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tack till min handledare Magnus Karlsson för stöd och hjälp och för att han visat väg med råd 

och tips genom uppsatsen.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att bättre förstå om och i så fall på vilket sätt kyrkans ledning 

tänker sig att deras personliga tro hade betydelse när de fattade beslut för utformningen av 

S:ta Claras verksamhet. Fyra beslutsområden har studerats. Två handlade om bön och två om 

val av plats för det utåtriktade sociala arbetet. Studien har genomförts utifrån elva kvalitativa 

intervjuer med individer som deltagit i beslutsfattandet inom de undersökta beslutsområdena. 

Resultaten från intervjuerna har analyserats med hjälp av en handlingsteori och två teoretiska 

resonemang. Slutsatserna har diskuterats och knutits till tidigare forskning. De är i korthet 

följande:  

• Att personlig tro på ett objektivt, kausalt eller mätbart sätt skulle haft betydelse för de beslut 

som studerats går inte att säga utifrån denna studie.  

• Informanterna uttalar för egen del att deras personliga tro haft betydelse för utformningen 

av praxis inom de fyra beslutsområden som studien omfattar.  

• Besluten har påverkats av ett komplext samspel av beslutsfattarens värdemässiga och 

teoretiska antaganden i sin föreställningsvärld, i kombination med upplevelser av kyrkans 

organisationskultur och av verkliga situationer.  

• Det samspelet omfattar, i denna studie, informanternas personliga föreställningar om bibeln 

och om delar av Sahlbergs forskning, det upplevda ”kallet” att leva ut sin tro i Clara, en 

önskan att sprida sin tro vidare samt tolkningar av verkliga situationer.  

• Som avslutning framförs tanken att studien skulle kunna bidra till den epistemologiska 

kunskapskartan genom iakttagelsen att personlig tro inte är en oberoende beslutskomponent. 

Vid sidan av personlig tro redovisas i uppsatsen ett spektrum av andra faktorer som skulle 

kunna ha betydelse för beslut gällande diakonal praxis.  

 

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

Glappet mellan teori och praktik 

Charlotte Engel skriver att svenska kyrkan står inför ett dilemma när det gäller diakoni. 

Kyrkan kan inte vara en kyrka fullt ut om det inte finns någon diakonal profil. Varje kyrka har 

ett tydligt diakonalt uppdrag och Kyrkoordningen säger ”varhelst det finns mänsklig nöd är 

det diakonens kallelse att ingripa och inspirera andra att ta ansvar… det är en del av kyrkans 

profetiska kallelse, kallelsen att ge tröst åt dem som inte själva förmår göra sin röst hörd” 

(Engel, 2008, s.231). Kyrkan i sin helhet har problem att utföra detta uppdrag och det finns ett 

stort ”glapp” mellan teori och praktik. Svenska kyrkans trovärdighet byggs delvis på en 

förväntan att den ska vara en aktör för de utsatta i samhället. Genom att inte uppfylla denna 

förväntan riskerar kyrkan att tappa i förtroende. Anledningen till glappet mellan teori och 

praktik, fortsätter Engel, ligger på tre plan. Det första är att det inte finns några tydliga 

riktlinjer nationellt för hur kyrkan ska utforma sin verksamhet. Det andra är att de enskilda 

församlingarna har svårt att utforma egna riktlinjer för hur verksamheten ska se ut och 

omsätta uppdraget i praktiken. Det tredje ligger i uppdragets natur - att ta hand om svåra 

sociala problematiker skapar en osäkerhet kring hur den lokala kyrkan ska gå tillväga. Det 

finns också osäkerhet om vilka kompetenskrav man ska ha och hur man ska möta de olika 

problematikerna (Engel, 2008, s.236-237). Det behövs nationella och lokala riktlinjer för hur 

uppdraget ska omsättas i praktisk handling. Engel ger ett antal praktiska råd och framhåller 

vikten av genomgående utvärdering där det bör ställas krav på personal, diakoner och 

verksamheten i stort (Engel, 2008, s.244).  

S:ta Clara kyrka 

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

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

Anders Wejryd, som sedan 2006 är ärkebiskop i Svenska kyrkan, när han säger att ”Bara en 

församling inom Svenska kyrkan har på allvar valt att lägga ett diakonalt grundperspektiv på 

allt den är och gör, nämligen S:ta Clara” (Börjesson, 2008, s.69). 

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

myndigheter omkring både lagt märke till och debatterat kyrkans arbete (a.a.). Professor 

Börjesson skriver att ”den diakonala praktiken i S:ta Clara kyrka har drag av ett lokalt fälttåg 

med framstötar rakt in i det urbana landskap som är centrum för drogmissbruk och langning – 
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Sergels torg, plattan – och man befinner sig bara ett stenkast från Malmskillnadsgatan och 

gatuprostitutionen där” (a.a.). 

Friheten att bygga som de önskar 

I slutet av 1980-talet var Clara församling starkt ifrågasatt. Stockholms biskop hade sagt att 

innerstadskyrkor som S:ta Clara lika gärna kunde förvandlas till badhus. Ekonomin tillät inte 

att hålla tre stora kyrkor öppna i stiftet. S:ta Clara kyrka stod först på listan att stängas. 

Nyårsnatten 1988 tog Claras 400-åriga församlingstid slut. Politikerna hade beslutat att 

Stockholms tre innerstadsförsamlingar (Storkyrkoförsamlingen, Jacobs församling och S:ta 

Clara församling) skulle slås ihop och bilda en ny församling vid namn Stockholms 

domkyrkoförsamling (Sahlberg, 2009, s.15-16). Det blev Caroline Krooks uppgift att 

bestämma riktning och profil för dessa församlingar. Hon skriver angående tiden 1990-1998, 

när hon verkade som biskop för Stockholms Stift, om styrningen av S:ta Clara: ”Det jag 

kunde göra för att stödja Carl-Erik Sahlberg och hans växande grupp av medarbetare var att 

lämna dem så stor frihet som möjligt och att försöka medla mellan olika typer av konflikter” 

(Sahlberg, 2009, s.8).  

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

predikan kom tre åhörare, den yngste var 80 år gammal. S:ta Clara kyrka lockar i dag 200-

400 gudstjänstbesökare varje söndag, har 10 anställda, mer än 100 volontärer, mer än tjugo 

olika program och ansvarsområden. Kyrkan är främst känd för sitt sociala engagemang för 

utsatta i samhället och arbetar med missbrukare, hemlösa, papperslösa, fångar, prostituerade, 

kriminella och andra i svåra sociala omständigheter (Sahlberg, 2009, s.10-16). 

Problemformulering  

Enligt Engel finns ett glapp mellan teori och praktik för den svenska kyrkans diakoni och hon 

menar att det finns ett stort behov av praxis inom det området. Börjesson skriver att Clara 

kyrka är den enda kyrkan som lever ut det diakonala uppdraget. Caroline Krook gav Clara fria 

händer att utveckla en praxis under de år hon var domprost. I dag går det att observera ett 

tjugotal verksamhetsområden som har mer eller mindre social profil i S:ta Clara. Kanske 

tydligast är deras hjälparbete riktat mot prostituerade, hemlösa och missbrukare kring 

”Plattan”, Sergels torg i Stockholm. Hur kommer det sig att ledningen beslutade sig för att 

utveckla denna praxis? Vad låg till grund för dessa beslut? S:ta Clara har dessutom inslag i de 

sociala verksamheterna som inte återfinns hos icke kristna organisationer. Exempel är bön, 

kristen undervisning och samtal om tro. Hur har tron påverkat de beslut som format S:ta 
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Claras praxis idag? Troligt är att skilda faktorer haft betydelse för olika delar av beslut som 

fattats för praxis i Clara. Den personliga kristna tron hos kyrkans medarbetare skulle kunna 

vara en möjlig faktor.  

Syfte  

Syftet med denna uppsats är att bättre förstå om och i så fall på vilket sätt kyrkans ledning 

tänker sig att deras personliga tro hade betydelse när de fattade beslut för utformningen av 

S:ta Claras verksamhet. 

Från C-uppsats till D-uppsats 

Idén till denna D-uppsats kommer från en tidigare C-uppsats (Brenning, Wickström, 2011). 

Där ingick i syftet bland annat att studera betydelsen av informanternas tro för S:ta Claras 

verksamhet. Men just den delen av syftet lyftes senare ut ur C-uppsatsen, för att nu 

återuppväckas som en D-uppsats. Delar av intervjumaterialet från C-uppsatsen är således 

relevant för och har även använts i denna D-uppsats. Informanterna är samma personer men 

D-uppsatsen är en annan uppsats; med ett annat syfte och en omarbetad metod, åberopar 

andra referenser och annan tidigare forskning, väljer andra teorier och teoriverktyg samt gör 

en annan uppdelning av empiri och analys.  

 Redan under C-uppsatsen pekade informanterna ut fyra områden där de ansåg att personlig 

tro haft betydelse för beslut: 

• beslut att ha kvar bön 2 timmar om dagen 

• beslut att ha kvar bön i samtal 

• beslut att gå ut på Malmskillnadsgatan  

• beslut att gå ut på Plattan 

 Dessa fyra beslutsområden har valts att studeras i denna uppsats, och det av ytterligare 

följande anledningar:  

• Informanterna har uttalat att de fått bestämma över dessa beslut utan att ha varit styrda av 

kyrklig praxis eller av kyrkorådet. Vilket ökar sannolikheten för att de beslutat efter vad som 

haft betydelse för egen tro.  

• Beslutsområdena rör behoven av praxis för diakonalt arbetet inom den Svenska Kyrkan som 

Engel efterlyser (Engel, 2008, s.236-237). 

• Informanterna har själva uttalat att konsekvenserna av beslut inom just dessa områden blivit 

centrala för S:ta Claras verksamhet.  
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• Andra, exempelvis Börjesson, pekar ut arbetet på Plattan och Malmskillnadsgatan som 

kännetecknande för S:ta Claras sociala arbete (Börjesson, 2008, s.69).  

Metod 

Förförståelse 

Boken ”Ett Kritiskt Förhållningssätt” behandlar värdet av att vara villig att ”kritiskt diskutera 

sina uppfattningar” (Stenback-Hult, 2008). Författaren menar att ”även den mest 

samvetsgranna person kan vara offer för sin tids fördomar”. Forskaren bör inte handla förrän 

hon/han har ett ”kritiskt tvivlande till normer och värderingar som man mer eller mindre 

vanemässigt godtar” (Stenback-Hult, 2008).  

 Min egen förförståelse är att jag är kristen. Jag har haft en positiv upplevelse och 

förändring i mitt liv sedan jag blev troende för 14 år sedan. Jag ser både fördelar och 

nackdelar. Fördelen är att jag är insatt i det kristna språket, den kristna läran och sättet att 

uttrycka sig. Det kan medföra att jag bättre förstår informanternas svar och kan ställa 

följdfrågor som förtydligar och belyser syfte eller frågeställningar. Nackdelen är att jag 

kanske inte ser eller vill se brister och problem som finns, då jag redan från början har en 

kristen uppfattning och acceptans för att personlig tro har betydelse för all kyrklig 

verksamhet.  

 Förförståelsen relaterar till mitt uppsatsarbete på så sätt att jag hela tiden bör förhålla mig 

kritisk till mitt material. Särskild medvetenhet bör jag ha på mitt val av litteratur och teori 

samt sättet att analysera.  

 Enligt boken ”Forskningsprocesser” påverkas forskaren i tolkningsprocessen av sin 

förförståelse. Det är viktigt att redovisa denna för läsaren och att forskaren själv är medveten 

om sin förförståelse under forskningsprocessen (Olsson & Sörensen, 2007). I böckerna 

”Metod helt enkelt” och ”Många möjliga metoder” anser författarna att det främst är hur man 

formulerar sina frågeställningar och hur man tolkar svaren som visar på ens förförståelse. Jag 

märkte hur min förförståelse av ”positivt troende” påverkade utformningen av frågor i min 

första intervjuguide (Bilaga 1). Guiden var färgad och inte särskilt genomtänkt. Det ledde till 

validitetsproblem, som jag redogör för längre ned, och jag var tvungen att gå tillbaka och 

göra nya intervjuer. Dock menar författarna av metodböckerna att det inte finns någon total 

objektivitet, utan bara ett ideal. De pekar på att det är svårt att forska med helt blankt sinne 

där forskaren inte har någon idé eller förförståelse om det fenomen som studeras (Fangen & 

Sellerberg, 2011; Larsen, 2007). Även Martyn Denscombe tolkar jag har liknande tankar där 
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han skiljer på öppet sinne och blankt sinne. Han menar att forskaren kan vara både 

”välinformerad” inom området och mycket medveten om tidigare teorier som möjligen kan 

tillämpas. Men när det närmar sig analysen så är det viktigt att ”inte ha ett förutbestämt 

betraktelsesätt” (Denscombe, 2009).  

 Utifrån dessa resonemang tänker jag att en forskare alltid är mer eller mindre påverkad 

beroende på hur insatt forskaren är, vilka förutfattade meningar hon/han har och sin relation 

till det studerade ämnet. Därför blir det också viktigt för mig att inte försöka bevisa att jag är 

”färglös” eller har en nollställd förförståelse; och därifrån kanske kritisera arbetet så att det 

förlorar betydelse eller underminerar och bagatelliserar resultaten. Extra försiktighet bör 

synas i mitt sätt att ställa frågor och vid val av intervjupersoner. Stenback-Hult tar upp att 

förmågan till ett kritiskt förhållningssätt grundar sig på självkännedom där personen är 

medveten om sina begräsningar och brister (Stenback-Hult, 2008). Jag vet med mig att jag 

kan bli så ivrig när jag upptäcker något intressant att jag lätt glömmer bort att stanna upp och 

förhålla mig kritiskt.  

Metodval  

En kvalitativ metod har valts. Den lämpar sig särskilt bra för att få fatt på människors tankar 

och åsikter kring en företeelse (enligt exempelvis Denscombe, 2009). Kvalitativa intervjuer 

har också valts med tanke på vad informanterna nämnde, under C-uppsatsens 

intervjuomgång, som betydelsefullt i deras tro. Deras uttalanden då var både komplexa och 

otydliga. Därför gjordes följdintervjuer med fördjupningsfrågor inför D-uppsatsen. Syftet var 

att förtydliga, fördjupa och bredda intervjumaterialet. Kvalitativa intervjuer lämpar sig för att 

återkomma med följdfrågor, få fördjupade svar, reda ut missförstånd och låta informanterna 

tala öppnare och friare. Vilket gör det lättare att fastställa god validitet (Larsson, 2009). Dock 

finns det inbyggda reliabilitetsproblem på så sätt att det är svårt att reproducera forskningen 

med liknande svar i en kvalitativ metod (Se Validitet och Reliabilitet s. 12).  

Avgränsning och begreppsdefinition 

Avgränsning behövs främst för att kunna veta vad forskaren undersöker, men även för att 

kunna bekanta sig med området, välja teori och söka det aktuella kunskapsläget. 

Begreppsdefinition är viktigt för att veta vad forskaren menar med olika begrepp (Hartman, 

2004). I denna uppsats har avgränsningar gjorts beträffande de fyra beslutsområdena som 

valt att studeras (Se sida.5). Begreppet kristen tro är knappast möjligt att definiera i denna 

uppsats. Det skulle kunna gå att definiera S:ta Claras trosriktning, men det är inte säkert att 
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informanterna delar den uppfattningen eller trosförståelsen. Därför ses kristen tro i denna 

uppsats som informantens personliga tro, den individuellt upplevda tron. Diakoni kan 

förklaras på olika sätt, en sådan är ”Social verksamhet och sjukvård med kyrklig anknytning” 

(Blennberger, Nilsson, 1998), en annan förklaring görs ”genom att kartlägga de sociala 

verksamheterna inom kyrkan” (Jeppson, Grassman, 2001). I denna uppsats betraktas diakoni 

som socialt arbete inom Clara kyrka. 

Forskningsansats  

Uppsatsen utgår från en induktiv ansats med insamling av empiri och påföljande analys. 

Slutledningar kopplas till det aktuella kunskapsläget och till de teorier som valts för studien. 

Studiens premisser har systematiserats och fogats samman till mer generaliserande slutsatser 

som exempelvis Sohlberg menar (Sohlberg & Sohlberg, 2009). Tanken är att gå från 

kvalitativa intervjuer till teoretiska tankar och abstrakta kopplingar, som exempelvis Neuman 

menar (Neuman, 2006).  

Urval 

Det viktigaste urvalskriteriet är att de utvalda informanterna har viktig och relevant 

information att ge för att besvara syftet (Repstad, 2007). När de första intervjuerna gjordes 

2011 var syftet bredare och innefattade trons roll i utvecklingen av verksamheten. Det som nu 

är relevant är att informanten var direkt involverad i de beslut som studeras.  

 Besluten kring Malmskillnadsgatan och Plattan fattades åren 1989 och 1993. Två personer 

fanns att intervjua från dessa tillfällen. Beträffande beslutsområdena 2 timmars bön och bön i 

samtal var nio personer delaktiga på ett eller annat sätt, varav åtta från första 

intervjuomgången. Valet gjordes att intervjua de personer som var tillgängliga i kyrkan. Det 

bör nämnas att inte alla de personer som varit direkt involverade i beslutsprocesserna deltagit 

intervjuerna. Om alla hade intervjuats skulle resultatet ha kunnat bli ett annat. Det var svårt 

att urskilja vilka fler som eventuellt borde ha intervjuats. Tyvärr ställdes inte frågan vilket 

kan anses var en brist. Om någon som varit med och sedan lämnat kyrkan skulle den personen 

kunna ha haft en uppfattning som nu inte kom fram. Och eventuellt ha bidragit med relevant 

information om andra tankesätt kring sin tros betydelse för beslut. Se även metoddiskussion 

(sid. 00) för resonemang kring vad informanterna sade.  
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Datainsamling 

Den första intervjuguiden utformades med öppna semistrukturerade frågor (Bilaga 1) och 

utgick från syftet med C-uppsatsen. Ett samtyckesbrev utväxlades med informanterna (Bilaga 

2). Samtycke söktes från chefen för S:ta Clara kyrka som frågade om han skulle ge förslag på 

intervjupersoner. Erbjudandet avböjdes eftersom informanten kanske skulle uttrycka sig 

annorlunda om det var chefen som bjöd in till intervju. Det skulle även krocka med kravet på 

konfidentiellitet eftersom antalet anställda är litet. Neuman är en författare som exempelvis 

pekar på problemen med att någon annan, som han kallar för ”gatekeeper”, väljer ut ens 

informanter. Han pekar bland annat på risk för partsintressen (Neuman, 2009).  

 Utgångspunkten blev därför en anställningslista och frågor till vaktmästaren på plats om 

vilka som gick att kontakta. Fem av de anställda kunde bli aktuella som informanter och en av 

dem tackade nej på grund av tidsbrist. Av volontärerna intervjuades tre direkt i kyrkan. Den 

fjärde volontären föreslogs via de andra volontärerna.  

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

upplevde att det var bekvämt att utföra intervjun. Strävan var att erbjuda en miljö där 

informanten känner sig trygg och avslappnad utan negativ påverkan från exempelvis rummet 

(Trost, 2005, Ekengren & Hinnfors 2006). En informant föredrog att bli intervjuad i sitt hem 

vilket accepterades; en intervju som blev avbruten och slutfördes en vecka senare. Alla 

intervjuer spelades in för att därefter transkriberas. Intervjuernas längd varierade mellan 40-

55 minuter. 

 Kompletterande intervjuer gjordes i kyrksalen samt i caféet i kyrkan efter att informanterna 

valt plats. Caféet var stängt när intervjun ägde rum vilket gav en tyst och koncentrerad miljö. 

Ett kort avbrott skedde i en intervju när en medarbetare kom och frågade om en praktisk 

angelägenhet. Efter ett par minuter fortsatte intervjun ostört. Vid det andra intervjutillfället 

kom efter halva intervjun en praktikant och satt tyst bredvid och lyssnade till intervjun. Det 

upplevdes inte som praktikanten påverkade intervjun i någon observerbar riktning. 

Litteratursökning 

Tillgången till materiel om S:ta Claras verksamhet har varit begränsad. Det bestod av ett 

veckoblad, några reklamlappar om olika kurser samt en kortfattad information på kyrkans 

hemsida. Inget som gav en förklaring till de olika sociala verksamheterna i S:ta Clara eller 

utvecklingen fram till i dag. En rapport från 1993 av Charlotte Engel gav en viss beskrivning 

(Engel, 1993, s.23). Det som hämtats från Engels rapport har uppdaterats med informanternas 
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information. Studiens uppgifter om den sociala verksamheten i S:ta Clara kommer således i 

första hand från informanterna.  

 Trovärdig litteratursökning är en process där forskaren först skaffar sig översikt av det 

aktuella kunskapsläget inom området och vilka typer av studier som gjorts, kvantitativa och 

kvalitativa. Därefter görs ett urval efter den problemformulering som forskaren har gjort och 

därefter centreras urvalet kring syftet för studien. Friberg är ett exempel på författare som 

skriver om detta (Friberg, 2006).  

 Denna uppsats skrivs delvis utifrån upptäckter i en tidigare C-uppsats. Tillgången på 

material om Clara kyrka har varit samma. Urvalet av tidigare forskningsinsatser har dock 

denna gång gjorts efter att syfte och teori bekräftats och efter att nya empirin samlats in och 

sammanställts. Dock har inte upptäckter och resultat från det aktuella kunskapsläget bidragit 

till studien på samma sätt som om de funnits med från första början. Andra teorier skulle 

kunna ha ersatt eller kompletterat den teoretiska ram som valdes. Samt att fler följfrågor som 

avslöjade andra områden av informanternas tro kunde ha ställts. Eller mer kritiska frågor 

kring tro i relation till organisation eller organisationskultur. Sådant skulle ha kunnat visa på 

fler ”luckor” i empirin och kanske medfört ytterligare förståelse kring hur det går att tänka 

kring trons betydelse för beslut.  

  Sökningen började i Ersta sköndals bibliotek för att sedan utökas till Libris och 

Teologiska högskolans biliotekssök. Databaserna SwePub, Diva och Google Scholar har 

sökts igenom. Sökorden beslut*, beslutsfattande, tro* kyrka* beslutsteori* ledarskap*, 

värdenormer, kall* och karismatisk* har använts och kombinerats på olika sätt. Böcker, 

forskning och litteratur från före 1996 har valts bort. Litteraturen från 1996 har används för 

att det fanns en diakonal trend under 90-talet. Då skrevs mycket om tänkandet kring tro, 

praxis och diakonalt arbete. Sökning har också gjorts i de engelska databaserna Academic 

Search Premier och SocINDEX. Därvid har sökorden decisionmaking, decision*, believe*, 

church*, decision theory, leadership, faith*, faith based, diaconal, conviction* och religion 

använts och kombinerats på olika sätt. Filtret Peer Reviewed har varit förbockat. Forskning 

från före 2001 har valts bort liksom sökningar som gav mer än 100 träffar. Resterande träffar 

har sorterats utifrån de tre kriterierna titel, abstract och studie. Slutligt urval av har därefter 

gjorts som i det svenska söksättet. 

