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Inledning
I samband med den diakonala utredningen i Nyköpings församling 2014/2015 genomfördes ett
antal intervjuer med personer som under en längre period haft kontakt med någon av
församlingens diakoner. Diakonernas egen benämning på de personer de möter framför allt i
samtal är konfidenter. Detta stämmer väl överens med SAO:s definition av konfidenten som ”en
person som vänder sig till präst eller psykoterapeut för samtal”. Konfidenten kan även sägas vara
en brukare av diakonens tjänster. Begreppet brukare har förekommit inom förvaltning och
förvaltningsforskning sedan 1980-talet och har under en längre tid varit ett ”modeord”. Att lyfta
fram ett brukarperspektiv går i linje med utvecklingen inom framför allt den kommunalt
tillhandahållna välfärden där brukares medverkan och inflytande har setts som eftersträvansvärt
och i utvecklingen av en evidensbaserad praktik inom det sociala arbetet är brukares erfarenheter
en viktig kunskapskälla att väga in, tillsammans med professionell expertis och vetenskaplig
kunskap (SOU 2008:18, Oscarsson 2009). Inom forskning om diakoni är frånvaron av ett
brukarperspektiv påtaglig. Det finns ett fåtal studier som beaktar brukares erfarenheter av insatser
som diakoniinstitutioner och stadsmissioner erbjuder (se exempelvis Engel 2001, 2009, 2014;
Engel & Nordfeldt 2014; Ingemarsson 2010). Studier som lyfter fram erfarenheter hos dem som
brukar församlingsdiakonernas tjänster saknas i stort sett helt, med få undantag. Ett sådant är
Tuija Nieminen Kristoffersons avhandling Krisgrupper och spontant stöd: om insatser efter branden i
Göteborg (1998). Avhandlingen behandlar de cirka 100 krisgrupper som uppstod efter
diskoteksbranden i Göteborg 1998 och där bland annat diakoner ingick. Resultaten av
undersökningen synliggör såväl utförarnas erfarenheter av det stöd de erbjöd som
uppfattningarna hos de ungdomar och anhöriga som var mottagare, brukare, av olika
stödinsatser. Stödet bestod både av praktisk stöd, exempelvis för de efterlevande att samlas, stöd
under identifiering av omkomna barn och stödsamtal. Nieminen Kristofferson visar bland annat
att de ungdomar som ville samtala med vuxna, ville göra det med vuxna de kände redan innan
branden. Ulla Jokelas avhandling The place of diaconia work inpeople's everyday life (2011) är det första
systematiska försöket att undersöka det diakonala arbetets mening utifrån brukarnas
erfarenheter.1 Brukarna i Jokulas studie, har erfarenheter av att ta emot ekonomiskt stöd från
diakonerna. Utan att gå närmare in på detta, är två resultat från Jokelas undersökning värda att
nämna; för det första att brukarna upplever mottagandet av ekonomiska stöd från diakoner som
förödmjukande. För det andra att
diaconia appears to be a place for a respectful encounter, especially in situations where the
public sector’s actors are retreating on liability or clients are in a life crisis. (Jokula 2011:9)

Konfidenterna i denna sammanställning har huvudsakligen tagit emot stöd i form av enskilda
samtal. Några av dem har även deltagit i samtals – och sorgegrupper som diakoner har varit
ledare för, men det är framför allt erfarenheter av de enskilda samtalen som presenteras.
Något kort om diakonen som själavårdare
Fyra grundläggande uppgifter arbetsuppgifter ger enligt ett biskopsbrev från 2014 diakonens
uppdrag dess identitet; röstbärare, ledare, undervisare och själavårdare.2 De viktigaste redskapen
för diakonens själavård
är samtalet och bönen, redskap som ska brukas under stort ansvar. Själavården kan ha olika
karaktär som kräver olika förhållningssätt och ramar. Själavården kan vara bearbetande,
problemlösande, krishanterande eller andligt vägledande.3
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Den tydliga betoningen på diakonens själavårdande uppdrag kan tolkas som en konsekvens av
1961 års församlingsstyrelselag. Lagen fastslog att församlingen hade rätt att att ta hand om
behövande och att anställa personal för detta syfte. Den diakonala uppgiften definierades i
karitativa, själavårdande termer. I en studie av diakoniuppfattningar hos kyrkliga
befattningshavare från 1994, visar Bäckström att diakonerna hade fått en allt större del av
församlingens själavårdsansvar. Bäckström tyckte sig även se hur det hade växt fram en
helhetssyn som gjorde att själavården inte kunde reserveras till ett enskilt samtal utan snarare
anknöt till själavård i klassisk betydelse ”i meningen en total omsorg om människan både andligt
och socialt.”4 Resultaten från studien visar att nästan alla svarande ansåg att den viktigaste
uppgiften för diakonerna i 1990-talets Sverige var själavård, som en omsorgsstrategi för att bidra
till ”kärlek, omsorg och gemenskap”.5 I ett program för diakoniforskning skriver Bäckström ett
par år senare att diakonin hade kommit att bli en nyckelfråga då kyrkans framtid skulle analyseras.
Diakonerna ansågs bedriva mer själavård än prästerna och den själavård de bedrev uppfattades
dessutom, ”genom deras totala omsorg om människor i nöd”, som den mest betydelsefulla
formen av själavård. Religionens själavårdande grundhållning och den diakonala grundhållningen
var det som enligt Bäckström visade vad kyrkans bidrag var inför det svenska samhällets inträde i
2000-talet.6
Hur omfattande är då denna diakonala kärnverksamhet? Några försökt har gjorts att uppskatta
omfattningen på diakonernas samtalsverksamhet. En inventering av församlingsdiakoni som
genomfördes år 1995 visade att mer än 1% av de kyrkotillhöriga hade samtalat med en diakon i
en själavårdssituation. Resultaten generaliserades till att gälla hela Svenska kyrkan vilket skulle
innebära att cirka 85 000 människor hade fört sådana samtal.7 I en undersökning av Svenska
kyrkans medlemmar från 2011, visar Bromander att kyrkan når cirka 85 % av sina medlemmar
under ett år, till största delen genom förrättningar (dop, bröllop och begravning.) Den diakonala
verksamheten visar sig emellertid vara den verksamhet som medlemmar i lägst grad kommit i
kontakt med. År 2011 genomför Hollmer en analys av det församlingsdiakonala arbetet så som
det sägs, eller uppges utföras av diakonerna själva. Undersökningen kartlade 553 diakoners arbete
under en vecka. Studien visar att diakoner uppfattar att de under veckan har hjälpt människor i en
situation som inte berör ekonomiska frågor eller våld, och detta vanligtvis genom samtalsstöd.
Själavård och hembesök är vanliga inslag i diakonernas arbete, särskilt under måndagar. Över
80 % av de diakoner som svarade på undersökningen hade bistått med själavård under
veckan, oftast genom personligt möte eller via telefon.8

