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Förord 

    Att skriva denna uppsats har varit mycket lärorikt och spännande. Under studietiden har vi 

fått ta del av kurser som berört diakonin men i och med detta uppsatsskrivande har jag fått 

chansen att lära mig så mycket mer om vad diakonin, som är kyrkans sociala arbete, kan 

innebära. Utgångspunkten för uppsatsen har varit en nyfikenhet på diakonin som arbetsfält 

men också ett intresse för det välfärdssamhälle vi lever i. Ett samhälle som både påverkar oss 

som människor men som vi också själva kan forma. Det är också ett sammanhang som jag 

kommer att vara verksam i som examinerad socionom.  

    Ett varmt tack till alla som möjliggjort denna uppsats. Först och främst alla diakoner i de 

fem olika församlingarna som har tagit sig tid att träffa mig och besvara mina frågor. Jag vill 

också tacka min handledare Johan Gärde och Emilia Forssell kursansvarig, tack för all 

kunskap ni har delat med er av. Tack till min läsgrupp, Charlotte Dahlhjelm, Rönne Ogland 

och Jonas Isberg. Mitt i all stress och uppsatsångest har ni varit ett stöd och det har varit 

mycket trevligt att lära känna er. Även ett tack till Ann-Sofie Larsson som tagit sig tid att läsa 

min text. Slutligen tack till min syster Birgitta och min dotter Filiz, för all uppmuntran och 

stöd under denna tid, ni är ovärderliga och mina största supportrar här i livet.  

 

Stockholm Maj 2011 

Susanne Olofsson 
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Sammanfattning 

    Syftet med denna studie har varit att se hur ett antal församlingsdiakoner i en storstad ser på 

sin roll i det svenska välfärdssamhället och om de anser att det diakonala arbetet har påverkats 

av förändringar som pågått sedan 1990-talet. Avseende förändringar inom socialpolitiken men 

också förändringar i organisationen kring välfärdsaktörer i samhället. Metoden har varit 

kvalitativ med ett fenomenologiskt förhållningssätt. Studiens resultat visar på att diakonerna 

fyller en roll och funktion, som länk, kritiker, komplement och kanske även ibland ersättare. 

Vidare visar resultatet på att diakoners förhållningssätt i sitt arbete syftar till att tillvarata 

människors egna resurser. Diakonerna i studien uppfattar att förändringar i samhället i form 

av nedskärningar i den offentliga sektorn och förändringar i socialförsäkringssystemet har 

påverkat det diakonala arbetet. Samt att även förändringar när det gäller Svenska kyrkans 

status i samhället har påverkat deras arbete. Det har dock varit svårt att med denna studies 

undersökningsmetod visa på i vilken omfattning dessa förändringar har påverkat det diakonala 

arbetet. Resultatet har analyserats utifrån teorier om empowerment, Blennbergers (2008) 

modell som avser ideella organisationers roller och Esping Andersens (1990,1994) 

välfärdsteori.  

 

 

Nyckelord: Diakoni, socialt arbete, välfärdsstat, ideell sektor, empowerment, välfärdsteori 
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Inledning  

     Ordet diakoni har sitt ursprung i grekiskan och kan översättas till tjänande. Diakoni har sin 

utgångspunkt i Kristi verksamhet som ses som Guds och mänsklighetens tjänare. År 1998 

utarbetades en definition av diakoni av Sveriges Kristna Råd (Jeppson Grassman, 2001 s. 24). 

Diakoni är medmänsklig omsorg, grundad i Kristi kärlek, uttryckt i kyrkans liv och vill genom barmhärtighet, 

respekt och solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Denna definition har både en teologisk 

innebörd men även en praktisk. Ytterligare en definition av diakoni är: verksamhet som i intention 

och handling har en primär välfärds-inriktning och som sker med anknytning till kyrklig huvudman 

(Blennberger, Nilsson 1998 s. 44).    

     Magnus Bodin (2002) tar i en rapport upp det faktum att Svenska kyrkan delar ut 

ekonomiskt bistånd till människor, i likhet med socialtjänsten. Samt att det i samband med att 

den nya Kyrkoordningen (1999) för Svenska kyrkan infördes år 2000, fastslogs att diakoni är 

en av kyrkans grundläggande uppgifter. Bodin (2002, s.7) menar att det är angeläget för 

aktörer i kyrkan att de börjar reflektera kring sin roll som välfärdsproducenter. Och även över 

vad diakonin har för betydelse i dagens samhälle och i praktiken (Bodin, 2002). Engel (2006) 

visar i sin avhandling på det faktum att år 2004 fanns det drygt 1000 diakoner i 

församlingstjänst och att år 2001 uppgick Svenska Kyrkans driftkostnader för diakoni till 375 

miljoner kronor. Detta tyder på en omfattande diakonal verksamhet och Engel (2006) menar 

att det är ett viktigt forskningsområde. 

     Kyrkan har en lång historia av omsorg om människor som befinner sig i utsatta situationer. 

Av ett senare datum är det svenska välfärdssamhället, där staten under en lång tid har stått 

som en fördelare av resurser och verktyget har varit en stark offentlig sektor. Under en längre 

tid har det svenska samhället som välfärdsstat förändrats. En ökad globalisering och minskade 

skatteintäkter står till viss del bakom samhällets förändringar. Likaså ändrade politiska 

tendenser från ett samhälle där socialdemokratin har varit starkt förankrad i riktning mot 

liberalismen. Under lågkonjunkturen i början av 1990-talet försämrades levnadsvillkoren 

markant för vissa delar av befolkningen. För vissa grupper har en återhämtning skett sedan 

dess. De senast aktuella reformerna inom välfärdsområdet är inom sjukförsäkrings- och 

arbetsförsäkringsområdet. Sveriges kristna råd skriver i ett öppet brev till regeringen, hur 

diakoner med flera inom Svenska Kyrkan möter hjälpsökande människor som drabbats av 

orimliga effekter av förändringar i sjukförsäkringen. Media beskriver hur diakoner kommer 

att göra ett påskupprop mot nuvarande sjukförsäkring (www.aftonbladet.se, www.svt.se). Det 
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är en protest mot en del av den politik som förs i dagens Sverige. Ingår detta i diakonens 

uppdrag? Vad innebär tidigare nämnda förändringar för det diakonala arbetet och diakonens 

roll?   

Problemformulering 

    Människors välfärd har genom tiderna här i Sverige pendlat mellan att vara en angelägenhet 

för kyrka eller stat. Under långa perioder har det även varit ett gemensamt ansvar. Genom 

framväxten av den moderna välfärdsstaten väcktes förhoppningar om att många sociala 

problem skulle kunna minska eller försvinna. Sedan 1990-talet har påtagliga förändringar 

skett inom det svenska välfärdssamhället. Den svenska välfärdsmodellen har visat sig ha 

brister. Vilket bland annat har inneburit en förändrad roll för den offentliga sektorn. För 

kyrkans del har samhällsförändringar bland annat lett till åtskiljande av kyrka och stat, år 

2000. Svenska kyrkan har kommit att ingå som en del av den civila sektorn och det har 

inneburit förändrade förutsättningar att etablera sig inom välfärdssamhället. Diakoni kan 

beskrivas som kyrkans sociala arbete och diakonen möter i sitt arbete människor som av olika 

anledningar kan befinna sig i socialt och ekonomiskt utsatta positioner. Kyrkans diakonala 

arbete är en medverkande kraft inom området för socialt arbete. Om man ser till de 

förändringsprocesser som pågår i välfärdssamhället, hur har de påverkat diakonens sociala 

arbete och hur ser diakonen på sin roll och funktion i dagens rådande välfärdssamhälle? 

Syfte 

    Syftet är att öka kunskapen om hur diakoner i ett antal församlingar i en svensk storstad ser 

på sin roll och uppgift i det svenska välfärdssamhället. Utifrån de förändringar som pågått, 

sedan 1990-talet fram till idag, i den svenska välfärdsstaten. Både vad gäller förändringar 

inom socialpolitiken men också förändringar i organisationen kring välfärdsaktörer i 

samhället. 

Frågeställningar 

Vilken är diakonins roll idag och hur värderar diakoner denna?  

Upplever diakonen att diakonins praktik har förändrats med välfärdsstatens förändring och i 

så fall hur? 
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Disposition 

     Denna uppsats är upplagd enligt följande: Efter inledningen som innefattar syfte och 

frågeställningar görs under rubriken bakgrund definitioner av centrala begrepp i uppsatsen. 

Under samma rubrik beskrivs även diakonins och välfärdsstatens historia. I delen metod och 

material beskriver jag tillvägagångssätt. Metod för att uppfylla uppsatsens syfte samt 

analysmetod. Även tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter beskrivs under den 

delen. Empirin beskrivs sedan under rubriken resultat och analys där resultatet redovisas 

under fyra rubriker, varpå en analys kommer efter varje resultatredovisningsrubrik. Uppsatsen 

avslutas med slutsatser och diskussion. 

Bakgrund 

Centrala begrepp 

Diakoni 

    Diakoni är ett mångfacetterat begrepp. På Svenska kyrkans hemsida beskrivs diakoni enligt 
följande: 

 Diakoni är kyrkans sociala arbete. Uppdraget är att genom delaktighet, respekt och ömsesidig
 solidaritet, möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för detta är Guds kärlek, som den
 den möter oss i människan Jesus Kristus (www.svenskakyrkan.se). 

Jeppson Grassman förklarar hur diakoni förutom att handla om att möta och sörja för 

nödlidande också innefattar en inåtriktad dimension. Det vill säga de inbördes relationerna 

mellan församlingsmedlemmarna och tjänandet som handlar om församlingsgemenskapen 

vilket går tillbaka till diakonins ursprung (Jeppson Grassman 2001). Vidare menar Jeppson 

Grassman att diakoni inte enbart omfattar ett ansvarstagande och en hållning eller kyrkans 

inre uppbyggnad utan även konkreta sociala insatser och ett visst kompetensområde (Jeppson 

Grassman, 2001). Jag har i denna uppsats valt att utgå från en definition av Blennberger och 

som även nämns i inledningen, nämligen verksamhet som i intention och handling har en primär 

välfärdsinriktning och som sker med anknytning till kyrklig huvudman (Blennberger, Nilsson 1998 s. 44). 

Vilket jag även syftar på när jag skriver diakonins praktik. 

Välfärd 

     Att definiera välfärd låter sig inte så lätt göras, då det kan variera i betydelse beroende på 

vem som får frågan. I Sverige har det i samband med låginkomstutredningen 1970 gjorts en 
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specificering av olika välfärdskomponenter. Välfärdsbegreppet betecknas då av en 

tillfredsställande levnadsnivå, när det gäller tillgång till resurser för individen avseende hälsa, 

arbete, utbildning, ekonomiska resurser, politiska och sociala resurser. Kommittén för 

välfärdsbokslut definierar välfärd med utgångspunkt i individuella resurser med vars hjälp 

medborgaren medvetet kan styra och kontrollera sina livsvillkor (SOU:2001:79). 

Civilsamhälle 

     Wijkström & Lundström (2002) beskriver i sin bok Den ideella sektorn, organisationerna 

i det civila samhället hur civilsamhället med sina organisationer under de sista decennierna i 

1990-talet hamnade i centrum för diskussioner. Tankar och idéer kring det civila samhället, 

har medfört en tankekonstruktion, för att förstå samhällsförändringar, menar de två 

författarna. De delar upp olika företeelser i sektorer såsom den offentlig sektor, 

företagssektor, hushållssektor och ideell sektor. Men det är inte en strikt indelning utan, 

aktörer kan ibland överskrida de olika gränserna (a.a. s. 2-3). Den ideella sektorn kan enligt 

deras beskrivning ses som en arena skild från staten, marknaden och privatlivssfären, där 

människor organiserar sig och agerar tillsammans för gemensamma intressen. Oftast är 

allmännyttan eller medlemsnyttan och inte vinstintresse den främsta drivkraften.  De två 

författarna beskriver, olika kriterier som ska uppfyllas, för att en organisation ska räknas som 

en ideell organisation (a.a. s. 8). Det vill säga att den är formell i betydelsen att den bland 

annat har en styrelse och stadgar. Att organisation är privat, alltså skild från staten. 

Organisationen ska inte dela ut sitt ekonomiska överskott till ägare eller huvudmän. Den ska 

vara självstyrande, ha kontroll och möjlighet själv styra verksamheten och inte vara en del av 

ett vinstdrivande företag. Det ska också finnas inslag av idealitet i organisationen. Det måste 

förekomma något slag av frivillig medverkan i verksamheten, eller bidrag av betydelse från 

privatpersoner (Wijkström & Lundström, 2002, s. 8). Efter kyrkans och statens skilsmässa, 

har Svenska kyrkan kommit att bli en del av den ideella sektorn 

Diakonins historia 

     Diakonin har sitt ursprung i de tidiga kristna församlingarna, att stötta sjuka och utsatta 

grupper och att dela med sig åt alla, var något grundläggande i dessa församlingar. På så vis 

efterliknade den kristne Gud och visade på Guds kärlek och godhet (Spjuth, 1999, s. 32-35). 