 Yuklas bok Ledarskap i organisationer har använts för att hitta artikeln Toward a theory of 

spiritual leadership.  
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Bearbetning av empiri och analys  

De inspelade intervjuerna transkriberades och materialet sammanställdes utifrån syfte och 

frågeställningar. Relevanta delar från 2011 har behållits. Följdintervjuer har gjorts efter att 

”luckor” identifierats. Det som inte varit relevant har rensats bort, vilket exempelvis Repstad 

tycker är viktigt (Repstad 2009). 

 Intervjupersonerna citeras för att ge läsaren direktkontakt med informanternas erfarenheter 

och uppfattningar (Repstad, 2007). En viss språklig korrigering har gjorts i de citat som är 

återgivna. Främst för att inte genera informanten och för att tydliggöra information. 

 De centrala teman, drivkrafter, som framträtt i empirin utvecklades i enlighet med hur 

analysen i en intervju bör ske steg för steg, exempelvis (Kvale, 2009). En temabaserad analys 

valdes och inte en personbaserad, exempelvis (Repstad, 2007) eftersom det inte fanns behov 

att redogöra för vilken informant som sagt vad.  

 Intentionsområden kunde så småningom bestämmas utifrån vad informanterna uttryckte 

under intervjuer och följdintervjuer som betydelsefullt. Vid den första intervjuomgången 

återkom informanterna flera gånger till missionstanken, Sahlbergs forskning, S:ta Claras 

vision och Bibeln, därför valdes dem att benmänas intentionsområden. Men svaren var 

obestämda och visade problem gällande validitet och reliabilitet (Se sid.12-14). Det var oklart 

om svaren hade betydelse för studiens beslutsområden (Se sid.5) eller om det fanns annat som 

också hade betydelse. Empirin filtrerades därefter genom teoriverktyget. Fler omklarheter 

uppstod kring eventuella tolkningsprocesser och möjliga teoretiska och värdemässiga 

antaganden som informanterna gjort i sin föreställningsvärld kring intentionsområdena och 

beslutsområdena . Följdfrågor kunde konstruerades (Bilaga 3) som sedan följts upp med 

följdintervjuer som redda ut de luckor och oklarheter som fanns, svaren kompletterade 

empirin från de första 9 intervjuerna. Den nya empirin har sedan satts in i de luckor och 

oklarheter som fanns för att sedan analyserats med hjälp av teoriverktyget. Vid 

följdintervjuerna framstod personlig kallelse som betydelsefullt. Följande intentionsområden 

valdes: 

• Personlig kallelse 

• Missionstanken 

• Sahlbergs forskning 

• S:ta Clara kyrkas vision och 

• Bibeln 
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  Analysen har inneburit att granska empirin genom det för studien konstruerade 

teoriverktyget (Se sid 29-33). Därvid har informanternas värdemässiga och teoretiska 

antaganden, centrala värderingssystem och grundhållning inom ovan nämnda 

intentionsområden betraktats. På liknande sätt har informanternas antaganden och 

förhållningssätt inför de valda beslutsområdena betraktats genom teoriverktygets filter. 

Resultaten presenteras för varje intentions- och beslutsområde i analysen (Se sid.50-56). 

Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om giltighet, om forskaren lyckas mäta det som forskaren avser att mäta 

(Krippendorff, 2004, Repstad, 2007). Validiteten beskrivs som ”starka anledningar till att 

läsaren kan ta resultaten av forskningen seriöst” (Krippendorff, 2004).  

 När intervjuerna gjordes för den tidigare C-uppsatsen fanns inledningsvis ett bredare syfte 

än det som blev det slutliga. Det bredare syftet innefattade delar som nu har använts för att 

svara på D-uppsatsen syfte. Den del som var intressant för D-uppsatsen var delen där 

informanterna beskrev betydelsen av kristen tro för S:ta Claras verksamhet. Validiteten 

bedöms inte ha påverkats negativt av att övriga delar inte varit aktuella för D-uppsatsen.  

 Dock visade det sig snart att det fanns inbyggda problem med intervjuguiden. Att fråga om 

och i så fall hur kristen tro spelar roll för en verksamhet är problematiskt. Det första är 

begreppet kristen tro. Under rubriken begreppsdefinition kommenteras utmaningen med att 

använda och mäta kristen tro, som om det vore något slags entydigt begrepp där alla är 

överens. Det har påverkat materialet på två sätt. Dels går det att tolka som att informanterna 

svarat enligt sin tro, dels att har de svarat på hur deras uppfattning om kristen tro har påverkat 

verksamheten. I vissa fall är det inte helt tydligt om de svarat enligt sin tro eller sin 

uppfattning av kristen tro. Därför har empiri valts utifrån det som speglar informantens 

personliga kristna tro. Validiteten hade kunnat förbättras om studien från början varit 

tydligare i guiden och i intervjuerna. Den andra utmaningen var att fråga om vilken roll 

kristen tro hade för verksamheten. För det första frågades aldrig vad Clara kyrka anser vara 

dess verksamhet. För det andra frågades inte vad informanterna ansåg utgöra verksamheten. 

För det tredje definierades inte vad som menades med vilken roll kristen tro hade. Därför är 

det oklart om de svarade utifrån sin egen syn, Clara-kyrkans syn eller någon okänd syn, samt 

vad de menade med vilken roll kristen tro hade. Informanternas svar kretsade ofta kring de 

fyra beslutsområdena som denna uppsats har. De tydliga svar som belyser syftet selekterades 

ut. Dessa argument skapar validitetsproblem eftersom det inte är helt klart vad resultatet av 
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och utformningen i den första intervjuguiden mätte. Därför har tidigare empiri filtrerats 

genom det nya syftet och en ny intervjuguide (Bilaga 3) med två följdintervjuer har utformats. 

Den tidigare empirin har också filtrerats genom det uppfunna teoriverktyget vilket resulterat i 

luckor. Dessa luckor har den nya intervjuguiden med följdintervjuerna sökt att täppa till. 

Intervjuerna har sedan transkriberats och analyserats utifrån D-uppsatsens syfte och 

teoriverktyg.  

 Det går att se uppsatsens tillvägagångssätt som en stegvis process att intervjua, 

transkribera och bearbeta empirin genom teoriverktyget – som lett till ny intervjuguide, nya 

intervjuer, nya transkriberingar och bearbetning av den nya empirin genom teoriverktyget. 

Detta skulle kunna ses som att arbeta efter den hermeneutiska spiralen, som innebär en 

stegvis ökande förmåga att förstå sammanhanget när man tolkar de enskilda delarna ”vilket i 

sin tur leder till att man förstår delarna på ett nytt sätt och med fördjupad insikt i en aldrig 

avslutad cirkel” (Allowed & Erikson, 1999, s.295). 

 Studien baserades på en intervjuguide med planerade frågor och samma frågor ställdes till 

alla inblandade och intervjuerna var ungefär lika långa. Detta kännetecknar idén om 

halvstrukturerad intervju (Gillham, 2008, s.103). Antal frågor i den första intervjuguiden var 

totalt 4, varav en var huvudfrågan och de tre övriga var processfrågor (Bilaga 1). Fördelen 

med ett fåtal frågor var att informanterna fick möjlighet att mer fritt uttrycka vad de upplevde 

och kände. En nackdel kan ha varit att intervjuaren inte kunde planera följdfrågor och att 

informanterna kanske därför inte gav lika uttömmande svar som om det funnits följdfrågor i 

intervjuguiden. Det har snarare varit informanten som visat väg med sin berättelse än 

intervjuaren med sina frågor. Fördelen är att forskaren som ett första steg kan bekanta sig 

med området (Gillham, 2008). För den här D-uppsatsen skulle de fyra beslutsområdena som 

valdes ut att studeras varit svåra att upptäcka om inte informanterna fått uttrycka sig ”fritt”.  

  Reliabiliteten, pålitligheten, bestäms av hur tillförlitlig informationen är och hur pass väl 

forskaren har genomfört analysen, utan fel eller brister som exempelvis Larsson skriver om 

(Larsson, 2008). För att säkerställa god reliabilitet bör mätsättet ge samma resultat varje gång 

som det används. I studien har därför en intervjuguide valts som mätinstrument (Bilaga 1 och 

3). Främst för att öka chansen att mäta samma sak i varje intervju samt att det möjliggör att 

forskningen kan reproduceras (Krippendorff, 2004; Kvale, 2009). Studien har undvikit frågor 

av ledande karaktär (Kvale, 2009).  

 Efter att ha intervjuat nio personer stod det klart att varje intervju varit unik och att 

följdfrågorna skiljt sig i både ordning och uttryck beroende på vad informanten svarade. 
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Vissa informanter besvarade många följdfrågor utan att de ens behövde ställas. Alla 

följdfrågor har dock blivit besvarade. För att ytterligare öka reliabiliteten spelades varje 

intervju in och transkriberades. Det gjordes för att minska subjektiva bedömningar vid analys 

av materialet. Reliabiliteten kan ha påverkats av för litet antal intervjufrågor utifrån den 

första omgången av intervjuer. Detta gör att det blir svårare att reproducera forskningen 

eftersom mätinstrumentet (intervjuguiden) inte har tillräckligt antal frågor för att skapa 

liknande svar. Exempelvis Gillham skriver om att det är möjligt att utveckla intervjufokus 

genom att uppdatera intervjuguiden och ringa in det ämnesområde som forskaren avser att 

undersöka. Vägen dit går genom pilotstudier där forskaren efteråt stannar upp och justerar 

intervjuguiden (Gillham, 2008). Detta har eftersträvats genom upptäckta validitets/reliabilitets 

problem, filtreringen av empirin, utvecklingen av en ny intervjuguide och följdintervjuer som 

fyller i luckor i den tidigare empirin och svarar emot nya syftet. Dock bör inte de första 9 

intervjuerna betraktas som pilotstudie. Främst för att flera delar gick att använda för denna D-

uppsats.  

 Neuman skriver om utmaningarna i information som erövrats genom kvalitativa intervjuer. 

Han menar att det är svårt att upprepa samma resultat när man inte undersöker ”hårda fakta” 

och att det till exempel är svårt att få fram samma resultat när två olika forskare genomför 

samma intervju vid olika tillfällen. Vilket märktes i denna uppsats där intervjuaren kom 

tillbaka efter ett år och ställde frågor enligt den nya intervjuguiden och svaren skiftade. 

Visserligen kunde det berott på att intervjuguiden var annorlunda, men också på vad Neuman 

avser med att det är svårt att göra om samma intervju och få samma resultat (Neuman, 2006).  

 Beslutet att gå ut på Malmskillnadsgatan fattades år 1989 och för Plattan år 1994. En viss 

minnesförlust skulle därför kunnat påverka tillförlitligheten i informanternas berättelser kring 

dessa beslut. Det skulle även kunna tänkas att en viss förvrängning eller försköning skett av 

vilken betydelse som deras tro haft då, jämfört med vid intervjutillfällena. Förvrängningen 

eller försköningen skulle kunna bero på ändringar i trosuppfattning. 

 Slutligen kan nämnas att författaren av denna uppsats inte arbetar, besöker eller har några 

personliga band till Clara kyrka. Personliga band skulle eventuellt kunna leda till att 

forskningen blir vinklad, på grund av att forskaren önskar ett visst resultat, för att inte stöta 

sig med eller för att få bekräftelse från de som kontaktas. Sådana band skulle även kunna 

påverka validiteten eftersom informanten möjligen svarar annorlunda inför en bekant eller 

vän. Inte heller avslöjade författaren sin egen tro vid första intervjutillfället. Informanten 
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skulle koncentrera sig på frågorna utan att ta hänsyn till vad intervjuaren eventuellt tror. 

Ibland kunde det upplevas som att informanten svarade till en troende, men oftast inte.  

Generaliserbarhet 

Det finns alltid en risk med induktiv ansats; att man drar förhastade generaliseringar av de 

slutsatser eller fynd man gjort. Det går aldrig att garantera någon pålitlighet eller visshet av 

att dessa slutsatser ska gälla för andra situationer än där de kom ifrån. I induktion får man ge 

upp idén om att man vet att det förhåller sig på ett visst sätt. ”Hur många bekräftande 

erfarenheter man än gör, så kan man aldrig utesluta att det skulle finnas undantag som man 

ännu inte har upptäckt” (Harnow, 2006). Enligt det resonemanget är det i studiens induktiva 

ansats svårt att säga att upptäckter och slutsatser gäller för någon annan i Clara kyrka än 

möjligen för dem som intervjuats. Författarna Sohlberg snävar än mer in på 

tillvägagångssättet genom utmaningen i att göra slutledningar från intervjuer. Intervjustudier 

med begränsat urval eller för få informanter innebär risk att de inte representerar det man vill 

mäta (Sohlberg & Sohlberg, 2009). Visserligen går det att argumentera att de tio som 

intervjuades var alla i ”högre” ledande ställning samt att dessa personer hade fattat besluten 

som valts att studeras. Det är dock svårare att kvantifiera resultatet eller göra generaliserbara 

slutsatser för andra beslut som informanterna eller andra personer i S:ta Clara fattat. Än 

svårare är att dra generaliserbara slutsatser för andra sociala verksamheter. Dock skriver 

Sohlberg att vid resultat från intervjuer är det inte orimligt att samma resultat uppnås när man 

intervjuar människor som arbetar under liknande betingelser. Sådana resultat kan hypotetiskt 

representera någon mer allmän aspekt för människor som arbetar i motsvarande situationer 

(Sohlberg & Sohlberg, 2009). Det går att problematisera innebörden av liknande betingelser 

och motsvarande förhållanden. Valet har gjorts att tolka Sohlberg till att inte underminera 

iakttagelser och resultat från denna studie. Exempelvis för kyrkor som arbetar under liknande 

betingelser och förhållanden som S:ta Clara kan iakttagelserna och resultatet från denna 

studie vara av både intresse och till eventuell nytta. Engels pekar på behovet av praxis både 

lokalt och nationellt för den svenska kyrkan (Engel, 2008). Sohlberg och Harnow skriver att i 

samhällsvetenskaplig forskning och i kvalitativa intervjuer är det svårt att peka på kausala 

samband när det inte går att operationalisera en intervju och mäta vad som påverkar vad. 

Forskaren får släppa idén om visshet och i stället peka på att resultatet är betydelsefullt 

(Harnow, 2006; Sohlberg & Sohlberg, 2009). Även om slutsatserna i denna uppsats inte kan 

generaliseras skulle de ändå kunna vara betydelsefulla som bidrag till den epistemologiska 
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kartan över kunskap kring betydelsen av personlig tro i både kyrkliga och icke-kyrkliga 

sociala verksamheter.  

Metoddiskussion 

Det kan tänkas att den personliga trons betydelse förstorats upp för de beslut som studerats 

jämfört med vad som ”objektivt hände”. Kanske var det annat som spelade in och hade 

”större” betydelse än informantens egen tro. För att undersöka detta skulle man behöva göra 

jämförande mätpunkter. På grund av studiens omfattning har inte detta varit möjligt men 

kunde eventuellt göras i framtida forskning.  

 Det går också att reflektera över att studien gjorts av en och samma person. När C-

uppsatsen skrevs kunde tankar bollas, frågor blötas och stötas samt olika synsätt och olika 

förförståelser komma in i alla delar av uppsatsen, eftersom den skrevs tillsammans med en 

kurskamrat. Rent hypotetiskt skulle alltså den här uppsatsen kunna se annorlunda ut om den 

skrivits tillsammans med någon. Dock har flera vänner läst uppsatsen och fungerat som ett 

bollplank när de kommit med kritiska synpunkter.  

 Studien vill förhålla sig på ett kritiskt sätt till den insamlande empirin. De informanter som 

intervjuats uttryckte att hon/han ville vara ett bra ”vittne”. De ville berätta om sin kristna tro 

på ett sätt som gör tron intressant för andra vilket kan uppfattas som ett missionerande 

förhållningsätt. Studien bör således förhålla sig till att det ligger i vederbörandes intresse att 

framställa tron positivt och inte som något problemfyllt och nedtyngande. I intervjuerna 

visade sig detta främst i försöken att gräva djupare kring problem som informantens tro 

kunde föra med sig. Få svarade att det fanns direkta problem i deras personliga kristna tros 

betydelse för de beslut som undersöktes.  

 Ytterligare att lägga märke till var att alla informanterna hade en positiv inställning till 

arbetet i Clara. Det skulle kunna innebära att de inte ville eller var intresserade av att lyfta 

fram negativa aspekter. Det är svårt att från empirin säga vad de eventuellt medvetet eller 

omedvetet inte berättade. Men det är viktigt att utifrån gjorda iakttagelser förhålla sig till 

vilka eventuella motiv och vilken grundsyn de har till både sin tro och sitt arbete. I boken 

”Tro och värderingar i 90-talets Sverige” menar författarna att det är lättare att handla efter 

sin tros övertygelse i en kultur där flertalet delar samma ideal och kulturen på så sätt hålls 

samman (Kallenberg & Bråkenhielm & Larsson, 1996, s.134). Om man således ser på S:ta 

Clara kyrka som en kultur så har de flesta intervjuade en positiv syn på sin tro och trons 

betydelse. Det skulle då kunna ses som det blir svårt att uttrycka något annat än det som är 
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socialt accepterat inom Clara. Vilket skulle kunna betyda att nyanser och problem med tron 

inte kom fram, då det (måhända) inte är accepterat att belysa tron på ett icke positivt eller 

”icke missionerande” sätt.  

 Ytterligare skärpa skulle kunna uppnåtts om det aktuella kunskapsläget undersökts innan 

teori och kompletteringsintervjuer gjordes. Då kunde fler frågor ha ställts kring organisation 

och organisationskultur. Men å andra sidan var det den valda teorin och intervjuerna som gav 

ledtrådar till att söka ytterligare kunskap. Helt efter den hermeneutiska spiralen (Se sid.13). 

Etiska överväganden 

Studien har utförts inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå och omfattas därför inte 

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

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

av Vetenskapsrådet (2004) genom att: 

• informera om syftet med studien 

• betona frivilligheten att medverka 

• tala om att intervjun kan avbrytas när som helst 

• ange att materialet kommer att användas till en D-uppsats och finnas tillgängligt på skolan 

och i databaser på Internet 

• informera om att kraven på konfidentiellitet inte kommer att uppfyllas till fullo.  

 Förtroligheten har varit en utmaning eftersom det finns risk att informanterna känner igen 

varandras berättelser. S:ta Clara kyrka har tio anställda som arbetat tillsammans flera år, 

några mer än tjugo år. De känner varandra så väl att de kan känna igen varandras uttalanden 

även om de blivit avidentifierade. Dessutom var de intervjuade i ledande ställning vilket gör 

det svårt att undvika ett igenkännande. Därför informerades från början att namn kommer tas 

bort men att de som läser och känner er kan identifiera er. Problem för informanterna skulle 

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

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

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

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

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

känsligt” skulle detta ha föranlett en riskbedömning tillsammans med handledaren.  

 Informanterna har fått veta att det inte går att garantera någon fullständig hemlighet eller 

anonymitet. De har kunnat ta ställning till om de vill vara med eller inte. Om de önskar 
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avbryta intervjun så kommer inte forskaren, andra informanter, deras chef eller annan 

personal att utöva några påtryckningar eller att det blir efterräkningar.  

 Ytterligare en etisk aspekt är att det tidigare intervjumaterialet var avsett för en C-uppsats. 

Mer än hälften användes inte för C-uppsatsen utan klipptes bort. Stora delar av det som 

klipptes bort har används för D-uppsatsen. D-uppsatsen handlar om det som informanterna 

gav godkännande till att använda för uppsatsskrivande. D-uppsatsen har bara ett mer stringent 

syfte än tidigare C-uppsats.  

Aktuellt kunskapsläge  

Det aktuella kunskapsläget har i den här studien använts för att ge en fördjupad förståelse av 

empirin. Litteratursökningen gjordes efter det att empirin insamlats och har inte varit något 

instrument i metod, teorival eller utformning av intervjuguide. Det aktuella kunskapsläget har 

snarare setts som en källa för djupare förståelse av det som studerats samt som inspiration till 

ytterligare perspektiv och tolkningsidéer. Vissa kopplingar från analysen har gjorts (Se 

Diskussion sid. 58-63). Sökningen inriktades på att finna vad forskningen tidigare pekat på 

när det gäller personlig tro i relation till beslutsfattande i diakonalt arbete. Det aktuella 

kunskapsläget, som redovisas nedan, får anses vara samlande för denna relation och är vart 

fall resultatet av att finna den etablerade kunskapen genom de sökord som använts (Se 

Litteratursökning sid. 12).  

Komplexitet utan objektiva sanningar 

Yukl ger i sin bok ”Ledarskap i organisationer” en översikt av det vetenskapliga 

forskningsfältet inom ledarskap och chefskap, där han syftar till att ta med det som är central 

forskning inom området (Yukl, 2012, s.10-15). Boken har valts för att belysa vad som får 

betydelse vid beslutsfattande gällande praxis av verksamhet. Författaren menar att delar av 

ledarskap är att kunna fatta beslut som påverkar organisationens praxis långsiktigt och 

kortsiktigt (Yukl, 2012, s.44). Beslut som förändrar organisationens riktning eller innehåll på 

ett mer avgörande sätt fattas sällan vid en enda tidpunkt utan är en process som består av 

mängder av små beslut över tid. Vilka faktorer som har betydelse för beslutsfattandet skiljer 

sig beroende vilken ansats som forskaren har valt. Yukl nämner ansatser som 

egenskapsinriktade, beteendeinriktade, maktpåverkande och situationsorienterade och visar 

att det inte finns något enat sätt att se vad som har betydelse för beslutsfattande (Yukl, 2012, 

s.26). Han diskuterar resultat från forskningen som handlar om egenskaper och färdigheter 

hos beslutsfattaren själv och hela organisationens betydelse för beslut (Yukl, 2012, s.64-77, 
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88-94, 97). Han pekar på andliga motiv och tar upp den känsla av ”kall” som personer kan ha 

i sitt arbete. Yukl menar att ”kallet” är ett värde som får arbetet i sig att kännas meningsfullt, 

utöver instrumentella värden av ekonomi och självtillfredsställelse (Yukl, 2012, s.331). Det 

går att tolka hans bok som att en komplex process får betydelse vid beslutsfattande; där inga 

objektiva sanningar finns utan endast forskning som grundar sig på en viss ansats. Detta kan 

vara viktigt att ha med sig, dels i syfte att kritiskt resonera kring det aktuella kunskapsläget, 

men framför allt för att belysa den mångsidighet som omgärdar svaren på syftet med denna 

studie. Ovanstående rapport av Yukl verkar främst inriktad på ledarskap inom icke religiösa 

organisationer. A.Yaghi har studerat religiösa organisationer och menar att där är det 

beslutskulturen som har störst betydelse och inte beslutsinnehållet (Yaghi, 2007, s. 355, 356).  