Samtidigt finns det vissa frågetecken runt resultaten. Hollmer själv förvånas över att så många
som en fjärdedel av de svarande diakonerna inte hade utfört något av den själavårdande uppgift
som förknippas med deras kärnverksamhet. Ett annat resultat som väcker vissa frågor, är att
nästan hälften av de samtal diakonerna definierar som ”själavårdande” har skett via telefon.
Dessutom räknas en del kontakter via epost in som själavårdande. Gissningsvis är detta kontakter
som kompletterar en själavårdskontakt som bygger på möten ansikte-mot-ansikte?
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Studier som utgår från dem som är brukare av församlingsdiakonernas tjänster, exempelvis
genom att använda diakoner som en samtalspartner i en temporärt eller permanent svår
livssituation, saknas i stort sett helt. Innebörden av brukare är långtifrån självklart och det finns
därför anledning att problematisera innebörden av vad som definierar en brukarstudie eller ett
brukarperspektiv, men i denna korta presentation är avsikten endast att tillvarata och komma nära
de erfarenheter av diakoners insatser i Nyköpings församling som bara kan uttryckas av dem som
faktiskt brukar dem.
Metod och urval
Sammanställningen bygger på ett begränsat och selektivt urval. Fem diakoner och en
diakoniassistent har själva valt de konfidenter jag har intervjuat. Konfidenterna har självklart
positiva, men icke desto mindre, värdefulla erfarenheter av att möta församlingens diakoner.
Diakonerna har inledningsvis presenterat syftet med den diakonala utredningen för konfidenterna
och betonat värdet att inkludera deras erfarenheter av att samtala med diakoner, i utredningen av
det diakonala arbetet i Nyköpings församling. Diakonerna har vidare informerat om att
medverkan varit frivillig och att konfidenterna förblir anonyma. Jag har därefter tagit kontakt
med sex konfidenter, fyra av dem i medelåldern och två över åttio, fem kvinnor och en man.
Efter att ha bokat tid och plats per telefon, besökte jag två av konfidenterna i deras hem medan
fyra kom till samtalsrum i församlingen. Intervjuerna tog mellan 45 minuter och två timmar. De
spelades in och transkriberades. Intervjuerna med ytterligare tre konfidenter bokades in av
diakoner och även dessa ägde rum i ett av församlingshemmen. Av olika skäl befann sig
konfidenterna i en särskilt känslig situation och dessutom fanns det språkliga hinder mellan mig
och två av konfidenterna. Mötet med dessa tre antog därför mer karaktären av ett samtal som
inte spelades in och som inte heller behandlas på samma sätt som övriga intervjuer.
Konfidenternas namn är fingerade. De diakoner konfidenterna träffat omnämns som
”diakonen”. Det finns en rad teman i den följande presentationen som hade varit intressanta att
fördjupa i intervjuerna och det finns även en del ytterligare material som jag valt att inte ta med.
Skälet är naturligtvis att skydda informanter i ett sammanhang där deras anonymitet visavi
framför allt de diakoner de har mött är svår att garantera. Hade denna studie varit del av ett
forskningsprojekt hade ett annat urval såväl givit ett bredare mer anonymiserat urval som en
möjlighet att fördjupa vissa frågeställningar på ett sätt som jag inte bedömt som lämpligt i den
föreliggande utredningen.
Konfidenternas livssituation vid tiden för mötet med diakonen
Konfidenterna har alla i någon mening drabbats av en ganska stor psykisk ohälsa – bland annat
genom missbruk, upprepade depressioner, nära anhörigas svåra och långvariga hälsa,
sjukdomstillstånd eller död. När konfidenterna beskriver sin livssituation vid tiden för kontakten
med en diakon, berättar flera av dem om en svår situation. ”Jag var jättedålig. Det går inte att
beskriva, extremt jättesönder, helt trasig” säger exempelvis Marie. Två av konfidenterna beskriver
en djup och obearbetad sorg, en sorg som Sara beskriver som ”sjuk” och med djupa depressioner
som följd. För Mats del ledde de ”väldigt stora rädslor” han hade inför att möta sin sorg, till att
han under många år levde med starka självmordstankar.
Kontakt med församlingen – hur?
Det är bara en av konfidenterna som på egen hand tagit kontakt med församlingen, och som
gjorde det just för att hon själv var troende, ”så jag vänder mig till dem som troende människor”
säger Eva. Av de övriga fem fick tre konfidenter kontakt i samband med dödsfall och begravning,
medan de övriga två fick kontakt genom andras initiativ, via akuten respektive en kommunal
institution. Elsa, till exempel, kom i kontakt med församlingen när hon förlorade sin make och
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blev ensam. ”Och där grep ju kyrkan in på ett väldigt tydligt sätt” säger hon. ”Därför att jag blev
erbjuden då att vara med i den här samtalsgruppen.” Den kontakt med diakonerna som
konfidenterna berättar om i intervjuerna har framför allt varit enskilda samtal, förlagda till
församlingshemmen eller till det egna hemmet.
Konfidenternas tidigare kontakt med kyrkan
Ett par av konfidenterna säger att de inte har varit särskilt kyrkliga av sig, även om de ändå har
haft en tro. Elsa säger att hon har en religiös bakgrund och att hon uppfostrades till ”att tänka på
din nästa”. Även om hon inte har varit ”kyrksam” och gått i kyrkan så har tron varit en trygghet,
en grund att stå på. Rut beskriver inte heller sig själv som särskilt kyrklig, ”men” säger hon,
jag är ju… jag är ju döpt och konfirmerad och gift inom kyrkan och våra barn är döpta och
konfirmerade. (…) Och jag tror på Gud, det gör jag. Och jag tackar honom varje dag för allt
jag får vara med om, att jag är som jag är.

