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förord

Varför en bok?
Projektet som ligger till grund för denna bok fick sin startpunkt i och med att
biskopen kallade stiftets diakoner till diakonmöte. I samband med detta beslöts att
ta fram ett material som underlag för mötet. Temat samverkan föll sig naturligt.
Dels är det ett begrepp som förekommer ofta i samtal om församling och diakonalt
arbete. Det är vanligt att församlingens medarbetare ingår i lokala samverkansgrupper av olika slag. Dels hade ett antal diakoner från stiftet sedan en tid haft idésamtal kring diakonalt arbete med fokus på samhällsarbete och samverkan.
Samverkan som redskap i ett diakonalt arbete upplevdes som självklar men ställde
samtidigt frågor: Vad menar vi med samverkan? Hur rimmar samverkan med samhällets institutioner och myndigheter - med det diakonalt profetiska uppdraget att
”stå på den förtrycktes sida”? Vilka resultat ser vi av samverkan? Frågorna och tankarna vara många. Att tolka sin närhistoria, den samhällsutveckling man själv är en
del av, är inte det lättaste, men viktigt. Vi ville veta mera – utifrån praxis och tänkandet kring: ”vad är det vi gör i det vi gör” när vi talar om samverkan?
Eftersom många diakoner – om inte alla – samverkar med olika professioner och
sam-manhang inom det sociala och vårdande samhällsfältet med mera, bedömdes
ämnet relevant för ett diakonmöte. Medel avsattes till en projekttjänst för att ge
möjlighet till en förstudie i ämnet. Projektet fick som helhet namnet:
”Kunskapsutveckling i diakonalt arbete.” Projektledare och projektgrupp tillsattes.
Denna studie är en del i projektet, insatt i ett sammanhang av seminariedagar,
forskningscirkel etcetera före och efter själva diakonmötet den 24-25 mars 2004.

Flera har medverkat för att denna bok skulle bli möjlig. Stort tack till Bredestads
pastorat, S:t Johannes församling i Norrköping och Skäggetorps församling i
Linköping som på ett särskilt sätt delat med sig av sina erfarenheter av samverkan.
Tack också alla ni som i intervjuer och vid andra tillfällen under arbetets gång
bidragit med erfarenheter och tack till er som läst materialet och gett värdefulla synpunkter.
Stig Linde, projektanställd diakon på Linköpings stiftkansli, har ansvarat för
genomförandet av studien och – i samråd med projektgruppen – för textens
utformning. Maija Edler, stiftsadjunkt, har bidragit med sina erfarenheter av församlingsutveckling i Linköpings stift och utifrån sin fackkompetens som teolog
kompletterat texten ur teologisk synvinkel. Tillsammans har vi tre ”stött och blött”
det material som under arbetets gång växt fram. Resultatet är visserligen en produkt,
boken du håller i din hand, men är mera att se som en del i en process. Ett material
att reflektera vidare kring.

linköping i januari 2004
Sanna Lindström, stiftsdiakon, projektledare
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ARBETSSÄTT, FRÅGOR OCH
AVGRÄNSNINGAR
vår nyfikenhet
Drivkraften för projektet kan beskrivas i tre punkter.
 Att se och synliggöra diakoni som en dimension i församlingens grund-

läggande uppgift.1
 Att lyfta fram diakonalt arbete som praktik och kunskapsområde inom

församlingens organisation.
 Att söka efter och diskutera begrepp och perspektiv som ger konstrukti-

va bidrag till att förstå församlingens roll och agerande i lokalsamhället.
Vi väljer då att närma oss dessa frågor genom att fokusera församlingen som lokal
samverkanspart inom ramen för vad man beskriver som sitt diakonala arbete.

undersökningens syfte
Syftet är att beskriva olika samverkansinitiativ mellan församling och andra aktörer i
lokalsamhället, samt de förutsättningar och drivkrafter som kan uppfattas.
Vi vill också diskutera vilken betydelse samverkan med andra aktörer i lokalsamhället kan ha för församlingarna.
Hur kan vi beskriva denna studie? Vi har valt att lyfta fram praxis, i meningen
hur diakonalt arbete beskrivs i församlingarna. Studien är beskrivande (deskriptiv)
mer än föreskrivande (normativ). Vår ambition är att beskriva och - i möjligaste
mån - förstå hur det är.2 Vår förhoppning och vår strävan är att detta ska ge underlag för vidare reflektion. Det är alltså ingen bok om hur det borde vara. Det är heller ingen utvärdering av församlingarnas arbete, snarare en organisationsstudie.

1 Se kyrkoordning (1999) 2 kap § 1
2 ”En studie kommer aldrig närmare verkligheten än språket som beskriver den” konstaterar Charlotte Engel i
sin studie För en ny tid? (2002) s.16
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vårt arbetssätt
I en undersökande studie som denna söker vi begrepp och exempel för att beskriva
variationer och kvaliteter inom det fält vi vill veta mer om. Vi har valt att intervjua
nio diakoner för att få exempel på hur "samverkan" i deras vardagsarbete tar sig
uttryck.3 Ett par intressanta exempel på samverkansinitiativ speglar vi i artikelform.4
För att förstå mer om villkoren för detta samspel med andra aktörer tror vi det är
fruktbart att undersöka det diakonala arbetets roll i församlingsorganisationen.
Därför har vi valt att närma oss tre pastorat. Tre, för att få en tillräckligt varierad
men inte för ytlig bild.
In i denna studie har vi haft följande frågor:
 Hur beskriver man sin identitet, sin situation och sitt uppdrag? I försam-

lingsinstruktioner och i annan dokumentation kommunicerar man hur
man ser på kyrka, diakoni och relationerna till omvärlden. Hur följs det
upp i verksamhetsberättelser eller andra uppföljningar?
 Hur läser man behoven? Hur beskriver man omvärlden i församlingsin-

struktionen? Vilka är det diakonala arbetets "gränssnitt" och kontaktytor mot olika samhällsaktörer?
 Hur utformas det diakonala arbetet? Vilka tar initiativ till samverkan?

Hur fångas erfarenheter upp? Hur reflekterar man kring det man gör?
 Vad lär vi av det vi ser? Här spanar vi också efter den "lokala teologin" i

teori och praxis.
Arbetet med denna studie är på flera sätt en kollektiv process. Sökandet efter
kunskap involverar ett antal församlingar och dess medarbetare runt om i stiftet.
Församlingsinstruktioner, verksamhetsberättelser och församlingsblad har lästs,
medarbetare intervjuats och många papper skrivits. Projektgruppen har pratat och
läst, funderat och tänkt. Tankemodeller och idéer har diskuterats i regionala
diakoniarbetarsamlingar, i seminarier och i en forskningscirkel. Några personer har
tillfrågats att vara kritiska lektörer, och goda råd och handledning har mottagits.

3 Vi har genomfört två gruppintervjuer med diakoner från större resp. mindre församlingar, samt några enskilda
intervjuer.
4 Tidigare publicerade i Linköpings Stiftsblad nr 7 2003
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våra val
Församlingarna är valda utifrån projektgruppens bedömning. Vi har utgått från
storlek och geografi. Vi har framför allt bedömt att de tre pastoraten kommer att ge
undersökningsstoff att reflektera över. De är inte i någon särskild mening representativa för stiftet, eller för församlingar i allmänhet, men tillräckligt "vanliga" för att
- som vi tror - vara intressanta att läsa om.
Utforskandet får ta sin början i enskilda fall. Ibland betecknas sådana studier som
explorativa, ett slags upptäcktsresande. En fallstudie sägs vara användbar när man
söker svar på "hur" och "varför" i samtida skeenden. Grundläggande drag hos fallstudier är att de fokuserar enskildheter med hjälp av detaljerade beskrivningar.5
En fallstudie är alltså en undersökning av en specifik företeelse, t.ex. ett
program, en händelse, en person, ett skeende, en institution eller en social
grupp.6
I en komplex värld, där vår tid är uppmätt måste vi begränsa oss. Väsentliga
begränsningar är att vi inte undersökt hur "brukare", församlingsbor, hjälpsökande,
konfidenter, eller hur vi nu väljer att benämna berörda grupper, upplever det diakonala arbetet. Samverkansparter i lokalsamhället är en annan grupp som en större
studie skulle kunna, ja borde, fokusera. Vi har inte heller intervjuat förtroendevalda
från kyrkoråden. De får i någon mening komma till tals genom de församlingsinstruktioner som de varit med att besluta om.
Studien är också "närsynt" i det att vi inte satt in den i ett större välfärdspolitiskt
sammanhang.

varför har vi begrepp?
När vi nu ska utforska ett fenomen så behöver vi redskap. När vi kommunicerar
behöver vi ord. Vi konstruerar ett begrepp för det vi vill, för vårt ärende. När vi
formulerar detta avgränsar vi begreppet mot andra fenomen. Ett bord är ett bord
och inte en stol. Någon ordning får det ju vara. Även om vi vet att det finns många
sorters bord. Samtidigt är det så att jag kan använda en surfingbräda som bord.
Betydelsen är alltså inte statiskt bunden till saken, utan också till vårt handlande.
Hur vi förstår ett fenomen, styr hur vi hanterar det.
Detta antyder att kunskap är något som tillägnas kollektivt, tillsammans med
andra. Tillsammans, i samtalet, i läsandet, i utbytet av tankar och erfarenheter, arbe-

5 Danermark, Berth m.fl. (1997) Att förklara samhället s. 229
6 Merriam, Sharan (1994) Fallstudien som forskningsmetod
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tar vi med att förstå.
Det är via samtal, där vi får tillgång till varandras tolkningar av olika fenomen som de gemensamma uppfattningarna skapas. Vår förmåga att tänka
nytt baseras på reflektionen. […] I den mänskliga kommunikationen försiggår en ständig och ömsesidig process, där gamla mönster förstärks eller
öppnas och det är där möjligheterna finns till förändring av tanke och
handling.7
Det är inte så att jag ensidigt tar emot, inte heller så att jag ensidigt lämnar över ett
mått kunskap till andra. Den här texten inleder ett arbete, en kommunikation med
Dig som är läsare. Så bidrar vi tillsammans till att utveckla vår kunskap.
I det följande ska vi undersöka några olika begrepp. Begrepp utgör kategorier för
att organisera idéer och observationer. Ofta får man inte exakta definitioner. Själva
livet har alltför mycket av dubbeltydighet och obestämbarhet för att vi ska lyckas
pricka helt rätt. Men vi får försöka vara så tydliga det går för att göra vidare kommunikation och samtal möjliga.
Därför ska vi inleda med att diskutera hur vi kan beskriva och förstå kyrkan, ur
några olika perspektiv. Utifrån studiens syfte lyfter vi i nästkommande avsnitt fram
diakoni och diakonalt arbete, samt frågar oss sedan vad samverkan är.

7 Carlsson, Irma (2002) Att göra vardagen lärorik Vuxenutbildarcentrum, Linköpings universitet s 17
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PÅ SPANING
EFTER "KYRKAN"
på hur många sätt kan man förstå kyrkan?
Detta avsnitt syftar till att visa på en struktur som - i bästa fall - kan skapa lite
tankereda. Vi vill pröva sociologiska begrepp för att undersöka hur vi uppfattar
församling och kyrka.
– Ja,…ska vi ha församling, så är ju inte församlingen dom som sitter på
sönda´n i kyrkan på gudstjänsten, utan det måste ju vara en levande
gemenskap som är öppen för alla. Vi måste kunna hänvisa människor till
något, och det är inte grupper, tycker jag. Det är inte en ungdomsgrupp,
eller det är inte Vuxendialog eller nå´t sån´t där, utan det ska vara människor som känner att dom hör ihop, att vi jobbar för samma sak. Det är
mitt mål, att vi ska bygga gemenskap.
– Nu när det blivit aktuellt att folk kan se vad dom betalar till kyrkan på
skattsedeln då, att faktiskt, vi får skärpa till oss också. Dom måste få valuta för pengarna, när dom ser hur mycket det är.8
Dessa citat får här illustrera det vi uppfattar som en betydelsefull flertydighet i vårt
sätt att tänka och organisera församling. Detta påverkar också kyrkans diakonala
uppdrag. Vi vill här introducera två begrepp relativt grundligt, för att sedan pröva
deras relevans för reflektionen om det diakonala arbetets sammanhang och gestaltning.
Gemeinschaft och Gesellschaft är ett av sociologins äldsta och mest centrala
begreppspar, introducerat av Ferdinand Tönnies 1887. Inom samhällsvetenskaperna
återfinns ofta hänvisningar till honom och till en essä av den svenske socialpsykologen Johan Asplund9. Begreppen Gemeinschaft och Gesellschaft är inte helt översättbara till svenska. Även om betydelsen hos begreppet Gemeinschaft ganska väl täcks
av svenskans gemenskap kan Gesellschaft betyda såväl "samhälle" som "förening",
"sällskap" eller "bolag". Begreppen används dock för att beskriva två olika

8 Citaten är hämtade från en gruppintervju med diakoner från mindre församlingar.
9 Asplund, Johan (1991) Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft

För att visa på mångtydigheten har Per Pettersson listat
följande åtta betydelser av
begreppet kyrka:
– en nationell kyrkoorganisation
– alla kristna i hela världen
– en andlig gemenskap
– en byggnad
– en medlemsorganisation
– en verksamhetsdrivande
organisation
– en organisation baserad
på de tillhörigas
egenaktivitet
– en lokal församling med
personal och verksamhet.
(se vidare i Kvalitet i livslånga tjänsterelationer, 2000:3 s. 45)

Gemeinschaft förknippas
med närhet, tradition och
ömsesidighet, där människor förenas med inarbetade band, inte möjliga
att konstruera eller planera. Språket har sin grogrund i närhet och tillgivenhet, "familjärt".
Gesellschaft präglas av
distans, rationalitet och
anonymitet. Den sociala
interaktionen präglas av
utbyte, parterna är inställda på att dra nytta av
varandra. Vi kan lätt associera till bilden av marknaden. Språket i Gesellschaft
är uttryck för den rationella
viljan att eftersträva fördelar och vinster.