Kunskapsområden i samverkan 

Det aktuella kunskapsläget kan betraktas som ett antal enskilda och överlappande 

kunskapsområden. Bilden nedan vill visa några av dessa områden, som kan integrera med 

varandra och överlagda återge något av komplexiteten kring beslutsfattandet i kyrklig 

verksamhet. Bilden gör inga anspråk på att vara komplett utan avser endast ge en överblick 

av delar från de kunskapslägen som redovisas. 
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S:ta Clara vid repets ände 

Charlotte Engel utredde på uppdrag av Stockholms Domkyrkoförsamling diakonin runt Clara 

kyrka. Delar av uppdraget var att beskriva hur den diakonala insatsen tar gestalt i den dagliga 

verksamheten samt hur andra aktörer ser på diakonin i S:ta Clara (Engel, 1998, s.9). 

Forskningen gjordes år 1998 och berör i flera avseenden denna uppsats.  

 Engel skriver att Carl-Erik Sahlberg hade med sig en strategi för församlingstillväxt som 

han ville använda i Clara, grundad på hans prästmötesavhandling där det fanns ett antal 

punkter för församlingstillväxt (Sahlberg, 1996, s.14): 

• ”Vara öppen för alla, hög som låg, rik som fattig (ecklesia)  

• Visa omsorg om människor i nöd (diakonia)  

• Ha en kärleksfull gemenskap (koinoina)  

• Frambära ett rakt och enkelt budskap (kerygma)  

• Vara bredd att lida för sin övertygelses skull (martria)  

• Söka Gud i bön, studium av Ordet och friande av gudstjänsten (liturgia)  

• Vara öppen för den helige Ande och Hans kraftgärningar (dynamias)  

• Uppmuntra varje medlem att var ett Kristus vittne (missio)” 

 Vid intervjutillfället 1998 sade Sahlberg att ”i dag, 7 år senare, kan jag säga att tankarna 

fortfarande och om möjligt i ännu högre grad präglar mitt arbete” (Engel, 1998, s. 24). Detta 

skulle kunna ses som att en eller flera av punkterna också haft betydelse för de beslut som 

studeras i föreliggande uppsats. Men, i så fall, på vilket sätt och med vilken relation till 

informantens egen tro? Engel skriver också om Domkyrkoförsamlingens programförklaring 

som en möjlig förklaring till utformningen av Claras verksamhet. Den lät så här mellan åren 

1995-1997: ”Församlingens uppgift spänner mellan att rusta den inre kärnan av kyrkans folk 

till en allt klarare identitet som kristna och till att vara en utsträckt, hjälpande hand till de 

sämst ställda, en heroinist eller prostituerad” (Stockholm Domkyrkoförsamlings 

kyrkofullmäktige, 1995). I målbeskrivningen för S:ta Clara står att läsa att de är till för att 

visa hur kristen tro kan underlätta för alla människor, särskilt för de utstötta kring plattan och 

Malmskillnadsgatan (Engel, 1998, s.28). Det skulle kunna vara så att dessa uttalanden både 

haft betydelse och varit inkluderade i informanternas personliga tro.  

 Engel berättar att diakonissan i S:ta Clara ofta jämför sin tro på uppdraget med sitt arbete 

och beslut som diakon. Diakonissan beskriver sin tjänst så att Gud blir ärad, kyrkan 

uppbyggd och Guds vilja förverkligad. Med innebörden att stå på de förtrycktas sida, att stå 

fast i kyrkans tro, att hjälpa de behövande. Diakonissan beskrivs som att hon upplever sitt kall 
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att vara Kristus förebild genom det arbete hon utformar (Engel, 1998, s.30). Detta skulle 

kunna liknas med vad Yukl talar om, att när personer har känslan av ”kall” till sitt arbete får 

det betydelse för beslutsfattandet (Yukl, 2012, s.331). Vilket inte betyder att just denna tro 

hade betydelse för det som nu studerats. Men det skulle kunna vara en intressant fundering att 

informanterna tänkt på likartat sätt.  

 Beslutet att gå ut på plattan, skriver Engel, kom till för att hålla fast de kontakter som 

Clara fått på Malmskillnadsgatan och vid friggeboden samt för att på sikt få nya kontakter. 

Därför startades serveringen med kaffe, mackor och bullar på plattan. Engel beskriver det 

som att arbetet är en del av en missionsstrategi. Först bygga kontakt på plattan, sedan 

introducera den behövande till tro vid lämpligt tillfälle, för att till sist få vederbörande att gå 

med i kyrkan (Engel, 1998, s.49, 50).  

 Engels studie skulle i bilden kunna placeras i området för organisation och personlig tro. 

Motiv för kyrkans sociala arbete 

Att sprida sin kristna tro har historiskt ingått i kristen tro. Exempelvis skriver Elisabeth 

Christiansson om detta i sin forskning om motiv för diakonalt socialt arbete inom Ersta 

diakoni, Stiftelsen Stora Sköndal och Stadsmissionen. Hon går tillbaka till Väckelserörelserna 

på 1800-talet där institutionerna hade sitt ursprung. Hon menar att utformningen skedde med 

en teologisk övertygelse som bestod av två delar. Dels att ha en levande tro som skulle leda 

till att tron manifesterar sig i gärningar, dels ha en missionerande tro som skulle sprida tron 

vidare. Det missionerande synsättet grundade sig på tron att om någon dog och inte blev 

omvänd blev den personen förlorad för tid och evighet. Hon drar slutsatsen att 

institutionernas socialhjälp inte hade något egenvärde i att hjälpa människor, utan att det 

sociala arbetet var ett medel för att bedriva mission (Christiansson, 2008, s.119-122). Även 

om missionstanken historiskt ingått i kristen tro betyder det inte självklart att den ingår i 

informanternas personliga tro eller att den får betydelse för de beslut som studerats. 

Missionstanken skulle kunna komma från exempelvis policy, outtalade attityder, den kan ha 

funnits i strukturen, i liturgin osv.  

 Christianssons studie skulle i bilden kunna placeras i tankesätt kring personlig tro och med 

organisationens riktning.  

Tro och tveksamhet 

Mats J Hansson skriver om att diakonalt arbete och beslut kan ses utifrån beslutsfattarens 

personliga tro och att det då finns två sätt att se på en kristens tro. Det ena sättet är att se 
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personens gudstro som en livssyn. En tro som involverar alla områden i personens liv, såväl 

på arbetet som i privatlivet, där gudstron genererar konkreta omdömen och värderingar. 

Exempelvis synen på relationer, kärlek, lidande sorg, rättvisa familj och pengar. Allt ingår 

och får sin rätta plats när det ställs i ljuset av personens tro. Hansson kallar det för en 

konstruktiv kristen tro. Han definierar det till att vara en tro som får påtagliga konsekvenser i 

personens livsföring. Hansson menar även att om man har konstruktiv kristen tro som kyrka, 

får den kristna tron konkret betydelse för omdömet i beslutsfattandet (Hansson, 2008, s.34, 

35, 45).  

 Det andra sättet är att beskriva personens kristna tro som en tvekan, som en osäkerhet när 

det gäller omdömen och värderingar i det konkreta livet. Där sambandet mellan personlig tro 

och beslutsfattande inte är tydligt. Den personen skulle lättare ta till sig uppfattningar och 

allmänna tolkningar ur den omgivande kulturen än att gå på eget omdöme och egna 

värderingar. I en sådan kyrka kan personlig tro ha mindre betydelse för fattade beslut 

(Hansson, 2008, s.35).  

 Hanssons resonemang kring en konstruktiv kristen tro talar för att det finns ett samband 

mellan personlig tro och beslutsfattade för praxis i diakonalt arbete. I bilden det gemensamma 

fältet för personlig tro och organisationskultur och verklighet. Många olika scenarion är 

tänkbara.  

Liberal eller konservativ hållning till Bibeln 

Erik Blennberger skriver i sin bok ”Diakoni, etik och ideologi” om varför en kyrka beslutar 

sig för att bedriva diakonalt arbete. Ett motiv är att kyrkan bejakar en kristen tro 

(Blennberger, 2008, s. 89). Att bejaka en kristen tro menar han grundar sig på en kristen 

teologi. Två av de teologiska argument han tar upp kallar han för kristologiska argument och 

sinnelagsargument. Det kristologiska argumentet utgår från en önskan att leva som Jesus, 

med bibeln som förebild för hur diakonalt arbete ska bedrivas (Blennberger, 2008, s.90). 

Hansson skriver också om att det diakonala arbetet utgår från en slags personlig tro på att 

arbetet ska försöka representera Jesus (Hansson, 1999, s.50, 51). En studie som gjorts på 

Svenska kyrkan i Finnspång i Östergötland visar också att för diakonala beslut kan 

beslutsfattarnas tro haft betydelse. Forskaren menar att i den studien har personlig tro gett 

beslutsfattarna ett medmänskligt ansvar. Värden från bibeln hade betydelse för beslutsfattarna 

exempelvis gyllene regeln. De försökte representera Jesus genom sitt sociala arbete (Ewards, 

1999, s.73-74).  
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 Det andra argumentet som Blennberger anför är vad han kallar sinnelagsargumentet. Med 

det menas att diakonalt arbete beslutas och utförs av personlig tro på att det är ett uttryck för 

det kristna livet, tron och sinnelaget (Blennberger, 2008, s. 90-92). Kyrkans tro behöver 

förvisso inte vara sammankopplad med beslutsfattarnas personliga tro, men själva 

resonemanget visar på ett sätt att tänka kring tro och beslutsfattande. Främst belyser han idén 

att tron kan innehålla en önskan att representera Kristus (kristologiska argumentet) som sedan 

konkretiseras i beslut som tas (sinnelagsargumentet). Hur detta relaterar till studien har främst 

att göra med hur informanterna tänker kring sin tro. Är det så att de söker representera Jesus i 

sin personliga tro? Claras vision verka antyda det. Blennberger menar att 

representationstanken kommer ifrån bibeln (Blennberger, 2008, s. 91). Vad som har betydelse 

i bibeln skulle också kunna bero på vilken hållning informanterna har till bibeln, liberal eller 

konservativ? Ytterligare en relevant fråga är om representationstanken kan komma från andra 

ställen än bibeltexten?  

 Mats J Hansson resonerar kring om det finns teologiska motiv för utformning och utövning 

av diakonalt arbete i dag. Två saker i kristen tro kan ha betydelse menar han. Det ena är 

förståelsen av diakoni historiskt sätt och det andra är förståelsen av etiska aspekter i bibeln. 

Förståelsen av diakoni har förändrats över årtusenden, det gemensamma draget har varit att 

diakoni är välgörenhet från kyrkans sida. Men vilken betydelse det får beror på vilken 

förståelse som kyrkan eller personen har till diakonins innebörd historiskt sett (Hansson, 

2008, s. 36, 38-42). Resonemanget visar på att annat, som inte är hämtat från bibeln, kan ingå 

i personers och kyrkors tro. Med förståelse för etiska aspekter från bibeln verkar Hansson 

utgå från en liberal hållning till bibeltexten. Där han argumenterar för att kristen tro bygger 

på bibelberättelser som är både tvetydiga och svåra att tolka till vad som är diakoni. Detta gör 

att Hansson drar slutsatsen att i dag kan diakonalt arbete endast vara inspirerad från kristen 

tro som bygger på personens tolkning av vilka etiska aspekter som bibelberättelserna har och 

av personens förståelse av den diakonala historiken (Hansson, 2008, s. 36,38-42). Vilket 

relaterar till den här uppsatsen på så sätt att informanternas tro kan vara baserad på liberal 

hållning till bibeltexten och en historisk förståelse av diakoni.  

Kyrkans tro och personlig tro 

Göran Agrell intar en mer konservativ hållning där han verkar utgå från att bibeltexten är 

sann, går att tyda och har något att säga om diakoni. Resonemanget utgår från ett 
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systematiskt utlägg av själva bibeltexten med definition av vilka bibeltexter han anser 

motivera till diakonalt arbete i gamla och nya testamentet.  

 Från gamla testamentet återges människans behov av hjälp och berättelsen om en 

hjälpande Gud. Moseböckerna betraktas med fokus på befrielsen från slaveriet i Egypten och 

texterna tolkas till att vara grunden för kärlek till de behövande samt befrielse av de 

förtryckta. Dessa grundprinciper översätts till motiv för diakonalt arbete i dag. Tron på Gud 

ska leda till att kyrkan börja utforma en verksamhet som kan visa omsorg kring de svaga i 

samhället (Agrell, 2008, s.81).  

 Från Nya testamentet använder Agrell främst texterna från evangelierna. Jesus är det 

diakonala exemplet av tjänare, förkunnare, befriare och hjälpare för de utstötta och hjälplösa. 

Lärjungarna gjorde det som Jesus gjorde och följde det exempel som han utövade på diakoni 

i Evangelierna, Apostlagärningarna och Breven. Lärjungarnas nyckel var att inte göra det i 

egen kraft utan med kraft från Gud. Agrell menar att det aldrig var någon stark uppdelning 

mellan förkunnare och diakonalt arbetande. Det finns en kallelse för dem alla att utföra 

diakonalt arbete. Jesus och lärjungarnas exempel att tjäna de svaga och behövande med 

kärlek skulle kunna fungera som en modell och motiv för hur beslutsfattare kan utforma 

diakonalt arbete i kyrkan idag. (Agrell, 2008, s.65-73,82).  

 Agrells resonemang skulle kunna liknas med Sten Hallonstens; som menar att diakoni 

handlar om att tolka bibelordet och att därifrån utforma en teologi för dagens diakonala arbete 

(Hallonsten, 1995, s.23). Både Hansson och Agrell beskriver möjliga scenarion kring hur 

enskilda och kyrkor kan tänka om trons innehåll. Hansson beskriver tro grundad på ett liberalt 

synsätt till bibeln och historisk förståelse av diakoni. Agrell grundar tro på en hermeneutisk 

tolkning och gör texterna till en teologi som får betydelse för de beslut som fattas i kyrkan. 

Om informanternas resonemang liknar Agrells synsätt så skulle det kunna förstås som att de i 

sin personliga tro söker följa Jesus exempel i Bibeln. Delar av deras tro handlar då om att 

försöka förstå, tolka och praktisera Jesus i sina beslut för praxis i Clara. 

 En kommentar till de tre forskarna, Blennberger, Hansson och Agrell, är att de inte tydligt 

särskiljer kyrkans tro och personlig tro i samband med beslutsfattande. Kyrkans tro och 

personlig tro är inte givet samma sak. Kyrkans tro kan exempelvis vara byggd på idéer som 

inte spelar med i dagens beslut eller som representeras av äldre beslut om trons innehåll, 

exempelvis trosbekännelserna. Det är inte säkert att beslutsfattarna i alla avseenden delar 

kyrkans tro. Detta kan ses som ett glapp eller brist som uppsatsen i bästa fall skulle kunna 

kompensera. 
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  Blennbergers, Hanssons och Agrells resonemang kan i bilden placeras i fältet för personlig 

tro, bibeln och kristendomen i stort.  

Personlig tro i samspel med verkliga situationer  

Annette Lies skriver om diakonins roll inom ramen för två välfärdssystem och lyfter fram hur 

en tysk diakoniinstitution, Evangelisches Diakoniewerk Schwäbisch, startades. Hon beskriver 

situationen kring kyrkan som svår med många fattiga och skadade. Prästen hade en tro och 

vision att nå ut till lidande människor. Lies menar att det fanns ett samspel mellan prästens tro 

och situationen kring kyrkan som gjorde att beslutet fattades att starta kyrkans hjälparbete 

(Lies, 2004, s.110,111). Det ett gammalt exempel som Lies tar upp, men situationen med 

människors lidande i samband med prästens tro är intressant. Här finns en parallell till hur 

informanternas tro samspelade med hur de uppfattade verkligheten kring Clara kyrka och 

vilka beslut som behövde fattas. 

 Statnick skriver i en artikel om samspelet mellan tro, vision, andligt ledarskap och den 

verklighet som beslutsfattaren befinner sig i. Han menar att det svåraste är att översätta vision 

till verklighet i en organisation. För att detta ska ske måste beslutsfattaren tro på visionens 

ideal och samma ideal måste ingå i beslutsfattarens personliga tro och värderingar (Statnick, 

2004, s. 15-17,21). Beslutsfattaren behöver även kunna se hur visionen samspelar med 

verkligheten. Artikeln vill visa att andligt ledarskap handlar om att fatta beslut efter 

beslutsfattarens roll och förståelse av verkligheten omkring beslutet i relation till visionen 

(Statnick, 2004, s.15-17, 21). Just denna förståelse av den verklighet eller situation som 

besluten är fattade i är intressant för den här studien. Personlig tro kan innefatta att filtrera 

och tolka verkliga situationer och den processen får betydelse för beslut gällande praxis i en 

kyrka.  

 Det går att placera in både Lies och Statnicks studie i fälten för personlig tro och 

situation/verklighet. 

När krisen blir verklighet  

Forskarna Armstead, Bess, Cooper, Jones, Perkins & Speer gör en jämförande studie på tre 

ideella organisationer varav en är trosbaserad. De undersöker organisationernas lärande. 

Studien gjordes med kvalitativa intervjuer samt en observationsstudie (Armstead, Bess, 

Cooper, Jones, Perkins & Speer, 2007, s.303). En slutsats är att en organisation lär sig först 

när den hamnat i kris. Först då är organisationens beslutsfattare villiga att ändra och fatta nya 

beslut om organisationens riktning. Sådant lärande kan bara ske om det finns en tillåtande 
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struktur eller organisationskultur (Armstead, Bess, Cooper, Jones , Perkins & Speer, 2007, 

s.304, 305-310). Det går att se Clara kyrkas situation av nedläggningshot som en kris där man 

tvingades till omvärderingar och beslut om ny inriktning. 

 Armstead, Bess, Cooper, Jones, Perkins & Speers studie kan placeras i fälten för 

organisationskultur och situation/verklighet. 

När organisationskulturen styr besluten 

A. Yaghi undersöker sambandet mellan beslutsfattande, beslutsinnehåll och 

organisationskultur för redan fattade beslut i en trosbaserad organisation. En slutsats är att i 

offentliga organisationer är beslutets innehåll den avgörande faktorn vid beslutsfattande, till 

skillnad från trosbaserade organisationer där det är den organisatoriska kulturen som är den 

mest betydelsefulla. Med ”organisatoriska kulturen” menar författaren de värden som 

beslutfattarna omringas av eller personligen har med sig till organisationen. Organisatoriska 

kulturen blir över tid ett symboliskt värde av självklara antaganden som beslutsfattarna delar 

om livet i organisationen och utanför den. Dessa symboliska värden utvecklas till en 

samhörighet bland beslutsfattarna som rotas i deras personliga värderingar. Det kan vara både 

explicita och implicita värderingar. Genom att beskriva vilken kulturell kontext besluten är 

fattade i, går det enligt Yaghi att öka förståelsen för processen i trosbaserade organisationer 

(Yaghi, 2007, s.355-359, 362-368).  

 Yaghi beskriver ett samspel mellan beslutsrutiner och organisationskultur. Under årens 

lopp utvecklas rutiner om hur beslut tas och vilka beslut som tas upp för diskussion. 

Beslutsrutinerna är grundade på värden hos de som tar initiativ till beslut och som fattar 

beslut. Ju längre tid beslutsfattarna har haft den uppgiften desto mer påverkar deras värden 

beslutsrutinerna. För att kunna förändra en organisationskultur måste man omforma 

grundläggande värderingar hos de som fattar beslut (Yaghi, 2007, s. 355-359, 362-368). 

 Yaghi tar in en aspekt som andra refererade forskare inte berört - den betydelse som 

organisationskulturen har för beslutsfattandet. Han visar på det eventuella sambandet mellan 

personliga värderingar, beslutsfattande och organisationskultur. För denna D-uppsats är det 

intressant i vilket sammanhang som besluten har fattats. Det är inte orimligt att kulturen i 

Clara haft betydelse för informanternas personliga tro och de beslutsområden som studerats. 

Det kan tänkas att det under lång tid utvecklats kulturer och rutiner ur informanternas 

personliga tro som får betydelse för beslut. Exempelvis har Clara kyrka anställt troende (likt 
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de som redan finns där) vilket skulle kunna ses som att en beslutskultur har utvecklats som 

präglas av likatänkande personer.  

 Yaghis forskning går att placera in i fälten personlig tro och organisationskultur. 

Organisationskultur och individens andlighet  

Forskaren Fry för ett teoretiskt resonemang kring relationen mellan organisation, 

organisationens kultur, vision, värderingar, motivation och individens andlighet (The 

Leadership Quarterly). Om en organisation ska kunna fungera effektivt bör det vara en nära 

relation mellan organisationens vision och individernas kärnvärderingar. Om organisationen 

kan hålla sin vision och sina värderingar nära medarbetarnas kärnvärderingar skapas en 

motivation till effektivare organisation. Medarbetarna kan leva ut en del av meningen med 

livet i organisationen (Fry, 2003, s.694, 696, 705). Med tiden växer en organisation fram vars 

kultur består av personalens kärnvärderingar, antaganden och tänkesätt.  

 En persons andlighet definieras av Fry som att en högre makt kommer i kontakt med 

personens kärnvärderingar och motiverar personen att handla efter dessa värderingar när 

situationer uppstår (Fry, 2003, s.711). En av slutsatserna är att när personlig andlighet får 

utövas på arbetet skapas en mer produktiv organisation och Fry menar att andlighet på jobbet 

är en stigande trend (Fry, 2003, s.717-723). Det som är intressant för den här studien är att 

hur en organisations vision kan ha betydelse för medarbetarens kärnvärderingar och 

personliga tro och vilka eventuella konsekvenser detta får för organisationskulturen. En kritik 

till Fry skulle kunna vara att en person (eller informanterna som intervjuats) inte alls söker 

mening i organisationen utan har sitt jobb där för att söka meningen någon annanstans.  

 Frys studie skulle kunna placeras i fälten för personlig tro och organisationskultur och 

organisation. 