Under historiens gång har uttrycken för kyrkornas diakoni växlat beroende både på 

kristendomens och också samhällenas utveckling. I och med 1500-talets reformation 
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avskaffades klostren. Lutherdomen ledde till en tydligare skillnad mellan ansvarsområden för 

kyrkan och överheten (a.a. s. 38). En utveckling mot en överföring av den sociala välfärden 

från kyrkan till överhetens borgerlighet skedde. I takt med framväxande nationalstater fanns 

en ökad vilja hos staten att kontrollera samhällsinstitutioner och skatteintäkter vilket skedde 

på kyrkans bekostnad (a.a. s. 38 ). I Sverige ledde inte den gränsdragning som reformationen 

innebar till att kyrkan förlorade sin världsliga makt. Kyrkan var väl integrerad i samhället och 

fick uppgifter inom det borgerliga området (a.a. s. 38). Enligt Kyrkolagen var fattigvården 

ålagd kyrkorna. Då kyrkan var en del av den borgerliga överheten, bidrog den samtidigt som 

den understödde social omsorg till att upprätthålla den sociala ordningen (Spjuth, 1999, s. 38-

39). 

     En förnyelse av diakonin växte fram i samband med den pietistiska rörelsen som 

utvecklades i Tyskland under 1600-talet. Pietismen betonade en aktiv och praktisk religion 

och omsorg om de som hade det sämst ställt (Wadensjö, 1986, s. 83). Olika sammanslutningar 

och sällskap för filantropi bildades. Vilket spred sig vidare till Sverige och ledde till att 

Svenska kyrkan skapade diakonala anstalter (a.a. s. 83). De diakonala anstalterna betydde 

mycket då de sociala problemen ökade, på grund av industrialisering och urbanisering under 

1800-talet.  Under perioden av 1800-talets början till dess mitt, ansvarade kyrkan på ett eller 

annat sätt för större delen av människovården i Sverige.  De diakonala institutionerna arbetade 

med att ge vård till barn och unga, prostituerade, sjukvård, äldrevård och vård till människor 

med alkoholmissbruk (Spjuth, 1999, s. 41). 

    De diakonala anstalternas arbete hade till följd, att de första utbildningarna inom vårdyrken 

grundades som sjuksköterskor, socialarbetare och småskollärare. Diakonala anstalter som 

startades i Sverige under 1850-talet var föregångare inom olika områden under en tid när det 

inte ansågs tillhöra ett allmänt samhällsansvar att ägna sig åt sociala välfärdsåtaganden 

(Engel, 2006, s. 12, Christiansson, 2006, s. 37). Omstruktureringar i samhället, utvecklandet 

av sociala skyddsnät och en framväxt av folkhemmet ledde till att diakoniinstitutionerna 

förlorade i betydelse. Under 1950-talet ansträngde sig diakoniinstitutionerna för att förankra 

diakonin i församlingarna. I 1961 års församlingsstyrelselag bestämdes att församlingar för 

skattemedel skulle ha rätt att vårda sig om barn, gamla, unga och sjuka samt andra med 

omvårdnadsbehov (Engel, 2006, s. 14-15). Mot bakgrund av att nya behov av social omsorg 

samt att nya målgrupper blev aktuella i och med samhällsförändringar samt ifrågasättandet av 

diakonins roll i samhället så inriktade sig diakonin mot en mer själavårdande profil (a.a. s. 
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15).  Vilket inte ansågs strida mot samhällets totalansvar. Dock ansågs det betydelsefullt att 

ett samarbete mellan kyrkans diakoni och samhällets socialvård utvecklades (a.a. s. 15). Det 

fanns en förväntan hos kommunerna att kyrkan förutom att arbeta med de mänskliga behoven 

även skulle arbeta med de existentiella behoven då det fortfarande fanns stora hjälpbehov (a.a. 

s. 15). 

Dagens diakoni                              

    Diakonin i dag har således utvecklats från att till stor del bedrivas genom 

diakoniinstitutioner till att även innefatta församlingsdiakoni. I kyrkoordningen beskrivs 

Svenska kyrkans sociala ansvar. En ny kyrkoordning tillkom efter åtskiljandet av kyrka och 

stat, där diakonins betydelse betonas som en av kyrkans väsentliga uppgifter (Kyrkoordningen 

2 kap 1 §). Detta innebär dock inte att församlingar måste anställa en diakon för att utföra 

diakoni utan det kan även utföras av anställda inom Svenska kyrkan och frivilliga. 

Församlingarna utformar och bestämmer själva hur det diakonala arbetet ska organiseras 

utifrån lokala behov och sina strukturella förutsättningar. En diakon som vigs till tjänst i 

Svenska kyrkan har en högskoleutbildning i grunden inom ett omvårdande eller socialt 

inriktat arbete. Diakonen har en karitativ uppgift vilket anspelar på att tjänsten, den konkreta 

handlingen och kärlek till medmänniskan är i centrum (Kyrkoordningen, 1999). Vilket bland 

annat uttrycks i det vigningslöfte diakonen avger som lyder enligt följande: 

En diakon skall uppsöka, hjälpa och stödja dem som är i kroppslig och själslig nöd, ge kristen 
fostran och undervisning i tron, i församling och samhälle vara ett barmhärtighetens tecken och 
i allt tjäna Kristus i sin nästa. En diakon skall leva som Kristi tjänare och hjälpa människor att 
gestalta Guds kärlek. Diakonen skall försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och 
uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott, så att Guds kärlek blir synlig i världen.    

Välfärdsstatens utveckling 

     Grunden till det välfärdssamhälle och välfärdsstat även kallad den Svenska modellen som 

vi lever i idag lades i efterkrigstidens Sverige. Det finns en stor enighet om att 1930 och dess 

decennium var en viktig period för svensk politisk historia och utformandet av den svenska 

modellen, menar Thullberg & Östberg (1994). Krisuppgörelsen 1933 mellan bondeförbundet 

och socialdemokraterna gav möjligheter för ett långvarigt majoritetsregerande och därmed 

utrymme att genomföra ett omfattande socialt reformprogram som i huvudsak var präglat av 

socialdemokratin (Thullberg & Östberg, 1994, s. 6). Saltsjöbadsavtalet1938 är en annan viktig 

milstolpe för den svenska modellen vilket innebar en kompromiss mellan arbete och kapital. 

Överenskommelser gjordes mellan parter på arbetsmarknaden, att förhandlingar om löner och 
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lösning av konflikter skulle ske utan statlig inblandning. Det fanns även ett samförstånd om 

att rationalisera produktion, förnya industrin och skapa en konkurrensstark exportindustri. 

      Full sysselsättning var ett annat mål, förenat med en låg inflation, hög tillväxt och en jämn  

inkomstfördelning (Halvarson, Lundmark, Staberg, 2003, s. 18-19). Men redan tidigare hade 

samhällsförändringar börjat göra sig gällande, vilket banade väg för välfärdssamhället. 

Industrialiseringen som kom sent till Sverige jämfört med andra länder skapade ekonomiska 

förutsättningar för att utveckla och höja de materiella levnadsförhållandena. (Elmer, 

Blomberg, Harrysson, Petersson, 2000, s. 265-268). Den kom även att påverka människors 

boendeförhållanden och sociala relationer, människor flyttade från landsbygden till tätorter 

där industrijobb fanns. Bondesamhällets storfamiljer kom att ersättas av industrisamhällets 

kärnfamiljer. I samband med urbaniseringen och industrialiseringen förekom social misär 

såsom trångboddhet, missbruk, prostitution och undermåliga arbetsmiljöer. För att förbättra 

sina levnadsvillkor började människor i arbetarklassen att organisera sig för att på så sätt öka 

sina möjligheter att påverka och ställa krav på reformer för att förbättra sina 

levnadsförhållanden. (Elmer, Blomberg, Harrysson, Petersson, 2000, s. 265-268).  

     Esping Andersen (1994) beskriver hur arbetarrörelsens grundläggande principer under 

nästan 50 år av socialdemokratiskt styre har kommit att realiseras samt hur utvecklingen av 

välfärdsstaten och dess institutionalisering har gått hand i hand med ett nästan 50-årigt 

oavbrutet socialdemokratiskt regeringsinnehav. Gustav Möller arkitekten för det 

socialdemokratiska välfärdsstatsbyggandet var en drivande kraft bakom sociala reformer i 

form av arbetslöshetsförsäkringen 1934 och 1941, barnbidrag 1935, 1937 och 1947, 

bostadsbidrag 1941, 1942 och 1948, en ny folkpension 1945 och 1946 (Esping Andersen, 

1994, s.85). Under 1950-talet avskaffades fattigvården till fördel för ett bidragssystem som 

var mer solidariskt. Esping Andersen berättar att Gustav Möller i sitt valmanifest från 1928 

menar att staten har en skyldighet att så långt som möjligt skapa garantier för medborgarens 

välfärd i alla avseenden. Esping Andersen (1994) menar att de principer som gör Sverige 

unikt som välfärdsstat är en generell universalism, styrkan i de medborgerliga sociala 

rättigheterna, effektivitet och jämlikhet. Vidare menar Esping Andersen (1994) att det unika 

med den svenska modellen är också inriktningen på en produktivitet befrämjande och 

preventiv socialpolitik (Esping Andersen, 1994, s. 75-76).  
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     Satsningar på att bygga ut välfärdsystemet pågick under en lång period. Bland annat i form 

av offentlig service som barnomsorg, äldreomsorg, hälsovård och utbildning. Från 1970-talet 

och framåt har det dock uppstått svårigheter med att utöka välfärden och även upprätthålla 

systemet beroende bland annat på att de ekonomiska förutsättningarna har ändrats.    

    Globalisering har medfört ökad konkurrens för den svenska industrin och många arbeten 

har försvunnit inom det området.  Det har visat sig vara svårt att upprätthålla målet om full 

sysselsättning. En överhettning av den svenska ekonomin spelade också in (Halvarson, 

Lundmark, Staberg, 2003, s. 12-13). Under 1980-talet började nyliberala lösningar för 

välfärdsstatens kris göra sig gällande. Det handlade om att minska den offentliga sektorns 

omfång och införa marknadslösningar, att låta privata eller ideella organisationer ta över en 

del av den välfärdsproduktion som oftast skett inom offentliga sektorn. Tanken var att 

effektivisera och även minska kostnader för stat och kommuner samt att inför valfrihet för 

individen. Detta har kommit att kallas New Public Management (Lundström, 2002, s. 211-

212). 1990-talet präglas av en lågkonjunktur som ledde till stor arbetslöshet samt ett 

nödvändigt behov av att sanera svensk ekonomi, prisstabilitet och låg inflation blev nya mål 

inom politiken (Halvarson, Lundmark, Staberg, 2003, s. 12-13). Så småningom har den 

svenska ekonomin återhämtat sig. Under 2000 har en finanskris skakat världen, trots detta har 

Sverige idag en ekonomi som just nu är stabil. Olika grupper av människor har till denna dag 

fått det bättre ekonomiskt sett. Det som är problematiskt är att grupper som ensamstående 

mödrar, nyanlända invandrare och unga vuxna inte i lika stor grad har kunnat ta del av de 

förbättringar som skett. De har sämre möjligheter att kunna försörja sig, och som påverkar 

möjligheten att tillgodogöra sig den välfärd som finns (Social rapport 2010, s. 7-8). 

Metod och material 
 
Val av metod  
 
    Jag har i detta arbete valt att använda mig av en kvalitativ metod med ett fenomenologiskt 

förhållningssätt. I intervjuer har jag genom en semistrukturerad intervjuguide som innehåller 

öppna frågor som tillåter ett berättande, försökt att få ta del av de intervjuades livs och 

föreställningsvärld, när det gäller deras syn på sin roll och funktion som diakon i det svenska 

välfärdssamhället. Enligt Kvale (2008) innebär ett fenomenologiskt perspektiv, fokus på 

livsvärlden hos den som intervjuas. En öppenhet gentemot dennes upplevelser och ett sökande 

efter essensen i det som sägs och beskrivs (Kvale, 2008, s. 48). 
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Förförståelse 
 
    Under utbildningstiden har jag självklart kommit i kontakt med detta ämne, eftersom 

socionomprogrammet hade, när jag började en diakonal inriktning. Inriktningen har dock 

sedan dess bytt namn till etik och livsåskådning. Bland annat har kontakten med ämnet skett 

genom olika kurser som berör diakoni, Svenska kyrkan, andra religioner och olika 

livsåskådningar i förhållande till samhället. Jag har även deltagit i den diakonala ramen under 

utbildningstiden som är en förberedande del inför att gå vidare till diakonutbildning. Detta är 

också något som under denna studietid vuxit sig allt starkare, en önskan om att så småningom 

bli diakon. Trots detta har ändå min kunskap om hur diakoner verkligen arbetar i en 

församling, inte varit speciellt stor.  Vilket kanske har varit till fördel för denna studie då den 

inte begränsats av mina förutfattade meningar. Istället har min nyfikenhet och önskan att öka 

min kunskap om detta ämne varit en stark drivkraft i uppsatsskrivandet. 