"tillstånd" i samhällslivet. Gemeinschaft är en naturlig och oplanerad social enhet
och bör enligt Asplund uppfattas som en levande organism. Gesellschaft är någonting uttänkt och konstgjort, en mekanism. Att över huvud vara människa - eller
handlande varelse - är en sak i Gemeinschaft, en annan i Gesellschaft.10
Bakgrunden till Tönnies begreppspar var de drastiska sociala och politiska förändringarna i Europa under 1800-talet. De var ämnade att beskriva brytningen mellan
det "ursprungliga" sociala livet på landsbygden och den borgerliga stadskulturen.
Det framväxande kapitalistiska samhället uppfattades som splittrat, ytligt, inhumant
och - olycksbådande.
Asplund menar att de erfarenheter som ligger till grund för Gemeinschaft och
Gesellschaft är "närmast universella"11. De beskriver den grundläggande konflikten
mellan att tillhöra en gemenskap och att vara främling. I hans resonemang bildar
de en tankefigur. Att arbeta med och tydliggöra en tankefigur är att relativisera den
och då kan man också finna nya möjligheter att se.

olikhet i helhet
Asplund vill använda tankefiguren Gemeinschaft och Gesellschaft som en fixeringsbild. Det är alltså inte fråga om två poler med mellanliggande skala, där man kan
befinna sig mer åt det ena eller andra hållet. I en fixeringsbild, såsom den här bredvid med de två mot varandra vända ansiktsprofilerna - eller siluetten av en pokal kan bägge figurerna inte ses samtidigt. Detta fastän vi tittar på samma streck och
fält. På liknande sätt kan man hantera det motsägelsefulla påståendet att
Gemeinschaft och Gesellschaft är teoretiska konstruktioner som utesluter varandra,
samtidigt som de rymmer varandra. I vissa fall dominerar den ena på bekostnad av
den andra, men någon liten anstrykning av Gemeinschaft går alltid att ana i ett
Gesellschaft, och tvärtom. Gemeinschaft och Gesellschaft både utesluter och förutsätter varandra. En medveten tanke kan växla mellan dem. Syftet är att spegla en
social dubbeltydighet; att något som vi normalt uppfattar som "helt", t.ex. samhället
eller församlingen, har dimensioner som är principiellt åtskilda.
Vi ska alltså inte använda Gemeinschaft och Gesellschaft som värderande, ondgod, eller rätt-fel. Detta är dock lätt gjort eftersom vi, närmast naturligt, uppskattar
Gemeinschaft. Vi ska dock inte uppfatta Gemeinschaft som den fullständiga harmonin. Tvärtom, är det ständigt plågat av konflikter. Asplund funderar om man kan
betrakta konflikter såsom gemenskapens baksida.12 Även Gesellschaft är baserat på
konflikt, såsom marknaden är, med sin konkurrens. Skillnaden är, såsom vi tänker
10 Asplund, J (1991) s. 67
11 Asplund, J. (1991) s. 12
12 Asplund, J. (1991) s. 73

det, att vi i Gemeinschaft har en föreställning om en större enhet och dess värden.
Det finns något som i grunden förenar, en samhörighet trots åtskiljande faktorer.
Gesellschaft förutsätter inget annat än en mångfald av aktörer som är kapabla att
leverera någonting utifrån kontraktsöverenskommelser.

folkhem och bygemenskap
Hur landar idéerna om Gemeinschaft och Gesellschaft i praxis? Vi vill ge några
exempel, såsom vi uppfattar dem. I den politiska retoriken är det vanligt att vädja
till våra föreställningar om Gemeinschaft. Ett för vårt land välkänt exempel är det
av Alfred Petersson i Påboda och Per Albin Hansson lanserade begreppet "folkhemmet". I detta värdeladdade slagord lanserades idén att ett Gemeinschaft kan förverkligas inom ramen för ett Gesellschaft. Även stadsplanerarna har använt
Gemeinschaft som ett ideal, en strävan efter "bygemenskap". Stadsdelen
Johannelund i Linköping planerades utifrån en grannskapstanke, att de inflyttade
skulle knyta an till varandra.13
I Gesellschaft möts vi inte som personer, utan mer som abstraktioner eller
"masker". Det tydliggörs när vi ibland ser att anonyma "flyktingärenden" för personer i deras omgivning förvandlas till människor och till och med kamrater.
Utlänningsnämnden läser akter, medan skolklassen där det utvisningshotade barnet
går mobiliserar demonstrationer och uppvaktningar för att inte mista sin kompis.
Men detta väger ofta lätt i argumenteringen. När diakonen i S:t Johannes debatterar
en avvisad familjs öde måste hon ändå lämna den personliga nivån och hänvisa till
universella principer, Barnkonventionen, för att öka tyngden i sin argumentation.
Kan man säga att Gemeinschaft är ett svagt argument i det tänkande som är präglat
av Gesellschaft?
Ytterligare ett exempel tycker vi belyser de olika sätten att tänka.14 I den gamla
bergslagsmiljön där bruket lagts ner samlades en grupp arbetslösa dagligen i en verkstad och fixade. Där beskrev dom "andan" på den drabbade orten. När någon skulle
betala någon för en tjänst angavs köpeskillingen till 200 kronor.
- Ånej, du får 250.
Underförstått: jag känner din belägenhet och ser att du behöver det högre
beloppet.
Tycker vi detta är galet? Eller irrationellt? Ja, om vi har Gesellschaft som norm.
Där är man inte benägen att unna någon annan någonting.

13 Se Carl-Axel Aurelius studie Under samma valv. Folkkyrka i den moderna staden Mitt i församlingen 1997:8
14 studiebesök i Norberg 1983
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Vad har nu bilden av Gemeinschaft och Gesellschaft med kyrkan att göra?
Naturligtvis för att den visar på spänning för en organisation som har som ideal att
leva i världen men inte av världen. Kyrkofadern Augustinus "Gudsstat" kan ses som
ett Gemeinschaft, medan den världsliga staten då är Gesellschaft. I den kyrkliga
retoriken uttalar vi önskan att i syskongemenskapen införliva främlingen. Vi möter i
fallstudierna en fråga: "Hur stort 'vi' har vi?" Gemeinschaft är en församlingens idealbild, och omnämns ofta som en organism (jämför med 1 Kor 12:12-31)15.
En organisationsstudie av den kristna kyrkan är en mångskiftande och fascinerande resa. Från en liten social rörelse, urtypen för Gemeinschaft, till att bli statsreligion i det romerska riket och sedermera nationella folkkyrkor i nord. Samtidigt med
ambitioner att utgöra en övernationell storhet har kyrkans historia också präglats av
mångfaldiga splittringar ner till rörelser av "cellstorlek". Vi vill här nedan ta hjälp av
en religionshistoriker och en religionssociolog för att närma oss dagens kyrka.

kampen om folkkyrkan
Sven Thidevall har de senaste 150 åren i backspegeln när han studerar kampen om
folkkyrkan16. Åren runt 1930 manifesterades denna konflikt om Svenska kyrkans
identitet och form. Då tog några biskopar med Västeråsbiskopen Einar Billing i
spetsen initiativ till att försöka förändra Svenska kyrkans organisation till något
folkrörelseliknande, men fick inte mycket gehör. Problemet var att Svenska kyrkan,
på den politiska arenan, mer sågs som ett uttryck för "det svenska", än som en religiös rörelse. Av historiska skäl var nation och kyrka tätt sammanvävda, och få såg
någon skillnad mellan medborgarskap och kyrkotillhörighet. Till saken hör också
socialdemokratins ökande politiska makt. En arbetarrörelse som sökte erövra makten såg, inte utan skäl, kyrkan som sin motståndare. När det socialdemokratiska
partiet väl kom i regeringsställning såg man kyrkan som resurs för samhällets fortbestånd och ville behålla kontrollen över denna.
Genom de av riksdagen stiftade 1930 års kommunallagar för den borgerliga och
den kyrkliga kommunen fick de kyrkliga beslutsfattarna hädanefter sitt mandat
genom val. Ett partipolitiskt engagemang blev "ett inofficiellt extra valbarhetskriterium" för en plats i den nyinrättade kyrkofullmäktige17. Thidevall konstaterar att
handlingsutrymmet för en lekman utanför partierna minskade.

15 För en diskussion om kyrkan som gemenskap, ”communio”, se bl.a. Håkansson, Bo (2001) ss. 332-339
16 Thidevall, Sven (2000) Kampen om folkkyrkan
17 Thidevall, S. (2000). s. 242.För en kritik av Thidevall, se Björn Skogar i Svensk Kyrkotidning nr 47/2001
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Istället skedde en förskjutning av prästens roll från den traditionellt
patriarkala i riktning mot en roll som den kyrkliga kommunens specialist
på religion. Det blev därmed möjligt att hävda, att det var mindre viktigt
om väljare och valda i församlingarna saknade ett eget förhållande till
kristendomen. Det fanns experter, som var avlönade för att gå församlingen tillhanda med sin specialistkompetens. Prästen fick en starkare ställning genom myndighetsmodellen än vad en folkrörelsemodell sannolikt
skulle ha godtagit.18
Församlingens verksamhet uppdelades i en legal del och en "frivillig". Det som
kyrkoskatten skulle främja reglerades i lag; präst, prästgård och kyrka, gudstjänst
och kyrkohandbok. Fattigvård och skola togs över av den växande kommunala organisationen. Mission, diakoni och söndagsskola fick plöja sina egna fåror, inte sällan i
föreningsform. Otaliga protokoll har skrivits i ungdomskretsar, syföreningar och
församlingshemsstiftelser, och miljoner kronor har samlats in. Men allt detta hade
helt klart en lägre status. "Församlingsstyrelselagen 1930 innebar, att det folkrörelseliknande arbetet hölls utanför de legalt reglerade organen."19 En konsekvens av att
folkrörelsemodellen fördes åt sidan var att de arbetsområden där kvinnor var de
mest aktiva, som i diakoni och mission, hamnade utanför beslutsstrukturen.
"Därmed förstärktes åtskillnaden mellan en offentlig manlig och en mer privat
kvinnlig sfär."20

kyrkan som tjänsteproducent
Svenska kyrkans verksamhet har fortfarande, trots avhändandet av folkbokföringen
och den från år 2000 nya juridiska statusen, till stor del kvar karaktären av offentlig
tjänsteverksamhet. Uppdraget att ansvara för begravningsväsendet är ett tydligt
exempel. De statliga tjänsteproducenterna har en tradition av överhöghet och medborgarkontroll. Sedan 1980-talet har dock medvetenheten ökat om att kontrollkulturen måste omvandlas till en servicekultur. Civildepartementet fick då ansvaret
att försöka omdana statsbyråkratin. Men ambitionerna finns också lokalt.
Kommunala skolor tävlar med friskolor om brukarnas "nöjdhet". För den som vill
klaga på kommunernas handläggning framställs särskilda blanketter. Medborgare
blir brukare och kunder. Också inom socialtjänsten söker man former för att bli
mindre myndighetslik. Familjecentraler och nätverkshus, ibland i samverkan med
församlingar och frivilligorganisationer, strävar efter att vara så lättillgängliga som
möjligt för resursfattiga familjer.
18 Thidevall, S. (2000) s.243
19 Thidevall, S. (2000) s. 299
20 Thidevall, S. (2000) s. 300
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Historiskt brukar Ungkyrkorörelsen nämnas som en
viktig rörelse. Ett annat
exempel är Evangeliska
Fosterlands-Stiftelsen som
formulerade sin uppgift
1856; "…att, till ändamålsenligare och mera ordnat
användande av de många
frivilliga krafter, vilka redan
inom vårt land på spridda
håll börjat verka i Evangelii
tjänst, för dessa utgöra en
gemensam föreningspunkt
samt att, till framkallande
av nya sådana, hittills obegagnade krafter, öppna tillfälle…" (EFS har idag drygt
16 000 medlemmar)
Ungdomsföreningar samlas
idag i Svenska Kyrkans
Unga (drygt 20 000 medlemmar). Det finns också
diakonikretsar, kvinnoorganisationer, lekmannakårer.
Syföreningar samlade
2001 in 45 miljoner kronor. Kyrkokörer engagerar
uppemot 100 000 personer.

För Svenska kyrkans del har sannolikt en genom åren god ekonomi reducerat känsligheten för omvärldsförändringarna. Under de senaste åren har dock tanken om
tjänsternas kvalitet också aktualiserats i kyrkan. Församlingsförbundet har tagit fram
ett kvalitetsutvecklingsmaterial, Kyrkans Q. Några församlingar har kvalitetssäkrat
processerna i begravningsverksamheten. Så kallade diakonala inventeringar, eller
omvärldsbeskrivningar, genomförs mer eller mindre utförligt i alla församlingar,
med frågor om lokalsamhällets behov och förväntningarna på församlingen därvidlag.21 Per Pettersson pekar i sin avhandling på Svenska kyrkan som
tjänsteproducent.22 Han hävdar där vikten av ett livslångt perspektiv där bemötandet i en situation, exempelvis vid dop eller en vigsel, spelar roll för förväntningen på
kommande tjänster och upplevelsen av dessa. Med tjänster menar vi här riterna
kring begravning, vigsel, konfirmation och dop. Efterfrågan är relativt stor, om än i
några fall vikande. Även tillhandahållandet av kyrkobyggnader kan betraktas som en
värdeskapande tjänst. Sociala arrangemang som öppna förskolan, så kallade Öppet
hus, är också tjänster. Liksom naturligtvis sorgegrupper, själavård, ekonomiskt
bistånd och besökstjänst. Den ökade graden av professionalisering av den kyrkliga
verksamheten med ett stort antal anställda har antagligen främjat ett synsätt där
några producerar för andras konsumtion.

kyrkans folkrörelseform
Det är lätt att vi i presentationen av Svenska kyrkan osynliggör "folkrörelsedelen"
bakom den legala institutionen. Det finns en mångfald av organisationer med
angiven anknytning till Svenska kyrkan. De finns ofta i föreningsform, men kan vi
kalla dem folkrörelser?
När vi talar om sociala rörelser har vi en föreställning om att kollektivt handlande
kan skapa möjligheter till en radikalt annorlunda social ordning i samhället. Man
kan beskriva det som en övertygelse i upplysningens anda om människans förmåga
till frigörelse, om vad filosofen Kant i en klassisk mening formulerat som hennes
"utträde ur en självförvållad omyndighet". I kyrkliga programdokument kan vi ana
liknande ideal.23
Diakonisällskapen och diakoni-institutionerna kan ses som svar på de missförhållanden som rådde under 1800-talet när flera sociala rörelser mobiliserades i en kritik
21 se t.ex. Engel, Charlotte (2002) Se det som är. Diakonal inventering i brytningstid, Sköndalsinstitutets
metodbokserie 3
22 Pettersson, Per (2000) Kvalitet i livslånga tjänsterelationer – Svenska kyrkan ur ett tjänsteteoretiskt och
religionssociologiskt perspektiv
23 Se t.ex. instruktion för Svenska kyrkans nämnd för kyrkolivets utveckling. Nämnden beskriver sitt uppdrag
att ”främja kyrkans diakoni och därvid särskilt ge akt på de sociala förändringarna i samhället och på ett förebyggande sätt delta i och stödja församlingars och enskildas kamp mot förtryckande och nedbrytande krafter…”. (2000)

mot samhällets andliga och sociala tillstånd. Diakonirörelsen fick dock aldrig
samma medlemsmässiga omfattning som de klassiska folkrörelserna, dvs. väckelserörelsen, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. Anders Bäckström, professor i religionssociologi, menar att det därför är
tveksamt om diakonin skall kallas för en folkrörelse. Det förhållandet att
diakonin åtminstone delvis tillhör samma "protest" som den övriga väckelsen, gör att man åtminstone borde kunna betrakta diakonin som en folkrörelseliknande organisation.24
Behovet av kyrkligt sociala insatser - den kristliga kärleksverksamheten - tydliggjordes alltmer under 1800-talets sista decennier, vilket återspeglas i flera stifts prästmöteshandlingar.25 Den sociala frågan, fattigvårdsfrågan, var en moralisk fråga, och
sammanknöts med den enskilda fromheten. Hundra år senare undersöker
Bäckström attityderna bland 1990-talets diakoner. Han finner en tilltro till samhällsinstitutionernas möjlighet att hjälpa, liksom till kyrkans egen hjälpverksamhet.
Han uppfattar att syftet inte så mycket är att förändra rådande förhållanden eller
strukturer utan att stödja och hjälpa enskilda människor i nöd. Diakonernas samhällsvärderingar är "förvaltande, inte förändrande".26 Den framtidsvision som kyrkoherdar, kyrkorådsordförande och diakoner beskriver betecknar Bäckström som
harmlös men välmenande.27 Även om det också går att urskilja en mer kritisk ton så
är den rösten svag. Det som framstår som den primära diakoniuppgiften är själavården.
Resultatet antyder således att diakonin i takt med övergången från en sällskapsinspirerad diakonirörelse till en professionsliknande yrkesgrupp inom
Svenska kyrkans organisation, kommit att anta rollen av serviceinstitution
inom kyrkan.28
Men på grund av diakonins ställning, både som församlingsintegrerad och sällskapsinspirerad, menar Bäckström att diakonin har en möjlighet att spela en roll som en
kritisk solidarisk röst. Denna röst kan fungera väckande gentemot kyrkan, och profetisk utåt samhället. Huruvida det diakonala arbetet nu - tio år efter att utredningen gjordes - är harmlöst men välmenande får läsaren bedöma själv. Tydligt är att
kyrka och diakoni inrymmer både serviceinstitutionens gestalt och rörelseliknande
visioner.