Mats har erfarenheter av sinnesrogudstjänster sedan tidigare och Marie har ibland gått in i kyrkan
och tänt ett ljus. För övrigt förekom knappast några kontakter med kyrkan utöver traditionella
förrättningar.
Personen diakonen
Det framkommer mycket tydligt att den enskilda diakonen, den unika personen diakonen har spelat
en avgörande roll för den relation som skapats och de positiva effekter relationen har fått för
konfidenternas del. Det är tydligt att konfidenterna uppfattar att den diakon de träffat på varit
just den diakon som haft förmågan att ge det stöd och den hjälp de behövde. Mats säger att ”det
klickade direkt” mellan honom och diakonen. Eva visste att det finns den typen av hjälp, men
säger hon, ”jag räknade inte med att jag skulle träffa just henne”
… hennes förhållningssätt och personlighet, också det gör jättemycket att hennes jobb blir så
bra. För där på något sätt, det lugna, sansade som hon förmedlar och med små meningar,
hon sätter pricken på. ”Du är rädd”. ”Gud kommer inte överge henne, och skyddsängel är på
rummet och vi ska be nu”.

Rut däremot säger sig inte haft så mycket kunskaper om ”det här med diakonin” men det som
var avgörande även för henne, var just den person hon träffade, som var diakon. ”Ja” säger hon.
”Jag tror att det var väldigt liksom just hon (…) Hon är så härlig tycker jag. Jag tycker det”.
För de flesta konfidenterna har den mest betydelsefulla komponenten varit den unika personen
diakonen. Det är därför svårt för dem att tänka sig att en diakon skulle ersätta kontakten med en
annan diakon. ”Det vore förskräckligt om hon försvann” säger exempelvis Elsa om den diakon
hon träffar. Men hennes erfarenheter av samtalen med diakonen har skapat ett nytt ”behov” av
att fortsätta samtala med en diakon. ”Men det vill ju till att få en… en motsvarighet. (…) Det
skulle inte vara lätt.” För någon annan är det mixen mellan diakonens personlighet och den
professionella kompetensen som varit viktigast, och då förefaller beredskapen att ersätta
kontakten med en diakon med en annan större.
Mix: medmänsklighet och professionalitet
Just mixen mellan det medmänskliga och det professionella är något flera av konfidenterna lyfter
fram som betydelsefullt. Sara menar att det var just kombinationen av en ”djup medmänsklighet”
och professionalitet som kom att spela en sån avgörande roll för henne. Vid sidan av den värme
diakonen visade, jobbade hon ”väldigt liksom rationellt, och vi diskuterar och ritar och pratar och
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tänker igenom så…” Även Elsa betonar värdet av kombinationen mellan diakonens personliga
egenskaper och yrkesmässiga professionalitet.
… där känner man ju att hon är insatt i det psykologiska och inte bara känslomässigt, utan
hon har ju en kunskap som gör att hon kan sätta in samtalet åt rätt riktning. Och det är ju
också väldigt viktigt att man inte stagnerar i någonting som inte är bra, utan att man lyfter det
vidare. Och det har hon gjort.