Från tvångströja till religiös korsett  

Inom svensk forskning verkar rönen gå isär kring vilken betydelse som organisationskulturen 

och själva organisationen har för beslutsfattandet inom den svenska kyrkan. Thiedevall menar 

att Svenska kyrkans organisationskultur är en av de mer svårgenomträngliga i vårt samhälle 

(Thiedevall, 2005, s.159). Även Hansson menar att Svenska kyrkan har en motsägelsefull 

kultur. Han pekar på att Svenska kyrkan å ena sidan har en hierarkisk patriarkal organisation 

styrd av byråkrati. Å andra sidan att kyrkan har ett uppdrag som är starkt förankrat i 

organisationskulturen: att möta alla människor. Mellan dessa två sidor menar Hansson att 

kyrkoherden kan besluta om praxis. Otydligheten i nationell praxis gör att i praktiken är det 
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ganska svårt för kyrkoherden att fatta fria besluta om praxis gällande kyrkans arbete 

(Hansson, 2001, s.85, 161). En äldre studie av Hansson visar att kyrkoherdens förmåga att 

fatta beslut om praxis är högst individuell beroende på vilken organisationskultur som råder i 

den lokala kyrkan. Där rutinerna och styrningen av beslutsfattandet har stor betydelse för hur 

pass fri beslutsfattaren kan vara i vad som får betydelse för beslut. (Hansson, 1996, s.315). 

Intressant för den här studien är just hur pass fri beslutsfattaren är i sitt beslutsfattande. Clara 

kyrka säger sig ha fått fria händer inom de beslutsområden som denna uppsats behandlar. 

Dock verkar Clara samtidigt haft diakonala ramar att följa från domkyrkoförsamlingen.  

 Thiedevall och Hansson går att placera in i cirklarna organisation och organisationskultur i 

Svenska kyrkans kontext. 

Från cirkelstudie till studiecirkel 

Den det aktuella kunskapsläget som presenterats här ovan belyser personlig tros betydelse för 

beslut från några olika utgångspunkter. Det går att skönja ämnets komplexitet. Enligt Yaghi 

tycks det inte heller finnas någon objektiv sanning eller ensamrätt till en viss övergripande 

tolkning. Denna D-uppsats kan i någon mån sägas ge en bild av komplexiteten, men inte lösa 

den. Förhoppningsvis kan uppsatsen ändå ge ett bidrag till den epistemologiska 

kunskapskartan genom några överlägg där cirklar möts (Se sid. 19). Kanske kan den också 

rubba eller tillföra någon cirkel. 

Teoretiska utgångspunkter 

Val av teori  

Flera teorier kan behövas för att ”fånga” ett ämne i sin helhet samt kunna fördjupa förståelsen 

av det man studerar (Lundin, 2008, s.86-88, Sohlberg & Sohlberg, 2009, s.218). Därför har 

tre teorier kombinerats varav en kan benämnas handlingsteori och två teoretiska resonemang. 

 Första teorin är en möjlig förklaringsmodell till många olika typer av handlande. 

Handlingsteorin undersöker den konceptuella strukturen i intentionen, som enligt teorin är 

drivkraften till handling (Nordenfelt, 1991, s.37-40). Denna handlingsteori används för att 

förstå om och i så fall hur de valda beslutsområdena relaterar till informantens tro.  

 Kallenberg & Bråkenhielm & Larsson för ett resonemang där de hävdar att handling utgår 

från de teoretiska och värdemässiga antaganden som personen har gjort i sin 

föreställningsvärd (Kallenberg & Bråkenhielm & Larsson, 1996, s.16). I det här arbetet 
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används deras teoretiska resonemang för att öka förståelsen kring möjliga antaganden som 

informanterna gjort. 

 Sten Hallonsten belyser samspelet mellan Bibeln, tro och utformningen av diakonalt 

arbete. Han resonerar kring hur Bibeln kan användas, tolkas och praktiseras i kyrkligt socialt 

arbete i dag (Hallonsten, 1995 s.15-45). Resonemanget har valts och används för att förstå 

och fördjupa om och i så fall vilken betydelse informanterna menar att bibeltexten har.  

Teoretiska perspektiv  

Teorivalet visar den lins och ställning som forskaren själv har gentemot det studerade ämnet 

(exempelvis Creswell, 2003, s.131). 

 Nordenfelts teori är gjord som en förklaringsmodell för medicinskt handlande och inte för 

trosfrågor (Nordenfelt, 1991, s.36, 37). I det här arbetet ses den teorin som ett utomvärldsligt 

perspektiv i förhållande till studiens syfte. Teorin används för att förklara informanternas 

beslut på ett mer allmängiltigt plan.  

 Kallenberg & Bråkenhielm & Larsson skriver att de försöker vetenskapliggöra personens 

tro som en källa till handling (Kallenberg & Bråkenhielm & Larsson, 1996, s.16). Deras 

teoretiska resonemang har valts för att det handlar om trons betydelse för handling, vilket 

studien syftar till att förstå.  

 Hallonsten anser att bibeln ska utgöra grunden för all kyrklig diakonal verksamhet 

(Hallonsten, 1995, s.26-45). I det här arbetet ses resonemanget som ett inomvärldsligt 

perspektiv. Resonemanget har valts eftersom det tycks ha samma utgångspunkt som 

informanternas berättelser, men skulle kunna fördjupa och bredda berättelserna.  

Lars Nordenfelt – en mer allmän förklaringsmodell  

Lars Nordenfelt är professor i filosofi och beskriver en handlingsteori för handlande inom 

sjukvården. Han menar att den också går att använda som förklaringsmodell för andra 

handlingar än inom sjukvården (Nordenfelt, 1991, s.10-15). 

 Teorin utgår från att personer grundar sin handling på rationalitet. Handlingsteorin är en 

modell för att hjälpa forskare att tolka och klassificera olika typer av mänsklig interaktion. 

Teorin avser inte bara att analysera förklaringen till rationellt handlande utan analyserar även 

konceptuella strukturer av intention, situation och handling (Nordenfelt, 1991, s.36, 37). Den 

består av fem komponenter som alla måste vara närvarande för att handling ska äga rum:  

1) intentionen, uppsåtet till handlingen  

2) att A tror sig vara i en situation där A kan utföra handlingen  
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3) att A tror att handlingen H är nödvändig för att uppnå målet eller ett högre mål som A har 

eller delar  

4) att A tror sig kunna utföra handlingen 

samt handlingskomponenten 

5) att A utför handlingen (Nordenfelt, 1991, s.30). 

 I den här uppsatsen betraktas handling som att vara de beslut som fattats av informanterna. 

Utifrån syftet fokuseras på Nordenfelts komponenter 1), 2) och 3).  

 

Komponent 1 

definieras av Nordenfelt till att vara en stark önskan som genererar beredskap att handla. Han 

menar att intention inte handlar om önskedröm utan alltid genererar en handling. Författaren 

menar vidare att en intention genereras från ett beslut. Vidare beskriver han att det inte går att 

ha motstridiga intentioner. Med det menas att två skilda intentioner inte samtidigt kan 

generera en beredskap för samma handling. I intentionskomponenten ingår att handling kan 

ske utifrån en underliggande intention som personen har (Nordenfelt, 1991, s.37-40, 42).  

 Intentionskomponenten används i denna studie för att förstå hur informanterna har tänkt. 

Vad har legat till grund för beslut? Vad har informanterna uttryckt haft betydelse och i så fall 

på vilket sätt? Har det funnits en underliggande intention i de beslut som studeras? 

Informanterna uttryckte att i deras tro ingick bibeln, Claras vision och Sahlbergs forskning. 

Intentionskomponenten används för att försöka förstå hur detta hänger det ihop och vilken 

betydelse det får.  

 

Komponent 2 

kallar Nordenfelt för situationskomponent. Han pekar på att personen som ska utföra 

handlingen tror sig vara i en situation där det är möjligt att utföra just den handlingen. 

Nordenfelt menar inte att det är en objektiv situation där möjligheten uppkommer utan 

avgörande är personens tro på att hon/han befinner sig i en sådan situation (Nordenfelt, 1991, 

s.42).  

 I den här uppsatsen ses denna komponent som de situationer som informanterna trodde var 

situationer som möjliggjorde för dem att fatta de beslut som studeras. Vilka var situationerna 

och hur tänkte de kring dessa? Har deras tro betydelse för hur de uppfattar situationer som 

uppkommer kring dem?  
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Komponent 3  

menar Nordenfeldt vara att handling är nödvändig eller utgår från ett ”högre” mål, en 

underliggande intention som personen har eller delar med andra (Nordenfelt, 1991, s.38-43). 

Denna komponent används för att undersöka om informanterna haft ett högre mål och i så 

fall vilket.  

Kallenberg & Bråkenhielm & Larsson – trons betydelse för handling  

Kallberg & Bråkenhielm & Larsson för i sin bok ”Tro och värderingar i 90-tals Sverige” ett 

resonemang kring hur individens personliga tro har betydelse för de handlingar personen 

utför. Enligt dem kan begreppet tro ses som en livsåskådning, som är lättare att vetenskapligt 

mäta och bedöma. Författarna menar att livsåskådning kan definieras till ”de teoretiska och 

värdemässiga antaganden som utgör eller har avgörande betydelse för en övergripande bild 

av människan och världen och som bildar ett centralt värderingssystem och som ger uttryck 

åt en grundhållning” (Kallenberg & Bråkenhielm & Larsson, 1996, s.16). Författarna 

problematiserar livsåskådning och menar att man kan se den från olika håll. Det finns en 

social kontext, en teoretisk komponent, en värderingskomponent och en grundhållning som 

påverkar personens handlingar (Kallenberg & Bråkenhielm & Larsson, 1996, s.35-38).  

 De teoretiska och värdemässiga antagandena bör innehålla delar av personens 

föreställningsvärld, där föreställningsvärld definieras som summan av en människas 

försanthållanden och avståndstaganden (Kallenberg & Bråkenhielm & Larsson, 1996, s.18-

20). Författarna menar att det måste finnas en kausal påverkan mellan en persons 

föreställningsvärd och personens handlingar. ”Påverkan” betyder att om personens teoretiska 

övertygelser ändras i väsentlig grad, skulle också personens värderingssystem och/eller 

grundupplevelser ändras i väsentlig grad” (Kallenberg & Bråkenhielm & Larsson, 1996, 

s.24).  

 En persons centrala värderingssystem definieras till ”en värdering som i högre grad än 

andra styr personens sätt att skilja på gott och ont, tillåtet och otillåtet”. Det som är väsentligt 

i livet tillhör det centrala värderingssystemet (Kallenberg & Bråkenhielm & Larsson, 1996, 

s.16). 

 Grundhållning är den stämning av hopp, tillit, förtröstan, förtvivlan, misstro och 

pessimism som kan prägla en människas liv (Kallenberg & Bråkenhielm & Larsson, 1996, 

s.17). Grundhållning beskrivs som ”en varaktig disposition inom personligheten, att känna på 

ett visst sätt”. Den är latent i personligheten och grundas inte på spontana känsloupplevelser 
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utan på hur vi upplever oss själva, världen omkring oss och vårt medvetande om hur vi 

handlar. Grundhållningen präglar vårt sätt att handla (Kallenberg & Bråkenhielm & Larsson, 

1996, s.18-20).  

 I det här arbetet ses och används Kallenberg & Bråkenhielm & Larssons teoretiska 

resonemang som en fördjupning av Nordenfelts intentionskomponent. Det görs genom att 

dela upp intentionskomponenten i värdemässiga och teoretiska antaganden. Handling enligt 

teorin betraktas som de beslut som informanterna fattade. Deras teoretiska resonemang 

används för att öka förståelsen om och i så fall vilka antaganden som gjorts i informanternas 

tro. De värdemässiga antagandena ses som de värden i tron som informanterna uttrycker vara 

viktiga. De teoretiska antagandena ses som hur informanterna tänkt applicera sina 

värdemässiga antaganden på de beslut som studeras. Många olika antaganden kan ha gjorts 

som inte har något med beslutsområdena att göra. Endast de antaganden som informanterna 

gjort kring sin tros betydelse har valts att redovisas i empirin och används som utgångspunkt 

för analysen.  

 Det teoretiska resonemanget har använts för att få förståelse kring vad informanterna 

uttryckte i empirin. Har informanterna gjort både värdemässiga och teoretiska antaganden 

kring Claras vision, bibeln och Sahlbergs forskning och i så fall på vilket sätt? Hänger dessa 

bitar teoretiskt ihop och i så fall hur? Finns det en ordningsföljd för vad som har betydelse?  

 En fråga som hanteras är om det i informanternas centrala värderingssystem finns 

värderingar som i högre grad än tro styr dem vid beslutsfattandet? Det skulle kunna var så att 

deras personliga tro inte har någon betydelse för det som studeras, vilket är ett intressant svar 

i sig. 

Sten Hallonsten – diakoni är att följa Jesus 

Ovanstående Kallenberg & Bråkenhielm & Larssons resonemang belyser inte specifika 

bibeltexters möjliga betydelse i en persons värdemässiga och teoretiska antaganden. Mats J 

Hansson skriver därtill att ”diakonin i sig inte förfogar över en unik etik, utan den står inför 

uppgiften att tyda bibeln och omvandla den till ett förhållningssätt (Hansson, 2007, s.50).  

 Hallonsten pekar på att diakonin i kyrkan har sin grund i bibelordet och menar att diakoni 

är en del av att vara efterföljare till Jesus. Bibeln ska således styra och leda tänkandet och 

planerandet för verksamhet i den kristna församlingen (Hallonsten, 1995, s.173). Hallonsten 

pekar på hur beslutsfattare kan gå till väga, från att läsa bibeln till att omvandla bibelns ord i 

praktiskt socialt arbete i kyrkan (Hallonsten, 1995, s.23). Den processen delas in i sju steg. De 
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tre första stegen måste, enligt Hallonsten, vara med för att gå från bibelord till diakonal 

handling. Den här studien använder sig av Hallonstens teori med steg ett, två och tre samt sju.  

 Steg ett är att läsa centrala delar av bibeltexten om diakoni och förstå hur och vad som 

förkunnas och praktiseras. (Hallonsten, 1995, s.173).  

 Steg två innebär att på djupet förstå diakonins teologi. Det räcker då inte att bara läsa 

bibeln utan ”man måste i församlingen hjälpas åt att tolka bibelordet, göra det tillämpligt för 

vår tids människor, formulera en teologi för diakonin” (Hallonsten, 1995, s.174).  

 Steg tre är söndagens gudstjänst. Där finns den stora möjligheten att inspirera till diakoni, 

med tillfälle att både predika om och leva ut det diakonala uppdraget. Gudstjänstlivet ska vara 

präglat av en varm, välkomnande, omtänksam och öppen gemenskap. Det är det som ger 

trovärdighet till det diakonala uppdraget (Hallonsten, 1995, s.175). 

 Steg sju handlar om analys och en handlingsplan för församlingens diakonala uppdrag och 

roll (Hallonsten, 1995, s.181).  

 Hallonstens resonemang har tillämpats på det här arbetet genom att analysera vilken 

tolkningsprocess som informanterna gjort när de uttryckt att Bibeln hade betydelse för det 

som studeras. Hallonstens steg har används på följande sätt: 

 Steg ett används genom att undersöka om och i så fall vilka delar av bibeln som 

informanterna ansett vara viktiga och centrala. 

 Steg två används genom att undersöka om och i så fall hur informanterna tolkat dessa 

bibelställen? Har informanterna tillsammans format en egen teologi som fått betydelse? 

Skulle till exempel en gemensam bibeltolkning kunna utgöra ett sådant högre mål som 

Nordenfelt avser i sin handlingsteori?   

 Steg tre används om och i så fall hur informanterna har tolkat steg två. På vilket sätt har de 

tänkt att det ska påverka Claras diakonala arbete? Är beslutsområdena ett sätt att leva ut sin 

eventuella teologi? Relaterar det till Claras vision och Sahlbergs forskning och i så fall på 

vilket sätt? 

 Steg sju används genom att undersöka om de fyra beslutsområdena ses av informanterna 

som en praktisk handlingsplan att utföra sin diakoni enligt deras (eventuellt) formade teologi.  

Teoretisk kritik 

Nordenfelts samt Kallenberg & Bråkenhielm & Larssons teorier och verkar förutsätta att 

handlingen utgår från vad personen kan verbalisera i ord. Betydelsen av o-kommunicerade 

och o-medvetna intentioner och antaganden tas emellertid inte hänsyn till i dessa teorier. Det 
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är möjligt att det finns attityder, känslor och sociala konstruktioner som inte kommuniceras 

och som teoretiskt kan haft betydelse på något sätt. Men intervjutillfället är avgörande. 

Sådant som tidspress, glömska, dolda motiv etcetera skulle kunna ha inverkat på alla svar. 

Det som inte sades kan haft betydelse i flera möjliga avseenden, som studien därmed inte 

täcker. Detta är viktigt att ha i åtanke. Studien ger inte någon helhetsbild av varken 

informanternas intention, teoretiska och värdemässiga antaganden eller tolkningsprocess. 

Utan presenterar en teoretisk förståelse som är byggd på vad informanterna verbalt 

kommunicerade vid intervjutillfället. Varken intervjuguide, teorival eller analys har tagit 

hänsyn till andra faktorer. 

 Nordenfelt förutsätter att personens handlingar är helt rationella (Nordenfelt, 1991, s.38). 

Det går att problematisera. Känslor är en viktig styrande faktor i beslutsfattande (Kallenberg 

& Bråkenhielm & Larsson, 1996, s.21). Om studien kommer fram till att informanterna fattar 

icke-rationella beslut skulle valet av Nordenfelts handlingsteori kunna ifrågasättas. Till del 

beror det på hur Nordenfelt definierar rationalitet, det skulle kunna inkludera känslan.  

Redovisning av empiri 

De kvalitativa intervjuerna är det unika råmaterialet för uppsatsens studier och analys. 

Informantens upplevda tankevärldar, vilja och verklighetsuppfattning kan inte sökas på annat 

ställe. Även uppsatsens val av centrala teman och struktur kan härledas till samtalen med 

informanterna. För att visa källmaterialets karaktär och nyanser återges ett antal 

(transkriberade) utsnitt från det som informanterna berättade. Citaten är även avsedda att ge 

läsaren källkontakt med informanternas erfarenheter, deras begreppsvärld och uppfattningar 

(Patel och Davidsson, 2003, s.78). Redovisningen av empiri är redigerad till de 

intentionsområden och beslutsområden som avgränsar uppsatsen. Den inleds med några mer 

allmänna svar kring frågor om tro och Guds ord. Vartefter övergår redovisningen till hur 

informanterna knyter sin tro till studiens fyra beslutsområden. 

Läsanvisning  

Empirin redovisas som en sammanställning av uttalanden från intervjuerna. De återgivna 

citaten har grupperats efter studiens fokus på valda intentions- och beslutsområden. Före och 

efter varje citat, eller grupp av citat, finns intervjuarens egen ledtext för att lotsa läsaren 

genom materialet. På flera ställen används orden ”tolka” eller ”förstå”. Visserligen gör 

intervjuaren tolkningar för att bereda väg till en senare analys, men det är då fråga om hur 
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intervjuaren uppfattat tankar från informantens sida och inte ett uttryck för analys av 

informanternas uttalanden eller studiens resultat.   

Personlig tro och kallelse 

Något som var gemensamt i informanternas berättelser var att deras personliga tro hade 

betydelse för dem i deras eget liv. Tron skulle stå i centrum och de uttryckte att liv och lära 

skulle vara ett. Som troende ville de agera på samma sätt inom kyrkan som utanför kyrkan. 

Informanterna uttryckte också en vilja att fördjupa sin tro. Daglig bibelläsning och bön var en 

del av deras liv och ett sätt att lära mera om sin tro. Informanterna upplevde också att deras 

personliga tro hade lett dem till ett kall, till att bygga församling i Clara: 

”Gud hade ju gett mig att jag skulle gå ut och bygga församling, en församling som alla var välkomna till. Men 

jag hade ju aldrig sett det i verkligheten, jag trodde inte att det skulle kunna bli en verklighet, det som Gud 

hade gett mig, jag visste ju inte hur det skulle kunna utveckla sig.” 

Informanterna tycks tänka sig att det finns ett samband mellan deras personliga tro och att de 

bygger församling i Clara. Även om de uttryckte trons betydelse för dem själva och för att de 

skulle bygga församling, betyder det inte att deras tro får betydelse för de beslut som studeras 

i den här uppsatsen. Därför ställdes tidigt frågan, på ett allmänplan, vad som hade betydelse i 

deras tro vid beslutsfattande inom de områden som valts att studeras. Två delar av tron kom 

fram. Först kom önskan att sprida sin tro vidare:  

”Jag vill ju att det ska leda till någonting bra för den personen som jag har framför mig. Kortsiktigt och 

långsiktigt. Helst skulle jag önska att den personen kom till tro på Jesus så fort som möjligt. Men om inte det 

går, så är det min förhoppning att någonstans på resan ska det bli så. Det är ju inte alltid att det blir så. Men jag 

märker att man får en ny inriktning när man tar emot Jesus. Det är något nytt som händer. Det vet jag ju med 

mig från mitt eget liv också, att det jag önskar och hoppas på blir inte alltid. Men i slutändan blir det något som 

är väldigt bra”. 

Önskan att sprida tron till andra kan förstås som att besluten togs med tanken på ett 

missionerande synsätt, att möjligheten att sprida sin tro vägs in i beslutsfattandet. Den andra 

delen går att förstå som att informanterna tänker att deras tro har samband med deras 

motto/vision, som, när den uttrycktes, fick betydelse för besluten som studeras:  

”Det är tron, det är tron, ja det är tron. Både jag och vi har tro på ett slags motto, vision är Clara kyrka i Jesu ord 

och handling. När några, så att säga utifrån, ska beskriva Clara kyrka så säger det väldigt mycket om Jesus här. 

Det har blivit vårt motto, vår vision, vi pratar mycket om Honom.” 

Det verkar som att mottot/visionen skapar en önskan att omsätta synen på Jesus till att få 

betydelse för beslut för Claras verksamhet, så att informanten kan prata om och göra det som 

informanten tror att Jesus skulle göra:  
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”Att få ha gått ut och nå människor och få gå ut och göra alla människor till lärjungar enligt Matteus 28:19. Att 

bygga församling som Paulus gjorde i breven och låta människor få komma med. För mig har det inte bara 

varit människor som är etablerade utan tvärt om, människor i utanförskap. När jag blev frälst kände jag att 

med Jesus kan vi göra allt. Han kan hela det som brustit. Han kan göra allting nytt. De här människorna kan 

göra det omöjliga och tillsammans ska vi göra det. Så var det när jag kom hit att människor som levde i 

utanförskap skulle få hjälpa till. Så är det ju fortfarande med våra volontärer, de är ju brustna men de ska få en 

uppgift. Men med den här uppgiften att vara med i bönen händer det storverk. Sedan har vi också 

lärjungeskolan.” 