24
25
26
27
28

Bäckström, Anders 1994 För att tjäna Svenska kyrkans utredningar 1994:1 s. 218
Fastborg, Gunnar (1962) Diakoni i Lappland
Bäckström, A. (1994) sid 220
Bäckström, A. (1994) sid 221
Bäckström, A. (1994) sid 221
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tvåfaldig församlingsyn
När Jonas Alwall, religionssociolog vid Sköndalsinstitutets forskningsavdelning, fick
uppdraget att börja utforska det frivilliga arbetets roll i Svenska kyrkans församlingar hamnade han snart i frågan om hur vi ser på församlingen.29 Han tänker sig att
det som kyrkoordningen beskriver som församlingens grundläggande uppgift kan
uppfattas på två sätt.
 Å ena sidan kan man se den fyrdimensionella uppgiften - mission, diakoni, gudstjänst och undervisning - som frukterna av ett kristet engagemang: något som föds naturligt ur den kristna gemenskapen och som
egentligen inte behöver styras eller övervakas.
Å andra sidan kan man uppfatta fyra specifika uppdrag: uppdrag som det

är församlingens beslutsfattares ansvar att se till att de blir utförda.
Alwall antar att båda föreställningarna finns företrädda bland dem som fattat beslut
om kyrkoordningen. Kanske anses det inte ens finnas någon motsättning dem
emellan. Dock är det, menar Alwall, tydligt att de båda uppfattningarna bygger på
olika premisser när det gäller frågan om vad en församling är. Han menar att denna
tvetydighet hos församlingsbegreppet inte får döljas, snarare tydliggöras,
så att det blir uppenbart att en församling i Svenska kyrkan inte är en sak
utan faktiskt två olika saker, nämligen å ena sidan en formellt reglerad
apparat för att administrera och utföra vissa teologiskt och socialt motiverade uppgifter och å andra sidan en gemenskap som lever i kraft av en
gemensam tro och vars "utflöden" inte låter sig formellt styras.30

olika sätt att tänka
Vad är det som gör att man med sådan lätthet talar om sådant som "verksamheter",
"organisation" och "målstyrning" i församlingens arbete, samtidigt som många
skulle hävda att församlingens uppgift i grund och botten är att manifestera en
kristen gemenskap? Svaret ligger, menar Alwall, i en nedärvd dubbelhet i Svenska
kyrkans församlingsbegrepp.
Församlingen har av den historiska utvecklingen tilldelats två olika roller
som den på olika sätt förutsätts kunna förena, dock utan att det någonstans är klart uttalat hur det skall gå till.31
29 Alwall, Jonas (1999) Alla goda krafter Om frivilligt arbete i Svenska kyrkan Tro & Tanke 1999:6
30 Alwall, J. (1999) s. 86
31 Alwall, J. (1999) s. 89

18

De dubbla rollerna behöver belysas, både för vår möjlighet att diskutera kyrkans
framtid, men också för att vi ska kunna hantera verksamhets- och kunskapsutveckling. Vi vill med några exempel lyfta fram några olikartade sätt att tänka.
I diskussionen om frivilliga insatser kan man finna två, här polariserade, förhållningssätt. Den institutionaliserade organisationen kan nog bejaka behovet av frivilliga insatser - men det ska ske på organisationens villkor. Engagemanget är till för
institutionen. Den frivillige är ett objekt. Alternativt ser människor med ett frivilligt
engagemang organisationen som en möjliggörare, ett redskap för den enskilde individen att uttrycka sina värderingar och påverka sin omvärld. Den frivillige medarbetaren är ett subjekt.
Den anställde församlingsmedarbetarens rolltagande tas upp av Carl Axel Aurelius
i hans essä om stadsdelen och församlingsavknoppningen Johannelund i Linköping.32 Där beskriver han det småkyrkoarbete i nybyggda grannskap som han
menar var ett led i en församlingsrörelse med tydlig folkkyrklig prägel. Från början
firades gudstjänster i en källarkyrka, och församlingslivet bars av lekmannainsatser.
"Möten med kyrkan bestod för invånarnas del därför inte främst i kontakten med
en myndighet", utan med dem som brukade fira gudstjänst, ledde söndagsskolor
och delade ut församlingsbladet "rotevis". Kyrkan som invigdes 1963 saknade församlingsgård eftersom det var tänkt att samutnyttja skolans lokaler. I och med att
Johannelund blev en egen församling behövdes en egen administration, och arbetets
långsiktighet och omfattning krävde i ökad omfattning anställd personal. Hur
påverkades en rörelse som småkyrkorörelsen33 av detta? Från rörelsens synpunkt,
menar Aurelius, blev det nog avgörande om de anställda kom att fungera som
ersättning eller som stöd för det frivilliga arbetet. Aurelius pekar på risken att församlingen, med ett arbetslag dominerat av anställda, framstår som "de anställdas
kyrka". Om så, skriver Aurelius
har man kanske ingen anledning att längre tala om en folklig rörelse. När
de anställda däremot kom att fungera som stöd för det frivilliga arbetet,
bevarades det för varje rörelse utmärkande folkliga draget. Rörelsen kunde
öka i slagkraft.34
En professionell serviceorganisation har en annan slags logik, en annan rationalitet,
än en rörelse med sitt uppdrag, sin mission, som ställer krav på engagemang. Den
förra söker kunder och brukare, den andra tilltalar medlemmar och supportrar. Till
den första betalar man avgift, till den andra offrar man.
32 Aurelius Carl Axel (1997) Under samma valv. Folkkyrka i den moderna staden Mitt i församlingen 1997:8
33 Småkyrkorörelsen som fenomen behandlas av Per Eckerdahl i avhandlingen Småkyrka i storstad (1992).
34 Aurelius, C-A. (1997) s. 61

Bakgrunden till småkyrkorörelsen var inflyttningen
till städerna. Begreppet
småkyrka innehöll en
kyrklig strategi; att en småkyrka kan samla relativt fler
än en stor, och att kyrkligheten ökar mer med flera
små kyrkor än färre stora.
Det lokala engagemanget
(insamling av pengar, byggget etc.) skulle väcka församlingsmedvetande och
lekmannaengagemang. Se
även Linköpings stifts julbok 1958: När staden
växer - växer också församlingen. Ett reportage av
småkyrkoarbetet i stiftsstaden redigerat av Sam
Aurelius. Här beskrivs den
1954 tillsatta småkyrkokommitténs arbete och
analys av befolkningsutvecklingen i Linköping.
Småkyrkoarbetet i Tannefors, Åbylund, Johannelund
och den nyinvigda Ansgarssalen vid Bjälbogatan presenteras.

Här och var stöter man på uttryck för kyrkan som Gesellschaft.
 I en smålandsförsamlings informationsblad stod att läsa inför

Allhelgonahelgen hur begravningsverksamheten är organiserad. Där
angavs vad man får för begravningsavgiften - gravplats, kremering etc.
Där framgick också vad man går miste om som icke kyrkotillhörig.
Bland annat angavs att sorgegruppverksamhet enbart är till för de kyrkotillhöriga.
 I en landsbygdsförsamling dryftades om avgifterna inom kyrkans barn-

verksamhet borde vara högre för dem som inte är kyrkotillhöriga. I andra
församlingar har diskuterats om kyrkotillhöriga ska få reducerad konsertavgift.
 En cityförsamling har enligt media förhandlat med företag om tillhanda-

hållandet av vissa kyrkliga tjänster, bland annat hjälp med krishantering.
Logiken är klar, har man "betalat" för något ska man ha fördel av det, om det sedan
är som "medlemsförmån" eller i ett institutionaliserat avtalsförhandlande.
Avlatshandeln på sin tid rymde samma logik.

tjänst och rörelse
Går det att sammanfatta hur vi tänker församling karaktäriserad av Gemeinschaft
respektive Gesellschaft? Det senare har vi givit en del exempel på, även om vi inte
funnit teologiska termer för vad det är att vara en kyrka enligt logiken i
Gesellschaft.
Om vi använder begreppet tjänst för det som en kyrka erbjuder kan vi se denna
som en distributör av tjänster. Det mer frekventa talet om församlingens gemenskapsaspekter lyfter fram kyrkans strävan att organisera en rörelse.
Därför väljer vi att sammanfatta resonemanget i detta kapitel i tankefiguren
Tjänsteproduktion och social rörelseorganisering nedan. Såsom producent av tjänster
har en organisation att agera alltmer på marknadens villkor och måste målrationellt
följa upp insatsernas kvalitet och effektivitet. Begreppet rörelse används i olika
sammanhang med olika betydelser. Här förtydligar vi det med det lite otympliga
"Social rörelseorganisering". Vi menar då att det betecknar en strävan efter att engagera människor, om än enligt en rätt vid och ospecifik vision. Det är egentligen
rimligare att tala om rörelser och visioner i pluralis, med en mångfald av uttrycksformer. Det är dessa som här får representeras av den högra kolumnen.
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Figur: Tjänsteproduktion och social rörelseorganisering

TJÄNSTEPRODUKTION

SOCIAL RÖRELSEORGANISERING

Tidigare statlig institution som
övergått från disciplinering till
serviceproduktion

Gudomligt inspirerad 2000-årig
rörelse med sociala ambitioner

UPPDRAG

Produktion av ett tjänsteutbud
bl.a. utifrån ett samhällsuppdrag

Deltagande i en gemensam strävan bl.a. utifrån upplevd kallelse,
normativa ideal och formulerade
visioner, ex: den tjänande kyrkan,
barmhärtighetens tecken

POSITIONER

Professionerna har tolkningsföreträde vad gäller vilken verksamhet som ska erbjudas
Kunder och brukare

Valda funktionärer och ledare utövar påverkan

EKONOMI

Avgifter

Offer, insamlingar

FRIVILLIGORGANISERING

Frivilliga insatser på organisationens och de professionellas
villkor

Frivilliga insatser på de engagerades villkor

KARAKTÄR

Medlemmar och supportrar

Vi kan inte välja mellan den etablerade institutionen och den idéburna rörelsen.
Uttrycket Svenska kyrkan rymmer bådadera. Våra ideal gäller ofta rörelsen, medan
förhandlingarna och avtalen reglerar institutionen. I denna dubbelexponering är det
förståeligt att förvirring och konflikter uppstår. Vi möter det bland annat i kyrkans
beslutande organ. Svenska kyrkans separation från staten sågs av många som en
befrielsehandling; ett fritt trossamfund såg dagens ljus efter en kyrkokommunal
karantän 1862 - 1999. Andra försäkrade att den nya kyrkoordningen inte innebar
någon förändring alls för den demokratiska rikstäckande folkkyrkan, allt skulle fortgå som tidigare.
Men hur påverkar detta det diakonala arbetet? Känns figurens två sätt att tänka två olika rationaliteter - igen inom det församlingsdiakonala arbetet? Och kan vi
känna igen denna dubbelsidighet när vi funderar över olika samverkansformer?
I den fortsatta reflektionen bär vi med oss begreppsparet Tjänsteproduktion Social rörelseorganisering.
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DIAKONI EN SAK ELLER PROCESS?
När vi tänker "diakoni" kan vi i huvudet ha en i grunden enkel tanke; vi är till för
några mer än oss själva. Men begreppet diakoni innefattar inte bara en hållning,
menar forskaren Eva Jeppsson Grassman i sin undersökning av samfundens sociala
arbete.35 Diakoni kan också förstås som
 ett ansvarstagande
 ett sätt att förstå kyrkans inre uppbyggnad
 konkreta sociala insatser
 ett särskilt kompetensområde.

Ibland hörs det klagan över att diakonibegreppet är diffust. Om vi går till hyllan
med Nationalencyklopedin finner vi att "diakoni" beskrivs som "kyrkans sociala
ansvarstagande på olika områden".36 En samhällsvetenskaplig definition återges i
socialtjänstkommitténs kartläggning av det frivilliga sociala arbetet i Sverige: "en
verksamhet som i intention och handling har en primär välfärdsinriktning och som
sker med anknytning till kyrklig huvudman".37
Dessa sakliga definitioner kanske inte gör så stort intryck i den predikan som vill
mana församlingsborna till medmänskligt ansvarstagande. Det kan behövas andra
ord för att väcka engagemang och handlingsberedskap. Samtidigt kan vi inte alltid
använda de värdeladdade och symbolmättade "stor-orden". För att veta vad vi ska
göra, och hur, behöver vi ett mer precist språk. Ibland säger en bild mer än många
ord och kan sammanfatta en kanske motsägelsefull verklighet. I andra situationer
kan bilden eller symbolen mystifiera tillvaron genom att låta förutsätta att alla har
samma förståelse. Samtidigt skapas då utrymme för att var och en på den projicerar
35 Jeppsson Grassman, Eva (2001) Socialt arbete i församlingens hägn s. 27 Förf. är professor i socialt arbete.
36 Nationalencyklopedin (1990) Fjärde bandet
37 Blennberger, Erik (1993) Språkbruk och ordval, SOU 1993:82 Frivilligt socialt arbete, kartläggning och kunskapsöversikt s.61
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sin egen tolkning. Detta kan i praktiken dölja intressemotsättningar eller motsägelser.38
Vi ser begreppet diakoni, inte som något definitivt färdigt, utan som ett begrepp
som vi skapar för att beskriva något viktigt. Vi vill argumentera för en förståelse av
diakoni som en process, ett ständigt tolkande och omtolkande av situationer jag
som människa, kristen och del i en kyrka, möter. Eftersom diakonibegreppet har
otympligt många betydelser föreslår vi också för denna boks syfte en stramare
benämning: "diakonalt arbete", i meningen en särskild praktik, och ett kunskapsområde kopplat till denna praktik.39
Vi vill anknyta till det ekumeniska dokumentet "Barmhärtighet och solidaritet"40
där författarna hävdar strävan att "se människan och hennes behov, bedöma vad
som behöver göras och handla utifrån detta." Detta numera klassiska tankemönster
kan vi använda för att beskriva "diakoni" som ett skeende, en process.

SE
BEDÖMA
HANDLA

församlingens diakonala kallelse
församlingens diakonala uppdrag
församlingens diakonala arbete

Med detta vill vi uttrycka att det diakonala arbete som utförs är ett led i en utvecklingsgång.41
I denna process har någon eller några svarat an, mot skeenden i samhället som
man har uppfattat som betydelsefulla, liksom mot behov hos enskilda och grupper.
I något skede görs en tolkning av vad som är att göra, en tolkning som kan vara
sekundsnabb i ett enskilt möte, en timme lång i en planering för de frivilliga medarbetarna i en diakonigrupp, eller en lång procedur i kyrkorådets arbete med en församlingsinstruktion där många parter är inblandade. Varje tolkning innehåller en
prioritering. Att välja ett är att välja bort något annat. Därför bildar pilarna i figuren nedan ett avsmalnande fält.