Det diakonala mervärdet
Flera av konfidenterna har erfarenheter av att gå i terapi, och de beskriver samtalen med diakoner
som något mycket annorlunda. Dels är det mixen mellan det medmänskliga och det
professionella som nämns ovan som uppfattas särskilja samtalen med diakoner från samtal med
terapeuter. Kombinationen av att vara människor på riktigt, inte ”bara” terapeut eller ”lärobok”
samtidigt som diakonerna är professionella, upplevs som unikt. Det har ingen av personerna
träffat på tidigare ”och då ska du veta” säger exempelvis Marie, ”att jag har säkert träffat ett tiotal
terapeuter av annat slag”. Diakonerna sägs ha ett annat sätt att förklara, och det ger en annan och
ny förståelse. Samtalen leder vidare i jämförelse med ”det stillastående pratet” med en terapeut,
som en konfident uttrycker det.
Ett mervärde – den andliga dimensionen
Det finns således en upplevelse av att mötet med diakonen har ett värde som går utöver samtal
med terapeuter eller kuratorer. Samtalet med diakonen blir mer ”helhjärtat” som Marie säger, och
det själsliga blir omhändetaget på ett annat sätt än hos en terapeut. Då diakonens bemötande inte
uppfattas baserat enbart bara på faktakunskap utan även inbegriper en andlig dimension, så känns
mötet med diakonen som mer ”helt”. Det är ett möte som blir väldigt speciellt på ett sätt som
enligt Marie inte låter sig beskrivas. För Eva, som själv beskriver sig som troende, är det ett stöd
att diakonen också är det. ”Så hon är rätt person för mig” säger Eva.
Flera av konfidenterna lyfter fram värdet av att diakonen ber för dem och deras nära och kära.
Eva säger att hon ”mår jättebra” efter att hon har varit tillsammans med diakonen och diakonen
har bett för henne.
Och det är hon som säger orden. Och de orden i hennes bön är så jordnära, hon ber utifrån
den situationen det är och det liksom, det gör mig gott.

Det upplevs således som värdefullt när diakonen ber en bön för konfidenterna när de ses, men
också vetskapen om att diakonen ber för dem utanför deras möten sägs vara viktigt. För Elsa är
det betydelsefullt att diakonen talat om att hon ber för henne även när de inte ses.
Och där emellan vet jag ju att hon har, som hon själv har sagt, har mig med i sina böner. Och
det känns ju också väldigt härligt, att man vet att det är någon som tänker på en. Det kanske
är flera som gör det, men att jag så tydligt vet att diakonen finns.

Ett par av konfidenterna upplever att samtalen med diakonen i högre grad hade kunnat beröra
trosfrågor. Marie säger att samtalen med diakonen inte har handlat så mycket om religion, och
”ibland” säger hon, ” kanske jag känner att jag skulle vilja ha mer av det”. Sara är förvånad över
att samtalen handlat så lite om trosfrågor.
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Jag är väldigt, jag är liksom nyfiken på det här… hur det är att ha en så stark tro på Gud. (…)
Så själv har jag väl inte riktigt vetat vad jag liksom ska fråga efter på något sätt. Så på något
vis så känner jag ändå liksom att bollen ligger hos diakonen lite grann.

Rut och diakonen talar inte ”så mycket andliga ting och religiösa saker” men det känns skönt,
säger Rut, ”att prata med någon som är involverad i den här verksamheten.” Precis som flera av
de andra, upplever Rut att diakonen ger andra förklaringar än vad en ”vanlig kurator” skulle göra
men också att friheten att säga ”vad man tycker” är större.
Friheten att tala – om allt
Just den friheten, att tala med diakonen om allt, återkommer flera av konfidenterna till – att säga
vad man tycker, tala om alla olika delar av livet, om sina nära, sig själv. Inget är förbjudet och för
några är detta återigen en tydlig kontrast till samtal med terapeuter, kuratorer eller andra. Marie
menar att samtalen med diakonen, till skillnad från samtalen i ett terapirum, skapar en speciell
gränslöshet. Det är möjligt att tala utan rädsla att det som sägs får oönskade konsekvenser.
Det finns inget i rummet att det här kan vi prata om, det här får vi inte prata om.. Det känns
som om jag kan säga vad som helst. Hon blir inte rädd, och det har gjort att all skammen.. att
bara få säga utan att dömas för det här.. I ett terapirum vet man hela tiden.. man är medveten
om.. det är ett rum .. där det finns saker man inte säger.. det finns en viss.. man vet.. har att
göra med psyktiden, att när det väl gäller skulle terapeuten säga att `du ska till psyket, ta
medicin.´ De har ju den totala makten, rätt som det är om det inte passar dom.

Även Rut betonar värdet av att känna sig fri att prata med diakonen om vad som helst, att hon
kan prata om allt. ”Vi kanske inte pratar om religiösa ting, utan vi pratar om annat” säger Rut och
menar att just detta gör att diakonen är som en ”kurator, vilken som helst kurator, men ändå inte
vem som helst.” När jag försöker sammanfatta Evas beskrivning av hennes samtal med diakonen,
och frågar om Eva under dessa samtal ”får utlopp för allting? Du får säga precis som det är utan
att behöva förklara och tänka?” svarar Eva ”Ja precis. Exakt.”
Ömsesidighet
Personen diakonen spelar stor roll eftersom en faktor som flera framhåller som betydelsefull är att
diakonen, som Marie uttrycker det, ”är så riktig, verkligen en människa på riktigt.” Det finns ett
viktigt inslag av ömsesidighet, av det personliga delandet som skiljer sig från kontakter med andra
professionella. Ömsesidigheten bidrar till känslan av att diakonerna inte stelnat i någon färdig
form, ”modul” som Marie säger, eller befinner sig på någon ”piedestal” ovan allas våra mänskliga
vedermödor och svårigheter, utan kommer nära. Elsa säger att diakonens mod att ”vara lite
personlig” var Elsa till hjälp i hennes sorgearbete.
Diakonen hade själv en sorg att bemästra (…) Och det gjorde ju att vi blev lite mera på
samma plan. Hon vågade vara så öppen med sin känsla också. Och det hjälpte mig. Så att
hon har en väldigt fin känsla för hur en människa har det. Inkännande.