 
Urval, avgränsningar och metodologiska överväganden  
 
     För att genomföra uppsatsens syfte, att undersöka och öka kunskapen om diakoners syn på 

sin roll och funktion i välfärdssamhället har jag använt mig av ett strategiskt urval (Neuman, 

2006, s. 222). Jag har valt att endast intervjua fem diakoner som är verksamma i Svenska 

kyrkans församlingar i Stockholm detta då jag är bosatt här men också för att denna uppsats 

ska genomföras under en relativt kort tidsperiod.  Jag har i mitt urval i riktat mig till diakoner 

som arbetar i församlingar som ligger i områden med varierande socioekonomiska 

bakgrunder. I syfte att få en bredd och variation i materialet. Då jag vill undersöka diakonens 

syn på sin roll i ett samhälle under förändring, har jag i mitt urval haft ett kriterium att 

respondenten har arbetat som diakon i minst fem år. Jag har även valt att avgränsa mig från 

tidsperioden 1990-talet och framåt, med anledning av att en lågkonjunktur i det svenska 

samhället inträdde, vilket drabbade många människor.  Jag har under utförandet av denna 

studie upptäckt att det inte har varit lätt att undersöka förändringar. Att göra detta genom en 

kvalitativ metod som innefattar intervjuer betyder att jag får svar på om de upplever att 

förändringar skett. Det behöver inte betyda att det inte stämmer men för att få en större 

tillförlitlighet skulle förmodligen en annan sorts studie behöva göras. Där man vid olika 

tidpunkter återkommande gör undersökningar om vad som påverkar diakonernas arbete och 

sedan jämför materialet. Nu är dock en intervjustudie den undersökningsmetod som använts i 

uppsatsen och det jag har gjort är att försöka analysera och förstå materialet utifrån teorier och 
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forskning samt att jämföra materialet utifrån de förändringar som har skett i samhället och 

inom socialpolitiken. 

Tillvägagångssätt vid materialinsamling 
 
    För att hitta denna grupp av diakoner kontaktade jag stiftsdiakonen i Stockholm, Ingrid 

Karaduman Hansen för att fråga om hon kunde hjälpa mig att hitta personer som arbetat minst 

fem år som diakon. Genom henne fick jag namn på sju diakoner som jag skickade ett brev till 

per e-post. Två av dessa svarade och var villiga att delta i studien. Jag kontaktade även de 

övriga fem per telefon varav ytterligare en diakon tackade ja till att delta, de andra avböjde. 

Detta gjorde att jag efter att ha gått in på Svenska kyrkans hemsida skickade ytterligare fem 

brev per e-post och av dessa fem hittade jag två diakoner till som ville vara med. I och med 

detta frångick jag mitt tidigare kriterium att intervjupersonen skulle ha varit verksam som 

diakon minst fem år. Det visade sig att av alla utvalda intervjupersoner, så har endast en av 

dem jobbat kortare tid än fem år. Denna person hade dock arbetat som socialsekreterare ett 

antal år innan hon blev diakon. Intervjuerna har i de flesta fallen utförts på diakonens 

arbetsplats och de har spelats in med diktafon. För att genomföra intervjuerna använde jag 

mig av en semistrukturerad intervjuguide. Sedan har jag transkriberat intervjuerna och 

noggrant antecknat det som spelats in. 

 
Analysmetod och bearbetning av data 
 
    Efter att jag hade transkriberat intervjuerna gjorde jag en första, grov sammanfattning av 

varje intervju, detta för att få en överblick över materialet. Nästa steg i bearbetningen av 

empirin var att göra ytterligare en sammanfattning av informanternas intervjusvar, för att få 

fram betydelsen i det informanterna sagt, hela tiden med syftet i åtanke och utifrån detta tolkat 

och valt, de stycken som jag sedan redovisat i resultatdelen. Jag har använt mig av den metod 

som av Kvale (2008) beskrivs som meningskoncentrering (Kvale, 2008, s. 174-178). Genom 

att återge en sammanfattning av texten och illustrera den med citat har jag försökt förtydliga 

materialet och få det mer lätthanterligt för en analys. Under tiden som materialet har 

bearbetats utformades ett antal rubriker som jag har ordnat empirin under. Materialet har 

sedan analyserats med hjälp av teorier, samt med tidigare forskning som jag ansåg passande, 

för att förstå och tolka materialet. 

 



 

15 

 

Litteratursökningar  

    Under inledningsfasen av uppsatsarbetet ägnade jag en stor del av tiden åt att läsa in mig på 

litteratur som behandlar ämnet diakoni och välfärdssamhälle i avsikt att få en överblick av 

dessa ämnesområden. All denna litteratur har dock inte kommit med och refererats till i 

uppsatsen utan en del av litteraturen har fungerat som en hjälp för att ge mig kunskap och 

idéer om dessa ämnen. Tips på litteratur har jag fått genom att titta på andra författares 

referenslistor men även genom att på måfå söka igenom bibliotekens, både på Ersta campus 

och Sköndals campus, samlingar av litteratur om diakoni och forskning om civilsamhället. 

Även strukturerade sökningar har gjorts på Libris och Diva samt sökmotorer som Assia och 

Academia search premier där sökorden har varit church, welfare work, welfare state, social 

work, diaconia och diakoni. Dessa ord har kombinerats med varandra på olika sätt i mina 

sökningar. De sökningar jag har haft störst nytta av är de jag har gjort på Diva där jag har fått 

uppslag och inspiration genom uppsatser som gjorts om diakoni. På Diva har jag också hittat 

avhandlingar som till exempel Engel (2006) Svenska kyrkans arbete för vem och varför? samt 

boken Diakoni, tolkning, historik, praktik med Blennberger & Hansson (2008) som 

redaktörer. Det har varit svårt att hitta forskning som direkt berör förhållandet mellan 

välfärdssamhället och församlingsdiakoni. 

Etiska överväganden 
 
    Detta arbete omfattas inte av Lagen (2003:460) om etikprövning av forskning om 

människor, då detta är en studie som görs inom en högskoleutbildning på grundnivå. Däremot 

kommer jag att följa de principer som Vetenskapsrådet (2005) har sammanställt. Jag kommer 

att förhålla mig till kraven om samtycke, konfidentilitet, information och nyttjande. Under 

uppsatsarbetet kommer jag i kontakten med respondenter att till att börja med informera dem 

per brev om uppsatsens ämne och syfte. Som jag planerar just nu kommer den första 

kontakten med respondenter att ske per brev. Brevet kommer att formuleras så att den som 

tillfrågas inte känner sig tvingad att vara med i undersökningen. I detta brev kommer 

respondenten att upplysas om att deras deltagande är frivilligt och när som helst kan avbrytas. 

Ytterligare informerar jag respondenten om att uppgifter om respondenten kommer att 

avidentifieras. Jag kommer att avidentifiera intervjupersonerna och kommer inte att namnge 

församlingar som personen arbetar i. Jag kommer att spela in intervjuerna och materialet 

kommer enbart att handskas av mig och sedan förstöras efter att uppsatsen är klar. Allt detta 

kommer jag att informera om per brev men också muntligt när vi träffas vid intervjutillfället. 
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Om jag under insamlingen av empiri märker att respondenten tar illa vid sig eller på något 

skulle fara illa kommer jag att göra vad jag kan för att personen ska få nödvändigt stöd och 

hjälp. Naturligtvis avbryter jag också i sådant fall respondentens medverkan i min 

undersökning. Jag kommer en tid efter att intervjutillfället är gjort, att kontakta respondenten 

för att fråga om allt står bra till. För att säkerställa att personen inte på något sätt har tagit 

skada av sin medverkan i denna undersökning. Under uppsatsarbetet är min ambition att iaktta 

god forskningssed på så vis att jag redovisar tillvägagångssätt av insamling och eventuella 

metodproblem. Min strävan är också att använda vetenskapliga metoder för att utföra 

uppsatsarbetet och att göra ordentliga och korrekta källhänvisningar. Samt att på ett tydligt 

sätt redogöra för vad som är empiriska resultat och vad som är mina egna åsikter. 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
 
    Validitet när det gäller en studie, syftar på att man verkligen utför den undersökning som 

man har tänkt (Sohlberg, 2008, s. 119). Under uppsatsskrivande har jag återkommande 

försökt säkerställa mig om hög validitet genom att kontrollera att det jag gör, har relevans för 

studien och uppfyller syftet och frågeställningarna. Genom handledning och läsgruppsmöten 

har andra kunnat ta del av det jag gjort och ge sina synpunkter (Neuman, 2006, s. 188). För att 

försäkra mig om hög reliabilitet har jag spelat in intervjuer med diktafon och sedan noggrant 

transkriberat intervjuerna. Jag har vid tveksamheter om vad som sägs på de inspelade 

intervjuade lyssnat på inspelningen flera gånger. Det som kan påverka reliabiliteten negativt 

är att jag skriver ensam och på så sätt inte kunnat diskutera med en annan person om vad de 

intervjuade menar och uttrycker i intervjuerna. Det är således, min tolkning endast, som ligger 

till grund för resultatet av empirin. Även min ovana som intervjuare kan medverka till att 

reliabiliteten påverkas (Kvale, 2008, s. 149-150). Att generalisera utifrån studiens resultat är 

svårt eftersom antalet intervjupersoner är för få. 

Tidigare forskning 
 
    Jag kommer i denna del av uppsatsen att redovisa den forskning jag har hittat som berör 

förhållandet mellan diakonins sociala arbete och välfärdssamhället. En stor del av den 

forskning som finns om diakoni i Sverige har teologiska och historiska utgångspunkter. Det 

finns begränsat med forskning som avser det diakonala sociala arbete i förhållande till 

välfärdssamhället. Annette Leis har gjort en jämförande studie av två diakoniinstitutioner i 

Sverige och Tyskland inom ramen för dessa två länders välfärdssystem. Även om jag i denna 
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uppsats skriver om diakoners arbete i församlingar vill jag ändå nämna något om hennes 

studie. Leis (2004) kommer i studien fram till att de två ländernas diakoniinstitutioner inte har 

ändrat vare sig definitionen eller inriktning av sina verksamhetsfält inom välfärdsområdet 

under 1990-talet. De ser sig som en kritisk röst i välfärdssamhället men de två ländernas 

arbete skiljer sig på så sätt att Tysklands institution är en stor aktör inom välfärdsområdet den 

Svenska institutionen gör riktade insatser (Leis, 2004).  En del av den forskning som jag har 

hittat berör förhållandena mellan kyrka och stat i USA, men jag har valt bort denna forskning 

då det amerikanska välfärdssamhället skiljer sig från det svenska och skandinaviska. Nedan 

bort denna forskning följer forskning som berör Sverige och skandinaviska förhållanden. 

Diakonins roll i Sverige 

    Eva Jeppson Grassman (2001) har i sin studie Socialt arbete i församlingens hägn avsett att 

skapa en bild av det diakonala och det frivilliga sociala arbetet i ett antal församlingar. Bland 

annat vilka det sociala arbetet riktar sig mot. Hon har även undersökt hur församlingarna 

speglar förändringar i välfärden.  I studien ingår alla församlingar i Svenska kyrkan samt även 

andra religiösa samfund i Uppsala kommun. Vill här tillägga att jag endast beskriver det som 

framkom om Svenska kyrkans sociala arbete i studien. Undersökningen visade att vanligt 

förekommande aktiviteter var de som avsåg att skapa vardag och gemenskap. Att man samlas 

kring en sopplunch eller använder kyrkans lokaler som en träffpunkt för olika slags möten. 

Enligt de resultat Jeppsson Grassman (2001) fick, var det svårt att se om gemenskap 

skapades. Hon nämner att diakonen oftast är den som ordnar och ansvarar för samvaro och 

menar att om gemenskap ska kunna skapas krävs ett ömsesidigt och aktivt engagemang från 

deltagarna. I studien deltog inga brukare så därför är det svårt att få svar på den frågan.   