38 Mats J Hansson diskuterar ordbrukets möjligheter och svårigheter i sitt kapitel ”Diakonins teologi” (1999)
s. 15 i Blennberger m.fl. Diakoni- teologi, ideologi, praxis
39 se vidare Alwall, Jonas (2001) “Skarven mellan diskurs och verklighet” Svensk Kyrkotidning nr 50/51
ss.606-609
40 Jansson, Sanna och Lindström, Hans-Erik (odaterad) Barmhärtighet och solidaritet Sveriges kristna råd. Enl.
uppgift från mitten av 1990-talet
41 Linde, Stig (1999) ”Vad är diakoni?” i Wallskär, H. (red) diakonins perspektiv
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Figur Församlingens tolknings- och arbetsprocess
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tre systrar
Vad man menar med diakoni är avhängigt av vilket sammanhang man befinner sig
i, och vilket syfte man har. Om vi vill tala om diakoni på så sätt att vi lyfter fram
ansvaret för välfärdsinsatser i samhället utifrån ett skapelseperspektiv, kan berättelsen
lyda som här följer.
Kyrkan har naturligtvis inget monopol på godhet och tjänstvillighet.
Däremot kan kyrkan välsigna alla goda krafter i samhället och med dem
göra motstånd mot allt som kränker och kväver liv. Den som söker vårdens idéhistoriska rötter42 kan som grundläggande motiv finna två gestalter. Den ena är modern. Den andra är den barmhärtige samariern.
Moderligheten representerar den naturliga omsorgen om den egna
avkomman. Den nytestamentliga berättelsen om vägfararen mellan
Jerusalem och Jeriko visar på den gränsöverskridande omsorgen, det
bistånd en av "dom andra", som jag på olika sätt och i olika grad är främling inför, erbjuder mig. Det är en viktig poäng att se att de två gestalterna
kompletterar varandra i vårdens ideologiska rotsystem.
Om vi talar i bilder kan vi i andanom tänka oss att dessa två har stått föräldrar till tre döttrar. Systrarna Diakoni och Omvårdnad, ser vi komma
gående med lillasyster Socialt arbete mellan sig. Vem som är äldst av
syster Diakoni och syster Omvårdnad är inte så lätt att se. De flesta kulturer har satt värde på omsorgen om den som är sjuk och svag. Redan i
andra Mosebok föreskriver Herren Sebaot sitt folk att behandla änkan,
invandraren och den faderlöse väl.43
42 Ex. professorn i vårdvetenskap i Åbo, Katie Eriksson, föreläsning 29/10 1991
43 2 Mos 22: 21-23
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Syster Diakoni omvittnas i Nya Testamentet44 men ändrar gestalt allt
eftersom tiden går. Urkyrkans kommuniteter gav varandra inbördes stöd
och de från trehundratalet etablerade klostren och korsfarartidens ordnar
ägnade sig åt sjukvård och omsorg om vägfarande. Systrarna tar aktiv del i
klosterväsendets utbredning ända upp i kalla nord. I städerna upprättades
helgeandshus, såsom i Vadstena. Hospitalen läggs utanför stadsmurarna
för vården av de spetälska. En kilometer norr om "Skeninge" låg ett av de
första, omnämnt på 1220-talet när biskop, folkung och jarl bestämde att
en del av fattigtionden i Östergötland, väster om Stångån, samt i en del av
norra Småland skulle lämnas till hospitalet.45 Så angavs också hospitalets
upptagningsområde.
Men systrarna åderläts kraftigt när Gustav Vasa förändrade förutsättningarna för klostren att bedriva vård, ja deras existens överhuvudtaget. Från
klostren i Alvastra och i Skänninge tog kungen byggnadsmaterial till
slottsbygget i Vadstena.
I och med statsmakten i Gustav Vasas tappning uppstår den tvist om vem
som ska ta ansvar för samhällets sjuka och fattiga som vi fortfarande alltför
väl känner igen. Var det nu staten (kungen) eller socknarna som skulle ha
omsorg om de "rätta fattige"? Till dessa hörde "vansinnige, besatte och
rasande menniskior" samt de med smittsamma sjukdomar, vidare föräldralösa eller "wahnföra" barn, fattiga och sjuka änkor.46 För staten var
det en krass och cynisk balansgång mellan att hålla ner tiggarnas skara på
gatorna genom att erbjuda omvårdnad i helgeandshus och sjukstugor samtidigt som det gällde att se till att inte några lättingar, oduglingar och
simulanter drog nytta av dessa inrättningar. Språkbruket visar som synes
på en förändrad inställning till den utsatte. Den fattige och dåren hade
betraktats som Gud närstående och till dem skulle man ge allmosor.
Gärningen att ge gåvor gagnade ju också givaren - den kommande domen
i åtanke.
I och med reformationen blev inställningen en annan. Den generösa
inställningen till tiggare och allmosehjon möttes av kritik. Luther förordade förbud mot tiggeri, varnande för bedrägliga tiggare. Varje stad skulle
själv sörja för sina fattiga och inte släppa in några utsocknes. Endast den
som förtjänade hjälp skulle få sådan. Laurentius Petri stadfäste i 1571 års
44 se t.ex. Matt 11: 4-5 Mark 6 Luk 4:16-21 Apg 11: 29-30 Rom 16: 1-2 Gal 6:2 Ef 4:15 f. 1 Tim 3
45 Cnattingius, Bengt (1929) ”Hospitalet i Skeninge” i Linköpings stifts julbok
46 Conny Blom (1992) Attityder och värderingar gällande den offentliga vården efter reformationen (Bibliotheca
Historica Lundensis 73)
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kyrkoordning det lokala ansvaret i stadgandet att varje socken ska uppföra
sjukstuga för uppemot åtta personer. Detta förblev en vision.47
Kyrkoherden gavs i 1686 års kyrkolag uppgiften att påminna församlingen
om att inte bara bygga fattigstuga utan också "af en frij och god Wilie,
gifva åhrligen till sin nödtorftige jemnekristens underhåll."48 Denna kodifiering av kyrkans omsorgsansvar var ingen lätt sak. Kyrkoherde Nils
Mobeck i Kvillinge fann 1842 att fattigkassan inte räckte till varför
beslöts, inte utan motstånd, att varje mantalsskriven person härefter årligen skulle bidra till kassan med fyra skillingar.49 Mobeck såg också vikten
av att arbeta "förebyggande" och bildade samma år en nykterhetsförening.
Likaså väckte han förslag om en sockensparkassa och satte sin adjunkt att
"tillika svara för skolmästartjänsten".50
Att kalla "socialt arbete" för lillasyster är inte värderande. Socialt arbete är
"bara" några hundra år. I varje fall om man "utgår från att socialt arbete
består i samhälleligt förändringsarbete på individnivå, på institutionsnivå
och på samhällsnivå, som syftar till att begränsa, övervinna, motverka och
förebygga de missförhållanden och sociala problem som under de senaste
två till tre hundra åren har vuxit fram i samband med industrialisering
och urbanisering i de avancerade industriländerna".51 Socialt arbete tar
gestalt på flera sätt: i filantropi52, i det framväxande folkrörelsesveriges
sjukkassor53 och reformering av fattigvården.54
I det samhälleliga skeende och den nöd som uppkom medförde de pietistiska strömningarna att den diakonala kallelsen aktualiserades. Både
hednamission, inre mission och diakoni var uttryck för ett "räddningsarbete" som också hade en kritisk udd mot den institutionaliserade kyrkan.55 Det ansågs nödvändigt att det var "sant kristna" som utförde det
sociala arbetet. Frälsningsarmén, Stockholms stadsmission och Ersta diakonisällskap föddes i 1800-talets idéströmmar med inspiration från bl.a.
47 Wadensjö, Bengt (1989). “Diakonins historia” Handbok för diakoni och samhällsansvar (red) H-E Lindström
Verbum s. 65
48 1686 års Kyrkolag kap 28:4,5
49 Ahlén, Oscar (1956) ”Nils Mobeck” Linköpings stifts julbok
50 Ahlén, O. (1956) s.33
51 Swedner, Harald, (1983) Socialt arbete en tankeram. Swedner utsågs 1977 till den förste professorn i det nydefinierade universitetsämnet socialt arbete.
52 I SOU 1993:82 avser man med begreppet filantropi ”insatser som målmedvetet och långsiktigt syftar till sociala
förändringar och utförandet av dessa insatser är själva grunden för föreningens bildande” och nämner som exempel
Föreningen för välgörenhetens ordnande och Levi Petrus stiftelse för filantropisk verksamhet. s. 60
53 Lindberg, Ingemar (1999) Välfärdens idéer
54 Socialvetenskaplig tidskrift Svensk välfärd under 100 år nr 2-3 2003
55 Christiansson, Elisabeth (2002) “Inre mission och socialt hjälparbete”, Svensk Kyrkotidning nr 35 ss. 396-402
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England och Tyskland. Ett annat exempel är Samariterhemmet, vars grundare Ebba Boström mötte evangelikala protestantiska rörelser under sin
vistelse i England i slutet av 1870-talet.56 De diakonala institutionerna
som de olika sällskapen startade arbetade ofta avantgardistiskt, varseblev
och upprördes över sociala behov och formerade sociala insatser och vårdformer.
Men för kyrkans del medförde 1862 års klyvning av den gamla sockenstämman i två, en kommunal- och en kyrkostämma, att samhällets
omsorgsfrågor inte längre låg direkt på församlingarnas bord.57 I och med
att andra samhällsinstitutioner växte fram vidgades ansvaret för den samhälleliga omsorgen. Konturerna av "de tre systrarna" syns ofta gå i varandra. I Västervik finansierades under de första tjugo åren diakonissan av en
enskild förening, Sjukvårdsföreningen, med bistånd från staden.58
Sedermera övertog församlingen anställningen med understöd av en syförening, Diakonikretsen.
När folkhemmet byggdes ut väcktes en oro för att syster Socialt arbete
skulle bli ytlig och mekanisk, att hon inte skulle se en nödställd broder i
den hjälpsökande. Kyrkoherde Thysell i Norrköping frågade sig om inte
kyrkans viktigaste uppgift var att medverka till att socialvården "erhåller
goda personliga krafter med tjänaresinne och att överhuvudtaget ingjuta
diakoniens anda i det samhälleliga hjälparbetet".59
Men syster Diakoni föreföll alltmer gammal och alltmer mossig.60 En politisk ståndpunkt var att vård ska ges utan religiösa förtecken. Det talades
om diakonins kris när det vi idag kallar primärvården expanderade och de
sjukvårdsutbildade diakonissornas arbetsuppgifter minskade. Därför förändrade man på 1960-talet vissa diakonitjänster till att bli församlingskuratorer (till exempel i Borås) och startade diakonicentraler. Till Norrköpings
S:t Johannes församlingshem inbjöds en marskväll 1962 stadens socialarbetare.61 Den tillresande kyrkliga talaren frågade retoriskt om diakonin i
dagens läge ansågs överflödig. Förutom artiga försäkranden från barnavårds- och nykterhetsnämndens företrädare om att så inte var fallet, note-

56 Koivunen Bylund, Tuulikki (1994). Frukta inte, allenast tro, Ebba Boström och Samariterhemmet 1882-1902
57 Ivarsson, Henrik (1959). Kyrkan och diakonin
58 Qvarnström, Allan (1957) ”Tillbakablick på gångna år” Linköpings stifts julbok Diakonissan som omnämns
kan ha hetat Nanny Pettersson, verksam runt 1920-talet
59 Thysell, Sam. (1944) ”Kyrkan och diakonien” Linköpings stifts julbok
60 Wiking, Bo Sture (1946) ”Diakoniens kris och förnyelse” Linköpings stifts julbok
61 Norrköpings tidningar 13 mars 1962 “Diakoni och socialvård behöver varandra”
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rade Norrköpings tidningars utsända särskilt en kriminalassistents svar.
Han "bekände" att han först denna kväll fått vetskap om vad diakoni var,
och tyckte att kyrkan mycket väl hittills lyckats kamouflera vad som låg
bakom det begreppet. Kanske var det ett tecken på att syster Diakoni inte
hade en självklar plats i kyrkan heller.
I Linköpings stiftsbok som det stormiga året 1968 hade rubriken "En tjänande kyrka" efterlystes, som ett tidens tecken, "diakonihus"62. I ett alltmer specialiserat samhälle måste man ha både läkarens, kuratorns,
prästens, diakonissans och den tjänande vardagskristnes insats för att möta
nöden. I det moderna samhällsbygget stod Syster Diakoni och ropade på
sina systrar. Tydligt var hon nu ett enbart ett komplement till de övriga, i
princip avtackad av statsrådet Alva Myrdal vid diakonins riksmöte i Gävle
hösten 1971. Regeringens taleskvinna konstaterade att alla som gjort en
pionjärinsats vid övergångar naturligt känner en dubbelhet; stolthet över
vad som uträttats, besvikelse över att inte längre ha ansvaret. Detta måste
vi förstå, och tacksamt förstå, menade statsrådet.63
Kanske behöver syster Diakoni inte vara orolig. De personligheter man
har vuxit upp med har också präglat en. I och med den omarbetade sociallagstiftning som Socialtjänstlagen från 1980 innebar tackade en biskop
Gud för sekulariseringen, i meningen att det i ett lands lagstiftning kunde
inarbetas så många kristna värderingar!
Så skulle kanske historien kunnat sluta. Men lagstiftning omarbetas, i kärva tider är
också generositeten knappare, och även samarbetsklimatet i samhället har förändrats. "Marknaden" har gjort sitt intåg i välfärdsdebatten, Svenska kyrkan är inte
längre statstjänsteman och "non-profit" blir tillsammans med fenomenet "social
ekonomi" nya arenor att beträda. Men likväl har de tre systrarna, med sina olika
karaktärer och accenter, alltjämt ett uppdrag. Världen tycks vara sådan att den ständigt behöver lagas.64
På detta mycket rapsodiska sätt vill vi med bilden av tre systrar teckna den diakonala rörelsens historia. Denna kan inte beskrivas utan att ses tillsammans med det vi
idag benämner socialt arbete och omvårdnad. De sätt att organisera som vi har idag,
med olika huvudmän, vet vi kommer att förändras. Organisationer är ju bara redskap för att fördela resurser och utföra arbete.65
62 Myrgård, Bengt O. (1968) ”En tjänande kyrka – mitt i samhället” Linköpings stiftsbok
63 Myrdal, Alva (1972) “Samhälle-Samfund-Individ”, Diakoni i 70-talet
64 Alternativt uttryckt, med Gustaf Wingrens terminologi:Frälsning är återställelse av skapelsen – recapitulatio,
se Håkansson (2001) s. 232
65 Risken är dock att samlade resurser blir förvaltade som ett egenvärde och allt mindre flexibla.
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diakoni och kyrka
Det diakonala uppdraget har alltså antagit olika skepnader genom tiderna.66 Det har
varit mer eller mindre centralt i kyrkans organisation, ibland tydligt marginaliserat.
Den praktiska omsorgen har också präglats av kyrkans roll i samhället. Den tidiga
kyrkans kamp för överlevnad förde med sig en betoning av solidaritet och tillhörighet. I det medeltida hierarkiska samhället förstärks rollfördelningen mellan givare
och mottagare, med allmosegivandet som en viktig del av kristenlivet. När socknarna växer fram blir kyrkoledningens ansvar de boende inom ett geografiskt område. Det diakonala uppdraget har därmed inte låtit sig begränsas. Diakonisällskapen
under 1800-talet kan bland annat beskrivas som en kyrkokritik.
I det gamla enhetssamhället där alla var döpta och nåddes av det predikade Ordet
kunde hela vardagslivet tolkas som diakoni. Men hur är det när kyrkan inte omfatttas av alla? Kan man förenklat säga att när kyrka och nation var ett var alla kallade
att vara diakoner?67 Men kan man i ett mångkulturellt samhälle uttala den förväntan på den som bär en annan tro? Kan kyrkan göra anspråk på att benämna alla
utförda goda gärningar som varande diakoni?
I nutiden framställs kyrkan på flera håll som ett sakrament för världen.68 I ett
samhälle där kyrkan inte längre omfattar allt och alla, faller det sig lättare att uppfatta kyrkan som "en gemenskap som fungerar som tecken och ett instrument för
Kristus".69 Inte minst i ekumeniska sammanhang betecknas kyrkan som diakonia,
en tjänande gemenskap.70 I denna integrerade syn kan man ändå känna behovet av
att göra en åtskillnad. Det finns diakoni som gäller församlingens inre uppbyggnad
och solidaritet mellan lokala kyrkor - över hela världen - å ena sidan. Och å andra
sidan kyrkans och enskilda troendes karitativa uppdrag att på barmhärtighetens
grund "lindra och förhindra all nöd och allt världens elände"71.
Dialektiken mellan diakonia (tjänst för uppbyggandet av kyrkan) och caritas (barmhärtighetens och kärlekens tjänst åt hela världen, kristna eller
inte) sammanhålls i kyrkans sakramentalitet.72
Denna dubbelhet grundar sig bl.a. på att man omvärderat synen på den fornkyrkliga diakonia - att det inte var någon filantropi à la 1800-tal, utan en dimension av
66 Se Brodd, Sven-Erik. (1997) “Diakonin genom kyrkans historia”, Diakonins teologi ss 11-44
67 Wingren, Gustaf Reformationens och lutherdomens ethos, s. 138, citerad i Håkansson, Bo (2001)
Vardagens kyrka Gustaf Wingrens kyrkosyn och folkkyrkans framtid ss 232-239
68 Brodd hänvisar bl.a. till Kyrkornas Världsråds generalförsamling i Canberra 1991. Se också Kyrkan som
sakrament: En rapport om kyrkosyn. Svenska kyrkans centralstyrelse och Stockholms katolska stift 1999,
eller Håkansson, Bo (2001)Vardagens kyrka som gör en genomgång av olika kyrkosynsbegrepp och debattörer.
69 Brodd (1997) s. 39
70 Brodd (1997) s.15
71 Brodd (1997) s.40
72 Brodd (1997) s.40
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hela kyrkan. Därmed tillhör inte det diakonala uppdraget någon kyrkans frivilligsektor som kan undvaras, utan ett nödvändigt uttryck för kyrkans liv. Sambandet
mellan diakoni och nattvarden, eukaristin, tydliggörs i synen att diakoni har sin
källa i liturgin och mässan. I Kyrkornas världsråd73 lånas ett ortodoxt uttryck för
detta; liturgin efter liturgin74. Liturgin fortsätter i vardagen genom ett praktiskt
arbete för en mer rättvis fördelning av resurserna både lokalt och globalt. Detta kan
utföras både av kyrkan som kollektiv i olika sammanhang och av enskilda människor i deras vardagsgärning. Kristi kropp blir påtagligt konkret i nattvardens bröd
och vin, mat och dryck som livets grundläggande förutsättningar. Kyrkans budskap
koncentrerat i mässan kan översättas till att dela liv och möjligheter till liv. Då är
kyrkan också diakoni.