För Ruts del är det värdefullt att glädjen över att träffas är ömsesidig. Rut berättar att hon ofta
brukar säga till diakonen att hon
tycker det är så härligt att få ha henne, ”ja du är så välkommen. Jag tycker det är så härligt att
träffa dig” säger hon [diakonen] (…). Så det känns skönt, det är så skönt.
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En av konfidenterna säger att en del saker som diakonen har gjort för henne, hade även någon av
församlingens präster kunnat ha gjort. Men ändå menar hon att kontakten med diakonen är något
annat.
Och det tror jag kanske är så för många att prästerna, ja, men de är liksom lite mer onåbara
på något sätt. Diakonerna finns mitt ibland oss på ett annat sätt. Jag vet inte hur jag ska
kunna beskriva det. Det låter ju lite fånigt, de finns ju lika påtagligt allihop men… kanske,
och särskilt för människor som då inte är vana att umgås med präster. (…)Men vi är ju
uppfostrade med att prästen och kyrkan, det är någonting som står över andra. Det har en
hög position i samhället. Och för en människa som då inte är van att göra sig hörd, så är det
naturligtvis lättare att tala med en diakon än att tala med en präst. Föreställer jag mig i alla
fall.

En liv-lina utan begränsningar i tid
Samtalen med diakonen sägs inte bara vara unika utifrån friheten att tala om allt, utan även att det
är en kontakt utan någon bortre gräns. Diakonen sägs fungera som en livlina – utan
begränsningar i tid; kontakten finns så länge man vill ha den, och den finns när man behöver den.
Rut beskriver att kontakten med diakonen bara
rullade på, om jag säger. Och sedan helt plötsligt - men kära någon, kan man få ha den här
kontakten så länge? (…) ”Du får gå hur länge du vill”. De här, alla kontakter jag har haft som
jag har pratat med under åren, de har ju varit… ja de har ju tagit slut och de har flyttats från
en verksamhet till en annan och sådär.

Ett par av konfidenterna framhäller värdet av att kontakten har funnits på deras villkor, när de
haft tid, ork och behov av den. Eva säger att diakonen har funnits där när Eva ”har haft tid och
kunnat. Hon har funnits för mig och lyssnat på mig och fått mig att hitta ett hopp har hjälpt mig
på ett sådant, vad heter det, ovillkorligt sätt”. Saras kontakt med diakonen har varierat lite
beroende på hur Sara har mått. ”Men hon har ju aldrig varit långt bort” säger Sara.
Nu har det varit några längre uppehåll mellan varven så som har berott på olika saker, men
jag har liksom aldrig tappat bort henne. Och liksom när jag mår dåligt och har låga perioder
då är det ju den första jag ringer.

Både Eva och Elsa betonar värdet av att kunna ringa diakonen om och när de har behövt det.
Eva säger att hon alltid kan ringa diakonen, och ”om hon inte kan svara då lämnar jag ett
meddelande. Och hon ringer alltid tillbaka”. För Elsa var det betydelsefullt att diakonen sa
att jag inte behövde känna att jag besvärade på något vis utan att hon verkligen ville hjälpa
mig. Och att jag hade hennes telefonnummer och kunde ringa när jag kände att jag behövde
tala med henne. Och att hon kunde komma om jag behövde ha hjälp. Så det har varit min,
vad ska jag kalla det, lite livlina.

Mats talar om en annan frihet, vid sidan om friheten att tala om vad som helst med diakonen.
Det är friheten att bli emottagen utifrån var man själv befinner sig trosmässigt.
Att man får komma in, för det tycker jag är väldigt viktigt, att man får komma in i kyrkan
från där man är själv. (…) och jag tror att… jag tror det är viktigt att man får vara ifred.
Alltså inte komma med fakta och … Ingen står och säger att ”såhär måste du göra” eller
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”såhär ska du göra”, utan det funkar inte. Utan man får hitta sin egen väg på något vis. Och
det har jag fått, på grund av ingen som har talat om…

En liv-lina utan begränsningar i rum
Kontakten med diakonerna fungerar även som en livlina - utan begränsningar i rum. Det stöd
man behöver även utanför samtalsrummet, det får man. Elsa ger ett tydligt exempel på detta.
Jag bad henne faktiskt om hjälp vid ett tillfälle verkligen, att hon skulle ställa upp för mig
därför att det var min mans dödsdag. Och jag ville gå till kyrkan och tända ett ljus, men jag
kände att ”nej jag orkar inte ensam, jag känner att det här blir för mycket”. Och då ringde jag
till diakonen och visst kom hon med. Och vi tände ljuset tillsammans och diakonen bad en
bön och jag läste faktiskt psaltaren. Det blev en liten fin andaktsstund uti kyrkan. Sådant
kanske inte är vanligt att man ber om överhuvudtaget, det visste inte jag, men det var också
självklart för henne att hon ställde upp på det.

Effekter
Det framkommer tydligt att kontakten med diakonerna har varit betydelsefulla för konfidenter i
en svår livssituation. Vilka är då de positiva effekterna av relationen? Relationen med diakoner
sägs, förutom tryggheten i att ha en sådan livlina, ha givit ett nytt hopp, en befrielse från sorg och
skuld och för en person, ett nytt egenvärde efter många års depressioner.
Marie säger att det har hjälpt henne ”otroligt mycket” att hon började gå hos diakonen. Marie
framhåller vikten av att diakonen motverkat ett beroendeförhållande. Diakonen ”har fått min tillit
att växa samtidigt som jag får tydliga gränser att förhålla mig till. När man är helt trasig är det
jätteskönt” säger Marie. ”Idag är jag jätteglad att jag inte är beroende av henne”. Marie klarar av
att ha långa uppehåll mellan tillfällena hon träffar diakonen, och det beskriver hon som en viktig
utveckling. Mats säger att kontakten med diakonen och olika aktiviteter i församlingen initierade
en process som förändrade hela hans liv.
Jag hade gått med självmordstankar i över tio års tid och… jag har blivit av med dem, på
grund av de här retreaterna.