Verksamhet som vänder sig till barn och ungdom var också vanligt förekommande, samt att 

ge ekonomiskt bistånd. I studien framkom även att flertalet av församlingarna i Svenska 

kyrkan ibland samarbetade med de sociala myndigheterna. Bland annat så samverkade 

diakonin med kommunen när det gällde anhöriggrupper. Svårigheter som uppgavs finnas i 

samverkan var risken att förlora sin identitet samt att bli en diakonal socialbyrå i förhållande 

till de sociala myndigheterna. När det gällde hur församlingarna avspeglade förändringar i 

samhället framkom det i studien att diakoners arbetssätt hade förändrats. Mer arbete bedrevs i 

projektform, jämfört med tidigare, även det uppsökande och utåtriktade arbetet hade ökat. En 

riktning mot ökad professionalisering då fler diakoner utförde arbete som tidigare gjorts av 

frivilliga. Studien visade även på att det har skett en ökning av hjälpbehov samt att kyrkans 
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sociala arbete har fått en mer ersättande funktion på grund av nedskärningar inom 

välfärdsområdet i samhället (Jeppsson Grassman 2001). 

     Engel (2006) skildrar i sin studie av ett antal av Svenska kyrkans församlingar och deras 

sociala arbete att det är en vanligt förekommande uppfattning hos dem att de står i en 

brytningspunkt. Dessa åsikter beror bland annat på det faktum att kyrka och stat skildes åt år 

2000. En del av kyrkans representanter menar att distanserade höginkomsttagare som har en 

vana att handskas med ekonomiska frågor kanske väljer att begära utträde ur kyrkan. Därför 

är det angeläget att skapa ett utbud av aktiviteter så att de väljer att vara kvar och betala 

kyrkoavgift. Förändringar i människors sociala situation med bland annat en större ekonomisk 

utsatthet hos människor påverkar församlingarnas sociala arbete. Enligt Engel (2006) finns 

det en önskan hos församlingarna att göra andra prioriteringar i det diakonala arbetet. Såsom 

att ägna mer arbete åt dem som befinner sig i utsatta livssituationer till exempel ensamstående 

föräldrar istället för insatser till välbeställda personer i välbärgade bostadsområden. I studien 

beskriver Engel (2006) hur församlingarna letar efter nya arbetssätt för att nå ut till en yngre 

generation som efterfrågar andra saker än den äldre. Hon berättar även hur kyrkan försöker 

hitta sätt att bli mer attraktiv och öppen. 

Kyrkan som en aktör för välfärd 

     I ett projekt som undersöker välfärd och religion i ett europeiskt perspektiv görs en studie 

av Edgardh Beckman, Ekstrand, Pettersson (2004) där de undersöker kyrkans roll som aktör 

för välfärd i staden Gävle. Det framkommer att både kommunen och kyrkan har liknande 

åsikter om hur människors behov av välfärd ser ut. Kyrkan betonar dock betydelsen av en 

själslig välfärd och att endast tillgodose de materiella behoven inte räcker. De 

intervjupersoner i studien som representerar kommunen anser att kyrkan tillför värderingar 

och andlighet som de som arbetar med sociala frågor inom kommunen inte kan eller ska göra. 

De uttrycker även att kyrkans sociala arbete har en viktig kompletterande uppgift och är en 

samarbetspartner. Flera av intervjupersonerna som representerar kommunen uttrycker åsikter 

om att kyrkan bör bidra inom områden de har en speciell kompetens för, såsom samtal och 

andliga frågor samt att kyrkan har ett speciellt ansvar för att se till de mest utsatta i samhället. 

En allmän åsikt som delades av intervjupersonerna var att kyrkan har blivit mer öppen de 

senaste tio åren men också att de hade förlorat sin ställning att förmedla grundläggande 

värderingar i samhället.     Intervjupersonerna i studien som representerar kyrkan uttrycker en 
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oro att klyftorna i samhället ökar och säger att det finns stora brister i välfärdssystemet. De 

anser också att en attityd av uppgivenhet breder ut sig både hos de hjälpbehövande och hos de 

anställda inom kommunen. Kyrkans representanter i studien anser att kommunen har det 

huvudsakliga ansvaret för människors välfärd och att kyrkans sociala arbete ska vara ett 

komplement men det händer att kyrkan ändå går in och hjälper personer som inte har fått 

hjälp av kommunen. En del av intervjupersonerna ser positivt på åtskiljandet av kyrka och stat 

på så sätt att kyrkan nu har större frihet att uttrycka sig och utforma sig och sitt arbete 

(Edgardh Beckman, Ekstrand, Pettersson 2004). 

    Vidare undersöker Yeung (2004) i samma projekt som nämnts ovan, den finska 

Evangelisk- Lutherska kyrkans roll för socialt arbete i staden Lahti. Lahti är en stad som 

drabbades hårt av lågkonjunkturen under 1990-talet. Undersökningen visar att kyrkan har en 

betydande roll i samhället trots att kyrkan har tappat medlemmar. Vidare framkommer att 

kommunen anser att de skulle vara svårt att tillgodo människors behov av välfärd utan stöd av 

andra aktörer såsom kyrkan. I framtiden menar kommunen att det sociala arbetet kommer att 

privatiseras och att nya strategier för att kunna tillgodose människors behov av välfärd 

kommer att ske genom att medborgare åläggs ett större ansvar. Enligt studien är kyrkans 

sociala arbete i Lahti koncentrerat till följande sex områden. 1 Att verka för dialog och debatt 

samt att ge rådgivande samtal. 2. Möta de utmaningar och svårigheter som arbetslivet och 

arbetslöshet ger. 3. Att arbeta för en utveckling av volontärarbetet. 4. Att identifiera och 

bemöta den oro och svårigheter som både individer och samhället känner av. 5. Utveckla 

samverkan. 6. Att öka det internationella ansvaret. Vidare beskriver Yeung (2004) hur 

kyrkans sociala arbete starkt framträdde under 1990-talet då den bland annat organiserade 

utdelning av mat. Kyrkan i Lahti har även varit en föregångare när det gäller att ordna 

aktiviteter för wellness (välbefinnande). De kommunala myndigheterna i Lahti ansåg i studien 

att kyrkans starka sida avseende det sociala arbetet var förmågan att nå människor på ett 

djupare plan och förmågan att komma människor nära. Kyrkan själv underströk vikten av sin 

roll, att kunna möta människor som befinner sig i kris, sorg eller lider av ensamhet och även 

hur viktigt arbetet med äldre och funktionshindrade personer är. Det framkommer även i 

studien att kyrkan i dag har en stark ställning, människor i allmänhet är positivt inställda till 

kyrkan och dess sociala arbete. Representanter för kyrkan menar att det har att göra med de 

insatser och arbete som kyrkan utförde under 1990-talets krisår (Yeung 2004). 
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Teoretiska utgångspunkter 
 
Modeller för välfärd 
 
     Esping Andersen (1990) beskriver i sina teorier om välfärd, tre olika modeller att 

organisera välfärd. Den liberala välfärdsstatens system där individens behov av vård, omsorg 

och försäkringsskydd antas tillgodoses av marknaden. Statens sociala ansvar är begränsat och 

de generella transfereringarna är blygsamma. Ekonomiskt stöd till individen är behovsprövat 

och riktar sig enbart till de med låga inkomster. Exempel på länder med detta välfärdssystem 

är USA och Australien (Esping Andersen, 1990, s. 26-27). 

     Det konservativa/korporativa välfärdssystemet betonar betydelsen av familjen och 

informella nätverk. Subsidiaritetsprincipen är rådande, staten ska inte gå in om det finns 

möjlighet till civila insatser. Kyrkan och fackföreningar står för en stor del av välfärdsinsatser. 

Tillgången till vård och omsorg samt sociala förmåner är knutna till arbete. Detta 

välfärdssystem finns bland annat i länder som Tyskland, Frankrike och Italien (a.a. s. 26-27).  

     Den socialdemokratiska välfärdsmodellens, även kallad den svenska modellens 

kännetecken, är enligt Esping Andersen (1990, 1994), att genom en medveten socialpolitik 

minska skillnader, mellan människors sociala och ekonomiska levnadsförhållande och att 

stärka de sociala rättigheterna. Detta har bland annat skett genom att människor har tillgång 

till en generell och offentlig service i form av utbildning, sjukvård och barnomsorg. 

Utveckling av ett socialförsäkringssystem som är bundet till medborgarskap till exempel 

föräldraförsäkring, sjukförsäkring, ålderspension vars syfte är att skapa grund- och 

standardtrygghet när det gäller individers ekonomiska levnadsförhållanden. Denna form av 

välfärdssystem återfinns i de skandinaviska länderna (Esping Andersen, 1990, s. 26-28, 1994, 

s. 75-76). 

     Rothstein (1994) tar i boken Vad bör staten göra upp olika utmaningar som den svenska 

välfärdsmodellen har att handskas med. Några av dessa är finansieringen av välfärden, dels att 

det finns en gräns för hur högt ett skattetryck kan bli och dels de svårigheter som uppstår vid 

finanskriser såsom i början av 1990-talet. Då det blev tvunget med nedskärningar i de 

offentliga utgifterna. Även en diskussion förs om huruvida alltför generösa sociala förmåner 

underminerar arbetsviljan, samt farhågan att ett alltför stort offentligt ansvarstagande för 

människor leder till att sociala nätverk som familj och grannskap minskar sitt moraliska 

ansvarstagande. Rothstein menar också att de har skett en förändring av värderingar hos 
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människor där betydelsen av personlig autonomi ökar och en vilja finns att planera och 

förverkliga sina egna livsprojekt istället för att underordna sig kollektiva lösningar. Detta 

betyder dock inte att stödet för ett gemensamt välfärdssystem har minskat, enligt Rothstein 

finns det undersökningar som visar på det (2005, s. 48-50). 

 

Roller för organisationer inom den civila sektorn 

     Blennberger (2008) beskriver i Diakoni, tolkning, historia, praktik en modell för hur 

relationen mellan den offentliga verksamheten och ideella organisationer med en social 

välfärdsinriktning kan förstås. I denna modell identifierar Blennberger sju olika roller som de 

ideella organisationerna med välfärdsinriktning kan ha. Vidare menar Blennberger att dessa 

roller inte är alternativ, utan de kan ibland sammanfalla och vara aktuella samtidigt, i en 

verksamhet (Blennberger, 2008, s. 111). Nedan följer en beskrivning av fyra av dessa sju 

roller som kan anses vara aktuella för denna uppsats. 

1. Röst- kritiker och kravställare 

2. Länk 

      3. Komplement genom att vara: 

                  a) parallell resurs 

                  b) supplement eller 

                  c) samarbetspartner till den offentliga sektorn 

     4. Ersättare:  

  a) genom att ta över nedlagd offentlig verksamhet utan stöd.  

 b) genom att kompensera för bristande offentligt ansvar.  

   c) genom att ta över en verksamhet som kontrakterad utförare (Blennberger, 

2008, s. 111-114). 

     Rollen som röst kan innebära att man uppmärksammar utsatthet hos människor och även 

hur det offentliga kan brista när de ska tillgodose människors behov. Att ha rollen som röst 

kan betyda att man ger röst åt människors berättigade krav. Blennberger (2008) kallar denna 

roll för politisk diakoni på grund av att man kräver politiska åtgärder. När det gäller rollen 

som länk kan det innebära att fungera som en samhällsguide och vägledare och att stödja 

enskilda i deras kontakt med offentliga institutioner, till exempel psykiatrin och socialtjänsten.       

Ytterligare en roll är den som ett komplement i olika betydelser som parallell resurs, 

supplement eller samarbetspartner. Denna roll menar Blennberger (2008) brukar ofta nämnas 
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som en huvudroll från företrädare för frivilligorganisationer där diakonala verksamheter ingår.        

Den 4 a) parallella resursen kan innebära, att verksamheten finns inom det offentliga, men att 

utbudet ökar genom den diakonala verksamheten, till exempel skyddsboende eller 

äldreboende i diakonal regi. Att fungera som ett 4 b) supplement, kan betyda att den diakonala 

verksamheten gör vad som inte är rimligt att kräva, av den offentliga sektorn. Det innebär i 

praktiken att den diakonala verksamheten till viss del avlastar den offentliga sektorn till 

exempel i form av kaféverksamhet eller hembesök menar Blennberger (2008). En annan roll 

som komplement kan även vara 4 c) samarbetspartner till offentliga verksamheter exempel på 

denna roll kan vara sjukhuskyrkan i sjukvården och Svenska kyrkans roll i kommuners 

kristeam (Blennberger, 2008, s. 111-112). 