att tolka sitt uppdrag
Eftersom det diakonala uppdraget kan uppfattas på många olika sätt, måste idéer
och synsätt artikuleras för att kunna diskuteras, både inom församlingen och i
mötet med andra grupper och organisationer. Idéer måste brytas mot varandra och
hanteras för att ett fruktbart arbete ska kunna ta form. Tolkningen av uppdraget
kan formuleras som en arbets- eller verksamhetsidé. Vi kan ta Stadsmissionen i
Stockholm som exempel. Stadsmissionens verksamhetsidé är "att utifrån en kristen
människosyn komplettera och utmana samhällets insatser för utsatta grupper och
individer"75. Det innebär enligt en av Stadsmissionens verksamhetschefer, att ett
gott resultat är att väcka opinion.
… och vara väldigt tydliga i vad vi ser i våra verksamheter gentemot politiker och privatpersoner.(---) Att kunna vara tydlig med att bakom varje
statistisk siffra så finns det en individ som mår förskräckligt.76
Det innebär också att kunna bli utsatt för kritik. Stadsmissionens företrädare är
medvetna om detta och har valt, utifrån sin verksamhetsidé, att ta ställning.
Enligt Kyrkoordningen från år 2000 är diakoni tydligt en dimension i kyrkans
uppdrag. Begreppet definieras inte utan det är upp till varje församling att formulera sin syn på diakoni och hur man vill organisera sitt diakonala arbete.
Den lokala församlingens uppgift är att vara kyrka, Kristi kropp, på sin plats på
jorden. Formuleringen av församlingens grundläggande uppgift bör präglas av den
lokala verkligheten.Då blir den kontextuell och därmed unik, ett uttryck för “lokal
73
74
75
76

Brodd refererar till Kyrkornas världsråds generalförsamling i Canberra 1991
Se Parenmalm, Pernilla (2003) I Guds tjänst, prästmötesavhandling för Linköpings stift
Årsredovisning 1997 Sällskapet Stockholms stadsmission
Linde, Stig (2001) Utfall och framgångsmått i två socialt inriktade frivilligorganisationer.
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LINKÖPINGS STIFT har
erbjudit församlingarna ett
material för arbetet med
församlingsinstruktionen.
Studiehäftet "I RÖRELSE"
innehåller sex punkter som
en struktur för bearbetning. Den första av dessa
har rubriken "Världen vi
lever i" och innehåller
både samtalsfrågor och
faktafrågor om befolkning,
samhällsstruktur och framtidsutsikter. "När en församling ska reflektera över
sin grundläggande uppgift
är det nödvändigt att göra
detta utifrån hur den egna
orten eller bygden ser ut
och hur människorna lever
där".(s.4)

teologi” i praktiken.Församlingsinstruktionen har därför ibland även kallats församlingens identitetshandling.
Kyrkoordningen ger Svenska kyrkan en utmaning att arbeta med sitt uppdrag på
bred bas. "Delaktigheten i de döptas och troendes allmänna prästadöme förenar alla
i församlingen, vigda och icke-vigda."77 Detta är i linje med tanken att församlingsinstruktionen ska vara en process där så många som möjligt deltar.78 Har man varit
med i formuleringen av uppdraget är det också lättare att ta sin roll i förverkligandet. Processen i sig kan ses som ett resultat.
Vid en genomläsning av församlingsinstruktioner i Linköpings stift ser vi att
många församlingar har gjort en omvärldsbeskrivning.79 Ofta återger man kommunal statistik och bygdehistoria. Det är dock sällan man kan tala om en analys.
Påfallande få redovisar en reflektion om hur situationen på orten, i bygden, eller
samhällsförändringar i stort, inverkar på församlingens mål och arbete. Hur de
lokala sociala behoven påverkat församlingens prioriteringar framgår sällan.
Vad skrivs i församlingsinstruktionerna om diakoni? I de många mindre församlingarna, vilka utgör cirka 80% av vårt material, beskrivs det diakonala uppdraget
på en övergripande och diffus nivå. Diakoni beskrivs som en individuell beredskap
och förmåga, gärna uttryckt i spontana medmänskliga insatser. Flera ser behovet av
ett organiserat arbete, ofta på frivillig bas. Ibland är det bara önskemål, och några är
också osäkra om diakoni alls ska organiseras. Är det så att i de mindre församlingarna med färre personella och ekonomiska resurser går krafterna till stor del åt till
att upprätthålla gudstjänstlivet och församlingsstrukturerna?
Större församlingar, en mindre del av vårt material men med en stor del av den
samlade folkmängden, har tydligare konkretiserat sin tolkning av det diakonala uppdraget. Deras församlingsinstruktioner är också mer omfattande och har ofta en mer
bearbetad omvärldsbeskrivning. Medvetenheten om marginaliseringen i samhället
finns framför allt i förortsförsamlingarna. Där kan man ana att den bild statistiken
visar om ohälsotal, utländsk bakgrund och arbetslöshet blir en del av den lokala
identiteten. I större församlingar har man resurser till att specialisera olika funktioner, bland annat kan diakonbefattningar ha olika inriktning. Målgrupper, handlingsplaner, insatser och ansvar formuleras mer eller mindre tydligt.
Samverkan tas upp i flera fall och anbefalls i vissa församlingars mål. Det diakonala arbetet är ett viktigt gränssnitt i förhållande till andra samhällsaktörer. Här kan
man möta förväntningar som går utöver vad den enskilde diakoniarbetaren och den
77 Kyrkoordningen Inledning till andra avdelningen
78 se ”I RÖRELSE” – vår församling idag och i framtiden. Linköpings stift 2001
79 Vi har läst de 143 stycken församlingsinstruktioner som i september 2003 var inkomna till domkapitlet.
(I stiftet finns 215 församlingar.)

enskilda församlingen har beredskap och kompetens för. Det kan synas märkligt att
det är i de större församlingarna man oftare omnämner samverkan med andra församlingar i diakonala frågor, och inte i de mindre.
Eva Jeppsson Grassman antyder i sin studie av samfundens sociala insatser i
Uppsala en vilsenhet i Svenska kyrkans församlingar. Ökade förväntningar och det
nya regelverkets frihet "ger möjligheter, men medför också svårigheter när det gäller
att formulera en inriktning för arbetet och prioritera".80
Det finns skäl att diskutera huruvida denna vilsenhet är en oförmåga, ovana eller
en sund tveksamhet inför en inte given framtid. Behoven kan tyckas oändliga, resurserna begränsade. Likväl förväntas det, av individer och organisationer, att val görs
och beslut fattas. Risken är annars att någon annan väljer, att något annat styr prioriteringarna. Det ligger en makt och ett ansvar i att ha resurser att fördela. Kan man
kalla det oansvarigt att först möta de behov som starkast tränger sig på? Åtminstone
om det innebär att det tar merparten av ork och resurser.
En sådan form av diakoni kan aldrig vara annat än reaktiv. Pro-aktiv diakoni förutsätter ansvariga prioriteringar, vilket innebär att en del måste
väljas bort, och att möta kritik för detta. Men har prioriteringen skett på
ett ansvarsfullt sätt kan man också ge skäl för de val som man gjort, väl
medveten om att man ibland kan göra felaktiga val och ibland inte säkert
kunna avgöra vad som är rätt eller fel i en bestämd situation, men ändå
inte undandra sig ansvaret att välja och att välja bort.81
Nyfikenheten gentemot de församlingar vi ska studera kan formuleras i frågor
såsom: Vilken förståelse av "diakoni" framträder i dokument och verksamhet?
Man kan också fråga i vilken grad, och hur, svarar församlingarna an mot omvärldens behov och förväntningar. Det är, om man skrapar på ytan, en svår fråga att
svara på. I svaret ryms värderingar om vad diakonalt arbete ska åstadkomma och
vad kyrkan ska ta för roll i denna tid på denna plats.

80 Jeppsson Grassman, Eva. (2001) Socialt arbete i församlingens hägn s. 185-186
81 Smedberg, Ninni & Ahlstrand, Kajsa (2003) “Håll samman periferi och centrum!” Svensk Kyrkotidning nr
11/12 ss. 139-142 Artikeln är skriven efter ett rådslag om diakoni inom Lutherska världsförbundet i Sydafrika
2002

Kyrkoordningen 57 kap
§5:
För varje församling ska
det finnas en församlingsinstruktion. Denna skall
utarbetas av kyrkoherden
och kyrkorådet i församlingen i samråd med domkapitlet. Instruktionen
skall innehålla
1. de regler för församlingen och församlingens
verksamhet som domkapitlet får besluta om enligt
bestämmelser i denna kyrkoordning,
2. ett pastoralt program
för församlingens grundläggande uppgift att fira
gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni
och mission,
3. en redogörelse för församlingens verksamhet
på teckenspråk samt på
samiska, finska och andra
språk,
4. regler om fortbildning
för personal som arbetar
med gudstjänst, undervisning, diakoni och mission,
och
5. en redovisning av församlingens samverkan
med andra församlingar i
personalfrågor.

diakonalt arbete
Men det diakonala arbetet då? För diakoni är ju inte minst arbete.
Diakoni är också ideal, ideologi, teologiska och personliga förhållningssätt
och mer ändå, men det är som arbete - ett svårt, ofta mycket kvalificerat
och framför allt viktigt arbete - som diakonin framträder i kyrkan och
samhället. Det är som arbete människor möter och berörs av diakonin.82
Eva Jeppsson Grassman konstaterar i sin studie att "Storlek har betydelse". Antalet
anställda och frivilliga medarbetare och graden av frivilligt församlingsengagemang
har betydelse för vilka sociala verksamheter som en församling erbjuder. Detta både
för hur många verksamheter och vilka typer av insatser som erbjuds, oavsett samfundstyp. Ju fler insatser, desto fler insatstyper.
Resultaten visar också att församlingarna med fler anställda i större utsträckning
erbjuder professionellt profilerade insatser, såsom rådgivning, samtalsgrupper, och
ekonomiskt bistånd.
Frivilligheten har också betydelse för inriktningen på verksamheterna: ju
högre grad av frivilligt deltagande desto mer verksamheter i "folkrörelseform" - studiecirklar, hobbyverksamhet, rekreation och lägerverksamhet.83
Församlingsarbete kan också vara expertarbete, och då i synnerhet vad gäller sorg,
kris och själavård.84 Undersökningen visar att Svenska kyrkans församlingar i
Uppsala har färre frivilliga medarbetare i de sociala verksamheterna än andra kyrkor
och samfund. Antalet frivilligt aktiva tenderar dock att öka ju fler som kan organisera den sociala frivilligheten. Studien visar också på ett utvecklingsmönster så att "det
finns en koppling mellan förändring och ökad professionalisering, snarare än en förändring mot ökad inblandning av frivilliga och mot skapande av församlingsstärkande nätverk för att möta välfärdsbehov."85
Författaren hävdar att Svenska kyrkan befinner sig i ett vägskäl när det gäller
utformningen av sin egen roll bland välfärdsaktörerna.86 Ska kyrkan stärka församlingsgemenskapen genom nätverksbyggande med folkligt engagemang? Alternativt
bli en tydligare utförare av service, en expertkyrka för välfärdens praktik och
ideologi?

82
83
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86
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Alwall, Jonas (2001) “Skarven mellan diskurs och verklighet” Svensk Kyrkotidning nr 50/51
Jeppsson Grassman, E. (2001) Socialt arbete i församlingens hägn s.115
Jeppsson Grassman, E. (2001) s.85
Jeppsson Grassman, E. (2001) s.185
Jeppsson Grassman, E. (2001) s.118

I andra samfund än Svenska kyrkan är relationen mellan anställda och frivilliga mer
mångfacetterad. I församlingar med få anställda bärs verksamheten upp av frivilligt
aktiva medlemmar. Jeppsson Grassman karaktäriserar "det sociala" som en
gestaltning av församlingslivet genomförd av medlemmarna, där gränserna
är flytande mellan religionsutövning, samvaro, fritidssysselsättning, nätverksskapande och socialt stöd.87
Församlingsdiakoni har således många dimensioner. Vi har här argumenterat för att
det diakonala arbetet inte bara ska ses i sitt görande, utan bör förstås som en process
formad av flera faktorer såsom kyrkosyn, samhällskontext, uppdragstolkning och
tillgång till resurser.