Saras erfarenhet av samtal med olika terapeuter är att de inte leder någonstans. ”Man skulle prata
och prata och prata, och liksom det blir ingenting, det kommer ingenstans.” När hon däremot har
haft ett samtal med diakonen går hon därifrån med nya tankar. Samtalet ”ger någonting och att
jag kan ta ett steg vidare på något sätt, hela tiden. Att det liksom händer någonting istället för det
här stillaståendet som jag har upplevt förr.” Den stora effekten för Saras del, är att hennes
tidigare känslor av att inte vara någonting värd har ersatts av att hon i kyrkan känner att, som hon
säger
att jag.. jag är bra. Redan som jag är, och behöver liksom inte ändra på mig, utan.. någon
slags acceptans. (…) Och sedan just det här också att jag har fått en annan tro på mig själv.
Även fast jag är sjuk så är inte det jag, det är någonting som jag har drabbats av.

Elsa säger att hon aldrig tidigare talat med någon på det sätt hon pratar med diakonen, och att
dessa samtal där hon själv ”har pratat, pratat och pratat” givit henne en ny förståelse. Oavsett hur
trött och slut hon är, säger Eva att hon under ett par dagar efter att ha träffat diakonen känner sig
”verkligen buren”. Mats beskriver hur kontakten med diakonen och den grupp hon ledde fått
djupgående effekter för honom.
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Så det har ju varit fantastiskt, nu har jag ju rensat ut så nu har jag det klart. Allt som jag vill
ha. Det har ju förändrat hela mitt liv.

Lyssnandet…
Flera av konfidenterna menar att diakonens förmåga att lyssna har varit något av det mest
värdefulla i kontakten. Eva berättar att diakonen sagt att hon varken är ”läkare eller psykolog,
men det jag kan göra är att jag kan lyssna på dig´. Och för mig räcker det med det.” Elsa säger att
diakonen hon träffar har en ”en väldigt fin linje, att hon är mjuk och lyssnar. För det är ju det
man ofta behöver, att de lyssnar. Man har mycket som tynger.”
… och orden
Det är inte bara lyssnandet utan även diakonens ord som spelat roll. Eva säger att diakonen fick
henne att hitta ett hopp, inte minst genom sättet diakonen talade till Eva om hennes sjuka
anhöriga:
Hon sa såhär: ”De lyssnar inte nu på hennes röst och hon är så svag, men du får vara hennes
röst”. Sådana saker sa hon till mig. För där på något sätt, det lugna, sansade som hon
förmedlar och med små meningar, hon sätter pricken på. ”Du är rädd”. ”Gud kommer inte
överge henne, och skyddsängel är på rummet och vi ska be nu”.

Mats menar att det kristna budskapet i sig har haft ett särskilt värde för honom när han började
komma till rätta med sitt liv:
Och det är ju här kyrkan har varit så bra. De förespråkar förlåtelse. Och det är ju skönt att få
tänka i de banorna istället. Istället för att skuldbelägga sådär.

Sara har träffat ett stort antal terapeuter under de senaste 20 åren, men hon säger att innan hon
kom i kontakt med ”kyrkan”, är det ingenting som verkligen varit henne till hjälp. För Sara har
det inte varit det religiösa innehållet som haft betydelse, utan snarast ”den här värmen”. Hos
diakonen mötte Sara något hon inte träffat på tidigare.
Det var en sådan otrolig värme (…) en slags djup medmänsklighet som jag inte har träffat på
någon annanstans. (…) Det är svårt att beskriva, det är en känsla.

En förändrad relation till församlingen – ytterligare en effekt
I de sex konfidenternas berättelser finns en genomgående erfarenhet, kanske snarare förundran,
inför det stöd av så oväntad karaktär som diakonerna har givit. Rut säger exempelvis att hon ”ju
aldrig tänkt så här långt någon gång egentligen, att jag skulle få den här typen av kontakt.” Den
relation som uppstått har överstigit förväntningarna och för de flesta fått en oväntad och, vågar
jag påstå, avgörande betydelse för deras liv. Även om flera av konfidenterna idag har avslutat de
regelbundna samtalen och kontakterna med diakonen, så är de trygga med att diakonen finns om
behovet av samtal eller stöd skulle återkomma. ”När jag mår dåligt och har låga perioder” säger
exempelvis en av dem, ”då är det ju den första jag ringer!”
Genom kontakten med diakonen, har alla konfidenter fått en fördjupad relation till kyrkan och
till församlingen. Även Marie betonar den nya trygghet som blev en följd av kontakten med
diakonen:
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Och nu så känner jag faktiskt en väldig trygghet i att kyrkan finns för mig. Jag lever ensam,
jag har inga barn och ingen familj, jag lever inte ihop med någon (…). De kommer alltid
finnas.

För Elsa öppnade kontakten med diakonen
en ny väg för mig kan jag väl säga, på något sätt. (…) Och som man inser har väldigt stor
betydelse faktiskt. (…) Ibland kan jag tänka ”men det är ju alldeles fantastiskt att jag får ha
sådana här kontakter!