Förhållandet mellan kyrka och stat i Sverige 

      Ända sedan 1500-talet har Svenska kyrkan och staten haft en självklar anknytning till 

varandra. I och med att det år 1593 enligt lagen bestämdes att Sverige skulle bli Luthersk-

evangelisk i sin troslära. Prästerna kom under historiens gång att inneha en 

tjänstemannaliknande roll och representerade både stat och kyrka. (Gustavsson, 2003 s.52). 

Enligt kom detta att innebära en nästan total identifiering mellan kyrka och stat på både statlig 

och lokal nivå och religionsfrihet var obefintlig. Denna relation har även påverkat 

utvecklingen av välfärdsstaten. Svenska kyrkan hade ansvar för fattigvården ända fram till 

1850-talet. I och med att prästerna hade nästan tjänstemannaliknande ställning medförde 

detta, en föreställning om att lydnad mot staten var nästan samma som lydnad mot Gud. 

Gudsfruktan och tillit mot staten var något som kännetecknade samhället (Bäckström, 

Edgardh och Pettersson 2004:8, s. 23-25). 

      År 2000 kom dock Svenska kyrkan och staten att efter en nästan 400-årig relation att gå 

skilda vägar. Detta föregicks av en process som påbörjades redan runt 1950 och pågick fram 

till år 2000 och en av tankarna bakom detta var att förverkliga religionsfrihet. En förändring 

som detta har inneburit är bland annat, att den som föds i Sverige idag inte automatiskt blir 

medlem i Svenska kyrkan vid födseln, till skillnad från tidigare. Vilket även innebar att det 

var obligatoriskt att betala kyrkoskatt. Många har även sedan separationen valt att gå ur som 

medlemmar ur Svenska kyrkan. Gustavsson (2003) beskriver de farhågor en stor del av 

Svenska kyrkans församlingar hyste inför separationen. Dels att intäkter i form av 

kyrkoskatten skulle minska. Men även att Svenska kyrkans karaktär som en folkkyrka öppen 

för alla, skulle gå förlorad. Enligt Gustavsson (2003) har dock förändringen i relationen inte 
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påverkat Svenska kyrkan speciellt mycket. Den fortsätter med det arbete den har gjort tidigare 

och har inte blivit mycket mer självständig i förhållande till Sverige politiska system. Svenska 

kyrkan beskriver sig som en kyrka med ett dubbelt ansvar som uttrycks i Lagen om Svenska 

kyrkan: Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka, som i samverkan mellan en demokratisk organisation och 

kyrkans ämbete bedriver en rikstäckande verksamhet. Vidare utgör Svenska kyrkan idag, den till 

medlemsantalet största organisationen, i den ideella sektorn i Sverige (Bäckström, Edgardh, 

Pettersson 2004:8, s. 41). 

 
Empowerment och socialt kapital 
 
     Empowerment är ett begrepp som genom åren vuxit i popularitet inom verksamheter för 

socialt arbete. Detta begrepp beskrivs och diskuteras i boken Empowerment i teori och praktik 

(2007) med Askheim & Starrin som redaktörer. Empowerment kan framstå som ett svårfångat 

begrepp men Starrin beskriver empowerment på följande sätt, individer eller grupper av 

människor som befinner sig i maktlösa positioner skaffar sig styrka och makt att komma ur 

maktlösheten (Starrin, 2007, s. 18) Samt en positiv syn på människan som en handlande och 

aktiv varelse som både vet och vill sitt eget bästa om de rätta förhållandena kan skapas (a.a.   

s. 19). Övrelid (2007)  beskriver i tidigare nämnda bok hur socialt kapital kan användas som 

en strategi för att stärka den enskilde. Övrelid (2007)  hänvisar till vad Putnam (1993) menar 

kännetecknar socialt kapital: ett kitt i en social struktur som är både effektiv och livsduglig 

och där förtroende, täta nätverk och tydliga normer ingår (a.a. s. 58-59). Detta i sin tur 

medverkar till en utveckling av trygg identitet hos individen och olika former av sociala, 

politiska samt moraliska engagemang hos den enskilde. Vidare menar Övrelid (2007)  att 

välfärdsinstitutionerna struktur och sätt att fungera kan leda till att människor reduceras och 

marginaliseras och ges en identitet som klient och någon som kännetecknas av vad hon/han 

inte har eller inte kan. Det som i det sociala arbetets organisationer ska hjälpa den enskilde 

förvandlas istället till något som skapar skam och uteslutning genom att den enskilde ibland 

på grund av skamkänslor isolerar sig och därmed blir än mer utsatt för maktens strukturer och 

dess aktörer. Övrelid (2007) beskriver även hur stärkandet av ett socialt kapital ökar 

möjligheterna för individen att ingå i en gemenskap som Övrelid (2007)  menar är nödvändigt 

för ett aktivt handlande (Askheim & Starrin, 2007). 
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Resultatredovisning och analys  

     Denna del av uppsatsen inleds med en kort beskrivning av de informanter som ingår i 

studien. Efter det kommer resultatredovisning av den insamlade empirin som beskrivs under 

olika teman, varje tema avslutas med en analys utifrån de teorier som tidigare beskrivits samt 

forskning. Det är fem diakoner som har intervjuats, varav fyra är kvinnor och en är man. 

Intervjupersonerna är mellan 30-60 år och har varit verksamma diakoner mellan 3-34 år. Jag 

vill tillägga att endast en av diakonerna har varit verksam i mindre än fem år. Alla informanter 

har innan de blev diakoner arbetat i omvårdande eller socialt inriktade verksamheter såsom 

mentalskötare, socialsekreterare, socialpedagog. De intervjuade diakonerna arbetar i 

församlingar som ligger i områden med varierande socioekonomisk bakgrund.  En diakon 

arbetar i en församling som ligger i Stockholms innerstad, två av dem arbetar i församlingar 

som ligger i förorter där människor är relativt välbeställda och ytterligare två av diakonerna 

arbetar i församlingar i områden, där människor generellt har lägre inkomster och varav 

många av dess innevånare även har en invandrarbakgrund. 

Diakonens arbetsuppgifter 

     Vad som framkom i intervjuerna är att diakonernas arbetsuppgifter varierar beroende på 

vilka behov som finns hos de människor som söker sig till kyrkan samt beroende på hur 

många diakoner som arbetar i församlingen. En av diakonerna uttrycker det på följande sätt: 

Man jobbar med olika saker och ibland kan man behöva byta inriktning och avrunda aktiviteter 
till förmån för andra saker och det kan se väldigt olikt ut från termin till termin. 

Diakonen i innerstadsförsamlingen berättar att de är sammanlagt tre anställda 

diakoner samt en diakoniassistent, de tar alla hand om övergripande uppgifter som 

enskilda själavårds- och stödsamtal, hjälper enskilda i kontakt med myndigheter och 

tjänstgör i högmässan. Men de har även delat upp sig i olika inriktningar så att den 

diakon som intervjuades i huvudsak har hand om konfirmander och unga vuxna och 

en av hennes kollegor arbetar bland annat med fondmedel. Arbetssituationen skiljer 

sig för diakonen som arbetar i ett av de mer invandrartäta områdena, hon uppger att 

hon är ensam diakon och sköter alla förekommande arbetsuppgifter. 
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    Vad alla fem diakonerna uttrycker är, att det de ser som sin huvudsakliga uppgift är själa- 

vårds- och stödsamtal. Alla diakonerna är noga med att säga att de i dessa samtal inte fungerar 

som rådgivare, utan det viktiga är, att lyssna på, att höra och se den andre. 

            Samtal, stöttning, tydliggöra saker och ting. Hjälpa människor att hitta verktyg för att orka, i 
det går och står i, orka härda ut eller hitta olika vägar. Ibland handlar det om att man känner sig 
vilse i livet och då handlar det inte om att jag sitter och ger råd på något sätt. Möjlighet att 
benämna olika saker och sätta ord på… och det blir en process som sker hos den här individen. 

   Diakonerna i studien berättar om olika slags stöd och hjälpbehov som finns hos de 

människor som kommer till diakonerna och kyrkan, alltifrån stöd rent ekonomiskt eller 

materiellt, till att bara lyssna eller hjälpa till i kontakten med myndigheter. I stort sett alla 

diakonerna berättar att de möter människor med behov att prata om sina relationer. 

   På frågan om diakonerna har märkt någon förändring över tid av de målgrupper som söker 

sig till diakonerna och kyrkan, uppger alla informanter gruppen av människor som 

utförsäkrats. Följande exempel beskrivs av diakonen som jobbar i en innerstadsförsamling. 

Det märks framförallt på dem som söker ekonomiskt stöd att man helt enkelt inte får några 
pengar och så blir man desperat och så vet man inte var man ska ta vägen. Det hakar upp sig 
mellan myndigheter och framförallt är det inte helt ovanligt att människor hamnar mellan 
stolarna. Att Försäkringskassan inte godkänner en sjukskrivning och att Arbetsförmedlingen 
säger att du inte kan jobba och personen hamnar i ett ingenmansland så det är framförallt det 
ekonomiska men det medför även andra saker, problem med identiteten och ens känsla av 
värde så det kan ju också dyka upp existentiella frågor under samtalen. 

    Det framkommer inte i empirin att vissa målgrupper eller vissa behov är mer typiska än 

andra. Det är hur det diakonala arbetet är organiserat med arbete inriktat mot till exempel 

äldre, unga eller vuxna som påverkar vilka grupper av människor diakonerna möter i sitt 

arbete. Empirin visar att det är sammansättningen av befolkningen i de områden där de 

aktuella församlingarna ligger och de sociala förhållandena de lever under som inverkar på 

vilka behov av stöd och hjälp som diakonerna möter. 

Styrkan med arbetet som diakon som jag ser det är flexibiliteten och verksamheten styrs av de 
behov vi möter hos människorna som söker sig hit. 

   Det framkommer dock att en av diakonerna inte upplever och anser att hennes församling 

riktigt möter de behov som finns i det område hon är verksam i. Hon arbetar i en församling i 

ett område med många invandrare. Hon är ensam diakon i ena halvan av en församling som 

omfattar 37000 innevånare.  

            Det är ett oerhört stort område i ena halvan jobbar fem diakoner. Då kan man väl tänka att de 
jobbar mer traditionellt. Alltså jag måste jobba med väldigt många inriktningar och jag vill det 
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också och jag kan det. Jag tycker att det är roligt även om jag inte tycker om att vara själv det 
är för stort. Det är för stor arbetsbelastning för en person. Jag kan väl känna att det här arbetet 
där jag är, inte är integrerat i församlingssynen.  

På frågan om det finns några hjälp- och stödbehov som är mer typisk eller mer vanligt 

förekommande svarar en av diakonerna enligt följande: 

            Alltså livskriser överlag av dem som jag möter alltifrån att man har fått en sjukdomsdiagnos 
eller ens anhörig eller att någon har dött. Eller att man är arbetslös och kanske blir av med sin 
lägenhet. Depressioner men inte de grövsta diagnoserna eller att man har en psykisk diagnos 
och får vård men det kan ju väcka existentiella frågor. 

     Andra förekommande arbetsuppgifter som diakonerna har är sorgegrupper, 

samtalsgrupper, konfirmandarbete, trivseldiakoni som en av diakonerna uttrycker det i form 

av soppluncher, kaféverksamhet, utflykter. Det förekommer även asyl och flyktingarbete samt 

arbete med att ge ekonomiskt stöd i varierande grad samt samverkan med andra 

organisationer som bland annat Hela människan, Ny gemenskap, skola, Socialtjänst. Även 

hembesök, besök på institutioner, fondansökningar ingår i de arbetsuppgifterna diakonerna 

nämner. 

Analys 

     Det framkommer i empirin att de intervjuade diakonerna utformar den diakonala 

verksamheten utifrån de behov de möter hos människorna som kommer. De beskriver att en 

av det diakonala arbetets styrkor är flexibilitet och att det bland annat ingår i deras uppgift att 

vara tillgänglig. Samtliga diakoner uppger att de ser stöd- och själavårdssamtal som en 

huvudfunktion.  Detta kan ses som en naturlig konsekvens av diakonins utveckling av en ny 

identitet som enligt vad Engel (2006) beskriver innebar att diakonin i sin strävan att hitta ett 

existensberättigande, utvecklade en särart som bland annat ledde till en mer själavårdande 

profil (Engel, 2006, s. 14-15). Det stämmer även överens med det som Blennberger (2008) 

menar kan var rollen som ett supplement eller en parallell resurs. Det vill säga att en frivillig 

organisation, tar över det arbete som är orimligt att kräva av, den offentliga sektorn 

(Blennberger, 2008, s. 112-113). Dock kan det vara viktigt att vara vaksam så att den rollen 

inte går över i att vara ersättare för uppgifter som det offentliga egentligen bör ta hand om 

(a.a. s. 113). Utbudet av verksamheter och diakonernas arbetsuppgifter är i empirin överlag 

samstämmig mellan församlingarna. Jeppson Grassman (2001) beskriver hur en tradition att 

bedriva vissa insatser och verksamheter kan leda till att vissa sorters problem synliggörs och 

att en samstämmig problembeskrivning kan vara ett tecken på att församlingar jobbar utifrån 

tradition. Även om intrycket kan vara att man utformar verksamheten utifrån lokala behov. På 
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så sätt kan ett perspektiv, om människors behov och problem utvecklas, ur den traditionella 

egna verksamheten (Jeppsson Grassman, 2001, s. 128-129). Den diakonen som i empirin 

uppges arbeta ensam i sin församling, menar att det i hennes församling, bedrivs ett 

traditionellt diakonalt arbete, då resurserna inte är fördelade efter de behov som finns. 