87 Jeppsson Grassman, E. (2001) s.116
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SAMVERKAN, VAD ÄR DET ?

När vi ska studera hur olika samverkansprojekt, eller samverkansinitiativ, mellan
församling och andra aktörer i lokalsamhället utformas uppstår frågan: vad menar vi
med "samverkan"? Och, inkluderat i den frågeställningen, vilka förutsättningar och
drivkrafter kan vi ana under ytan?
Det finns en fara med begreppet samverkan. Ordet används vidlyftigt, är oprecist
och kan vara laddat med värden.88 Samverkan syns i debatten som lösningen på
många samhällsproblem, inte minst i besparingstider. Så - för tydlighets skull denna boks syfte är inte att propagera vare sig för eller emot samverkan. Vi vill att
denna studie snarare ska fungera som ett underlag för reflektionen om varför och
hur.
Som ett led i denna strävan, låt oss gå till litteraturen och söka vad som sagts om
församlingens samverkan med andra aktörer i lokalsamhället.

varaktighet och syfte
Ofta använder vi samverkan i betydelsen "arbeta tillsammans". I betydelsen ligger
någon slags relation som etableras mellan minst två aktörer; organisationer, avdelningar, handläggare. Men vilken karaktär har denna relation? För att vi ska kalla det
"samverkan", vilken
1. varaktighet ska den ha
2. vilken grad av formalisering
3. och ska man ha kommit överens om gemensamma mål och syften?89

88 Ex. prop 1981/82:97 s. 44 där det dåvarande statsrådet uttrycker tilltron till samverkan mellan olika vårdområden som tidens lösen.
89 Se vidare Mallander, Ove (1998) ”Samverkan” i Denvall, Verner och Jacobsson, Tord (red) Vardagsbegrepp i
socialt arbete ss. 133-156
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I bakgrunden finns ofta, men inte nödvändigtvis, en föreställning om en arbetsfördelning utifrån skilda men kompletterande uppdrag och kompetenser.
Ett annat sätt att beskriva och tänka kring samverkan utgår från utbyte av resurser.90 Dessa resurser kan vara materiella, men också handla om kunskap och information. Tänker man vidare på det sättet kan det också handla om att man kan få
status och legitimitet av att samverka med vissa andra.

församlingens samverkan - om vad och med vem ?
När vi ska hantera begreppet "samverkan" bör vi tänka oss flera nivåer eller dimensioner. Detta betonas i Anders Bäckströms undersökning av relationen mellan den
kommunala socialtjänsten och församlingen.91 Däri framkommer förväntningar på
Svenska kyrkan. Dessa har att göra med kulturtradition men också med värden som
tröst och tillit i situationer av osäkerhet. Undersökningen visar vidare att relationsytorna mellan de båda institutionerna är olika
beroende på om frågan avser en lokal befolknings relation till kyrkan som
traditionsbärare och trygghetsfaktor eller om frågan avser en faktisk samverkan på organisationsnivå eller om frågan avser en individuell kunskapsnivå. Resultatet kan tolkas så att relationsbilderna går in i varandra på det
nationella planet, för att skilja sig åt på det organisatoriska och det professionella planet.92
Det finns förväntningar på kyrkan på en allmän övergripande nivå, medan samarbete ska förverkligas på dels en organisatorisk nivå, dels på det individuella planet.
Detta gör ibland frågan om samverkan svårgripbar, då den kan röra sig på flera
nivåer samtidigt. För denna studies del kommer vi att röra oss på det organisatoriska och det individuella planet.
Möjligheterna att bli en aktör inom välfärdssektorn har på en ganska kort tid förändrats drastiskt. Svenska kyrkan har nu legal grund för att bli en aktör på välfärdsarenan, där idag sådana icke vinstdrivande aktörer välkomnas. Jeppsson
Grassman återger en passus från SOU 1997:55:
"Genom att ge människor andligt stöd, inspirera människor att öka sin
etiska medvetenhet och genom att effektivt lösa sociala problem [Jeppsson
Grassmans kursivering] kan trossamfunden bidra till harmonin i vårt demokratiska samhälle."93
90
91
92
93
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Se t.ex. Olsson, Lars-Erik (2000) På olika villkor samverkan mellan kommun och frivillig organisation
Bäckström, Anders. (2001) Svenska kyrkan som välfärdsaktör i en global kultur
Bäckström, A. (2001) s 86
Jeppsson Grassman, Eva. (2001) Socialt arbete i församlingens hägn. s.45

I studien av samfundens sociala insatser i Uppsala beskriver de intervjuade medarbetarna från Svenska kyrkan större förändringar än medarbetare i övriga samfund.94
Församlingarna möter större problem och behov; sociala, ekonomiska och andliga.
Det är värt att notera att det var de stora församlingarna som i störst utsträckning
uppgav att det sociala/diakonala arbetet hade ökat under 1990-talet.95 Omvärlden
tycks "räkna mer" med kyrkan, vilket ligger i linje med de förändrade ansvarslinjerna i välfärdssamhället.96 Men församlingarna i studien tycks också på eget initiativ intensifierat sitt sociala arbete, och då inte bara som ett svar på omvärldens förväntningar. Jeppsson Grassman menar att förändringen också motsvarar förväntningar inom den egna organisationen. I storstadsförsamlingar kan "samverkan" vara
ett nyckelord.97
Samverkan är ordet som tydliggör önskan och ambitionen att föra Svenska
kyrkan (och inte minst det diakonala arbetet) in i en tätare relation till det
omgivande samhället och dess företrädare inom kommun, landsting
etcetera.98
Svenska kyrkans församlingar har dock inte i någon större utsträckning tagit på sig
rollen som utförarorganisation eller entrepenör på uppdrag från det allmänna.99 Här
har till exempel Frälsningsarmén en annan tradition med institutioner för bostadslösa och människor med missbruksproblem.

legitima samverkansuppgifter
Bäckström noterar i sin ovan nämnda studie en stor samstämmighet om den
kommunala socialtjänstens och församlingens gemensamma samverkansområden.
Undersökningens syfte var att söka klargöra vilka samverkansområden som ägde
legitimitet i parternas ögon. Sammanställningen visar att samverkan främst bör gälla
barn och ungdom i riskzon, med normförmedling och preventiva insatser. Individer
och orter som drabbas av kris, olycka och död är inte oväntat självklara samverkansområden, liksom det finns ett gemensamt ansvar kring åldrande och ensamhet.
Finns det sociala problemområden där kyrkan inte bör vara verksam? Svaren från
båda institutionernas företrädare blir "i princip inte", men med flera reservationer.
Även om, som två präster svarat, intet är främmande för Gud, menar flera försam94 Jeppsson Grassman, E. (2001)
95 Jeppsson Grassman, E. (2001) s. 144
96 Jeppsson Grassman, E. (2001) s. 185
97 Engel, Charlotte (2002) För en ny tid. Förskjutning eller förnyelse – en inventering av diakonins dilemma
98 Engel, C. (2002) s. 17
99 Se dock Thidevall, Sven Samma uppdrag, nya utmaningar i Engvall, Urban (red) Gemensamt hushåll, Mitt i
församlingen 2002:1, samt Engvall, Urban (red) Kyrkans kroppsspråk, Mitt i församlingen 2003:3.
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lingsföreträdare att församlingarnas knappa resurser måste medföra prioriteringar.
Bristen gäller också graden av professionalitet när det gäller svåra sociala problem
såsom drogproblem. Socialtjänsten har det huvudsakliga ansvaret och dess företrädare är överens med församlingens om att kyrkan skall komplettera samhällets
socialtjänst där socialtjänsten inte räcker till. I synnerhet i frågor där kyrkans kompetens blir särskilt tydlig.
För att få en bild av Svenska kyrkans prioriteringar i detta avseende genomfördes
en nationell enkätundersökning 1995. Där ställdes frågor till ett urval av pastorat i
riket inom vilka områden pastoratens samverkansinsatser görs.100 Samverkan tycks
främst vara informell till sin karaktär, enligt de svarande pastoraten. Det syns en
skillnad mellan stad och landsbygd. På landet spelar de informella kontakterna en
större roll när erfarenhet och information från olika områden i samhället blir tillgängliga genom ett naturligt vardagligt kontaktnät.
I den mer anonyma staden tillskrivs formell samverkan en större betydelse än på
landsbygden.101
Relationen mellan kyrka och skola är gammal, men fortfarande påtagligt aktuell:
67% av de svarande pastoraten angav att samverkan fanns. Nästan lika stor är relationen till hemtjänsten, 61%, medan kontakten med socialtjänsten omfattades av
50% av pastoraten. Samverkan med frivilligorganisationer som Röda Korset och
Rädda Barnen förekom i 48% av de svarande pastoraten. Hur tät, eller omfattande
denna samverkan är vet vi dock inte.
En sambandsanalys av enkätsvaren visade att pastoraten uppvisar olika
samverkansprofiler102.
INRIKTNING 1

INRIKTNING 2

Socialtjänst

Skola

Polis

Arbetsplatser

Invandrarmyndighet

Idrottsorganisationer

Frivilligcentral

Pensionärsorganisation

Hemtjänst

Frivillig organisation, t ex Röda korset

Handikapporganisation
Primärvård

100 Engel, Charlotte, Bromander, Jonas. & Linde, Stig. (2001) Församlingsdiakoni.Inventering av diakonin inom
Svenska kyrkan (stencil)
101 Engel C. m.fl. (2001) s.49
102 Engel C. m.fl. (2001) s. 49
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En tänkbar tolkning av det sätt på vilket de olika områdena inordnat sig, är att tala
om samverkan utifrån "kris" respektive "friskvård/förebyggande insatser". Den första kolumnen handlar i hög grad om att kyrkan samverkar med myndigheter och
organisationer som har till sitt främsta syfte att råda bot på etablerade problem.
Samverkans inriktning mot en mer problemorienterad sfär visar sig korrelera positivt med tätortsgrad. Ju större tätort, desto vanligare är samverkan med exempelvis
socialtjänst, polis och hemtjänst. "Samverkan på landsorten tycks i högre grad
inriktad på de mer allmänmänskliga sammanhangen med bland annat skola och
idrottsorganisationer som arbetsområde."103
Här pekas också på svårigheter:
 Bristen på en tydlig funktion att ha kontakt med på en officiell nivå när

någon samhällsinstitution söker samverkansrelation med kyrkan
 Den informella samverkans sårbarhet och personbundenhet
 Informell samverkan kan innebära att viktig verksamhet inte synliggörs,

och att organisationerna inte får tillgång till den kunskap samverkan har
genererat.104
Både inom socialtjänsten och i kyrkan finns det stora brister när det gäller kunskapen om varandras sociala insatser. Bäckström konstaterar att om inte de lokala
funktionärerna har ett privat intresse för kyrkliga eller socialpolitiska frågor, så
saknar i allmänhet representanterna för båda organisationerna mer ingående kunskap.105

"skola-vård-omsorg"
Det vi ser här ovan är att det diakonala arbetet i lokalsamhället relaterar till en sektor som på senare år ofta benämnts skola-vård-omsorg. Detta organisatoriska fält
beskrivs i engelskspråkig litteratur som "human service organizations".106 Det är
lite svåröversatt, men har på svenska kommit att benämnas människobehandlande
organisationer.107 Begreppet är en allmänt beskrivande term för de typer av offentliga och/eller icke vinstdrivande myndigheter och organisationer som har till uppdrag att arbeta med uppgifter och problem relaterade till områdena hälso- och
103
104
105
106
107

Engel C. m.fl.(2001) s.49
Engel C. m.fl.(2001) s.49
Bäckström, A. (2001) s. 83
Hasenfeld, Y. (1983) Human Service Organizations
Ett annat förslag kan vara ”människobetjänande”.
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sjukvård, utbildning och socialvård. Funktionärerna inom dessa ska skydda och/eller
gynna välfärden hos de människor de tjänar, eftersom verksamheternas "råmaterial",
lite brutalt uttryckt, är människor. Organisationerna inom detta fält anses ha vissa
gemensamma karaktärsdrag. För "human service organizations" är målen inte sällan
både tvetydiga och motstridiga.108 Effekterna av det arbete som utförs är ofta svåra
att förutsäga, och besvärliga att mäta. Arbete med människor kan karaktäriseras som
ett moraliskt arbete.109 Varje insats representerar ett moraliskt ställningstagande om
klientens/mottagarens sociala värde. Inbäddad i praktiken finns etiska frågeställningar: Behandlas människor som objekt eller subjekt? Hur ser vi på ansvaret för att
klienten är i den situation han/hon just är? Vilket inflytande har t.ex. patienten på
valet av behandling? Vem tar beslut om hur mycket av pengar, tid, expertråd etc
som klienten ska få tillgång till? Vilka ska prioriteras? Är det först i kön som gäller,
eller den som har störst behov?
Verksamheten inom människobehandlande organisationer har beskrivits som
mycket beroende av förändringar i omgivningarna. Detta har bland annat att göra
med arbetets moraliska karaktär och svårigheter att definiera måluppfyllelse.
Påverkan sker från samhället i stort och från organisationens nätverk. Ytterligare ett
kännetecken är att verksamheten inom dessa organisationer i hög grad är "könsmärkt". Kvinnor dominerar oftast i de direkta betjänande funktionerna inom organisationerna, medan män förekommer oftare i administrativa och ledande positioner.
Socialtjänsten är ett tydligt exempel där vi känner igen dessa kriterier.110
Detsamma gäller frivilligorganisationer med social inriktning. Det är mer tveksamt
att föra folkrörelser och liknande till denna kategori, men vi tycker att på flera
punkter stämmer kännetecknen in på det diakonala arbetet: måloklarheten, svårmätbarheten, oklara effekter, det moraliska inslaget, könsmärkningen.
Sociologer som försöker förstå sig på organisationer menar att känsligheten för
omgivningarnas bedömningar är större inom fält där det inte är självklart vem som
gör bäst ifrån sig.111 Om det är svårt att visa på resultat, blir det desto viktigare att
synas göra på rätt sätt. Den organisation som vinner omgivningens gillande ökar sitt
berättigande vilket sannolikt påverkar organisationens möjlighet att erhålla resurser
och handlingsutrymme. Just i samverkanssituationen är legitimiteten en känslig
fråga. Som exempel kan nämnas att Svenska kyrkan nog av många upplevs ha fått
en ökad legitimitet när det gäller samverkan med skolan, jämfört med för trettio år
108
109
110
111
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Det kan t.ex. både handla om stöd till frigörelse och kontroll.
Hasenfeld,Y. (1983) s. 5
Danermark, B. & Kullberg, C. (1999) Samverkan. Välfärdsstatens nya arbetsform s.58 ff
Ahrne, Göran & Hedström, Peter (1999) Organisationer och samhälle s.80 ff

sedan. Alltmedan det sannolikt inte anses berättigat att skolan samverkar med sekter
eller fascistiska organisationer.
Känsligheten för omgivningens bedömning gör att det sker en likriktning. Man
vill bedömas passa in i normen och anpassar sig därefter. Frågorna om jämställdhet
är en sådan norm där alla hedervärda organisationer bör, och enligt lagstiftningen
ska ha, jämställdhetsplaner och jämställdhetsansvariga. Likriktningen kan ske
genom lagstiftning, eller genom anpassning till trender. Målstyrning, kvalitetssäkring, införandet av managementtänkande i offentlig sektor m.m. är exempel på
detta. I ett organisatoriskt fält där det inte är givet vad som är bästa praktik, kikar
man gärna på den organisation som tycks framgångsrik, eller åtminstone "framåt".
En annan faktor som verkar likformande är professionalisering. Med det menar vi
att organisationer inom samma fält anställer personer med samma utbildningsbakgrund. Personalvetare är en gemensam kategori för större organisationer oavsett
inriktning. Socionomer är ett annat exempel som återfinns inom socialtjänst, sjukvård och kyrka. Personer med samma utbildning tenderar att ha liknande normsystem, likartade idéer om vad som präglar en god organisation och en tendens att
sluta sig samman i särskilda föreningar.112 Detta påverkar självklart organisationerna,
i synnerhet när dessa yrkesgrupper har en stark påverkan på organisationernas mål
och kultur. Det är också rimligt att tänka att det inverkar på benägenheten att samverka. En större likformighet kan göra det lättare att samverka då man har likartade
normer och yrkesspråk. Men blir man till sist för lika så kan konkurrensen skärpas
och egenarten måste betonas.
När vi ska fundera över samverkan mellan organisationer så är det klokt att ha en
blick på normer och trender som för ögonblicket är aktuella inom det fält man
befinner sig på.