Att bli välkomnad
Elsa går på konserter, där är utbudet ”lysande”, och på olika samlingar där det ges intressanta
föreläsningar, musikunderhållning, gemensam andaktsstund och kaffe. På de olika samlingarna
blir man ”mottagen som att man hör till” säger Elsa, ”och att man känner sig väldigt välkommen
på en gång.” Värdet av att känna sig välkommen är något som särskilt framhålls av de tre
personer som jag samtalat med men som inte ingår i denna begränsade studie. Att det finns ett
församlingshem att gå till, en plats dit man vågar komma, där man är känd, blir väl emottagen och
får olika behov av stöd och hjälp tillgodosedda har spelat en mycket stor roll i deras liv. Att våga
komma, att känna sig väl mottagen är, säger Mats, väldigt viktigt.
Det är liksom a och o för att få in folk i kyrkan. (…) att man ser den som kommer ny och att
den får känna sig välkommen. Det är asviktigt. Det finns inget som är så helande för den
personen. Det har jag känt i kyrkan, att de har alltid hälsat och kallat mig vid namn.

Även om det öppnas en ny möjlighet till gemenskap i församlingshemmen känner sig Elsa, och
som hon säger, fler med henne, främmande i gudstjänsten.
Nu känner jag mig lite främmande i kyrkan däremot, för det är så mycket som… jag ska stå
upp och jag ska prata och hänga med i allt möjligt. Och det har jag hört väldigt många som är
ledsna över, för de känner sig inte hemma i kyrkan längre. Just i gudstjänstsammanhang. Så
därför är det nog kanske mer att de går på de här samlingarna, där vi får en andaktsstund
men på ett väldigt lättsamt sätt.

För Mats har församlingen har blivit en plats där han känner sig sedd och trygg. Men till skillnad
från Elsa har även kyrkorummet och gudstjänsterna kommit att spela en viktig roll i hans liv.
Mats berättar om de negativa känslor som han tidigare i livet fick inne i ett kyrkorummet, och hur
känslorna har förändrats genom kontakten med församlingen.
Det var väldigt jobbigt att gå in i en kyrka då. Och jag… jag fick ingen luft och jag kunde
knappt andas när jag kom in i en kyrka alltså. Men just de här sinnesrogudstjänsterna så, jag
ville fortsatte gå, till sist så… så började det kännas bättre att gå dit då. Och idag kan jag
knappt vara utan det alltså.

Kontakten med diakonen har lett till att ett par konfidenter har åtagit sig frivilliga uppdrag i
församlingen och en av dem funderar på möjligheten att bli frivillig. Ytterligare en av
konfidenterna säger sig gärna vilja göra andra saker, kanske delta i ”någon meditation”.
Slumpen ska inte få avgöra…
Det finns ingenting i kontakten med diakonen eller med församlingen som Mats har saknat eller
känt sig mindre nöjd med, tvärtom. ” Jag tycker det har varit fantastiskt” säger han. Men i likhet
11

med de övriga konfidenterna önskar han att fler fick del framför allt av den gemenskap kyrkan
erbjuder.
Jag vill ju att vi ska bli flera inom kyrkan och få mer gemenskap. För det är ju en fin
gemenskap det här och vi ska vara rädda om den. Och föra det vidare. Jag fattar inte hur det
kunde bli såhär, att folk drog från kyrkan.

Den enda och den gemensamma ”kritiken ”av kyrkan som dessa brukare av diakonernas tjänster
för fram, är att såväl marknadsföringen av diakonernas tjänster som samarbetet med externa
aktörer skulle behöva utvecklas. En relation som sägs ha haft en så viktig, i flera fall,
livsavgörande betydelse ska inte komma människor till del av en ren slump.
Ett par av konfidenterna menar att personal inom sjukvården saknar kunskap om vad en diakon
är, vad samtalen med en diakon kan göra för människor som behöver något mer än vad
exempelvis en kurator kan erbjuda. Men, säger en av dem, det räcker inte med att personal vet att
det finns diakoner, de måste även ha en förståelse för vad diakoner kan göra och vilken hjälpen är
som patienter skulle kunna få. En erfarenhet är att sjukvården har
svårt att fånga upp själen, de som behöver… Idag blir det ofta kuratorn som kommer in. När
patienter är illa ute.. många gånger är inte vården omhändertagande på det själsliga området.

Det finns uppfattningar om att församlingens diakoner behöver avsätta mer tid för att arbeta
utåtriktat, för att medvetandegöra personal som kommer i kontakt med människor i utsatta
situationer, både om att det finns diakoner att tillgå och om vad de kan erbjuda. Elsa kan och
orkar i likhet med många andra ta sig till församlingens aktiviteter och bli en del av gemenskapen.
Hon har en önskan att diakonerna skulle nå dem som till skillnad från henne själv inte orkar ta
sådana initiativ.
… jag har stor tacksamhet för att jag har fått så fint bemötande och sedan har jag då tänkt
vidare. De som då har det kanske ännu jobbigare än jag men inte har möjlighet att göra sin
röst hörd. Inte ens kommer att synas därför att de finns hemma och inte vågar sig… inte tar
några initiativ. Men då undrar jag: får man tag på dem?