Diakonerna i studien beskriver olika slags behov av stöd och hjälp hos de människor de 

möter. På frågan om hjälpbehoven eller målgrupperna förändrats hos människor de möter. Då 

nämner alla diakoner att de möter människor som har utförsäkrats, även gruppen av 

människor med psykiska funktionshinder nämns av majoriteten av diakonerna. En av 

diakonerna ifrågasätter även om det är diakoner som ska ta hand om den senare nämnda 

gruppen. Det som diakonerna kan göra för att hjälpa dessa människor är att finnas med som 

ett stöd till exempel i kontakt med myndigheter, antingen genom att skriva överklagande, vara 

med på möten eller bara finnas som en samtalspartner. Finns det ett materiellt behov i form av 

pengar så är det begränsat vad diakonerna har möjlighet att hjälpa till med. Det är inte heller 

diakonernas och kyrkans uppgifter egentligen att tillgodose det. Enligt Esping Andersen 

(1994) var en av grundtankarna och målsättningen med den Svenska välfärdsmodellen att 

bland annat genom att bygga ut socialförsäkringssystemet, där sjukförsäkringar utgör en del, 

skapa en trygghet för människor även vid sjukdom. Tillgång till sjukvård och omsorg och 

möjligheter, att påverka sina livsvillkor, ska enligt denna modell möjliggöras för alla 

medborgare i ett samhälle (a.a. s. 77-78).  Genom att de sociala rättigheterna är universella är 

tanken att det ska ses som en rättighet och på så sätt minska stigmatiseringen av att vara i 

behov av hjälp eller stöd. Tanken på att utjämna levnadsvillkoren mellan människor är också 

en strävan mot jämställdhet och demokrati. (Esping Andersen, 1994, s. 77-78). De problem 

och omständligheter som diakonerna beskriver kring dessa två grupper kan tyda på att 

nedskärningar och åtstramningar av välfärdsystemen gör att vissa grupper utesluts och får 

svårare att ta del av det gemensamma välfärdsutbud som är ett kännetecken för den svenska 

välfärdsmodellen. 

Hur diakonen ser på sin funktion  

      Alla diakonerna beskriver hur de fungerar som en länk mellan enskilda och ofta stöttar 

enskilda i kontakter med myndigheter som bland annat Försäkringskassa, Socialtjänst och 

Landstingets psykiatriska vård.  

Så att jag är med i till exempel att bygga upp förtroende för samhället och systemet, om de inte 
vet hur det fungerar. Då kan vi boka tid tillsammans och gå till Socialtjänst, Försäkringskassa, 
Arbetsförmedlingen, det är en stor bit av arbetet det här. Det att det brister väldigt mycket i 
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kommunikationen mellan människor och i det här området där jag jobbar så både med svenskar 
och invandrare och då kan man vara med och lyssna med den det gäller och vara med. Det blir 
lite tydligare hur saker och ting fungerar och det kan vara till stor hjälp för människor.  

     Något som diakonerna i studien visar på är att de som diakoner inte är någon myndighet 

och inte har någon skyldighet att dokumentera vilket kan göra att människor som behöver 

stöd och hjälp vänder sig till dem och Svenska kyrkan istället för att gå till exempelvis 

Socialtjänsten eller en annan samhällsinstans. Tilläggas bör att när människor söker 

ekonomiskt bistånd hos Svenska kyrkan görs en utredning och den som söker får fylla i 

papper som visar hur deras ekonomi och livssituation ser ut. Diakonerna beskriver hur det hos 

de enskilda som de möter ibland finns en okunskap om hur systemen fungerar men också en 

rädsla för myndigheter som till exempel Socialtjänsten att de ska omhänderta deras barn om 

de söker hjälp.  

            När jag jobbade i en annan församling så kommer plötsligt en kvinna och berättar en förfärligt 
massa saker och jag tänker jag måste ringa till Socialtjänsten och det här måste jag anmäla men                     
det får jag som diakon inte göra. Sen upptäckte jag hur långt man kan komma bara genom att 
prata med människor och få deras förtroende för så erfaren som jag var och jag hade varit med 
om så mycket. Jag hade jobbat på socialjouren och med annat och jag sa varför har du inte 
berättar det här för din socialsekreterare, nej men då tar de ungen och ibland är det faktiskt så 
det är.  

    Samtliga informanter berättar om hur enskilda har svårt att få ett gensvar på det stöd de 

behöver i olika problematiska situationer i kontakten med samhällsinstanser. En av 

diakonerna berättar följande: 

          – man får förhålla sig till systemet och hitta ingångar där det går och hjälpa människor med 
överklaganden och sådana där saker 

         – Är det någonting du gör ofta? 

         – Ja det är någonting jag har kunskaper om och mycket inom Socialtjänsten vet jag lite grann om 
också, hur man kan betona och trycka på, retorik liksom, som bygger på kunskap. Jag har fått 
hjälpa två personer till äldreboende som inte hade det fysiska omvårdnadsbehovet, som brukar 
gälla enligt riktlinjer för att få komma till ett äldreboende men de har fått komma dit ändå på 
grund av att jag lyckats lyfta fram behov ur existentiell synvinkel. 

Något annat som kommer fram i empirin är en beskrivning av hur diakonerna ibland kan vara 

i en slags opposition till samhället och den politiska rollen.  

           Ibland finns det åsikter om att vi ska arbeta politiskt att vi tar ställning och ställer oss på de här 
utsatta människornas sida och att vi gör saker, det tycker jag är vår uppgift.  

    Samtidigt framkommer det i intervjuerna att det finns ett samarbete med olika aktörer i 

samhället och att en del av de intervjuade diakonerna ser sig som komplement till andra 

välfärdsaktörer. En av diakonerna säger att hon märker, att det från myndighetshåll som till 
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exempel Socialtjänsten men även andra organisationer, finns ett ökat intresse för att samverka 

med kyrkan. Diakonerna berättar om samverkan med kommunerna när det gäller stöd till 

föräldrar. En av diakonerna berättar om att hon är med i olika nätverksgrupper på skolor. En 

annan diakon uppger att han är med i ett anhörigråd för äldre som kommunen har ansvar för. 

Ytterligare en av diakonerna berättar om hur hon blivit kontaktad angående ett samarbete med 

en vårdcentral kring flyktingar. 

            En sjuksköterska från mottagningen i xxx ringde mig för ett och halvt år sedan i förtvivlan 
över det hon såg av nyanlända flyktingar och deras situation, de bor i transitboende, en del bor 
i hem hos andra och hur illa de har det. Hon ringde mig hösten 2009 och jag lyssnade och vi 
tänkte vad kan, vi göra åt det här tillsammans. Det ledde först till att vi skrev ett upprop om 
samverkan till kommuner och Socialtjänsten inom olika kommuner och församlingar, 
migrationsverket och det var kanske någon till och jag lyfte frågan. Det har inte lett till så 
mycket konkret men jag kör dit kläder till henne, jag har kunnat hjälpa henne med lite pengar 
och jag har kanske hjälpt till och sätta ögonen på det här. Vi har kontakt och hon är jätteglad att 
vi är flera som tänker så här och bär en situation. Migrationsverket tog kontakt och ville 
förbättra informationen. 

 Det framkommer under intervjuerna att samarbetet med organisationer utanför kyrkan 

varierar hos de olika församlingarna där diakonerna arbetar. Det förekommer även viss 

samverkan med Socialtjänstens individ och familjeomsorg och deras försörjningsstödsenheter 

men den är ofta beroende av hur den personliga kontakten ser ut mellan de socialsekreterare 

som arbetar där och diakonerna ser ut. Det framkommer i intervjuerna att det oftast är andra 

organisationer och samhällsinstanser som kontaktar kyrkan för samarbete istället för tvärtom. 

    Diakonerna berättar om att människor ibland söker sig till dem för att be om ekonomiskt 

stöd. Det kan gälla matpengar eller pengar till hyra även till glasögon och extrapengar till jul. 

Alla diakonerna uttrycker en medvetenhet om att det är i första hand kommunens Socialtjänst 

som har ansvar för behov av matpengar och pengar till hyra om de inte kan tillgodoses på 

annat sätt.  

            Vi får inte försörja folk, däremot försöker vi uppmuntra, vi har en del, om det är så att de har 
barn att vi kan gå in och bekosta resor till mormor och morfar lite extra matpengar och den 
typen av stöd. Akut matpengar brukar vi kunna ge en gång, man kanske inte alltid vet vilka 
regler som gäller och i avvaktan på stöd från kommunen har du i alla fall matpengar. 

     Diakonerna poängterar att som diakoner är de viktigt att de har en kunskap om samhället 

och hur välfärdssystemet fungerar, både för att kunna lotsa människor rätt, men också för att 

de i sitt arbete som diakoner även kan hjälpa människor och berätta om och även i vissa fall 

påtala vad enskilda har rätt till. Denna kunskap underlättar för diakonerna att bedöma vilket 

slags stöd de ska ge människorna som söker hjälp så att kyrkan till exempel inte går in i rollen 
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som ersättare. De tre diakonerna som har en socionomutbildning i grunden uttrycker att de har 

stor nytta av detta i sitt arbete.  

            Fördelen med att ha en socionomutbildning är att man får en helt annan kunskap om samhälls 
funktioner än om man till exempel är sjuksköterska eller socialpedagog eller vad man nu är i 
grunden. Så det är mycket längre väg att gå för att tillskansa dig den kunskapen hur fungerar, 
socialförsäkringssystemet så man får mycket på köpet om man är socionom i botten. Man har 
både samhäll sidan men också samtal. Socionomen är ju också utbildad kurator och det har 
man inte i de andra och det är ganska begränsad utbildning på den fronten när det gäller 
diakoniutbildningen så återigen jag tror det kan bli jättebra annars också men man får en större 
bas och grund att stå på.   

Diakonerna berättar att de i sitt arbete inte går in och utför arbete som andra ska göra. Det 

framkommer att det ändå ibland kan vara svårt att dra en gräns. 

          – Men sen är det en grupp som jag har. Jag vet inte om det är jag som ska ha dem men de har 
tillhört psykiatrin, alltså de som varit inneliggande men nu mår hyggligt. De har oftast bara en 
läkarkontakt som skriver ut medicin och så kanske de går till kuratorn som säger, men nej du 
måste ha en insats och så kanske de föreskriver KBT och det vill de inte ha. Utan de vill 
komma och prata om det som ligger dem varmt om hjärtat eller vad de känner för just nu. 

           – Och du undrar om ni ska ha den gruppen? 

           – Ja, men jag säger aldrig nej till någon, men det märks när det stramas åt och det inte bara är 
att komma upp till en kurator eller sjuksköterska och säga att nu vill jag prata. 

     En annan aspekt av diakonernas arbete är deras förhållningssätt till de människor de möter 

i sin verksamhet och som behöver stöd och hjälp. Samtliga diakoner som intervjuas betonar 

självbestämmandet och den egna förmågan hos människorna de möter. 

            När jag träffar människor som kommer hit så tycker jag det är viktigt att även se förmågan hos 
människan och inte bara det som inte fungerar. 

En annan diakon:  

           – Men om någon kommer till mig så är det den personen som bestämmer vad vi ska prata om 
och om personen i samtalet säger det där vill jag inte prata så gör vi inte det. Social tjänsten 
tror kanske att jag sitter och pratar på samma sätt som dem men det gör jag verkligen inte.                

         – Ni har en annan roll 

         – Ja en helt annan roll, det är bara när det är en fondansökan jag måste fråga för att se om 
behovet kan styrkas när det gäller pengar. Jag är väldigt noga med att man bara säger det man 
vill till diakonen man måste vara varsam med trasiga människor. 

Ytterligare en diakon uttrycker det på följande sätt: 

            En tanke är att människor har mer resurser i sig än de tror. Så min tanke är ju att i samtal bli 
sedd och lyssnad till. När man blir lyssnad till blir man tydligare för sig själv. Och har man en 
annan person framför sig som vill lyssna och lyssnar med respekt då händer det någonting med 
människor. 