Visionens innebörd synes här vara missionerande i sig, eftersom informanterna önskar göra 

människor i utanförskap till trons lärjungar. Det går också att förstå som att informanternas 

personliga upplevelser av tro hänger ihop med vad de vill göra i Clara. Mottot/visionen, 

förklarar informanterna, är ett koncentrat av Carl-Erik Sahlbergs prästmötesavhandling, en 

historisk studie över orsaker som påverkat kyrkotillväxt. Enligt informanterna kommer 

Sahlberg fram till nio punkter som är viktiga för en växande kyrka. De menade att ”de här nio 

punkterna har vi haft lite som ett program”; för att fatta beslut för verksamhetsutformning och 

för att introducera nyanställda och volontärer: 

”En församling som ska växa, där är de nio punkterna viktiga. För mig har det varit en sådan stor längtan i mitt 

liv att bygga församling. Där alla är välkomna … det var först när jag träffade Carl-Erik som jag förstod att den 

här mannen har fått en vision. Här finns det en dröm som är lagd från Gud. Då förstod jag att här finns det en 

tillväxtpotential. När jag läste de nio punkterna förstod jag att han har fått en plan av Gud. Den vill ju jag vara 

med i och arbeta med." 

Det går att förstå som att informanten har en personlig tro på de nio punkterna och tänker att 

de är givna från Gud. Därför har dessa punkter fått betydelse för beslut. Om och i så fall hur 

bibeln relaterar till Sahlbergs prästmötesavhandling svarade en informant så här:  

”Absolut det är ju så inbakat som det kan bli… Att man tar sin tro på allvar. Likaså att man ska hjälpa 

människor i nöd. Det är ju väl förankrat i bibelordet. Att man ska leva ett rent helgat liv är ju förankrat i 

bibelordet. Jag tycker att alla dessa nio punkterna bygger på bibeln och har bibliska principer.” 

Det går att tolka som att informanterna tänker att det finns ett samspel mellan bibeln och 

Sahlbergs prästmötesavhandling.  

Tolkningsprocessen i centrala bibeltexter  

Informanterna uttryckte först att de trodde att bibeln var Guds ord och att den var källan och 

modellen för läran hur deras liv skulle levas men även hur församlingen skulle se ut. 

Informanterna menade vidare att bibelordet har haft betydelse som modell för de beslut som 

studeras: 
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”Ja alltså är det ju tron på buden, på instruktionerna som vi har, från Jesus och de första kristna ledarna, 

apostlarna, om hur vi ska ta emot varandra, hur vi ska se på varandra, behandla varandra, så det brukar vi 

stava på, läsa avsnitt om vad Jesus säger och apostlarna säger i breven, för att låta de här orden, buden, liksom 

ringa där i bakhuvudet hela tiden.” 

Olika bibelställen verkar fått olika betydelse för de beslut som studerats. Först ställdes frågan 

om några speciella texter i bibeln fått större betydelse för de beslut som fattats överlag. En 

informant svarade så här: ”Det som talar mest till mig är evangelierna men även psaltaren till 

tröst, likaså ordspråksboken för uppmuntran.”:  

”Jag tycker att det är Jesus kärlek till människor och de individuella mötena han hade med människorna, som 

talar mest till mig. Att få till dessa möten som betyder något är vad jag strävar efter, där man kommer in på 

djupet.” 

Informanten upplever att Jesus är kärlek och har kärleksfulla möten i bibeln. Förståelsen av 

dessa möten skulle kunna tänkas vara en modell som informanten försöker använda när 

hon/han når människor i Clara. Informanterna menade att diakonalt arbete, att gå ut och möta 

människor i nöd utgår från bibeln, exempelvis:  

”…den barmhärtige samariten i Lukas 10 kapitel, det står ingenting om att han bad till Gud eller lämnade en 

bibel eller någonting utan det var ju barmhärtigheten att han tog upp den gamle, förde honom till härbärget, 

betalade vad det kostade och den gamle fick bo där på natten. Man ser Jesus som en barmhärtig samarit. Det är 

ju så, och likaså om man tänker på den förlorade sonen i Lukas 15, som kommer hem och säger att jag är den 

förlorade sonen, pappan som tar emot honom då, han ställer till fest….”. 

Informanterna menade sedan att dessa ord låg till grund för att de själva var kallade till att gå 

ut och möta människor i svårigheter kring Plattan och Malmskillnadsgatan. Andra bibeltexter 

ger idé och inspiration till att missionera, att sprida kristen tro: 

”Någonstans i mig finns det en längtan att föra dig till Jesus, han kan hela dig och göra något nytt, att du blir 

den där nya skapelsen han talar om, att det gamla är borta och det nya har kommit som det står i första 

Korintierbrevet 5:17. Det är det som jag väntar på hela tiden. Att man ska få ta spjärn emot det. Det är något 

nytt som kommit.” 

Det finns också mer generella bibelintryck bakom de beslut som studeras i denna uppsats: 

”Jesus förlöste ju den här kvinnan, han förlöste så många människor, han förlöste det goda i människor, det 

som bara ligger där som ett frö som aldrig fått någon jordmån och gro, men här i kyrkan ska det få gro, här ska 

det få blomma. Vi själavårdar för de gamla. Det finns så mycket för dig. Att få stödja en människa för att se 

hennes gåvor och möjligheter. När någon varit så nedtryckt som många har varit av olika omständigheter. Då 

har man förlorat sina drömmar, man har förlorat sin tro på sig själv, att mitt liv har någon mening. Det är det 

jag vill hjälpa människor till och förlösa hos människor. Jag tycker Jesus gjorde det så bra.” 

Det går att förstå som att informanten har gjort en tolkning att Jesus förlöste människor och 

därför tänkt att hon/han är kallad att genom sina beslut göra det i Clara Kyrka. Själva 
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visionen i sig - Clara Kyrka i Jesu ord och handling – antyder att en tolkningsprocess har ägt 

rum. Visionen, och dess innebörd, i relation till fattade beslut beskrivs så här:  

”Vad som menas med S:ta Clara Kyrka i Jesu ord och handling är att både våga tala om det och sedan omsätta 

det i handling, genom att göra det som Jesus gjorde. Han lät folk komma till Honom, han sade ”kom till mig alla 

ni som törstar” … och så tog han emot människor och var välkomnande, visserligen sa han saker på skarpen så 

att en del skrämde han väl bort, en del vände sig om och drog, men den stora allmänheten upplevde att han 

inbjöd folk, så de kom, i massor och skaror, till och med barn gillade honom … det är en sak att säga att man 

sätter Jesus i centrum, det är en annan sak att verkligen göra det. Budskapet ska liksom få händer och fötter så 

att det tar skruv och får fart och väldigt mycket blir det att den här tron, den fann sin form, den fann sin plats.” 

Uttalandet går att förstå som att informanten tänker att målet med visionen är att se till att 

informanternas uppfattning av Jesus i bibeltexten översätts till handlingar i Claras 

verksamhet. Målet blir att göra skillnaden så liten som möjligt mellan denna uppfattning och 

vad de ser i Clara.  

Bönen 

Bön är enligt informanterna en central del i Claras verksamheter och en grundbult i deras 

berättelser. Bön ingår i det dagliga arbetet. En timme på morgonen innan arbetet börjar och 

en timme på eftermiddagen. I morgonbönen deltar anställda och volontärer. Bönen på 

eftermiddagen är mer offentlig, var och en är välkommen att be och/eller få förbön. Man ber 

för det som hänt, det som händer och kommer att hända. För människor med sjukdom, 

hjälpsökande och olika slags problem och livssituationer. Eftermiddagsbönen inkluderar 

sånger till Gud. Kyrkans personal ber i samtal med hjälpsökande och i övrigt när man 

upplever sådant behov. Enligt informanterna var daglig 2 timmars bön och bön i samtal inte 

en del av verksamheten från början. Bön var mera sporadiskt innan detta infördes, först på 

prov. Efter det har 2-timmars bön fått vara kvar. Något formellt beslut om att ha den kvar 

tycks dock aldrig ha fattats. I denna uppsats görs därför antagandet att S:ta Clara beslutat att 

ha den kvar och studien försöker förstå hur informanterna ser på dagens 2-timmarsbön och på 

Bön i samtal. 

 Fokus har lagts på hur deras syn på att ha kvar bön hänger ihop med personlig tro, 

Sahlbergs prästkyrkoavhandling, Claras vision och Bibeln. Den första frågan var om bön var 

en del av informantens personliga tro. Alla informanter svarade ja, en beskrev det som ”Det är 

ju livsluften man andas höll jag på att säga. Jag lever i bön, jag ber väldigt mycket, jag ber så 

fort jag får tillfälle”. En annan informant beskrev det som ”Absolut, det är ju klassisk kristen 

tro, så är det. Bön är förknippad med vandringen och livet med Gud”. Ytterligare svar:  
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”Den har ju stor betydelse för min tro. Särskilt 2 timmars bön inne i kyrkan då vi möts som grupp för att söka 

Guds ledning för vår framtid i den här kyrkan. 2 timmars bön har varit ovärderlig, vi har haft den sedan 1994. 

Som kristen så kanske det låter konstigt att säga men jag ber ju nästan jämnt. Man har ju ett samtal med Gud, 

ett rop till Gud lite då och då”.  

Informanterna beskrev att de tänker att det finns ett samband mellan personlig tro på bön och 

utformandet av verksamheten så här:  

”Ja absolut, en av de första sakerna jag gjorde var att inbjuda de som var här till bön klockan tre på onsdagar. 

Det var inte många som kom på den. Men det var en signal från mig att jag tyckte bönen var viktig. Så det fanns 

med ganska tidigt här”. 

Det går att förstå som att informanten tänker att bön är viktigt för dem personligen och vill 

signalera det utåt genom att besluta om bön i Clara. Det fanns också enighet om att önskan att 

fortsätta med 2-timmarsbön och bön i samtal var påverkat av personlig tro:  

”Om jag inte hade någon tro skulle jag inte komma hit på morgonen och sätta mig i bön. Då har jag 

arbetsuppgifter att utföra istället. Att be och arbeta hör till tycker jag.” 

När det gällde synen på bibeln och bön ansåg alla informanterna att bibeln var viktig och 

grunden för att fortsätta med bön i arbetet:  

”Apostlagärningarna är ju bilden av den första kyrkan. Apostlagärningarna ett när de bad om anden, 

Apostlagärningarna fyra efter att Paulus och Johannes blivit frigivna, Apostlagärningarna tjugo när de äldste 

ber med Paulus på stranden vid medelhavet. Det finns flera sådana här exempel.” 

”Jag tänker på ett bibelord från Johannesevangeliet 15:5 där han säger att mig förutan kunde ni intet göra, mig 

förutan kunde ni intet göra, alltså det är liksom stommen i hela verksamheten, den kristna tron, utan Guds 

hjälp går det inte.” 

Det går att förstå som att vissa skriftställen i bibeln får betydelse för deras tro att fortsätta 

med bön arbetet. På frågan om Sahlbergs forskning spelade in uttryckte en informant:  

”Ja det tycker jag det gör. En kyrka som vill växa ska leva. Jag tror inte det skulle se ut så här om vi inte bad. 

Människor vet att vi är en bedjande kyrka, om de inte vill ha det kommer de inte hit, då kan de ju gå någon 

annanstans. Det är lite en varudeklaration, så här lever vi. Vi har de här åsikterna, även om vi kanske inte 

pratar om det.” 

Detta går att tolka som att informanterna tänker att Sahlbergs punkt ”En kyrka växer som 

söker Gud i bön” har blivit till ett slags internt varumärke och ledstjärna för Clara kyrka som 

en bedjande församling. 

Bön två timmar om dagen  

Förslaget att be två timmar om dagen menade informanterna kom från en sydkoreansk 

bibelskoleelev på besök i Clara sommaren 1994. Eleven påpekade redan första dagen att de 
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bad för lite, vilket dock inte ledningen tyckte. Eleven föreslog ändå att de skulle be två 

timmar varje dag, en timme på förmiddagen och en timme på eftermiddagen. Informanten 

berättar att de då tvekade och menade att bönelivet inte var den största bristen. Eleven från 

Sydkorea insisterade och informanterna gick med på ett prov med början nästa vecka. Men 

eleven ville börja redan nästa morgon. Så blev det och 2-timmarsbönen har fortsatt fram till 

idag.  

 Informanterna tog själva upp fyra synsätt kring hur de tänkt kring att fortsätta med 2-

timmars bön.  

 

Synsätt ett:  

Informanterna tänkte att 2-timmars bön var given av deras Gud, en informant beskriver det så 

här: 

”Vi bad ju lite i spridda skurar innan, vi hade ingen strukturerad bön. Jag upplever att det är Guds gåva till oss 

att hon kom. Att hon hade det här mönstret med sig till oss. För att då var inte arbetet så stort men nu är det 

det.” 

Det går att förstå uttalandet som att i informantens tro ingår ett tänkesätt att situationer kan 

vara givna från deras Gud eller inte.  

 

Synsätt två:  

Informanterna upplevde att 2-timmars bön haft påverkan på olika delar av arbetet i Clara. En 

informant uttrycker: 

”Det som betydde något märkbart uppåt i utvecklingen var när vi startade med daglig bön. 1994 på sommaren 

var det och jag trodde det var helt omöjligt att ha daglig bön för det kommer inga människor på det. Men det 

gjorde det. Bönestunden en timme på morgonen och en timme på eftermiddagen bär, kan man säga, arbetet 

här idag. Mycket diakonalt arbete kan tappa sin kristna prägel och bli lite blek socialvård. Men här är det inte 

så. Och att vi har nått så pass bra resultat beror bland annat på att det funnits en bedjande församling. Det har 

gjort att vi kunnat ta emot människor som kommer hit från plattan, psykvården, kriminalvården eller från 

migrationsverket.”  

En annan informant beskriver det så här:  

"Det var nog mest resultatet, att det blev så goda frukter av bönen. Vi upplevde att det växte. Så fort vi började 

be 2 timmar så börjande nästan allt växa här. De första narkomanerna blev befriade, lekmän började komma 

och hjälpa till, kyrkbänkar började fyllas.  

Tillväxten på olika områden verkar informanterna tänka bero på deras tvåtimmarsbön. Där 

de sedan dragit slutsatsen att bönens betydelse blivit ”Det är ju motorn i vårt arbete”. 
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Ytterligare en upplevd påverkan var i området personalens välmående. En informant 

uttryckte det så här:  

”… samtidigt i den här 2-timmarsbönen ser vi ju också, är det någon som mår dåligt? Vi ber för varandra. Då 

kan man ha förståelse för om något har hänt där hemma, att någon har bekymmer. Ställa sig med ryggen emot 

och hålla fram skölden, så att inte just den blir attackerad som är i känslomässig svacka. Så det är ju mycket 

omsorg om varandra. Tvåtimmarsbönen gav en fördjupad enighet bland personalen. Vi lärde ju känna 

varandra djupare när vi bad för varandras privata saker.” 

Det går att förstå som att en anledning att ha kvar 2 timmars bön är att de tänker sig att bönen 

påverkar positivt, bönen skapar beskydd och enighet.  

 

Synsätt tre:  

Informanterna har tilltro till 2-timmarsbönens framtida påverkan på olika områden av arbetet. 

En informant utryckte det så här:  

”Se på den här dagen. Nu är det många som har lite hetsigt humör där nere, sitter och brer smörgåsar dag ut 

och dag in. För att de känner att de har tagit emot Jesus och vill göra det. Sedan har vi mässa här klockan 10:30 

och på eftermiddagen har vi ungdomsgård, 40 ungdomar. Så har vi eftermiddagsbönen. Hur ska vi hålla sams i 

all stress? Om vi inte har bönen, om vi inte har bett tillsammans för dagen, för att göra det bästa av den.” 

Det går att förstå som att informanten tänker att bönen påverkar arbetet i området relationer, 

där bön förhindrat osämja i framtiden. Det verkar de basera på vad de tolkat och trott att 

bönen gjort för dem tidigare. En annan informant beskriver deras tro på att 2-timmars bön 

påverkar framtida medarbetare så här: 

”Ikväll kommer det massor av ledare hit, pastorer och präster. Det är klart vi har bett för dem, vi som är 

markfolket, vi har ju bett för de här prästerna. Vi har också bett att Herren ska använda oss på ett visst sätt. Så 

att de ska känna sig välkomna, och använda oss, så att det tänds den här elden hos våra besökare, elden som 

kanske har svalnat lite grann. I de här prästerna och pastorerna, så att det tänds igång liksom.” 

Det går att förstå som att tron på 2-timmarsbönen är ett sätt att påverka andra ledare i deras 

tro. Även olika föremål kan bli föremål för bön i tron för en framtida påverkan, en informant 

beskriver det så här:  

”Folk tycker säkert att vi är galna. Men vi tog fram vagnen, den här vagnen som vi fyller med bröd och kaffe och 

te, och ställde upp den bredvid altaret och så går prästerna och verkligen ber att den ska ge frukt. Att den inte 

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

skulle vi inte be för saker och ting här i kyrkan, att saker och ting ska rulla på, då skulle det inte bli samma 

resultat. Jag tror inte det skulle bli samma frukt helt enkelt.” 

Även kyrkbänkarna kan bli föremål för bön, också med tro på framtida påverkan:  
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”Människor ska då bli mottagliga, när människor sitter där i kyrkbänken så ska de få en upplevelse av frid, 

harmoni, så att de bli mottagliga och öppna, så att de ser skillnaden att leva utan Gud och att leva med Gud.”  

”…det spelar en avgörande roll att vi sätter standarden med bön. För att människor som kommer hit, som är 

sökande, undrande, eller bara lite nyfikna ska kunna vara med och uppleva bönens kraft.” 

Det går att förstå som att informanterna har en tro på att 2 timmar bön påverkar materiella 

saker så som kaffe vang och kyrkobänkar till att personerna som kommer i kontakt med dem 

får lära känna deras tro.  

 
Synsätt fyra:  

Informanterna upplevde personlig betydelse av 2-timmarsbönen och uttryckte det lite olika: 

”… A och O, det är bönen, därför att man då går i Guds kraft, då är Herren med oss och beskyddar och då går 

man inte i den egna, så säger man, den egna kraften.”  

” Jag får mycket från Gud då, ja det är så här eller så här osv. Den personen ska jag be för osv. Och likadant på 

eftermiddagen då kan man lyfta upp människor i bön. Jag går ju inte hem härifrån orolig för någon. Jag har ju 

lämnat mitt arbete här, jag har lämnat mitt arbete här i Guds hand.”  

”Jag blev naturligtvis uppmuntrad, jag vet inte om jag blev styrkt för jag har alltid trott på det. Någon 

bönestund varje vecka var väldigt upplyftande. Ibland undrade jag varför jag inte blev uppmuntrad. Ibland var 

bönen trög men det kan ju berott på att jag var trött eller inte kunde ta emot. Men man har ju upplevt stunder 

som nästan var himmelska.”  

Det går att förstå som att bön är betydelsefull för dem själva, för att gå i Herrens kraft, för att 

uppleva vila i Gud, för att lämna arbetet på jobbet och för uppmuntran i arbetet. Det fanns 

skilda åsikter om de skulle fortsätta med 2-timmars bön även om de inte upplevde resultat av 

ovanstående slag:  

”Jag tror inte vi tänker att det ska hända massa saker, utan vi är tillsammans med Honom, Gud, och frukten av 

det blir att det händer saker. Jag tänker ju inte att det ska hända något utan nu får jag vara tillsammans med 

mina syskon och be. Så tänker jag och sedan får jag det andra på köpet.” 

En annan svarade att ”Nej det tror jag inte, då hade vi tröttnat på att be tillsammans två 

timmar om dagen” och en tredje menade att fortsättningen berodde på hur många deltagare 

som kom: 

”Därför att folk kom, annars hade vi ju aldrig gjort det. Det fanns ett behov, annars skulle vi aldrig ha fortsatt. 

Så har det varit med allt vårt arbete. Vi har gjort saker på prov, säger vi. Fungerar det så fortsätter vi, funkar 

det inte så lägger vi ned det. Funkar det så finns det ju ingen anledning att lägga ned det.”  

På frågan hur få besökare det skulle behöva bli för att tvåtimmarsbönen skulle läggas ned 

blev svaret att bönen var betydelsefull för arbetet och att någon nedläggning inte varit på tal 

sedan de började med bönen 1994. 
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Bön i samtal 

Bön i samtal praktiserades dagligen sedan i början av 90-talet. De flesta av informanterna 

avslutade ofta samtalet med bön. Men en informant praktiserade också bön i början av 

samtalet. Vanligast förekommande var bön i själavårdsamtal, när hjälpsökande ansökte om 

fondmedel samt vid tyngre samtal om ekonomi, droger eller relationer. Bön i samtal 

uppmuntrades också från kyrkans ledning. Böneområdet samtal hade informanterna beslutat 

vara viktigt att fortsätta med. En informant uttryckte en tanke om ett samband mellan tro och 

bön: 

”För att bönen är en del av mitt liv, bönen betyder så mycket i mitt eget liv, bön är det bästa jag kan ge en 

människa. Jag vill ge en välsignelse, att Gud ska hjälpa eller vara med henne i det hon kämpar med och få 

ledning och hjälp.” 

”Jag vill att liv och lära ska vara ett. Jag vill leva som jag lär. Jag vill vara en hel person där jag återspeglar Jesus. 

Jag läser bibeln och ber väldigt mycket. Jag vill inte att mitt liv ska vara uppdelat på så sätt att ena stunden är 

jag diakon och andra stunden är jag kristen. Jag är en person som är diakon och kristen. Jag vill dessutom 

gärna se var den jag möter står trosmässigt. Jag ber gärna därför med en människa. Jag har beslutat som mål 

den här hösten (även fast många rycker till när jag säger det) att varje hjälpsökande skall jag be med. Det är 

inte säkert att jag får det, men jag har fått göra det med nästan alla personer. De uttrycker att de tycker om 

det.”  

Strävan tycks vara att ha minsta möjliga glapp mellan privata värderingar om bön och bön i 

samtal. Bön spelar en viktig roll i informantens privata liv och blir därför också viktig del i 

samtalen. Bön i samtal blir ett sätt att bedriva mission, informanten kan få möjlighet att dela 

sin tro. En annan informant tänker på det här sättet:  

”Att be är en del av mig, bön har alltid varit en del av mitt arbete här, det är en del av att jag är i kyrkan att 

erbjuda bön. Jag tror att väldigt många människor längtar efter det. Jag upplever att Jesus är med i samtalen. 

Han är vid min sida och hjälper till, det utgår jag från. Jag ber varje morgon att nu får Du vara med mig och leda 

mig i mötena och allt under dagen. Då vet jag att Han är med mig där också. Är man i en kyrka så är det inte 

särskilt främmande att man ber. Det är en möjlighet som jag vill erbjuda. Det är ju som jag skulle lämna min bil 

på service och så är det vissa saker som de inte gör som de kanske skulle kunna göra, då får jag inte del av det 

som jag har rätt till. Jag har nästan aldrig varit med om att någon sagt nej.” 