Ett förslag är att diakoner utbildar några ur personalen exempelvis på sjukhuset, så att ”de vet,
och kan gå ut med det [erbjudandet av diakonens stöd].” Ett annat att diakoner i högre
utsträckning ingår i olika team. På så vis skulle en diskussion kunna föras runt olika
patienter/klienter och vilket stöd som skulle passa dem bäst – stödet från en kurator eller från en
diakon? Men det efterfrågas även mer utåtriktad information om allt annat församlingen har att
erbjuda. Det finns mycket som konfidenterna inte kände till tidigare, och Sara säger att det är
först nu hon har förstått allt som görs.
Det är ju jättefint. Jag var där i måndags, då var det ju något sådant här stick-café där och det
var ju faktiskt tjugo personer som satt där och stickade och pratade och drack kaffe. Det
verkade väldigt… så. Och det vet inte jag riktigt hur de marknadsför.

Även Elsa utrycker, på ett fint sätt, en önskan om att diakoner ska marknadsföra sig bättre,
Att få ut… att få ut att man verkligen finns. Och att man verkligen har möjlighet att få deras
närvaro i sin tillvaro. (…) De är jättefina och trevliga, så det är en väldigt bra grej. För där
känner ju alla en lättsamhet att umgås med dem. Men ju mer som de, ju mer diakonen syns,
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desto bättre skulle det vara förstås. Man ska inte behöva ha en djup sorg för att få träffa en
diakon.

Det finns även andra förslag på hur det diakonala arbetet skulle kunna utvecklas för att vara
människor till stöd och hjälp. Det finns exempelvis ett behov av eftervårdstöd till personer som
genomgått behandling för sitt missbruk. ”Det finns ett glapp där” menar Mats,
just där, emellan, när de flyttar hem. Ja, samtalsstöd eller vadsomhelst. Eller bara veta att
någon finns. För man blir väldigt ensam när man plockar bort, för man får ju plocka bort alla
kompisar, alla relationer överhuvudtaget får de plocka bort. Under behandlingen har man
fullt med folk omkring sig hela tiden och det är jättetryggt och bra. Och sedan
utslussningstiden är bra också för då får man komma dit, men sedan när man sitter hemma
med dörren stängd dit, då är man ensam. Och har man inte då gemenskapen som AA då är
man ju helt rökt

En annan tänkbar uppgift för diakoner i relation till personer efter behandling, är att erbjuda stöd
till deras föräldrar. Vetskapen om att ens mamma får stöd även om den egna relationen till henne
är förstörd på grund av missbruk, ”skulle” säger Mats,
ju vara guld värt för alla. Det är en ganska tung bit med… trasiga relationer är ju svårt. Man
är inte så himla stark när man har slutat med ett missbruk.

Sammanfattning
De sex konfidenter som ingår i denna studie, har alla har gått i samtal hos diakoner i Nyköpings
församling. De utgör ett liten och heterogen grupp. Deras djupgående svårigheter har varit av
olika karaktär och haft olika orsaker. Trots detta ger intervjuerna en mycket samstämmig bild av
hur en oväntad relation med genomgripande effekter i en svår livssituation vuxit fram.
Konfidenterna har mött en för dem helt ny yrkesgrupp som för in oväntade moment i en
samtalskontakt. Dessa moment är för det första av det mer personliga slaget. Diakonerna delar
exempelvis med sig av sina personliga livserfarenheter och de tillåter sig att uttrycka genuina
känslor i mötet. Konfidenterna uttrycker alla samma känsla av att den diakon som blivit ”deras”
har varit en unik person och den rätta just för dem. Andra moment är direkt relaterade till de
stora frihetsgrader diakoner har i sitt arbete. Konfidenterna lyfter fram det stora värdet med att
diakonerna varken begränsar dem de möter i tid, plats eller med avseende på samtalens innehåll.
Ett tredje moment är kopplad till diakonens religiösa yrkesutövning där förbönen varit ett för
konfidenterna välkomnat inslag. Dessa moment har sammantaget skapat upplevelsen av en
personlig relation med ett stort mått av ömsesidighet och jämlikhet.
Samtidigt som de personliga kvaliteterna i relationen framhålls som ytterst betydelsefulla,
förefaller de få sitt unika värde genom att diakonen också är professionell. Diakonen har
yrkeskunskaper som både har givit en fördjupad förståelse och konkreta verktyg men som också
medfört en trygghet i en annars oväntat personlig relation; konfidenten kan förlita sig på att
diakonen vet vartåt det, så att säga, bär.
Det är ett litet urval, men för dem som haft tidigare kontakter med psykiatrin eller andra
offentligt organiserade insatser, har kontakten med diakoner haft ett tydligt mervärde, något
utöver och av en annorlunda karaktär än de insatser dessa konfidenter tidigare tagit del av.
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Den relation som har utvecklats mellan konfidenterna och diakonerna har inte bara haft en
oväntad karaktär, den har även fått oväntade djupgående och positiva konsekvenser,
konsekvenser som till och med beskrivs som livsavgörande betydelse för några konfidenter.
Mot bakgrund av de positiva effekterna av detta oväntade stöd, är konfidenterna angelägna om
att även andra i en svår belägenhet ska få samma möjligheter att samtala med en diakon. Det är
bara en av konfidenterna som tagit eget initiativ till att träffa en diakon, medan de övriga fått en
kontakt mer av en slump eller genom andras initiativ. Konfidenternas rekommendation till
Nyköpings församling är därför att församlingen aktivt arbetar för att öka sannolikheten att
personer som vore betjänta av samtal med en diakon, som ett alternativ eller ett komplement till
andra möjliga samtalskontakter, själva kan ta eller bli rekommenderade en sådan kontakt.
Församlingen behöver därför hitta vägar att öka såväl allmänhetens som sjukvårdens- psykiatrins
och socialtjänstens medvetenhet om de specifika samtalsrelationer Svenska kyrkans diakoner i
Nyköping kan erbjuda.
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