Analys  
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      I intervjuerna med diakonerna framgår det, att diakonerna i sin verksamhet oftast har en 

tydlig medvetenhet om var gränsen går, för när samhället har ett ansvar, att gå in med insatser. 

De berättar om en annan möjlighet att bemöta människor, i och med att de inte är 

myndighetspersoner. De roller som tydligt framträder när diakonerna berättar om, hur de 

bemöter och hjälper människor i sitt arbete, är de roller som av Blennberger beskrivs, som 

länk, komplement, och röst eller kritiker. Även rollen som ersättare framträder ibland i 

empirin. Wijkström & Lundström (2002) tar upp det faktum att ett ökat intresse för 

frivilligorganisationer och den ideella sektorn har skett sedan 1990-talet och att de alltmer har 

börjat ses som en resurs och tillgång i samhället. Detta skulle kunna ses i förhållande till vad 

Rothstein beskriver som välfärdsstatens utmaningar. Det vill säga förändringar i samhället, 

som gör att det blir allt svårare, att upprätthålla och finansiera, de välfärdssystem som byggts 

upp i samhället, enbart genom staten och det offentliga. Tittar man på de roller som kan 

beskrivas som länk och röst. Det vill säga det som diakonerna gör, när de bland annat hjälper 

enskilda, i kontakter med myndigheter och som när de i ett påskupprop som gjordes påsken 

2011, påtalar de konsekvenser, som regler i sjukförsäkringen lett till för människor som har 

utförsäkrats. Detta kan kopplas till det Starrin (2007) skriver om empowerment, det att 

enskilda eller grupper skaffar sig makt och handlingskraft och på så sätt tar sig ur maktlöshet. 

Även det diakonerna beskriver, om hur de ser de som söker hjälp och stöd hos dem, som 

personer med en egen förmåga och att de är personer som är värda att ta sig tid att träffa och 

att lyssna till. Detta kan ses utifrån empowerment perspektivet, med utgångspunkt i det som 

Övrelid ( 2007) framställer, om hur enskilda ibland kan hamna i ett socialt stigma. Beroende 

på bland annat att det finns en skamkänsla förknippad med att vara i behov av att be om hjälp, 

både om materiella saker men också för att man mår psykiskt dåligt. Vilket även kan bero på 

att människor förlorar socialt kapital, genom att de på grund av olika anledningar har liten 

tillgång till sociala arenor, som till exempel ett arbete kan utgöra (a.a. s. 57-59). Övrelid 

beskriver även hur enskildas möte, med de offentliga institutionerna, som ska hjälpa, ändå 

ibland med sitt bemötande och behandling stigmatiserar människor. Att de till och med kan 

bidra till att minska människors handlingsförmåga, genom att välfärdsystemet redan har 

diagnostiserat, hittat arbetsformer och lösningar för de människor som söker hjälp (a.a. s. 54-

59). Detta kan motverkas genom det diakonerna beskriver om hur de förhåller sig till de 

människor de möter i sin verksamhet. Det vill säga att ta sig tid att lyssna och se, samt 

bekräfta den människa som diakonen möter. Respektera denna människas önskningar och 
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självbestämmande. Bland annat genom det som en av diakonerna beskriver, att framhäva för 

den andra människan att den säger bara så mycket som den själv vill till diakonen. 

Samhällsförändringars inverkan på diakonens arbete 

      På frågan om diakonerna märker av någon förändring i samhällets socialpolitik i sitt 

arbete, nämner samtliga diakonerna att de möter människor som har drabbats på olika sätt av 

förändringar i sjukförsäkringsreglerna. En av diakonerna berättar hur läkare har diagnostiserat 

en person, men inte fått gehör från Försäkringskassan, utan handläggaren har istället gjort en 

bedömning i samråd med Försäkringskassans läkare och misskrediterat den läkare som känner 

och har mer kunskap om den personen det gäller och dennes sjukdomstillstånd. En annan 

diakon beskriver en konsekvens som drabbar en del av de människor de möter som har blivit 

utförsäkrad på följande sätt: 

           Det kommer som ett brev på posten när du frågar det här med utförsäkringar och det har jag 
verkligen märkt av en, om du tänker dig de som står längst ner på skalan och har det fattigt de 
kanske får det lite fattigare även om de går från sjukpenning till försörjningsstöd. Och det lika 
fattigt ändå men om man har en kanske en ersättning eller sjukbidrag på tidigare 9000 kr eller 
12000 kr i månaden vad händer då ja det är ganska svårt att ställa om sig. Eller hamnar du 
under bidragsnormen då går du till kommunen här och de säger ja, men du äger en bostadsrätt 
som du kan få en miljon för. Vad gör en sån här person?  

Samtliga diakoner i studien anser att det pågår en nedrustning i samhället när det gäller 

välfärden, vilket leder till en ökad utsatthet för människor. Det handlar om olika förändringar 

inom socialpolitiken som skärpta riktlinjer och bedömningar av behov till insatser inom 

Socialtjänst och Landsting, samt mindre resurser som fördelas. Diakonerna ser hur detta 

påverkar människor de möter i sin verksamhet på olika sätt. 

            Överlag neddragningar och det är inte enskilda beslut men bara på några års tid så saker som 
man kunde få försörjningsstöd för, får man inte idag och har man det under en längre tid så 
behöver man det. Men det märks tydligt inom psykiatrin, framförallt på den nivå då man inte är 
så sjuk. Är man inte verkligt sjuk så finns det inget att få. 

En annan diakon uttrycker det på följande sätt: 

            Nu ser man att klyftorna ökar mer och mer, man utgår ifrån att alla har en hyfsad livssituation 
det blir tydligare vilka som har och inte har. Förut var det mer solidaritet Förut var det de äldre 
som hade det svårt nu framförallt ensamma föräldrar och barnfamiljer. 

En av diakonerna som arbetar i en av de församlingarna som ligger i ett invandrartätt område 

berättar att reformen vårdvalet i Stockholm har påverkat människorna i området väldigt hårt 

då de socioekonomiska kriterierna togs bort och har lett till att resurserna till vårdcentralerna 

där diakonen är verksam, har minskat. 
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Analys     

      Det framgår i empirin att diakonerna ser förändringar i samhället i form av neddragningar 

i den offentliga sektorn. Människor hamnar i en del fall mellan stolarna då de drabbas av att 

olika myndigheter så som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, gör motsatta 

bedömningar när det gäller arbetsförmåga för en del personer. Ibland sänks även inkomsten 

avsevärt som en av diakonerna beskriver. Konsekvensen blir i vissa fall att den personen får 

vända sig till Socialtjänsten. Som i de fall personen har en tillgång i form av en bostadsrätt 

gör en bedömning, som är enligt riktlinjerna att personen kan tillgodose sitt behov, genom att 

sälja bostaden. Eftersom rätt till försörjningsstöd ges när alla andra sätt att hitta en försörjning 

har blivit uttömda och har man någon slags tillgång måste den enskilde göra sig av med det, 

om försörjningsstöd ska ges. När de gäller de människor som har blivit utförsäkrade och som 

alla diakonerna nämner att de har mött kan man se betydelsen av den roll som Blennberger 

karakteriserar som kritiker eller röst. Den att diakoner står upp och påtalar orättvisor genom 

att delta i påskupprop eller skriver artiklar om vilka konsekvenser de ser att människor råkar 

ut för. Men även när de följer med enskilda i deras möten med myndigheter och på så sätt 

medverkar till att enskilda blir sedda och tagna på allvar. Genom detta utför diakonerna ett 

viktigt påverkansarbete. På så sätt kan det som diakonerna utför ses som ett 

empowermentarbete både på individnivå liksom på strukturell nivå. Syftet med att ändra i 

sjukförsäkringsreglerna genom att bland annat sätta en bortre gräns, för hur länge den kan 

pågå, samt arbetet med att få människor att återgå till arbete, genom rehabilitering och 

praktik. Kan ses både utifrån teoretiserandet kring empowerment att människor genom att ha 

ett arbete frigörs och stärks i sin identitet och får tillgång till sociala arenor. På så sätt kan ett 

socialt kapital bidra till empowerment. Det skulle även kunna kopplas till den svenska 

välfärdsmodellen, där det så kallade samhällskontraktet innebär, genom att människor arbetar 

och betalar skatt, möjliggörs utvecklingen av välfärd och sociala rättigheter. Då full 

sysselsättning är en av grundpelarna i den svenska välfärdsmodellen. Samtidigt kanske det 

förhåller sig på det sättet som Rothstein tar upp att det finns en rädsla hos politiska 

makthavare att alltför generösa socialförsäkringar underminerar arbetsmoralen. Å andra sidan 

kan det i denna strävan från statens sida att stärka arbetslinjen innebära att diakoner och 

kyrkan i vissa fall, hamnar i rollen som Blennberger (2008) beskriver som ersättare.  Det vill 

säga att de går in där det offentliga brister i sitt ansvar. Då det kan vara svårt dessa gånger när 

diakonerna möter människor som drabbas av konsekvenserna, av nedskärningar i 

välfärdsystemen, att upprätthålla den gränsen som skiljer på kyrkans ansvar och det 
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offentligas ansvar. Som till exempel det som en av diakonerna berättar om när det gäller 

gruppen av människor som har psykiska funktionshinder och att han är osäker på om han 

verkligen ska ha den gruppen. Majoriteten av diakoner i empirin nämner att de möter denna 

målgrupp och en annan diakon nämner även att om man inte är tillräckligt sjuk är det svårt att 

få en insats från psykiatrin. 

 

Svenska kyrkans ändrade förutsättningar och dess be tydelse för diakonalt 
arbete 

      Sedan Svenska kyrkan och staten skiljdes åt, har många som tidigare var medlemmar valt 

att gå ur, vilket har betytt att Svenska kyrkans intäkter genom kyrkoavgiften har minskat. I 

intervjuerna med diakonerna framkommer detta på olika sätt. ”Tidigare har vi varit ett 50-tal 

anställda i församlingen nu är vi bara 15 anställda”.  Något som visar att volontärer och 

frivilliga, kan utgöra en resurs i det diakonala arbetet, är vad en av diakonerna berättar om. I 

hennes församling har minskade resurser påverkat det diakonala arbetet på så vis att 

hembesök till äldre har blivit en uppgift för volontärer i församlingen. Detta för att öka 

diakonens tillgänglighet då det endast är två diakoner i hennes församling. Det framkommer i 

intervjuerna att volontär och frivilligarbetet ser väldigt olika ut i de aktuella församlingarna, 

både till utformning och även omfattning. Tidigare nämnda diakon, berättar att det finns 

många som nästan står på kö, för att få starta olika verksamheter medan det i en annan 

församling finns volontärer och frivilliga men att det kan vara svårt att få någon att engagera 

sig i något under längre perioder.  

            När jag pratar både här i församlingen och med kollegor i andra församlingar i Stockholm och 
i andra samfund i Stockholm, framförallt i innerstan, så har det blivit mycket svårare att få 
volontärer som är mer löpande. Det är mycket lättare att hitta folk till punktgrejer och vill du 
vara med och fixa det här, den här gången och vill du vara med på den här basaren. Jajamän 
säger folk och ställer upp otroligt mycket men att få någon som kommer vecka efter vecka det 
är mycket svårare. 

    Andra konsekvenser som minskade resurser har lett till är sammanslagning av församlingar 

samt planerade sammanslagningar. 

            De håller på att göra en utredning om församlingsindelningar i innerstan och en del tror att det 
blir av och en del gör inte det, men man vet aldrig. Det de har förordat är i alla fall att de slås 
ihop och då skulle xxx bli en hel församling istället för fyra. 

 



 

35 

 

    En av de intervjuade diakonerna berättar om en tendens som kan ses som en effekt 

av Svenska kyrkans minskade resurser. Den att alla församlingar inte anställer en 

diakon för att utföra det diakonala arbetet.  

          De dras in på diakoni tjänster, det anställs diakonipräster och de är inte alls utbildade för den 
här sortens arbete. 

    Ytterligare en diakon pekar på en förändrad roll som Svenska kyrkan har fått i och med att 

den är en del av frivilliga sektorn.        

          När jag var ny vigd diakon så kom jag ihåg vad Caroline Krook sa, kom ihåg att vi är en 
frivilligorganisation. Vi är inte en del av samhällsetablissemanget längre och vi får inte 
uppträda som om vi var en del av makten och det försöker jag ta till mig varje dag. 

