ta Claras utveckling och verksamhet i det praktiska sociala arbetet.  

 Tanken med att intervjua dig är höra om St:a Clara kyrka har påverkat dig i din kristna tro 

och utövande och i så fall på vilket sätt. Intervjuer tillsammans med litterära studier kommer 

sedan att utgöra underlaget för min C-uppsats vid Ersta Sköndal högskola.  

 Intervjuns uppskattade längd är beräknad till ca 60 minuter. Deltagandet i intervjun är 

frivilligt och kan vid vilken tidpunkt som helst avbrytas helt utan negativa följder eller 

påtryckningar från mig. Saker som namn, eventuell befattning och eventuell verksamhets 

område kommer att avidentifieras och kommer inte att avrapporteras i den färdiga uppsatsen. 

Jag kan inte garantera någon anonymitet efter som det är risk att människor som känner dig 

och läser uppsatsen kan härleda det du säger till dig.  

 Intervjuerna kommer att spelas in för att senare transkriberas. Arbetsmaterialet kommer att 

användas till att belysa syftet med denna C-uppsats, det kommer inte att lånas ut till annan 

forskning utan kommer förstöras efter att ha fullgjort syftet. Den färdiga uppsatsen kommer 

att finnas tillgänglig på Ersta Sköndal högskolebibliotek samt på databaser på Internet.  

 

Skulle du vilja ställa upp på en intervju kontakta mig snarast.  

 

 

 

 

 

 

 

Joel Wickström

  

joelwickstrom@hotmail.com 