Vidare uttryckte flera informanter att bön i samtal var en del av att vara i kyrkan. ”Det vore en 

konstig kyrka om man plötsligt sa att nu ber vi inte när någon vill ha samtal ”: 

”För jag känner ju själv om jag skulle sitta i ett själavårdsamtal och den jag samtalade med inte summerade 

ihop samtalet i ord och bön. Då skulle jag bli jättebesviken och aldrig mer gå dit, det måste jag säga. Det är så 

viktigt att vi ber, Gud verkar ju när man ber. Det är ju på riktigt alltihopa.” 

Det går att förstå som att informanterna själva tänker att bön i samtal ska vara en del av att 

vara en kyrka. En informant beskrev förväntan från kyrkobesökarens sida:   
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”Innan jag kom till Clara tyckte jag sällan jag avslutade samtalen med bön, i bästa fall har jag sagt att jag ska be 

för dig. Jag hade aldrig sett någon annan göra det samt att jag inte trodde att folk jag mötte var intresserade av 

det. En väckarklocka för mig var när det kom en rådman till mig för samtal. Efter att vi pratat klart frågade jag 

om jag kunde be för honom. Han svarade nästan lite vresigt - det är därför jag kommit hit! Han hade inte sagt 

det, han hade sagt att han ville ha ett samtal. Det lärde mig att man inte behöver vara så blyg. Nu avslutar jag 

och diakonissan nästan alltid samtalen med bön. Förut sa jag ”jag kan be för dig” nu säger jag ”låt oss be nu”.  

Vilket går att förstå som att informanterna tänker att anledningen att ha kvar bön i samtal är 

att de upplever att kyrkobesökare har förväntan på att det ska finnas bön i samtal.  

Bön i samtal - som verktyg 

Regelbunden positiv återkoppling var en inspiration och bidrog till viljan att fortsätta med 

bön i samtal:  

”Nästan varje dag i alla fall, träffar man människor som man får be för. De blir otroligt glada och upplyfta av att 

man ber för dem. En som ville att jag skulle komma och be för henne sa efteråt att hon tyckte det var 

jättehärligt. Många som jag har bett tillsammans med har kommit tillbaka och berättat att bönen resulterat i en 

förbättring och att bönen gjort skillnad i deras liv. Det händer hela tiden”  

”Att få se hur människor förändrades, att verkligen få känna att Gud omsluter en. Att det fanns en personlig 

bön till varje människa… Här går man djupare, man verkligen ber för människans liv, man går in i och låter 

Gud hela såren. Och får uppleva hur till exempel familjer påverkas, en mamma, en före detta prostituerad 

börjar få kontakt med sina barn och kan ha barnen hemma hos sig och får en provlägenhet av sos, och därmed 

kan få ett osa och börja arbeta här i kyrkan. Det är helt fantastiskt och jag tror inte det skulle ha hänt om hon 

inte tagit emot Jesus och haft en tro.” 

”Jag följer många som sitter fast i sådant som hindrar dem från att leva i frihet. I själavården räknar jag med att 

Jesus finns med och det gör oftast den som tar emot själavården också.” 

Informanten tycks tänka att bön som ett slags verktyg i samtalet som grundar sig på positiv 

respons, från själva samtalet och från att bönen gör att tron är närvarande i samtalet. Jesus 

kommer med i samtalet, särskilt inom områden där informanten själv inte är kapabel att göra 

något. ”Bönen blir som ett kitt mellan oss och knyter ihop ett samtal, fångar upp det vi talat 

om och riktar det i en bön till Gud.” Bön i samtal upplevs vara viktigt för de kristna som 

kommer regelbundet och önskar hjälp:  

”Bön i samtal betyder mycket både för dem som utnyttjar samtalen ofta och för dem som är i akut kris. Många 

människor är så ensamma. De har ingen som lyssnar och då blir det som är svårt förstorat. I förbönen finns 

någon som ser mig. Där de får uttrycka sin ångest, sin oro, sin rädsla. De får tömma ur sig där i bönen.” 

Bön i samtal - som mission 

En av informanterna uttryckte att ”bönen öppnar någons inre, bönen tränger igenom en 

människas försvar” och berättar vidare: 
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”Jag tänker på att när man själv eller diakonerna har samtal med personer som söker ekonomiskt hjälp, eller 

med behövande, så slutar det nästan alltid med bön. När man sitter i samtal med en människa här och nämner 

bön ställs ofta frågan har du tagit mot Jesus, vill du bli kristen? Det liksom finns med i hela kulturen här, utan 

att jag har stått där och trummat in det varje dag, att nu måste vi vittna eller berätta om Jesus för sjutton 

personer. Utan det bara finns här.” 

”Jag försöker få dem som kommer hit med i bönen. Jag vill visa dem att jag är beroende av Jesus och den kraft 

som bönen ger mig. Det är viktigt att livet är trovärdigt. Att de som kommer hit ser att liv och lära är ett. Jag är 

inte stark. Jag är väldigt sårbar. Bönen är ett sätt för dem att se det.” 

Det kan tolkas som att bön blir ett verktyg för mission och en uppmuntran till den 

hjälpsökande att också söka sin kraft från Gud. 

Bön i samtal - för egen skull 

Att ha kvar bön i samtal hade också att göra med vad de själva fick ut av det, för minnets 

skull, för löftets skull:  

Det märkligaste är att när jag lagt allt i Guds händer och går ut från rummet minns jag ingenting av samtalet. Vi 

kan mötas i kyrkan sedan och kanske tycker den jag pratat med att det känns jobbigt att jag vet saker om 

henne. Men jag kan försäkra att det är liksom borta. Överlämnat. Men nästa gång vi sitter där i samtal minns 

jag allt. Jag kan få lite panik innan och tänka - Vad var det vi pratade om? Men när vi börjar med en inledande 

bön är allt tillbaka igen.” 

”Jag såg andra göra det, sedan såg jag en svaghet, att man lovade att be för någon men man gjorde det inte, 

man glömde bort det, man hann inte, man hade inte något dåligt syfte men man hann inte. Det var helt omöjligt 

att hålla reda på alla människor man träffade på dagarna. Och då säga att jag ska be för dig där de svarade JA, 

och sedan komma hem och man är trött och vill ha mat och vila. Att då komma ihåg att det var ju personer från 

Skellefteå och Alingsås som man skulle be för.”  

Bön i samtal - som idé 

Varifrån kom idén, att fortsätta med bön i samtal? Svaren var lite olika: 

”Ja, men det är ju också klassiskt kristet, kyrkan har bett tillsammans i alla år. Jakob säger att bekänn era 

synder för varandra och be för varandra när ni är sjuka. Boken Effektiv bön hjälper folk att få svar på sin bön. 

Grundtanken i boken är att man sitter ner tillsammans och frågar konkret vad man behöver bön för, sedan ber 

man för det. Jag får tillbaka så mycket svar på bön när människor kommer tillbaka och tackar för de svar de 

fått på sin bön. Jag tänker även på alla svar som jag inte får höra, på andra orter. Jag tänker att man kan få ha 

varit till hjälp för dem.” 

”Jakobs brev i Apostlagärningarna 20, Paulus ber för ynglingen som ramlat från taket från tredje våningen. De 

trodde han var död och då bad de där. Det står någonstans att de samtalat och bett. Man kan ana att de gjort 

det.” 

”Indirekt finns allt under paraplyet, rubriken: Den kyrka växer som söker Gud i bön. Själavårdsbönen, den 

privata bönen, gemenskapsbönen, bön i andra tungor t.ex. Ja det finns, det ligger där, under den rubriken.”  
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Svaren innehåller hänvisningar till klassisk kristen tro, tolkningar ur bibeln, boken Effektiv 

bön och Sahlbergs forskning. Det går att förstå som att det i informanternas 

föreställningsvärld finns en bild av vad klassisk kristen tro är, vad boken Effektiv bön handlar 

om samt en tolkning av vissa bibelverser. Sammantaget tycks informanterna av detta tänka att 

de vill fortsätta med bön i samtal.  

En diakonal profil  

Informanterna menar att Clara kyrka är mest känd för sin diakonala profil. Den diakonala 

profilen var inte beslutad av informanterna själva utan av domkyrkoförsamlingens kyrkoråd. 

En av dem förklarade att kyrkorådet menade ”att om det kommer en hjälpsökande människa 

till någon av domkyrkoförsamlingarna, Jacob, Storkyrkan eller Clara skulle det hänvisas till 

Clara”. Sedan hade de fria händer att omsätta det diakonala uppdraget i verkligheten. 

Domprosten hade sagt ”Gör vad du vill för att få liv i kyrkan, stå på händerna, annars måste 

vi stänga” enligt en informant. De valde sedan, enligt deras uppfattning av diakoni, att gå ut 

på Malmskillnadsgatan och Plattan och möta de prostituerade och missbrukarna där. Detta 

blev centrala delar av verksamheten och som fortsatt fram till idag.  

Malmskillnadsgatan och Plattan 

Frågorna har haft fokus på om och i så fall hur dessa beslut hänger ihop med informanternas 

personliga tro, bibeln och Sahlbergs prästkyrkoavhandling. En informant summerar deras 

tankesätt så här:  

”Det var bara att titta ut genom fönstret, det fanns ju människor som hade fallit igenom alla sociala nät, som 

behövde hjälp. Det var egentligen en fruktansvärd syn för mig att se. Ambulansen var ju här jämnt. Folk 

vågande inte gå förbi här. Det var ju missbrukare runt omkring kyrkogården. Det var ganska givet att vi skulle 

nå ut till dem. Vi var både rädda och oerfarna. Vi behövde verkligen inte gå över ån för att hämta vatten. ” 

Frågan ställdes om det diakonala arbetet innebar att nå ut till dessa människor: 

”Ja för oss innebar det. Om någon har en kyrka som finns nära en flyktinganläggning så blir det flyktingarna 

som man når ut till. Om kyrkan skulle finnas i Trollhättan när SAAB håller på att rasa ihop så är det ju de 

anställda där som kyrkan når ut till. Ordet diakoni betyder tjänst, att betjäna människor.” 

Det kan förstås som att de tänker att diakonalt arbete är att arbeta för de socialt utsatta 

människor som kyrkor kommer i kontakt med, i detta fall de utanför Clara kyrka. Gränserna 

kunde vidgas:  

”Vårt uppdrag här var att ta ansvar för de som vistades eller bor i vårt församlingsdistrikt. När vi kom hit var 

det 325 personer som bodde i församlingsdistriktet, nu kanske det är mellan 1500-2000. Men alla som 

arbetade här var då ungefär 40 000 personer, de som handlade och rörde sig här i området var cirka 100 000 
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personer, dessutom fanns alla dessa människor med så stora sociala behov. De människorna med stora sociala 

behov ville vi fokusera på, men hur skulle vi nå dessa människor?”  

Viljan att nå de utsatta där de befann sig, låg också bakom beslutet att välja Plattan och 

Malmskillnadsgatan, en informant uttrycker det så här:  

”Där fanns de ju de mest behövande. För mig betyder diakoni att se vem det är som är mest behövande samt 

vilka har det så svårt och dåligt ställt att de inte kan ta sig till kyrkan. Efter att kollat av området runt centralen 

upplevde jag ganska tidigt att nere på plattan och Malmskillnadsgatan fanns en stor nöd. Tjejerna hade ingen 

möjlighet att ta sig till kyrkan för de jobbar dygnet runt för att få ihop pengar till droger. Jag tänkte att jag 

måste gå till dem. Så tänker jag inom all diakoni.” 

Informanterna tycks ha tolkat det diakonala uppdraget som att nå ut till de mest behövande. 

Inspirationen till att låta det diakonala arbetet omfatta människor med stora sociala behov 

kunde hämtas från olika bibelställen. En informant summerar det så här:  

”Visst kan man hämta saker från gamla testamentet. Men Jesu ord är det som är viktigt för oss ”Gå ut på gator 

och gränder bjud in fattiga och krymplingar och lytta. Allt vad ni gjort mot en av dessa minsta har ni gjort mot 

mig.” Jesus säger att när ”Han såg människorna så fylldes han av medlidande med dem för de var illa medfarna 

och hjälplösa som får utan herde”. Han sa: ”Be till skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd”. 

Medfarna och hjälplösa människor finns ju, lite här och var.” 

Från Matteusevangeliet: 

” Det var Matteus kapitel 9:35-38 som jag citerade när folket fylldes av medlidande. Det har varit lite av ett 

kungsord för mig. Genom att be skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd bland medfarna och 

hjälplösa människor. Det grekiska ordet för människor har att göra med vanligt folk som är sargade, tilltufsade 

på olika sätt. Det är vår huvudkallelse. Bibeln stället fungerade som en knuff i ryggen. Det här är det ni ska 

göra.” 

Från andra bibeltexter:  

”Om man säger att ”Jesus säger jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var satt i fängelse och ni besökte mig, 

jag var hemlös och ni tog hand om mig. Om detta bara är ord, då är det oerhört tragiskt, då finns det ju ingen 

täckning bakom orden. Just det här med handlingen, att vi gör ordet, vi gör det levande. Många gånger säger 

man att prästen ska predika och diakonen ska utföra det. Om man säger det på det viset, då blir det att tänka 

igenom vad som är vårt uppdrag här, det går ju inte att göra allt. Men det handlar om att se vilka behov som 

finns här, hur vi sedan gör vårt bästa för att möta dessa behov.” 

En informant säger: ”Ja, absolut har det att göra med Bibeln. Be för skörden Herre att sända 

ut arbetare på gator och gränder. Då lämnar vi den stora trygga kyrkobyggnaden och går ut 

på okända gator och torg, lite skrämda och rädda.” Vilket kan uppfattas som att de har valt 

vissa bibelställen och tolkat dem till att de idag ska nå ut till människor i nöd på 

Malmskillnadsgatan och Plattan.  
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 Synen på diakonalt arbete uppges även hänga samman med Sahlbergs 

prästmötesavhandling, som informanterna fått undervisning om:  

”Sahlberg har ju skrivit om diakoni. Det är det som de diakonala kurserna handlar om som hålls här. Vi har en 

7,5 poängskurs tillsammans med Johannelund. Det finns ett historiskt perspektiv också på diakoni. I urkyrkan 

delades ämbetet upp mellan präster och diakoner när kyrkan precis var född.” 

Besluten att gå ut på Malmskillnadsgatan och Plattan verkar även ha influerats av andra 

hjälparbetare och av upplevelsen av ”kall” i informantens tro, en informant beskrev det så här: 

”1989, samma år som jag kom hit, började jag att gå ut på Malmskillnadsgatan för ett uppsökande arbete bland 

de prostituerade. Jag gick tillsammans med en soldat från Frälsningsarmén, sedan var det även andra som 

hjälpte mig. Det arbetet tyckte jag också om, det var en kallelse eller hur man nu ska uttrycka det. Ibland gav 

det ingenting och ibland gav det viktiga kontakter. Arbetet fortsätter vi med än i dag och jag bjöd de 

prostituerade att komma hit till kyrkan, vilket de inte gjorde i så stor utsträckning. Men det hände att de kom 

hit. Arbetet hade betydelse, de förändrade sina liv och många lever idag inte som prostituerade.” 

”Det var frälsningssoldatens idéer, Jag hade ju varit ute med en annan kristen organisation tidigare, så jag 

kände ju till Malmskillnadsgatan. Det fanns ju inget folk här som kunde gå dit. Man går ju aldrig ut ensam till 

Malmskillnadsgatan. Så att gå ut ensam hade jag aldrig en tanke på. Men när han då kommer hit och nästan 

pushar ut mig så tänkte jag vi gör det där. Jag gjorde det motvilligt. Jag kände ju inte honom, vad han var för 

person. Det var han som pushade när vi skulle göra det i Claras egen regi. Men så blev det.”  

Beslutet att gå med frälsningssoldaten skulle kunna bero på informantens erfarenheter av en 

annan kristen organisation. Det skulle också kunna vara så att informanten inte skulle fattat 

det beslutet att om inte frälsningssoldaten drivit på.  

Friggeboden och mackorna vid plattan 

Alltsedan 1993 har Clara kyrka delat ut kaffe, bullar och mackor på plattan:  

”1993 fick vi en friggebod vid Sergelstorg/Plattan. Där satt personer från Clara, måndag till fredag för att 

hjälpa. Efter ett tag började det arbetet bli känt och blomma ut och till slut blev det ju väldigt, väldigt, väldigt 

många som kom till det där stället för att få hjälp … friggeboden var vårt genombrott som kyrka. En 

uppsökande kyrka blev vi, jag blev Carl Erik med missbrukarna och min diakonissa Inga Pagreus blev Inga 

med missbrukarna. Efter fyra år fick vi inte vara kvar där längre. Vi blev själva ”hemlösa”. Så vi rullade ut en 

vagn med kaffe och fika där, varje dag, måndag till fredag.” 

Beslutet att gå ut på Plattan var en följd av kontakterna på Malmskillnadsgatan, samma 

människor rörde sig över Plattan: 

”Då hade vi gått ut på Malmskillnadsgatan och fått lite smak på det här arbetet. Vi hade fått kontakter däruppe 

och såg att det här kunde bära frukt. Jag kände också ett svek emot Jesus, att inte ens försöka att göra något för 

dem. När jag säger att jag kände det som ett svek var det inte så att jag hade ångest eller religionsgrubbel eller 

så, utan en kyrka som ligger här bör ju ändå försöka att nå ut till dem på Plattan också.” 
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En kombination av tro, personlig övertygelse att inte svika Jesus, kontakterna på 

Malmskillnadsgatan samt viljan att nå utsatta människor fick betydelse för frågan/beslutet att 

gå till Plattan och använda Korskyrkans friggebod: 

”Jag gick förbi där många gånger, friggeboden hade ett perfekt läge, men den var tom och det var mörkt där, så 

jag ringde upp Korskyrkans pastor och frågade om vi fick sitta där på prov. Han bekräftade att det var tomt och 

det var ingen som satt där, för de hade inget folk att sätta där. Oj, jag tänkte en stor frikyrka som inte har någon 

att placera där, i kontrast till ”lilla” Clara som skulle göra det. Vi fick börja sitta där sommaren 1993.”  

”Ja, att nå människor, jag vill lära känna människor. Jag såg hur tjejerna sprang förbi ibland. De var på 

Malmskillnadsgatan, sedan sprang de ner till Plattan och delade och de fanns liksom runt omkring. Men de 

kände ju inte mig och de visste inte vem jag var. Men kaffet, och när vi började vara där varje dag, då började 

de komma. För då var det ju lönt att gå dit.”  

Utan korskyrkans friggebod och tillstånd skulle de kanske inte gått dit. Önskan att sprida sin 

tro vidare tycks ha haft betydelse för besluten att gå just till Plattan. En informant beskrev det 

så här:  

”Vi skulle nå människor! Jag är nyfiken på människor. Jag vill lära känna vem är du? Vart är du på väg? Var är 

du i livet? Vart går du? Sedan att få tala om någon väsentligt? Ofta är det först väder och vind. Det vill man 

passera och verkligen se vem du är? Vad tänker du? Hur ser du på personlig tro? Ibland så får man ”näää jag är 

ateist!” Då blir jag nyfiken: ”hur tänker du då? Har du läst bibeln?” brukar jag fråga ”Nää aldrig!” får man 

tillbaka. ”Hur kan du vara ateist då?” brukar jag säga. Du är betydelsefull. Gud har gett dig gåvor och vi kan 

hjälpa dig. Vad kan vi hjälpa dig med?” 

”Hur ska vi nå människor? Jag vet inte något bättre än kaffe som är gjort på kaffebönor, bullar och mackor som 

kontaktmedel. Vi fick den här lilla stugan på Sergels torg. Vi gick dit, första halvåret kom inte en människa. Vi 

hade bestämt oss, den här platsen skulle vi inta. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar.” 

Viljan att nå fram till människor med trons budskap tycks ha påverkat beslutet att gå till 

Plattan. Att ta med kaffe och bullar blir sättet att få kontakt med människor. Den egna tron 

gav även en längtan att bygga relationer och lära känna människor i nöd, vilket kunde 

uttryckas på följande sätt:  

”Jag tycker det är kul att prata med människor och få borra sig in lite. Jag längtar efter att få komma innanför 

en människans mur så att man får en relation som ”sitter” liksom. Först då kan man börja prata om mycket 

djupare saker och människor vågar dela sitt liv. För mig är det här det som jag brinner för, att få en relation 

och att människor kan lita på mig. Det vill jag egentligen med alla människor. Men främst med dem som far illa 

naturligtvis. Där är det mycket brustenhet hos dem. Då längtar jag efter att vara en människa som kan visa att 

det går att lita på någon. Jag finns här och jag står fast här.”  

Informanternas önskan att sprida sin tro vidare genom att bygga relationer med andra 

människor, för Claras del med människor i nöd, är ett vanligt tema under samtalen.  
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Analys 

Verktyget för analys är sammansatt av de teorier (Se sid.28) som valts för studien. Detta 

teoriverktyg (Se sid.11) formar ett raster, ett tvådimensionellt filter, genom vilket först 

empirin har studerats, utvecklats och strukturerats i flera steg. (Se sid. 11). Inför analysen har 

empirin tolkats och grupperats efter de intentionsområden (Se sid.11) och beslutsområden (Se 

sid.5) som studien kommit att omfatta. 

 Teoriverktygets ena dimension är således intentionsområden och beslutsområden. Den 

andra dimensionen utgörs av för studien valda teorier och resonemang (Se sid.29). Relevanta 

delar från empirin analyseras på så sätt mot 1) Nordenfelts handlingsteori, mot 2) Kallenberg 

& Bråkenhielm & Larssons resonemang om teoretiska och värdemässiga antaganden inför 

handling och mot 3) Hallonstens resonemang om bibelhänvisningar och högre mål.  

Analys - intentionsområden 

Här har analysen fokus på de fem intentionsområden som informanterna tänker sig har 

betydelse för de beslut som studeras.  Områdena, som mejslats ut från empiri och genom 

teoriverktyget är: Personlig kallelse, Missionstanken, Sahlbergs prästmötesavhandling, S:ta 

Claras vision och Syn på bibeln. Sammantaget kan dessa olika föreställningsvärldar sannolikt 

ses som delar i den grundhållning som är informanternas tro. 