Analys 

      Svenska kyrkans ändrade status som organisation, att den idag är en frivilligorganisation 

påverkar det diakonala arbetet på olika sätt. Bland annat har det lett till andra förutsättningar 

rent ekonomiskt. Efter åtskiljandet av kyrka och stat år 2000 har många människor valt att gå 

ur och detta har lett till minskade intäkter för kyrkan. Engel (2006) tar upp hur kyrkan i och 

med samhällsförändringar och när den har spelat ut sin traditionella roll behöver söka behöver 

söka en ny identitet för att hitta ett existensberättigande och på så sätt behålla medlemmar och 

också få fler medlemmar (a.a. s. 126-127). Att en ny situation kräver andra prioriteringar för 

Svenska kyrkan. I Engels undersökning framkommer en önskan inom församlingarna att 

andra grupper ska prioriteras. Till exempel grupper av människor där de största sociala 

behoven finns, även en önskan uttrycks att nå den så kallade mellangenerationen (Engel, 

2006, s.123-127). Bäckström, Edgardh, Pettersson (2004:8) tar å andra sidan upp att 

behovsanpassningen, i samband med rollen som frivilligorganisation, också kan ses som ett 

hot mot kyrkans identitet och att en risk för utveckling, bort från den allmänna kristna 

traditionen finns. Kritiker till detta menar att det kristna budskapet, måste förändras och tolkas 

i nya sammanhang, för att kunna kommunicera samma existentiella innehåll i och med att den 

sociala kontexten ständigt är i förändring (Bäckström, Edgardh, Pettersson, 2004:8, s. 38). I 

empirin framkommer kyrkans förändrade förutsättningar ekonomiskt sett genom den diakon 

som berättar om hur de har blivit färre anställda i församlingen. Det som tidigare var två 

församlingar har förvandlats till en. Även utformningen av det diakonala arbetet har i en av 

församlingarna påverkats på så sätt att de hembesök till äldre som diakoner tidigare gjort lagts 

över på frivilliga och volontärer.  Utredningar görs även i andra församlingar om huruvida de 

ska slås ihop eller inte. Jeppson Grassman (2001) tar i sin undersökning upp det samband hon 
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upptäckte mellan antalet anställda och bredden av verksamhet, det vill säga att ju fler 

anställda desto fler verksamheter finns det. Detta skiljer sig menar hon, från den forskning 

som visar på, att desto större en välfärdsorganisation är, desto mer profilerad och avsmalnad 

blir verksamheten (a.a. s.114-115). I den församling där de anställda minskat till antalet 

förekom många olika verksamheter å andra sidan fanns det också ett stort antal volontärer. 

Vilket Jeppson Grassman också i sin undersökning ser, att tillgången till volontärer spelar roll, 

för den diakonala verksamheten (Jeppson Grassman, 2001, s. 114-115). En av nackdelarna 

kan vara, att som en av diakonerna nämner, i och med minskade intäkter, så anställs präster 

som diakoner. De förväntas utföra två roller dels rollen som präst, men också som 

socialarbetare. Det vill säga en person med en utbildning till präst ska även uppfylla den 

kompetens som en socialarbetare besitter. Det kan tyda på att ekonomiska omständigheter gör 

det nödvändigt. Eller att det sociala arbetets profession inte värderas och prioriteras 

tillräckligt.  En annan aspekt är den som handlar om makt. En av diakonerna pekar på det 

faktum att Svenska kyrkan inte längre är en del av staten och på så vis inte utgör en 

maktfaktor. Detta pekar även andra diakoner i studien på, när de menar att de inte är en 

myndighet, med de skyldigheter som medföljer i form av, dokumentation och kontroll av att 

de insatser och arbete som utförs har effekt, även kontroll över att de som söker hjälp, 

uppfyller vissa villkor för att ha rätt till insatser, som exempelvis Socialtjänstens 

försörjningsstöd. En fördel med att inte behöva dokumentera är den tid som frigörs till 

skillnad från myndigheter som har en skyldighet och där administrationen tar en stor del av 

tiden som kanske istället kunde användas till att i högre grad ägna sig åt och lyssna på 

människor som söker hjälp Att inte längre vara en del av maktapparaten kan medföra 

fördelen, av att församlingarna själva kan utforma det diakonala arbetssättet. I och med att det 

inte finns några yttre krav på att uppfylla ett bestämt mål kan diakonerna inom rimliga gränser 

låta de människor som söker hjälp och stöd styra samtalen. Det blir lättare för diakonerna att 

bejaka de hjälpsökandes självbestämmande. Genom ett utjämnat maktförhållande kan det vara 

lättare för människor att söka hjälp hos diakoner och kyrkan. Övrelid (2007) beskriver hur 

sociala myndigheter nästan aldrig bidrar till att bygga upp socialt kapital för hjälpsökande 

människor eller ersätter den. Vidare beskriver Övrelid (2007) hur socialt kapital kan fungera 

som ett kitt, i en effektiv och vital social struktur, där ömsesidigt förtroende, täta nätverk och 

tydliga normer är framträdande drag (Övrelid, 2007, s. 58-59). Diakoners arbetssätt kan till 

skillnad från sociala myndigheter i högre grad kompensera den förlust av socialt kapital som 

en del människor lider av. Genom den diakonala verksamhet som bland annat innefattar 
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kaféverksamhet och olika gruppverksamheter, har människor möjlighet att ingå i nätverk och 

få tillgång till sociala arenor. Även att de som söker sig till kyrkan kan få bidra som 

volontärer och att deras resurser tillvaratas kan göra att ett socialt kapital stärks och möjliggör 

empowerment (a.a. s. 58-59).  För diakoner kan även rollen som kritiker och röst, att påtala 

orättvisor och konsekvenser som människor drabbas av, bli lättare att inta. Då kyrkans 

relation till staten har förändrats.  

Slutsatser och diskussion 

      Det som tydligt framgår av empirin är att diakonerna fyller en viktig roll som länk när 

människor i kontakten med myndigheter inte blir tagna på allvar och lyssnade till eller om det 

brister i kommunikationen. Diakonerna fungerar även med sin kunskap om 

samhällsfunktionerna som en länk när de bidrar till att hjälpa människor med att hitta rätt stöd 

och hjälp. Denna roll blir också än viktigare när det som diakonerna säger händer, att 

samhällsförändringar gör att hålen i de offentliga skyddsnäten blir allt större. Diakonerna 

visar även på att människor de möter har hamnat i kläm bland annat i samband med reformer 

som till exempel sjukförsäkringen och att instanser i samhället som Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan är dåligt anpassade till varandra. Då de i vissa fall gör diametralt motsatta 

bedömningar. Där fyller diakonerna en viktig uppgift, att påtala detta. Dessa roller kan även 

komma att bli ännu viktigare i och med att de utmaningar som välfärdsstaten står inför, inte 

har minskat. Statsfinanserna är i Sverige är när denna uppsats skrivs stabila, men i resten av 

Europa och övriga delar av världen är det ekonomiska läget mer instabilt vilket även kan 

påverka den svenska ekonomin. Det kan därför antas att en del grupper av människor även 

fortsättningsvis ur vissa aspekter, kommer att ha svårigheter att tillgodose sig sina rättigheter i 

välfärdsystemet. Efter påskuppropets genomförande har dock en förändring gjorts i arbets- 

och utvecklingsgarantin som med individuellt anpassade faser ska återföra utförsäkrade och 

arbetslösa människor in på den reguljära arbetsmarknaden. Ändringen som gjorts är att 

personer, som befinner sig i fas tre nu, har möjlighet att få tillgång till 

arbetsmarknadsutbildning, om det bedöms att de kan få ett arbete efter avslutad utbildning 

(www.regeringen.se). Hur stor del diakonernas påskupprop har i detta är kanske svårt att 

uttala sig om men att diakoner tillsammans med andra, ändå har höjt sin röst har förmodligen 

haft en påverkan på regeringens ändring i arbets- och utvecklingsgarantin. I empirin 

framkommer det att diakonerna möter människor i utsatta positioner socialt och ekonomiskt, 

det går dock inte att säga med hjälp av den här undersökningen hur stort hjälpbehovet är och 
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omfattningen av det.  Diakoner har enligt studien också en stor funktion i stöd- och själavårds 

samtal. Bäckström, Edgardh, Pettersson (2004:8) beskriver kyrkans roll när det gäller 

krishantering till exempel vid nationella katastrofer då många journalister uttryckte förvåning 

över vilken given roll kyrkan hade för ett stort antal människor. Detta uttrycks i ett samtal 

mellan en journalist och domprosten Caroline Krook i följande citat:  

Har det märkts tydligare nu att ni behövs?  

           – Det som märks tydligare är att det vi alltid gör blir vid ett sånt här tillfälle synligare. Men vi 
har inte gjort någonting annat än det vi alltid gör, nämligen att hjälpa människor i svåra 
situationer att finnas till i tröst och sorg. Men det blir så mycket när det är så många människor 
som dör och då blir det synligt. (Bäckström, Edgardh , Pettersson 2004:8, s. 84-85). 

     Frågeställningarna kan sålunda besvaras med att diakonerna fyller med sitt arbete roller 

som länk, röst och kritiker och att de är viktiga för människor som på egen hand har svårt att 

hitta vägar i välfärdssystemet. De fyller även en viktig roll som samtalspartners för människor 

i behov att prata om sina livssituationer och relationer, där problematiken kan variera.  På 

frågeställningen om diakonen upplever att diakonins praktik har förändrats med 

välfärdsstatens förändring och i så fall hur kan anses besvaras genom att diakonerna ser ökade 

behov hos människor och att de sociala trygghetsnäten uppvisar brister och inte alltid förmår 

fånga upp människor. Bland annat genom att förändringar i sjukförsäkringsregler har lett till 

att människor har fått svårt att försörja sig själva och även lett till att en del människor 

förväntas arbeta trots att de enligt läkare fortfarande är sjuka. Men i studien besvaras dock 

inte huruvida dessa samhällsförändringar har påverkat det diakonala arbetet genom att 

behoven faktiskt, har ökat eller hur omfattningen ser ut. För det behövs en annan studie. 

     Vidare forskning om Svenska kyrkans diakonis funktion och utveckling är viktig, med 

tanke på att den tillsammans med andra organisationers sociala arbete, förmodligen kommer 

att öka i omfattning och i betydelse i framtiden.  
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Bilagor 
 
1 Brev till intervjupersoner 
 
 
Hej  

 

Jag heter Susanne Olofsson och läser sista terminen på socionomprogrammet vid Ersta- 

Sköndals högskola. Jag skriver en C-uppsats med temat diakonens syn på sin roll och dess 

funktion det svenska välfärdssamhället. Jag är intresserad av att undersöka hur diakoner ser på 

sin roll och vilken betydelse de anser att deras sociala arbete har. Även om och i så fall hur 

diakoner upplever att deras uppdrag har förändrats. Utifrån olika förändringar som har skett i 

det svenska välfärdssamhället sedan 1990-talet. För att kunna genomföra denna studie 

behöver jag intervjua ett antal diakoner och jag undrar därför om Du är intresserad av att 

medverka. Intervju beräknas ta ca 1 – 1 ½ timme. Intervjun kommer att spelas in på band och 

informationen kommer att förvaras på ett säkert sätt och enbart handhas utav mig. I uppsatsen 

kommer jag inte att uppge din identitet eller namnge den församling du är verksam i. Efter att 

uppsatsen är färdig kommer det inspelade materialet att förstöras. Den färdiga uppsatsen 

kommer efter genomgången examination att finnas tillgänglig på DIVA (Digitalt 

vetenskapligt arkiv). Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta din 

medverkan. Jag kommer gärna till din arbetsplats för intervjun. 

 

Om Du är intresserad av att delta i denna studie eller har några frågor får Du gärna kontakta 

mig. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Susanne Olofsson 

 

 

Tfn: 070-799 68 26 

Susanne.olofsson@bredband.net 
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2 Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor 

Kön, utbildning, tid som verksam diakon 

 

Diakonal verksamhet 

Kan du beskriva ditt arbete/uppdrag? 

Vad anser du vara ditt huvuduppdrag? 

Vilka målgrupper kommer du vanligast i kontakt med? 

Vilken slags hjälp/stöd är vanligast? 

 

Diakonins funktion 

Vilka skillnader eller likheter finns det mellan ditt arbete och det offentliga/kommunala 
sociala arbetet? 

Vilka slags resurser har ni att fördela och var kommer de ifrån? Brukar ni avvisa eller hänvisa 
någon hjälpsökande till en annan instans myndighet?  

Samarbetar ni med andra välfärdsaktörer? Om hur fungerar det? 

Finns det någon annan som kan/borde utföra ert arbete? 

Hur vill du definiera välfärd? 

 

Förändringar i samhället  

Har era arbetsuppgifter ändrats på något sätt som kan kopplas till förändringar inom samhället 
och/eller på socialpolitikens område? 

Hur tror du att framtidens diakonala arbete kommer att se ut? 

 

 