utveckling av samarbete
I Jeppsson Grassmans studie från 2001 framgår att 2/3 av de intervjuade församlingarna tyckte att samarbetet med andra aktörer och samhällsorgan hade ökat
under de senaste åren113 .
En tydlig skillnad fanns mellan stora och små församlingar, där församlingar med
många anställda i större utsträckning uppgav att samarbetet hade ökat. I svaren
sades att kyrkan verkar vara mer accepterad. En röst menade att det inte var någon
större förändring i sättet att arbeta men att myndigheternas inställning har föränd112 Ahrne, G. & Hedström, P. (1999) s.86
113 Jeppssson Grassman, E. (2001) s. 155
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rats liksom omgivningens sätt att se på församlingen.114 Intresset för kyrkan uppfatttades ibland baserat på de frivilligt aktiva som den antas kunna mobilisera, något
som inte alltid ses lika enkelt från församlingens sida. De allmänt krympande resurserna kanske också skapar nya förutsättningar för samverkan, hävdade ett par av de
intervjuade:
"Samverkan fungerar bättre, eftersom klimatet förändrats i och med att
pengarna blivit mindre. Man har blivit mer öppen för varann."115
Hur ser då Linköpings stifts församlingars relationer till andra aktörer i lokalsamhället ut? Vilka varianter på "samverkan" kan vi finna? Och hur definierar församlingen, som organisatorisk enhet, och diakoniarbetarna, sin roll i detta samspel? Kan
man förutom samverkan också tala om motverkan, inverkan och påverkan? Och
hur ser vi på motsatsen till samverkan - är det tomrum, eller konkurrens?

vilka former för att "samverka" finner vi?
För att samla exempel på samverkan för vår Linköpingsstudie inbjöds inledningsvis
två grupper med diakoner. Tre diakoner kom från mindre landsbygdsförsamlingar
(citat hädanefter markerade med bokstaven M), och tre från större tätorter (markerade med bokstaven S). Vi har sedan kompletterat dessa med några enskilda intervjuer (ip1, ip2 etc), och från de tre studerade församlingarna.
De två grupperna av diakoner fick frågan vad de uppfattar som "typiska samverkanssituationer" i sina församlingars vardag. I svaren gavs följande exempel.
Först de tre exemplen från de mindre församlingarna:
 Äldreomsorg; fritidsverksamhet på servicehuset och samlingar med

gudstjänst i församlingsgården. Samverkanspart: kommunal äldreomsorg.
 Skol- och förskoleklasser inbjuds till visning, dramatiseringar och vand-

ringar, regelbundet inför de stora helgerna och även vid andra tillfällen.
Diakon och församlingspedagog bildar team för detta. Samverkanspart:
skola.
 Skola, en killgrupp med "strulnissar", diakon tillsammans med en fält-

assistent och en bildlärare. Samverkanspart: skola.

114 Jeppssson Grassman, E. (2001) ss 156-158
115 Jeppsson Grassman, E. (2001) s. 157-158
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I de större församlingarna gavs följande exempel:
 Väntjänst- och telefonkontakt; församling och flera föreningar i samver-

kan. Diakonen är koordinator, församlingens lokal är samlingspunkt. Ett
mindre ekonomiskt stöd utgår från kommunen. Samverkanspart: föreningar.
 Samarbete med Röda korset, ytterligare en frivilligorganisation och för-

samlingen. Öppet Hus med asylsökande. Ingen samverkan med
Migrationsverket. Diakonen initierade samverkan i och med ett utredningsuppdrag från församlingen. Samverkanspart: föreningar.
 Att bistå människor med att söka hjälp i rätt instans; informera, upp-

muntra, visa vägen, förespråka. Samverkanspart: olika myndigheter.
Vi har också besökt två församlingar som utgör exempel på samspel mellan församling och annan organisation som har särskild aktualitet. Linköpings Ryds församling
har sökt samverkan med familjecentralen i området. Familjecentraler tycks vara en
arbetsform under utbyggnad i landet. Strävan är att göra stödresurser tillgängliga för
småbarnsfamiljer, med företrädare för barnavård, socialtjänst och pedagogisk personal, ofta på en Öppen förskolas grund. I vilken grad församlingar runt om i landet
är involverade är outforskat.116
Arbetskooperativet Moroten i Vadstena är ett exempel på den så kallade sociala
ekonomin.117 Svenska kyrkan kan anses vara en del av denna "tredje sektor", men
formerna för detta är inte givna. Artikeln om "Moroten" visar ett exempel.

DIAKONEN PÅ FAMILJECENTRALEN I RYD

(Artikeln har publicerats i Linköpings Stiftsblad nr 7 2003.)
I Ryd, en stadsdel i Linköping, finns familjecentralen Solkatten. Till familjecentralen inbjuds
alla förskolebarn med sina föräldrar. Man behöver inte anmäla sig utan kan komma och gå
som man vill under öppettiderna, måndag till fredag.
I grunden är familjecentralen en öppen förskola med två förskollärare. Men nu finns också
barnavårdscentralens sköterskor som har ett rum för vägning av de nyfödda, en socialsekreterare erbjuder råd och stöd två gånger i veckan och två språkpedagoger har svenskundervisning i olika former. Man har också en psykologresurs knuten till familjecentralen
och - en diakon.

116 I Örebro och Eskilstuna finns familjecentraler i församlingarnas lokaler.
117 Se vidare Smedberg, Ninni (2003) Social ekonomi något för kyrkan? Engvall, Urban (red) Kyrkans kroppssspråk Reflektion om diakonalt arbete. Mitt i församlingen 2003:3 Nämnden för kyrkolivets utveckling)
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Marie Johansson från Mikaelskyrkan finns på familjecentralen en till två gånger i veckan
och finns representerad med ett foto på tavlan med familjecentralens resurspersoner.
"…för dig som önskar kontakt med Svenska kyrkan för stödjande samtal eller hembesök",
står det i familjecentralens gula folder.
– När man är enda diakon i en församling så jobbar man ju själv med allt. Här i
Ryd är vi tre; en diakoniassistent och två diakoner. Så vi har olika inriktningar i
det utåtriktade arbetet. Jag jobbar mot barn och familj, Elisabeth inriktar sig på
studenter och Karin på de äldre.
Ryds församling beskriver sig vara en församling präglad av öppenhet och hemkänsla, och
använder följande bild:
"Den bibliska bilden av saltet som ger maten sälta kan fungera som en bild för
Mikaelskyrkan som folkkyrka i Ryd. Saltet är något eget men kan ändå inte skiljas från maten. Det är utspriddheten i och sammanhanget med världen som är
poängen."
– Vi har sedan många år jobbat upp ett utåtriktat arbete i Ryd. Och vår nye kyrkoherde backar upp det; vi måste arbeta utanför kyrkans väggar! Vi ska finnas
där människorna finns.
I församlingsinstruktionen står det under rubriken Handlingsplan för hjälpsökande att
"Målet är att hjälpa berörda människor att hamna rätt så att de får den hjälp
som finns att få och att samverka med berörda institutioner."
När Marie började i Ryd för snart två år sedan så sökte hon upp familjecentralen.
– Så är det, vi måste söka upp. Jag säger vem jag är och att jag vill vara med.
Man har inom familjecentralen haft kursdagar ihop för att lära känna varandra.
– Socialsekreteraren och jag har lite lika uppgifter.
Marie menar att det är en stor vinst att man lär känna varandra; BVC, socialsekreterare,
språklärare och förskollärare.
– Vi som är här i Ryd. Jag upplever att de tycker att det är väldigt positivt, och
naturligt, att kyrkan finns med.
Men det tar tid att bygga relationer.
– Det kan vara svårt att förklara vad en diakon kan göra. Fast oftast har man ju
en uppfattning om kyrkan. En hel del frågar om dop när jag är där. Och att jag
har tystnadsplikt. Jag är faktiskt förvånad över att mammor pratar så öppet om
sitt.
Marie pratar med intensitet om hur hon ser många starka mammor som kämpar och månar
om sina barn, trots dålig ekonomi och andra svårigheter.
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Marie berättar att hon i ibland följer med familjer till familjecentralen för att visa vad det är,
och ibland händer det motsatta, människor hittar församlingens sammanhang.
– Då är det roligt att kyrkan också kan erbjuda läger.
Marie håller just på att ta emot anmälningar till läger för familjer, där förstås familjer från
familjecentralen är intänkta.
– Det jag tänker är förebyggande. Om man stöder mammor som väntar barn,
kanske man slipper problem 15 år senare?


Barns och Ungdomars bästa är ett samverkansprojekt mellan Linköpings kommun och
landstinget i Östergötland i fyra stadsdelar i Linköping. Ulla Carlsson är projektledare i Ryd
för detta utvecklingsarbete.

Vilka erfarenheter har Du av samverkan med kyrkan?
Marie (diakonen i Ryd) är involverad i familjecentralen, som kyrkans tjänst för att
vara behjälplig vid samtal. Där finns också en socialsekreterare. Man ska kunna
välja vem man vill prata med. Vi delar också erfarenheter, diskuterar och ger värderingstankar. Marie berättar vad man gör i kyrkan och hur man tänker och planerar. Och vi andra berättar vad vi gör och vad vi tänker. Och så diskuterar vi, var
kan vi mötas i detta?
En av församlingens pedagoger är också med i arbetet med värdegrundsarbetet i
skolan. De samverkar runt det och har varit inne i klasserna. Det är jättebra att
man kan samarbeta! Vi möter ju samma barn.
Kyrkan i Ryd är utåtriktad, och trevlig att ha att göra med. I Skäggetorp samverkar man också, olika kompetens är en fördel. I Ekholmen har kyrkan varit involverad i föräldrautbildning.

Vilket är kyrkans specifika bidrag i den lokala samverkan?
Det är kanske inte så viktigt att det är just kyrkan. Det viktiga är att vi bildar ett
nätverk runt de här familjerna, att vi tar del av varandras erfarenheter och kan
diskutera framgångsrika metoder. Då kommer vi längre i arbetet.
Om man vill ha den kristna tron så finns ju kyrkan där, och man kan erbjuda
olika delar. Det är viktigt att kyrkan inte bara är en institution för ett budskap
utan öppnar upp. Att vara ute, så att människor möter kyrkan på olika ställen i
livet.
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Med social ekonomi avses
organiserade verksamheter
som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på
demokratiska värderingar
och är organisatoriskt fristående från den offentliga
sektorn. Dessa sociala och
ekonomiska verksamheter
bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ och
liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den
sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse,
som främsta drivkraft.
(Social ekonomi - en tredje sektor för
välfärd, demokrati och tillväxt?
Kulturdepartementet 1999)

RÄTTEN TILL ARBETE
(Artikeln har publicerats i Linköpings Stiftsblad nr 7 2003)
På arbetskooperativet Moroten i Vadstena har man byggt utemöbler till Pilgrimscentrum,
sytt gardiner till hotellen inför Birgittajubileet, man gör parkbänkar och meditationspallar,
klipper häckar och är beredda inför snöröjningen. Moroten bildades 1992 på initiativ av
anhöriga till människor med psykiska funktionshinder. Nu är man sammanlagt 22 personer, också med andra funktionshinder och behov av arbetsträning. Men målet är inte att bli
fler. Tanken är att man ska gå vidare.
– Vi har lyft flera från socialbidrag, som nu kan försörja sig själva, menar Jörgen
Forsell, arbetsledare i kooperativet.
Moroten har varit nedläggningshotad ett flertal gånger. Karin Hagvil är diakon i Vadstena
församling. Hennes debattartikel i "Corren", Låt inte Moroten skrumpna! blev början till ett
engagemang för kooperativet. Idag sitter hon i styrelsen, i sin funktion som församlingens
diakon.
– Så var du arbetsterapeut också, påpekar Jörgen Forsell, som under en tung
period i kooperativets utveckling tog Karin till hjälp vid rehabiliteringsbedömningar och stödsamtal. Idag har man anställt en arbetsterapeut.
– Vi behöver den kompetensen, för vi vill rehabilitering, menar Karin Hagvil.
Karin ser gemensamma utgångspunkter för arbetsterapeutens och det diakonala arbetet;
att människan är skapad till aktivitet och har utvecklingsmöjligheter. Ett mått på ett gott
samhälle är huruvida vi stödjer varandra när vi av olika anledningar kan hamna i obalans.
Här bidrar Moroten till ett aktivt liv där rätten till arbete är en viktig del.

det finns samverkan och samverkan
Med "samverkan" kan menas mycket. I den organisationsteoretiska litteraturen
finns varianter på hur man kan kategorisera det här samspelet. Ett sätt att försöka
bringa tankereda118 i de olika betydelser av "samverkan" som vi ser är att konstruera
en form av skala. Den sträcker sig då från en låg till en ökande grad av interaktion,
från vardagligt informationsutbyte till någon form av sammansmältning.
A Man samtalar med varandra och utbyter information.
B Man tar hänsyn till varandra, räknar med varandras insatser men arrangemangen är informella och målen vaga.
C Man strävar efter mer formaliserade arrangemang med mer preciserade
uppgifter. Relationen är dock relativt löslig och det gemensamma åtagandet utan sanktionsmöjligheter.
D En fast organisation är sammansatt för att arbeta med definierade mål.
Exempel på de två första kategorierna (A-B) i figuren ovan finner vi i tillfälliga eller
regelbundna samrådsgrupper, samverkansråd eller liknande. Vanligt är att församlingen är representerad i institutionaliserade råd av olika slag. Ofta samlas man
kring krisberedskap, folkhälsa eller brottsförebyggande arbete. Informationsutbyte
och planering brukar vara det övergripande syftet med sådana konstruktioner. Ärendet är kommunikation, och kanske också samordning. Platsen för detta är samverkansråden, men också det dagliga arbetet. Mycket av diakonalt arbete äger rum i
samspel med andra organisationer, eller på andra aktörers "planhalva". Två exempel
kan nämnas: För att anpassa församlingens insatser på äldreboendena behöver församlingens medarbetare samråda med personalen om vad som är lämpligt och möjligt, utifrån de boendes hälsotillstånd. I många församlingar samordnas aktiviteter
för skollovslediga barn och ungdomar.
Formaliserade arrangemang (C ovan) kan anta olika former. Tillskapandet av arenor där flera aktörer bidrar ser vi exempel på i familjecentraler såsom beskrivs i artikeln om Ryd, organiserandet av väntjänst och mötesplatser för asylsökande. Vi ser
också projekt av olika omfattning. Allt från flera församlingars gemensamt arrangerade lägervecka för äldre, till stora satsningar som Ditt Nya Hageby (se fallstudien
om S:t Johannes församling nedan).