Personlig kallelse 

Från informanternas berättelser framgår att tron är djupt personlig och central i deras dagliga 

liv. De strävar efter att fördjupa sin tro genom daglig bön och bibelläsning och uttrycker sin 

önskan att liv och lära ska vara ett. I denna uppsats kan detta förstås som ett värdemässigt 

antagande, och att de teoretiskt antar att det sker genom att de själva lever på samma sätt i 

kyrkan som utanför. Informanterna berättar vidare att Gud gett dem uppdraget att bygga 

församling och att de upplever detta som ett ”kall”. Det skulle kunna förstås som att de 

värdemässigt antagit att deras Gud ”kallar dem till att bygga församling” och att de teoretiskt 

antar att S:ta Clara är det forum där detta ”kall” ska levas ut. 

 Informanternas upplevelser av ”kallet att bygga församling i Clara” kan förstås som delar 

av informanternas centrala värderingssystem. I detta fall en värdering som i högre grad än 

andra får betydelse vid beslut. Det går även att se detta slag av värdering som en 

grundhållning, där ”kallet” är som en stämning av hopp, en önskan att bygga den församling 

där deras tro blir en ”varaktig disposition”. Det går att tolka som att informanterna redan 

tänker sig en roll i den önskade församlingen. Vilket inte behöver betyda att deras tro får 
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betydelse för det som nu studeras. Men det kan bidra till förståelsen av informanternas sätt att 

tänka kring relationen personlig tro och utformning av Claras verksamhet.  

Missionstanken  

Önskan att sprida tron vidare kan enligt Kallenberg & Bråkenhielm & Larsson förstås som att 

informanterna gjort värdemässiga och teoretiska antaganden, byggda på föreställningen att 

kristen tro är - kortsiktigt och långsiktigt - det bästa för de behövande personer som de möter 

i arbetet. Dessa antaganden tycks grunda sig på upplevda situationer med människor som 

tagit emot informanternas tro och där resultatet blivit gott. 

Sahlbergs prästmötesavhandling 

Informanterna uttryckte en tro på att Sahlbergs punkter var givna av Gud att användas i 

verksamhetens utformning. De ville från början pröva dessa punkter i kyrkan. Det går att 

förstå som att de antagit värden i Sahlbergs avhandling som om de var inkluderade i deras tro 

och gjort teoretiska antaganden att punkterna utgjorde värden att tillämpas på de beslut som 

studeras i denna uppsats. Informanterna uttryckte inte exakt vad i avhandlingen som hade 

betydelse. Vidare sade de att i deras tro fanns en stark längtan att bygga en församling som 

växte. När de kom i kontakt med Sahlbergs 9 punkter tyckte de att de fått svar på vad de 

längtade efter. Detta går att förstå som att informanterna gjort värdemässiga antaganden i 

tron att de önskar bygga en församling. Där de teoretiskt väntar på en situation där sådana 

antaganden ska kunna övergå i handling.  

S:ta Claras vision  

Det går att förstå informanternas tolkning av visionen som att de har antagit att deras uppgift 

är att tolka vilka värden som Jesus haft och att de antagit att de ska tillämpa dessa världen i 

Claras verksamhet. De tycks söka efterlikna Jesus i nutid genom att utforma en verksamhet 

som tillåter den representationen. Värdena verkar komma från informanternas förståelse och 

tolkning av bibeltexten, som sedan får betydelse för beslut i verksamheten. Ett sådant 

exempel är att deras förståelse av S:ta Claras vision ”Jesus Kristus kyrka i ord och handling” 

synes vara missionerande i sig. Informanterna beskriver att visionen bland annat innebär att 

göra människor i utanförskap till lärjungar av deras tro. Enligt Kallenberg & Bråkenhielm & 

Larsson kan detta förstås som att informanterna gjort det teoretiska antagandet att Claras 

vision innebär strävan att göra människor i utanförskap till lärjungar. En del av 
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intentionskomponenten verkar vara uppbyggd av de upplevda situationerna och av tolkningen 

av dessa. En sådan iteration skulle kunna vara möjlig.  

 Ett annat möjligt sätt att förstå visionens betydelse är att den uppmanar till bibeltolkning i 

sig. Där informanterna låtit vissa bibeltexter generera en teologi som fått betydelse för de 

beslut som studeras.  

Syn på bibeln  

Informanternas tro på och tolkning av bibeln innebär en missionstanke i sig själv. 

Informanterna menar att bibeln säger att man ska sprida sin tro vidare. Med referens till 1 

Korinterbrevet 5:17 tycks det ingå som en tolkning i informanternas föreställningsvärld att 

den ”nya skapelsen” sker när en person tar emot deras tro. Enligt uppsatsens teoriverktyg 

skulle detta innebära att informanterna gjort det värdemässiga antagandet att det är viktigt att 

personer som de möter omvänds till deras tro. Det förefaller också som att nyskapelsen tolkas 

som att det gamla försvinner hos den pånyttfödde och att det nya livet har kommit istället. 

Informanterna har då, enligt den valda teorin, gjort det teoretiska antagandet att bibeltexten 

menar att de ska sprida sin tro vidare. Informanterna refererar också till Matteus kapitel 28:19 

”gå därför och gör alla människor till lärjungar”. De förefaller ha tolkat detta som att de ska 

göra lärjungar av människor i utanförskap. Det värdemässiga antagandet blir då att göra 

människor till lärjungar och det teoretiska antagandet att det är just informanterna som ska 

göra människor i utanförskap till lärjungar - grundat på deras föreställning. Hallonsten skulle 

uttrycka det som att informanterna upplever 1 Korinterbrevet 5:17 och Matteus 28:19 som 

centrala verser för mission, som de tolkar och omformar till Claras verksamhet - den teologi 

som de tar de spjärn emot när de fattar beslut som studeras i denna uppsats. 

Analys - beslutsområden  

Här är analysen inriktad på det som informanterna tänker sig är unikt för varje 

beslutsområde: 2-timmars bön, Bön i samtal, Plattan och Malmskillnadsgatan. Områdena har 

pekats ut av informanterna själva. Deras tankebanor inför beslut har analyserats på liknande 

sätt som deras föreställningar kring studiens intentionsområden.  

Beslut om 2-timmars bön 

Efter det att 2-timmars daglig bön infördes 1994 har den fått finnas kvar. Det var en 

sydkoreansk bibelskoleelev som kom med förslaget och det infördes omgående på prov, med 

viss tveksamhet från kyrkans ledning. Samtalen med informanterna visar att idag finns stor 
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acceptans för 2-timmars bön. Något beslut att ha kvar denna bön har egentligen aldrig fattats, 

men den upplevs av informanterna som omistlig. Bland värdemässiga antaganden om 

böneformen kan nämnas att bön är viktigt, att bön är ett varumärke för kyrkan, att bön 

förändrar, att en bedjande församling ger resultat, att bön skapar harmoni inom kyrkan och att 

bön ger fokus på Gud och hans kraft. De teoretiska antagandena är mer omfattande och 

redovisas som att bibelskoleeleven var en Guds gåva med sitt böneförslag, att bön öppnar upp 

människor, att en växande kyrka lever i bön, att bönen ger styrka för att ta emot människor i 

svårighet, att 2-timmars bön bär dagens arbete, förhindrar osämja och att det blir goda frukter 

av bönen. Hänvisningar till Bibeln görs bland annat med Apostlagärningarna som exempel.  

 Delar av evangelierna, psaltaren och ordspråksboken skulle kunna ha formats till en 

gemensam teologi för informanterna. Som exempel kan nämnas Johannes evangeliet 15:5 

”utan mig kan ni ingenting göra”. Informanterna verkar ha läst denna vers som att Jesus 

uppmanar kristna till att vara beroende av Jesus genom bön. Där de uppfattat att de själva ska 

vara beroende av bön och kalla på Jesus. Vilket kan ses som en tolkningsprocess där 

informanterna översatt ”sin” teologi till beslut att ha kvar 2 timmar bön och bön i samtal - ett 

sätt att visa beroende av Jesus i Claras verksamhet. På liknande sätt går det att förstå 

situationen med bibelskoleeleven från Sydkorea som en gåva från Gud – och som därför fick 

betydelse för beslut.  

 Situationsbeskrivningarna kring 2-timmars bön präglas av informanternas positiva 

erfarenheter. Det går att förstå det som att informanternas tro samspelar med hur de upplever 

verkligheten. De två dagliga bönestunderna lockar alltfler besökare, missbrukare finner en 

väg till befrielse och även till kyrkan, en fördjupad enighet bland personalen har infunnit sig, 

bönen ger himmelska stunder med Gud och är upplyftande på olika sätt.  

 Som högre mål för att behålla daglig 2-timmars bön noteras stöd för informanternas egen 

tro, bönens uppbyggande effekt och möjligheten att inkludera många människor i bön. 

 Slutsats: Även om ”experimentet” med 2-timmars bön initierades utifrån S:ta Clara så har 

beslutet att ha kvar dessa dagliga bönestunder med tiden vuxit fast. Det går att säga att bönen 

enligt informanterna definierar kyrkan och att kyrkan definierar bönen. Här kan ses ett något 

komplext tolkningsraster som utgår från informanternas egna värdemässiga och teoretiska 

antaganden. Händelser och upplevelser tolkas och värderas efter samma antaganden. Vilket 

kan uppfattas både som konsekvenser av deras tro och som en självuppfyllande profetia. 

Någon bestämd ”beslutssituation” har inte kunnat uppfattas men studien torde ändå visa att 

deras tro har betydelse för att låta verksamheten med 2-timmars bön finnas kvar.  
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Beslut om bön i samtal 

Intervjuerna visar på värdemässiga antaganden som att bön är viktigt, man bör leva som man 

lär, att bön är en del av informantens liv och att bön är ett sätt att bedriva mission. Bland 

teoretiska antaganden kan urskiljas sådant som att kyrkobesökare förväntar sig bön, att bön är 

ett sätt att representera Jesus, att bön skapar positiv förändring, att bön skapar intern 

sammanhållning och att bön fungerar som ett själavårdsverktyg. Vidare anses Bibeln, liksom 

viss litteratur om bön, vara inspirationskälla för Bön i samtal. Informanterna hänvisar till att 

bön är klassisk kristen tro och att Bibeln har flera textställen om bön.  

 Situationen för beslut präglas av de många erfarenheter och upplevelser av bön som 

informanterna bär med sig. Där bön uttrycks vara ömsesidig glädjekälla, en öppnare för 

samtal, orsak till förändrad livsstil, väg till troende och att bön kan bli besvarad.  

 Beslutet att ha bön i samtal tycks även innebära ett stöd för de högre mål som 

informanterna kan ha. Sådana mål beskrivs som egen personlig tro, att få leda människor till 

tro, att bön i samtal stöder idén om bön i kyrkan och att informanterna får leva ut sitt inre 

kända missionsuppdrag.  

 Slutsats: Det går att förstå ett möjligt samspel mellan personlig tro och beslutet om att 

fortsätta med bön i samtal. Det valda teoriverktyget visar inte på några motsägelser mellan 

intentioner, situation, bibeltolkning och det valda beslutet.  

Beslut om Plattan och Malmskillnadsgatan 

Ett värdemässigt antagande, som uttrycks återkommande av informanterna, är diakonins 

vigningslöften, att diakoni är att söka upp och betjäna människor som har det svårt. 

Informanternas vilja förefaller vara centrerad kring detta och förstärkt av viljan att följa vad 

Gud har sagt, att inte svika Jesus, att nå fram till och att komma innanför människors murar. 

De teoretiska antagandena var till exempel att de mest behövande fanns alldeles utanför 

kyrkan, då var det bara att gå ut till dem, på Plattan och Malmskillnadsgatan fanns en stor 

nöd, vi skall gå dit och möta missbrukare och prostituerade och göra dem till lärjungar, vi 

skall skapa relationer och tilltro för att kunna hjälpa, kaffe och bulle är bra kontaktmedel. 

 Att läsa bibeln upplevdes av informanterna som att få en knuff i ryggen – gå ut i 

verkligheten. Bibeln tycks innebära både kraftkälla och drivkraft genom beskrivningarna av 

Jesus som förebild, närhet och samarbete mellan diakoner och präster, berättelser om arbete 

bland medfarna och hjälplösa, framgång genom att kombinera ätlig och andlig spis.  

 Bland informanternas högre mål för att gå ut på Plattan och Malmskillnadsgatan kan 

tolkas en vision om att förlösa det goda frö som enligt Jesus finns hos varje människa. Här 
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kan man möta, uppmuntra och hjälpa människor som förlorat allt hopp och tappat tilltron till 

sig själva.  

 Situationen för beslut beskrev informanterna som helt uppenbar. Direkt utanför S:ta Claras 

kyrkport staplades ju missbruket, våldet, misären, ambulanserna, ensamheten, uppgivenheten 

samt behoven av mat, husrum, tröst, trygghet, medmänsklighet och en hjälpande hand. Här 

fanns fullt av människor som fallit rakt igenom alla sociala nät.  

 Slutsats: Det går att se detta beslutsområde som ett sätt för informanterna att leva ut sin 

förståelse av det diakonala uppdraget. På den punkten skiljer sig Plattan och 

Malmskillnadsgatan knappast åt. Det valda teoriverktyget visar inte heller här på några 

direkta motsägelser mellan intentioner, situation, bibeltolkning och det valda beslutet.  
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Sammanfattning av analys  

• Hur personlig tro objektivt fått betydelse för de beslut som studerats går inte att säga utifrån 

denna uppsats.  

• Analysen, genom det valda teoriverktyget, visar att besluten påverkats av ett komplext 

samspel av värdemässiga och teoretiska antaganden i informanternas tänkanden och 

föreställningsvärldar.  

• Det samspelet omfattar, i denna studie, personliga föreställningar om bibeln och om delar 

av Sahlbergs forskning, det upplevda ”kallet” att leva ut sin tro i Clara, en önskan att sprida 

sin tro vidare samt informanternas egen tolkning av verkligheten.  

• Antaganden och föreställningar hos informanterna har i olika sammanvävda strukturer haft 

betydelse för de beslut som studerats. Något entydigt eller mätbart samband mellan personlig 

tro och beslut har inte kunnat urskiljas. 

 Samspelet mellan informanternas olika föreställningsvärldar skulle kunna illustreras med 

följande figur: 
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Diskussion 

Teoriverktyget 

Det har tidigare sagts att studien inte ger någon helhetsbild av informanternas intentioner, 

deras teoretiska och värdemässiga antaganden eller tolkningsprocesser. Studien presenterar en 

teoretisk förståelse byggd på vad informanterna verbalt kommunicerade vid elva 

intervjutillfällen. Varken metod, intervjuguide, val av teori, teoriverktyget eller analysen har 

tagit hänsyn till annat än det som faktiskt uttalades. Det är möjligt att outtalade attityder, 

känslor och sociala konstruktioner som inte kommunicerats, eller som informanterna var 

omedvetna om i sin tro, haft betydelse på något sätt.  

 Det går att diskutera teoriverktygets enskilda delar. Om informanterna exempelvis fattat 

icke-rationella beslut skulle valet av Nordenfelts handlingsteori kunna ifrågasättas. Vilket i 

sin tur beror på hur Nordenfelt definierar rationalitet - det skulle kunna inkludera känslan. En 

annan diskussion är om beslut som är fattade under inspiration av personlig tro är rationella 

och att det samtidigt går det att argumentera för att, utifrån informantens syn på saken, är det 

förmodligen rationellt att involvera den personliga tron i beslutsfattandet.  

 Ytterligare en utmaning med Nordenfelts verktyg i förhållande till studiens resultat är vad 

som är den högre intentionen. Teoriverktyget har inte kunnat skilja ut mer än en (1) högre 

intention. Det som empirin och analysen visar är att både missionstanken eller det upplevda 

”kallet” att bygga församling skulle kunna förstås som ett ”högre mål”. Informanterna skulle 

då tänkas välja beslut som stödjer det högre målet, det vill säga missionstanken eller ”kallet”. 

Inte heller här kan teoriverktyget sägas skilja mellan olika intentioner som leder till samma 

beslut. 

 Studien visar också på att diakonin inom S:ta Clara verkar bredare än vad Hallonsten tycks 

mena (Hallonsten, 1995, s.175). Diakonalt arbete utförs inte bara på söndagar, enligt 

informanterna, utan varje dag i veckan. De beslut som valts att studeras sker främst på 

vardagar. Det kan möjligen ses som en brist att Hallonstens resonemang inte tar hänsyn till 

diakoni under andra dagar än söndagar.  

 Yukl för ett resonemang om att vad som haft betydelse för beslut beror på vilken 

utgångspunkt forskningen haft (Yukl, 2012, s.26). Den här uppsatsens ”lins” utgörs av det 

byggda teoriverktyget (Se sid.29-33). Resultatet skulle kunna tänkas förändras om något 

annat tolkningsverktyg valts, exempelvis en organisationsteori. Det går att förstå Yukls 

forskning som att det är komplext i sig att förstå vad som får betydelse för beslut och att 
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någon objektiv sanning är svår att erhålla. Det som är komplext i en icke-ideell organisation 

(Yukl, 2012, s.26) tycks vara komplext även i en organisation som Clara kyrka.  

Visionen 

Studien pekar mot att Clara kyrkas vision ”Jesu kristi kyrka i ord och handling” har betydelse 

för de beslut som studeras. Denna vision tolkas av informanterna till hur de ska tillämpa Jesus 

ord och handlingar i vår tid. Fråga är då om Claras vision är informantens kärnvärdering. 

Både Fry och Statnik menar att en vision bör ligga nära en persons kärnvärderingar för att få 

betydelse vid beslut (Fry, 2003, s.694, 696, 705, Statnick, 2004, s.15-17, 21). En ytterligare 

fråga är om visionen ingår i Claras organisationskultur och beslutsrutiner. Yaghi menar att 

det finns samband mellan organisationskultur, beslutsrutiner, beslut och individens 

kärnvärdering (Yaghi, 2007, s.355-359, 362-368). Är Clara exempel på sådant samband? Det 

skulle i så fall kunna tänkas antingen att organisationskulturen medfört att informanterna 

rutinmässigt fattat de beslut som studeras, eller att informanternas tro har format 

organisationskulturen. Studien har dock inte fördjupat sig i Claras organisation på det sättet 

och frågan blir därför obesvarad. 

Från tanke till handling 

Studien visar på att informanternas önskan att bedriva mission har varit betydelsefull för 

besluten som studerats. Men frågan är om detta verkligen har haft den betydelse för 

informanterna som Christianssons studie hävdar, nämligen att det sociala arbetet inte har ett 

egenvärde i sig utan endast är ett sätt att bedriva mission (Christiansson, 2008, s.119-122).  

 Både Blennberger, Edwards och Hansson skriver om att en person kan ha en tro där 

hon/han söker representera Jesus i sina handlingar (Blennberger, 2008, s.90, Edwards, 1999, 

s.73-74, Hansson, 1999, s.50, 51). Den här uppsatsen pekar på att informanterna försökt göra 

det. Resultatet skulle kunna tolkas som att informanterna har en sådan konstruktiv kristen tro 

som Hansson skriver om (Hansson, 1999, s.50, 51). Vad innehåller då informanternas 

konstruktiva tro? Delar av deras tro verkar vara byggd på en konservativ hållning till bibeln 

som liknar Agrells tankesätt (Agrell, 2008, s.65-73,82), men där informanterna upplevt andra 

bibelverser som betydelsefulla. Varför har informanterna hänvisat till vissa bestämda texter? 

Skulle val av andra bibeltexter kunnat forma en annan teologi som fått betydelse för beslut? 

Hallonstens resonemang handlar om att kyrkan tillsammans ska omvandla bibelordet till en 

teologi som får betydelse för diakonala beslut (Hallonsten, 1995, s.23). Är det så att 
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informanterna har uteslutit vissa texter? Sådana frågor/svar skulle eventuellt ha tillfört 

analysen kompletterande värden, men studien lämnar dessa frågor obesvarade.  

 Studien visar dock inte samstämmighet med Hanssons resonemang kring teologiska motiv 

för diakonalt arbete (Hansson, 2008, s. 36,38-42). Hanssons uppfattning utgår från en liberal 

hållning till bibeltexten medan denna uppsats mer visar på informanternas konservativa syn 

och avsaknad av historisk förståelse av diakonin.  

 Studien visar också betydelsen av att delar av informanternas tro förefaller samspela med 

verkligheten. Resultatet skulle kunna liknas med Lies resonemang där hon menar att ett 

samspel mellan prästens tro och situationen kring kyrkan avgjorde beslutet att starta kyrkans 

hjälparbete (Lies, 2004, s.110,111).  

Samspelet med diakonalt arbete 

Informanterna uttryckte att S:ta Claras diakonala profil spelat roll för verksamhetens 

utformning. Men om den diakonala profilen uppnås genom att följa en manual så har 

informantens tro mindre betydelse för besluten. Om tron däremot samspelar eller levs ut 

genom den diakonala profilen så har tron större betydelse. Det skulle även kunna tänkas att 

tron redan tidigare har påverkat övergripande beslutsfaktorer såsom sociala kontexter, 

organisationskultur, traditioner, regler från kyrkan mm. Då får tron större betydelse än vad 

som kan utläsas i denna studie, där beslutsområden har studerats senare i beslutskedjan och 

var för sig. 

 Det är också möjligt att informanternas tro inte har haft någon eller mycket liten betydelse 

för deras beslut. Det är i sig ett intressant resultat som i så fall också besvarar syftet med 

studien. Därför har sådan empiri tagits med där informanterna uttalat att det finns annat som 

samspelat med, eller haft större betydelse för, besluten än deras tro. Trons betydelse kan 

förmodas bli större eller mindre när besluten sätts i ett sammanhang av flera möjliga faktorer. 

En fråga, som studien inte ställer, är hur stort utrymme personlig tro verkligen haft vid sidan 

av faktorer såsom nedläggningshotet, den diakonala profilen, uppmaningen att få liv i kyrkan 

samt domkyrkoförsamlingens programförklaring. Plattan och Malmskillnadsgatan skulle 

kunna betraktas ur perspektivet att utan nedläggningshotet skulle möjligtvis inte just de 

besluten ha fattats. Vilket kan jämföras med att det är först när en organisation kommer i kris 

som den är villig att ändra på sig (Armstead, Bess, Cooper, Jones, Perkins & Speer, 2007, 

s.304, 305-310).  
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 Hansson och Thiedevall talar om kyrkoherdars reella frihet att fatta beslut rörande praxis, 

en frihet som de menar är beroende av den lokala organisationsstrukturen (Hansson, 1996, 

s.315, Thiedevall, 2005, s.159). Frågan blir då hur fria informanterna egentligen var i relation 

till Claras organisation, organisations kultur, domkyrkoförsamlingens programförklaring etc. 

 Det skulle även kunna vara så att informanternas personliga tro var en ridå för att kunna 

uppfylla uppdraget från domkyrkoförsamlingens kyrkoråd. Där den verkliga intentionen var 

att undvika nedläggning av kyrkan och ett eventuellt avslutande av deras tjänster. Studiens 

teoriverktyg gör i så fall inte skillnad på om det var en sådan intention eller personlig tro som 

hade betydelse för inriktningen att fylla kyrkan och göra Clara till en diakonal kyrka.  

Sammanfattande slutsats  

För att anknyta till inledningen av uppsatsen. Enligt Engel missar den svenska kyrkan sitt 

diakonala uppdrag att stå på de mest utsattas sida därför att kyrkan saknar praxis både lokalt 

och nationellt (Engel, 2008, s.236-237). Samtidigt skriver Börjesson om att Anders Wejryd 

anser att Clara har utformat sådan praxis (Börjesson, 2008, s.69).  

 Den här uppsatsens resultat pekar på att beslutsfattaren, dvs informanten, tänker sig att den 

personliga tron har betydelse för utformningen av den praxis som utvecklats inom de fyra 

beslutsområden som studerats inom Clara kyrka. Två av dessa områden, Malmskillnadsgatan 

och Plattan, utgör karaktärsdrag för den diakonala praxis som tillämpas inom Clara kyrka 

enligt Börjesson (Börjesson, 2008, s.69).  Men kristen tro är ingen förmodan utan en religiös 

övertygelse, ett försanthållande. Någon kausalitet i vetenskaplig mening mellan personlig tro 

och studerade beslut inom S:ta Clara har den här uppsatsen inte kunnat påvisa. 

 Studien skulle ändå kunna bidra till den epistemologiska kunskapskartan genom 

iakttagelsen att personlig tro inte är en oberoende beslutskomponent. Vid sidan av personlig 

tro finns ett spektrum av andra faktorer som får betydelse för beslut gällande diakonal praxis. 

Sammantaget är beslutssituationen mer komplex än vad som framgår av de enskilda rapporter 

och artiklar som speglar det ”aktuella kunskapsläget”. 

 Möjligen skulle studien kunna vara en inspiration för andra kyrkor som är intresserade av 

att utveckla praxis för sitt diakonala arbete. Personlig tro skulle kunna vara en sådan 

inspiration. Studiens resultat väcker emellertid frågan om vad personlig tro egentligen 

innehåller och vilket utrymme personlig tro får i beslutsfattandet för diakonal praxis. Mer 

komplext blir det när man dessutom behöver förstå hur olika intentionsområden i personlig 

tro samspelar med varandra och med verkligheten omkring beslutsfattandet.   
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Framtida forskningsfält  

Det får anses pretentiöst att påstå att denna uppsats givet leder till fortsatt forskning. Men 

författaren vill ändå avslutningsvis försöka orientera läsaren i en riktning där kvarstående 

frågor kanske kan komma till användning. Förslaget innebär att använda kvalitativa studier 

inom Clara kyrka till att utforma kvantitativa verktyg, som sedan andra kyrkor kan använda i 

den egna verksamheten för att nå större kunskap av sambanden mellan personlig tro och trons 

betydelse för beslut. 

 Första steget skulle då vara att fortsätta med områden som studien inte tagit hänsyn till. I 

figuren nedan (Se sid.62) anges dessa områden som nedläggningshotet, uppmaning att få liv i 

kyrkan, den diakonala profilen och praxis från domkyrkoförsamlingen. Det arbetet kunde till 

exempel göras genom kompletterande studier kring dessa, eventuellt flera, områden och med 

relation till personlig tro. Även frågor kring hur informanten upplever sin organisation och 

organisationskultur bör då ställas, i syfte att förstå graden av frihet i beslutsfattandet. För 

Claras del kunde undersökningen utformas som en enkät där ovan nämnda områden graderas 

till sin betydelse och i förhållande till varandra. 

 Nästa steg skulle vara att göra studien mer allmängiltig och till ett verktyg för andra 

kyrkor. Då måste det som är Clara-specifikt rensas bort och att verktyget bidrar till att ta fram 

det som är unikt för respektive kyrka. Det mesta kan se olika ut i olika kyrkor. Till exempel 

innehållet i personlig tro, intentionsoråden, beslutsområden, organisation och 

organisationskultur. Verktyget skulle kunna utformas som en kvantitativ enkät konstruerad 

efter de erfarenheter som studierna inom Clara erbjuder. Verktyget, som behöver mejslas ut 

mer i detalj, skulle kunna ge mer förståelse för personlig tro och hur tro kan ha betydelse för 

beslut även i andra kyrkor. 

 Detta skulle kunna ses som fortsätta arbeta efter den hermeneutiska spiralen, som innebär 

en stegvis ökande förmåga att förstå sammanhanget när man tolkar de enskilda delarna 

”vilket i sin tur leder till att man förstår delarna på ett nytt sätt och med fördjupad insikt i en 

aldrig avslutad cirkel” (Allowed & Erikson, 1999). 

  



 62 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Informant
- 
ernas syn 
och 
tolkning 
av 
situatione
r, 

 
Claras diakonala profil 
 & vision 

 
Kristen tro i stort 

 
       Informantens personliga tro 

 
Sahlbergs 
forskning  

z 

 
Missions 
tanke 

                    Bibeln 

 
 
 
 
Nedlägg-
ningshot  
 

     
 Organisationskultur 

 
Diakonala profilen 

och praxis från 
domkyrko- församlingen  

 
Uppmaning till att få liv i 
kyrkan 

 
 
 
 
 
 
Den verkliga 
situationen 
kring Clara, 
av missbruk 
och 
prostitution 
mm  

 

       
 
 Organisation  

 
    Upplevt ”kall”  

besluts
.områd

e 

 

  
 
 
 
 
 
Andra 
möjliga 
faktorer 



 63 

Källförteckning 

Böcker och rapporter  

Allwood, Carl Martin & Erikson, Martin G. (red.) (1999). Vetenskapsteori för psykologi 
och andra samhällsvetenskaper. Lund: Studentlitteratur 

Backman, Jarl (2008). Rapporter och uppsatser. (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur.  
Blennberger, Erik (1999). Diakoni: teologi, ideologi, praxis: en inventering av diakonins 

kunskapsområden. Hansson, J. M (red.), Diakonins teologi (s. 50,51). Uppsala: Svenska 
kyrkans forskningsråd 

Blennberger, Erik (2008). Diakoni, tolkning, historik, praktik. G. Agrell (red.), Bibeln och 

diakoni, motivering och exempel (s. 65-73,81,82). Stockholm: Verbum Förlag  

Blennberger, Erik (2008). Diakoni, tolkning, historik, praktik. E. Blennberger (red.), Diakoni, 

etik och ideologi (s. 89-92). Stockholm: Verbum Förlag AB 

Blennberger, Erik (2008). Diakoni, tolkning, historik, praktik. E. Christiansson (red.), Diakoni 

och samhällsförändring (s. 119-122). Stockholm: Verbum Förlag AB 

Blennberger, Erik (2008). Diakoni, tolkning, historik, praktik. I E. Engel (red.), Diakoni-för 

vilka och varför? Ett kyrkans dilemma (s. 231, 236-244). Stockholm: Verbum Förlag AB 

Blennberger, Erik (2008). Diakoni, tolkning, historik, praktik. M. J. Hansson (red.), Diakoni, 

teologiska reflektion (s. 34-36, 38-42, 45). Stockholm: Verbum Förlag AB 

Brenning, A. & Wickström, J. (2011). Från tro till handling: ”Vi börjar varje dag med att 
tala med Jesus här inne i bönen, sedan går vi ut på gatan för att möta honom”. (Student 
paper). Ersta Sköndal högskola. 

Börjeson, Bengt (2008). Förstå socialt arbete 1 uppl. Malmö: Liber 
Creswell, John W. (2003). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods 

approaches. 2. ed. Thousand Oaks: Sage 
Davidsson, Bo & Patel, Runa (2003). Forskningsmetodikens grunder – att planera, 

genomföra och rapportera en studie. Lund: Studentlitteratur. 

Dencombe, Martyn (2009). Forskningshandboken. Lund: Studentlitteratur. 
Domkyrkoförsamlings. (1995). Programförklaring, mål och verksamhet för Clara kyrka, 

antaget kyrkofullmäktige juni 1995. Stockholm: Domkyrkoförsamlingen.  

Ewalds, Helena (red.) (1999). Över gränser: diakonalt arbete i nordiska kyrkor. Stockholm: 
Verbum 

Ekengren, Ann-Marie & Hinnfors, Jonas (2006). Uppsats handbok. Malmö: Studentlitteratur.  
Engel, C. (1998). Vid repets ände. Stockholm: Sköndalsinstitutet 

Fangen, Katrine & Sellerberg, Ann-Mari (red.) (2011). Många möjliga metoder. 1. uppl. 

Lund: Studentlitteratur 
Friberg, Febe (red.) (2006). Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade 

examensarbeten. Lund: Studentlitteratur 
Gillham, Bill (2008). Forskningsintervjun: tekniker och genomförande. 1. uppl. Lund: 

Studentlitteratur 
Hallonsten, Sten & Callmer, Göran (1995) Diakoni vår tro i handling. Malmö: Arcus  Kantio,  
Hansson, Mats J (1999). Diakoni: teologi, ideologi, praxis : en inventering av diakonins  

Hansson, Per (2001). Svenska kyrkans organisationskultur. Stockholm: Verbum 
Hansson, Per (1996). Kyrkoherdars arbetsvillkor. Uppsala: Svenska kyrkans forskningsråd 
kunskapsområden (red), Diakonins teologi (s. 50). Uppsala: Svenska kyrkans forskningsråd 
Harnow Klausen, Søren (2006). Vad är vetenskap?. Stockholm: Natur och kultur 
Hartman, Jan (2004). Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori. 2., [utök. 

och kompletterade] uppl. Lund: Studentlitteratur 



 64 

Kallenberg, Kjell, Bråkenhielm, Carl-Reinhold & Larsson, Gerry (1996). Tro och 

värderingar i 90-talets Sverige: om samspelet livsåskådning, moral och hälsa. Örebro: 

Libris 
Krippendorff, Klaus (2004). Content analysis: an introduction to its methodology. 2. ed. 

Thousand Oaks, Calif.: Sage 
Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 2. uppl.  
 Lund: Studentlitteratur 
Jeffner, Anders (1974). Livsåskådningar i det moderna samhället. 2. Uppl. Uppsala: 

Uppsala universitet, teologiska institutionen.  
Jeppson Grassman, Eva (2001). Socialt arbete i församlingens hägn. Stockholm : Verbum 
Larsen, Ann Kristin (2009). Metod helt enkelt: en introduktion till samhällsvetenskaplig 

metod. 1. uppl. Malmö: Gleerup 
Larsson, Sam (2008). Kvalitativ metod - en introduktion. I Sam Larsson, John Lilja & 

Katarina Mannheimer (Red.), Forskningsmetoder i socialt arbete (s.91-128). Malmö: 

Studentlitteratur.  
Leis, Annette (2004). Den kyrkliga diakonins roll inom ramen för två välfärdssystem: en 

jämförande fallstudie av två diakoniinstitutioner i Sverige och Tyskland. Diss. Uppsala : 
Uppsala universitet, 2004 

Lundin, E. (2008). Konsten att hitta sin teori. Wästerfors, David & Sjöberg, Katarina (red.), 

Uppdrag: Forskning: konsten att genomföra kvalitativa studier. (s.86-88). Malmö: Liber 
Neuman, William Lawrence (2006). Social research methods: qualitative and quantitative  
 approaches. 6. ed. Boston: Pearson/Allyn & Bacon 
Nordenfelt, Lennart (1991). Towards a theory of health promotion: a logical analysis. 1. ed. 

Linköping: Univ. 
Olsson, Henny & Sörensen, Stefan (2007). Forskningsprocessen. Stockholm: Liber AB   
Repstad, Pål (2007). Närhet och distans kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Lund: 
 Studentlitteratur  
Sahlberg, Carl-Erik (1996). Gud i city. Malmö: KM förlaget 
Sahlberg, Carl-Erik (2009). Den växande kyrkan. Malmö: KM förlaget 
Stenbock-Hult, Bettina (2008). Kritiskt förhållningssätt. 1.uppl. Malmö: Holmbergs AB 
Sohlberg, Peter & Sohlberg, Britt-Marie (2009). Kunskapens former: vetenskapsteori och  
 forskningsmetod. 2. uppl. Malmö: Liber 
Svensk ordbok: utgiven av Svenska Akademien. 1. uppl. (2009). Stockholm: Norstedt 

[distributör] 
Trost, Jan (2005). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur 
Thidevall, Sven (2005). Folkkyrkans tid: församlingsinstruktionerna berättar. Järlåsa: 

Ordbruket i samarbete med Stockholms stift och Sensus studieförbund 
Thurén, Torsten (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. Malmö: Liber 
Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
 forskning. Vetenskapsrådet: Elanders Gotab 
Yukl, Gary A. (2012). Ledarskap i organisationer. Harlow: Prentice Hall 

Vetenskapliga artiklar  

Friedman, V.J. (2001). The individual as agent of organizational learning. In M. Dierkes, 
A.B. 
Antal, J. Child, & I. Nonaka (Eds.), Handbook of organizational learning and knowledge 
(pp. 398–414). New York: Oxford University Press. 

Fry, LW n.d., 'Toward a theory of spiritual leadership', Leadership Quarterly, 14, 6, p. 693, 
SocINDEX, EBSCOhost, viewed 11 May 2013. 



 65 

Perkins, D, Bess, K, Cooper, D, Jones, D, Armstead, T, & Speer, P 2007, 'Community 
organizational learning: Case studies illustrating a three-dimensional model of levels 
and orders of change', Journal Of Community Psychology, 35, 3, pp. 303-328, 
Academic Search Premier, EBSCOhost, viewed 10 May 2013. 

Statnick, RA 2004, 'Elements of Spiritual Leadership', Human Development, 25, 4, pp. 14-24, 

Academic Search Premier, EBSCOhost, viewed 3 May 2013. 
Yaghi, A 2007, 'Decision Making in a Faith-based Environment: Organizational Culture 

versus Decision Content', Journal Of Muslim Minority Affairs, 27, 3, pp. 355-370, 
Academic Search Premier, EBSCOhost, viewed 10 May 2013. 

 

 

  



 66 

Bilagor  

Bilaga 1 

Intervjuguide 1, användes vid de första 9 intervjuerna 

 
Allmänna fakta frågor 

 
Namn:      Man 
 Kvinna  
 
Är du uttalad kristen?   Vad jobbar du som? 

 
Öppningsfrågor 

 
Hur länge har du varit anställd, volontär i S:ta Clara Kyrka?  
 
Hur kommer det sig att du jobbar här? Berätta (max fem min)  
 

Trons betydelse för det sociala arbete i St: S:ta Clara kyrka 
 
Kristen tro spelar det någon roll för verksamheterna i stort?  
   
  Berätta,  
  Utformningen av verksamheterna  
  Utformningen av de sociala verksamheterna.  
  Skillnad från andra sociala verksamheter hur syns det?  
  Vilken betydelse har den kristna tron i det sociala arbetet?  
 
Kristen tro spelar det någon roll för ditt eget arbete?  
   
  När? Hur? För vem?  

Positivt  negativt, När vad det som hinder? Berätta ge exempel, Vad betydde det 
för dig? 

   Vad hände då vad gjorde du? Vad lärde du av det 
här, Vad betydde det för dig?  
   

Har din tro förändrats eller påverkats av att jobba här? 
  
   Hur, Berätta, ge exempel, Positivt, Negativt.  

 
Om du skulle få välja, vad skulle du vilja göra annorlunda i ditt arbete?   
 
  Vad? Varför? På vilket sätt då? Berätta hur.  
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Bilaga 2 

Samtyckesbrev, C-uppsatsen 

 
Det övergripande syftet med denna C-uppsats är att öka kunskapen om den kristna trons 

inverkan på och betydelse för S:ta S:ta Claras utveckling och verksamhet i det praktiska 

sociala arbetet.  

 

Syftet med din medverkan som informant är att du kan bidra med information utifrån dina 

upplevelser och erfarenheter. Intervjuer tillsammans med litterära studier utgör underlaget för 

min C-uppsats vid Ersta Sköndal högskola.  

 

Intervjuerna kommer att spelas in för att senare transkriberas. Arbetsmaterialet kommer att 

användas till att belysa syftet med denna C-uppsats, det kommer inte att lånas ut till annan 

forskning utan kommer förstöras efter att ha fullgjort syftet. Den färdiga uppsatsen kommer 

att finnas tillgänglig på Ersta Sköndal högskolebibliotek samt på databaser på internet.  

 

Jag har läst och förstått ovanstående text och samtycker  

 

 

________________________________________________________________  

Ort & datum    Underskrift  
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Bilaga 3 

Intervjuguide 2, användes vid följd intervjuerna 

 
Allmänna frågor:  

Vad menas med att det ligger en diakonal profil eller touch över 

Clara kyrka?  

Vad innebär ”Jesus i ord och handling? 

Varifrån har du fått den uppfattningen? 

Vilka värden anser du att visionen står för? 

Hur stämmer visionen med din egen tro? 

Har du kunnat påverka utformningen av Claras vision på något 

sätt? 

Tro i allmänhet: 

Vad innebär tro för dig personligen?  

Hur tänker du kring din tro i relation till Bibeln? 

Hur tänker du kring din tro i relation till Claras vision? 

Hur tänker du kring din tro i relation till Sahlbergs forskning? 

Hur tänker du kring din tro i relation till att sprida den vidare?  

Tro i förhållande till verksamheten: 

Hur tänker du på din tro i relation till de beslut som tas för 

verksamhetens inriktning?  

 

Beslutsområde - Bön två timmar om dagen  

Frågor:  

Har ni tagit beslut att ha kvar 2 timmars bön och hur såg det ut?  

Hur tänkte du kring anledningen att ha den kvar?  

Vad hade betydelse för beslutet - Berätta  

Har din personliga tro något att göra med beslutet att kvar 2 

timmars bön och i så fall på vilket sätt? Hur tänkte du - Berätta  

Vad i din tro uppmanar till bön?  

Varför just 2 timmars bön?  
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Angående beslutet att ha kvar 2 timmars bön, finns det något 

samband mellan det beslutet och Sahlbergs forskning, Claras 

vision, Bibeln, Missions tanken eller Claras diakonala profil? I så 

fall vilket? Hur tänkte du - Berätta  

Vad hade betydelse, vilka delar, på vilket sätt?  

 

För varje område som informanten eventuellt uttrycker betydelse 

ställs frågorna, hur tänkte du? - relaterar det till de andra 

områdena som är nämnda? - relaterar det till din personliga tro? - 

på vilket sätt? 

Om bibeln kommer upp - Hur ser du på bibeln? - Vilka 

skriftställen? - Hur har du tolkat det stället? - Vad betyder det för 

beslutet? 

 

Finns det några andra kopplingar som hade betydelse för att ha 

den bönen kvar och i så fall vilka? (organsation, 

domkyrkoförsamlingen, andra viljor etc)  

 

Beslutsområde - Bön i samtal: 

Frågor:  

Har ni tagit beslut att ha kvar bön i samtal och hur såg det ut?  

Hur tänkte du kring anledningen att ha den kvar?  

Vad hade betydelse? Berätta  

 

Har din personliga tro något att göra med beslutet att kvar bön i 

samtal och i så fall på vilket sätt? Hur tänkte du? - Berätta?  

Vad i din tro uppmanar i så fall till bön?  

Varför bön i samtal?  

Angående beslutet att ha kvar bön i samtal finns det något 

samband mellan det beslutet och Sahlbergs forskning, Claras 

vision, Bibeln, Missionstanken eller Claras diakonala profil? I så fall 

vilket? Hur tänkte du? - Berätta!  
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Vad hade betydelse, vilka delar, på vilket sätt?  

 

För varje område som informanten eventuellt uttrycker betydelse 

ställs frågorna, hur tänkte du? - relaterar det till de andra 

områdena som är nämnda? - relaterar det till din personliga tro? - 

på vilket sätt? 

Om bibeln kommer upp - Hur ser du på bibeln? - Vilka 

skriftställen? - Hur har du tolkat det stället? - Vad betyder det för 

beslutet? 

 

Finns det några andra kopplingar som hade betydelse för att ha 

den bönen kvar och i så fall vilka? (organsation, 

domkyrkoförsamlingen, andra viljor etc)  

 

Beslutsområde - Malmskillnadsgatan och Plattan 

Frågor:  

Hur tänkte du kring beslutet att gå ut till Malmskillnadsgatan och 

Plattan?  

Vad hade betydelse? - Berätta  

Vad var drivkrafterna? 

Har din personliga tro något att göra med beslutet att gå dit och så 

fall på vilket sätt? Hur tänkte du då? - Berätta  

 

Vad i din tro uppmanar i så fall till att gå just dit?  

Varför Malmskillnadsgatan och Plattan?  

 

Angående beslutet att gå ut till Malmskillnadsgatan och plattan 

finns det något samband mellan det beslutet och Sahlbergs 

forskning, Claras vision, Bibeln, Missionstanken eller Claras 

diakonala profil? I så fall vilket? - Hur tänkte du? - Berätta  

Vad hade betydelse, vilka delar, på vilket sätt?  
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För varje område som informanten eventuellt uttrycker betydelse 

ställs frågorna, hur tänkte du? - relaterar det till de andra 

områdena som är nämnda? - relaterar det till din personliga tro? - 

på vilket sätt? 

Om bibeln kommer upp - Hur ser du på bibeln? - Vilka 

skriftställen? - Hur har du tolkat det stället? - Vad betyder det för 

beslutet? 

 

Finns det några andra kopplingar som hade betydelse för att ha 

den bönen kvar och i så fall vilka? (organsation, 

domkyrkoförsamlingen, andra viljor etc)  
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Bilaga 4 

Samtyckesbrev, D-uppsatsen  

 

Det övergripande syftet med denna D-uppsats är att bättre förstå om och i så fall vilken 

betydelse personlig tro har hos ledningen när det gäller beslut som fattats för utformningen av 

S:ta Claras verksamhet.  

 

Syftet med din medverkan som informant är att du kan bidra med information utifrån dina 

upplevelser och erfarenheter. Intervjuer tillsammans med litterära studier utgör underlaget för 

min D-uppsats vid Ersta Sköndal högskola.  

 

Intervjuerna kommer att spelas in för att senare transkriberas. Arbetsmaterialet kommer att 

användas till att belysa syftet med D-uppsatsen, det kommer inte att lånas ut till annan 

forskning utan kommer förstöras efter att ha fullgjort syftet. Den färdiga uppsatsen kommer 

att finnas tillgänglig på Ersta Sköndal högskolebibliotek samt på databaser på internet.  

 

Jag har läst och förstått ovanstående text och samtycker  

 

 

 

________________________________________________________________  

Ort & datum    Underskrift  

 

 
 

 