118 med hjälp av Mallander, O. (1998) s.137
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Möjligen ska detta arbete räknas som en fast organisation (D ovan), som annars är
sällsynta i samverkanssammanhang. Sådana för med sig att den egna organisationen
mister en del av sin "kropp" och kanske även legitimitet, vilket ju sällan är önskat
och ofta problematiskt. Svenska kyrkan arbetar aktivt med denna problematik just
nu i och med den på många håll förekommande frågan om församlingssammanläggningar.
Men skalan beskriver inte allt. Vad ska vi kalla det när diakonen eller en annan
församlingsmedarbetare gästspelar i en annan organisation?119 I kyrkliga sammanhang pratas det ibland om "närvaro"120, ett mer eller mindre regelbundet "patrullerande", samtalande, "drällande" i andra miljöer än de kyrkliga, till exempel en skola.
Syftet kan vara att påminna om kyrkans existens och praktiskt göra kyrkans tjänster
tillgängliga, framför allt en beredskap för samtal. Kanske bör detta hellre betecknas
som "samexistens" än "samverkan"? Någon form av överenskommelse om församlingsmedarbetarens närvaro torde i förekommande fall finnas.

hur skapas samverkan?
Man kan fundera över hur en samverkansrelation byggs upp. När diakonerna i den
här studien får frågor om relationerna i lokalsamhället är det en särskild situation
som återkommer i flera intervjuer. Temat handlar om sökandet efter kontakter i de
omgivande institutionerna. På flera håll är församlingen, eller kanske främst diakonen initiativtagare. Initiativet till en kontakt kan vara ett led i en undersökning av
omvärlden, vid en så kallad diakonal inventering eller annan form av utredning.
Vanligt är också att den som är ny på en befattning ofta söker kontakt för att presentera sig och informera om att man finns.
– Jag berättade att jag fanns, och vad jag höll på med. Man insåg ju att det är
mycket förebyggande; "Det är precis så som vi skulle vilja jobba, utan papper
och allt det här, jättepositivt" sa socialchefen då. "Jag skriver upp ditt namn
och telefonnummer". Men sedan har det inte blivit nå´t just med det. (S)
Presentationen innebär också ett sökande efter roller. Dessa är inte givna på förhand.
– Först satt socialchefen och lutade sig bakåt med armarna i kors och var mycket reserverad. Ju mer vi pratade lutade hon sig fram, och till slut skrev hon
119 Konsultation är ett begrepp som används, bland annat inom sjukvården, när man nyttjar en speciell kompetens i ett visst ärende. En konsultation är dock beställd och prissatt.
120 Se t.ex. biskopens tal vid visitationsstämman i Skärkinds kyrka 2003-09-28 som hade temat ”Från verksamhetskyrka till närvarokyrka”.
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på ett papper. "Vad hade ni för telefonnummer?" Det var roligt att det blev
så positivt. Sedan ringde dom faktiskt i höstas och frågade om vi kunde samarbeta bland dom finska missbrukarna som går till Ria. Jag var där och pratade med henne och tre stycken socialsekreterare som jobbar med dom här.
"O vad bra, då kan vi kontakta dig när vi…". "Javisst, bara ni inte för över
era uppgifter till mig så visst jag kan gärna vara kontaktperson, jag vet inte
vad min roll kan vara, men det kan vi leta oss fram till". Dom har inte
ringt sedan dess. (S)
Samverkan kan också ta sin början i förfrågningar.
– Det var en händelse som utlöste det hela. Chefen för sjuksköterskorna ringde
kyrkoherden, och jag blev inkopplad på det, att prata om den händelsen.
Och sedan har dom signalerat till sin arbetsledare, att dom vill fortsätta, ha
det som en ventil. Så två gånger per termin har vi inbokat då. För att
kunna ta upp händelser, och arbetsrelationer och sådant. (Aneby)
Detta förutsätter någon form av förförståelse hos "beställaren". Denna förförståelse
kan vara av "allmän art", man känner till vad församlingar i allmänhet kan erbjuda,
eller erfarenhetsbaserad; man känner varandra och har erfarenhet av tidigare samspel.
Det är inte säkert att kontakter från lokalsamhället leder till något samarbete. En
diakon i en mindre församling berättar om ett initiativ till kontakt från barnavårdscentralen.
– En gång var det BVC som tog kontakt med oss, när dom fick klart för sig att
vi fångar upp alla nyblivna föräldrar i vår verksamhet, och att vi har lokaler. Då kom man på att vi var nog en samverkanspartner. För man ville
starta föräldrautbildning, föräldrakvällar. Då fick man reda på att det hade
vi gjort redan, i flera år. Och då ville man ha ett samarbete. Men det var
enda gången vi träffade dom, sedan kom dom aldrig mer, så jag vet inte vad
det stod för. Så nu har jag tagit bort "I samarbete med BVC" på alla våra
utskick, för det är inget samarbete längre. Vi gör precis som vi alltid har
gjort, och det var det som dom ville att vi skulle göra. (M)
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hur beskrivs kompetens?
Ett samarbete byggs rimligen upp i en ömsesidig tilltro till kapacitet och kompetens. Vilken kompetens menar församlingens medarbetare att de har? Här visar flera
intervjuade på svårigheter att formulera sig.
– …just det här det vardagsnära, det enkla, vardagsnära mötet med människor
på nå´t sätt…som är svårt att formulera, om nå´n annan frågar, vad gör
du? Då är det jättesvårt att förklara. "Allt möjligt". (S)
– Jag vet ju med mig själv vad jag har att komma med, ja, och det handlar ju
mycket om min förmåga att se, och bry sig, lyssna in, och ja, mycket med den
här antennen på huvudet, när jag är som bäst för mig själv liksom, att
känna in människor som kanske inte har någon plats, och kanske kan få
någon plats i församlingen och så. Men det är ju inte lätt att komma och
presentera det här, tycker jag. Jag vet med mig själv! (S)
Svårigheten att formulera sig om sin kompetens och vad man kan bidra med tycks
kunna hänga samman med att arbetet är så tätt knutet till den enskilda personen, i
det här fallet diakonen.
– Men det är ju jag själv som är det här arbetsredskapet. Det är jag själv, och
det är därför det blir så luddigt och flummigt, för man kan inte presentera
det här, för det kanske inte är det som värderas, på nå´t sätt, det är kunskap,
vad har jag för kunskap, högskolepoäng, vad kan jag presentera här på ett
papper? (S)
Detta beskrivs också av Christina Sandahl vid Bräcke diakonigård, som i en studie
av diakoners arbetsinnehåll pekar på att diakonens yrkeskunnande är svårt att precisera
beroende av att man inom kyrkan har en definition och legitimitet som
inte alltid "bär" utanför kyrkan, där man efterfrågar ett mer specifikt
yrkeskunnande.121
Det är därför inte överraskande att några diakoner beskriver behovet av att visa på
kompetens som är benämningsbar och som skrivs på diplom och betyg, såsom
debriefing- och handledarutbildning, S:t Lukasutbildning och liknande. Vilken

121 Sandahl, Christina (1998) Diakoners arbete – en studie av innehållet i diakoners arbete och styrdokumentens påverkan. Uppsats Institutionen för pedagogik, Göteborgs universitet s.13
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betydelse diakonens yrkesbakgrund har för den roll man antar är inte utforskat men
är sannolikt en påverkande faktor122 för vilka samverkansrelationer som byggs upp.
– Eftersom jag har förflutet som förste skötare på barnpsykiatrin så har psykiatrin blivit lite av min köpphäst att jobba med, som jag tycker är intressant
och där jag tror att jag kan ge. Och kommunen har utnyttjat mig inom det
här…(S:t Johannes)
En annan intervjuad diakon pekar på sin profession, men som en del i
en större helhet:
– Jag är ensam diakon här, men jag jobbar inte ensam ….Vi i kyrkan är bra
på att stödja grupper, det kan vara personal, det kan vara ungdomar som
behöver stöd. Vi kan existentiella frågor. Vi står kvar när det blåser, det är vi
vana vid. Vi kan få ihop saker, vi har flera professioner i huset. Och vi är
troende människor. Även om människor inte själva är troende, så kan det
vara en trygghet för dom. Jag har jobbat tio år som socialsekreterare, och jag
är friare här än inom socialtjänsten! (ip1)
Det är viktigt att notera att den beskrivna "flummigheten" också kan bestå i en,
mer eller mindre artikulerad, skillnad i värdegrund och metod.
– … sedan har jag den tanken också att jag vill akta mig för att gå in i samarbete som är, att man ger uppifrån till folk. Och på något sätt vill jag spara
tid, och ha tid att gå nerifrån och stödja folk till hjälp till självhjälp… (S)

påverkan och inverkan
Församlingen i lokalsamhället kan som vi ser ha flera roller. Inför varje samverkanssituation kan man ställa sig frågor.
– Att vi ser till vad kan jag göra i det här, vad har jag för roll i det här, men
inte ta på mig andras uppgifter. (S)
Samverkan kan också innebära inverkan eller påverkan.
– Att ge en annan dimension, att man inte bara är kropp, människan är själ
och ande också. (Skäggetorp)

122 Se också artikeln om Moroten i Vadstena.
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– Jag pratar nog mycket om det här diakonala förhållningssättet, att se på hela
människan. Men egentligen är inte det främmande heller för socialen, för
det finns ju inskrivet fast man då kanske inte tänker på det, på det sättet.
Och mycket det här seendet, att bry sig, ja, att se och bekräfta människor.
(S)
Ett exempel på påverkan är när färdtjänstens organisering försämrades
i en kommun.
– Ja då hade jag kontakt med kommunen och sa att vi kan inte acceptera det
här. (…) Sedan stötte vi på varann på gatan och han sa att "Vi har tagit till
oss det här". Men tidningen hade ringt upp min kollega också, så det blev
en halvsida i tidningen om det. (S)
En röst kan förstärkas på olika sätt. Massmedia är ett sätt. Kollektiva
yttringar ett annat.
Vid ett möte med Skäggetorps frivilliga medarbetare i diakonigruppen
framkom ett förslag.
– Skulle inte diakonigruppen kunna göra en skrivelse till landstinget om vårdcentralen här uppe. Det är svårt för oss att komma till läkare. Nu är det
bara 1½ tjänst! Vi har 40% invandrare här. Jag har själv upptäckt hur
svårt det är att förstå varandra. Det tar ju längre tid för varje besök. Jag har
namn på landstingsfolk, direktörer och konsulter. Dom kan ju komma hit på
möten här hos oss. PRO har också skrivit, det är bra om man blir fler.
En diakon berättar om när en skola var nedläggningshotad.
– Jag tycker ju om det här sättet, att lägga sig i. … Folk ställde upp på att
vilja ha det här kvar. Då var det diakonen i pastoratet som slog sig ihop med
pingstpastorn och pastorn i Nybygget. Vi drog ihop ett möte i kyrkan, ett
upprop bland alla medborgare, och så tog vi dit politiker. Sedan hade vi en
kväll med dom, så dom fick förklara sig. Och sedan hade vi bön på det. Och
det var en mycket klar manifestation hur vi tyckte att man skulle gå tillväga
då, genom bön så ska vi fixa till det här, på något sätt. Skolan är alltså faktiskt kvar! Så på nå´t sätt gjorde det verkan. (M)
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S:t Johannes församlings engagemang i Ditt Nya Hageby är ett ovanligt exempel på
strävan att påverka på ett strukturellt plan. (se vidare fallstudien om S:t Johannes
församling nedan).
I Hageby-arbetet har man också inrättat ett metodetiskt råd med diakonen som
drivande kraft. Rådet har arbetat fram en policy och ska arbeta för att den upprätthålls. Detta menas vara avgörande för församlingens deltagande i arbetet, eftersom
man beskriver kyrkans roll som normskapare och förvaltare av en gemensam värdegrund.123
Församlingens arbete skapar ringar på vattnet. Församlingen ingår från Sverige i
ett EU-projekt. I möten i Europa får personer från Hageby representera projektet.
Legitimiteten förstärks också på hemmaplan i kontakten med politiker. Diakonen i
S:t Johannes, Maria Bard, skrev på Norrköpings tidningars debattsida 13/1 2001
under rubriken "Marknadsekonomin ger valfrihet - men inte för alla".(se bilaga)
Det var inte första gången Norrköpingsdiakonerna använt media för att lyfta frågorna om "den ekonomiska ohälsan" som kyrkans diakoner arbetar med.124

hur förankras samverkan?
Det finns församlingsinstruktioner som förutsätter samverkan med andra aktörer.125
Att församlingsledningen anbefaller eller sanktionerar samverkan innebär att samverkan skiftar karaktär från en informell kontakt till en formell relation.126 Beslut
på kyrkoråds- och chefsnivå, någon form av riktlinjer och kanske en särskild budget
innebär större tydlighet för båda parterna som samverkar. Åtagandet blir gemensamt.
I de studerade församlingarna, i artiklarna och i gruppintervjuerna ser vi exempel
på att diakonerna är aktiva brobyggare mellan sin egen och andra organisationer.
Men det är inte alltid att det är förankrat - först.
– Jag gick faktiskt dit när [en samhällsförening] bildades för jag tyckte det var
viktigt, och så blev jag invald, och så gick jag till kyrkorådet och sa att jag
vart invald i det här. Det är bra, sa dom, det är rätt att du är där. Och på
den vägen är det. (M)

123 Verksamhetsberättelse för S:t Johannes församling och kyrkoråd 2000
124 Se också Norrköpings tidningars artikel 8 september 1998 ”Vi kan inte hjälpa alla” samt 15 oktober
1999 ”Nyfattigdomen breder ut sig”.
125 Se t.ex. artikeln om familjecentralen i Ryd.
126 Smedberg Roos, Ninni (1997) Samverkan mellan kyrka och samhälle. Diakoniprojekt 1995-1996.
Stockholms stift
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Förankringen sker också på en organisationsnivå. En väntjänst med flera organisationer kan hävda sig gentemot till exempel en kommun.
– Och se´n upplever vi också då att det har blivit, är mera kraft bakom när man
är många organisationer.(S)
En brobyggare är beroende av den uppdragsgivande organisationens uppbackning för
sin mission. Den uppbackningen finns inte alltid, och brobyggaren kan upptäcka sig
ensam på brofästet.
– Jag har inte fått med folk till dom här, det [samverkansprojektet] sker inte i kyrkan, och då är det liksom… Jag är ny i församlingen och jag har inte nätverket. Inte ens distriktsprästen har kommit en enda gång. Jag har bett honom
komma. Han har sagt, Jojo, han ska komma, men han syns aldrig. (S)

en första sammanfattning
Att summera vad vi hitintills sett av vad som benämns som "samverkan" är svårt, ja
knappast möjligt utom genom att visa på de många motsägelserna. Några enhetliga
mönster är svåra att skönja. Det kan sägas att det inte är förvånande då vi bara har
fragment av flera olika verklighetsbilder.
Vi ser både positivt bemötande, intresse, och dess motsats: ointresse, parat med
resultatlösa kontaktförsök.
Vi ser ett personbundet och därmed sårbart arbete som samtidigt syns kreativt med
stora frihetsgrader och en mångfald av möjligheter.
Denna flexibilitet kan med en negativ värdering beskrivas - och kännas - som
"flummighet".
Vi har också sett svårigheter att beskriva yrkesmässig kompetens, samtidigt som vi
ser exempel på hur just diakonens eller församlingsmedarbetarens fackutbildning127
tycks spela roll för vilka samverkansinitiativ som tas.
Församlingar ser olika på samverkan. Vissa betonar det starkt i församlingsinstruktioner och i arbetsledningens attityd, medan andra ger dålig uppbackning till de
medarbetare som söker kontakter och samverkansformer med andra aktörer.

127 Med detta menar vi den yrkesutbildning som t.ex. diakoner och församlingspedagoger har som grund för
den kyrkliga profilutbildningen. För diakoner kan detta vara socionom, arbetsterapeut, omvårdnadsexamen,
m.m.
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Vid en jämförelse mellan storlekar är Svenska kyrkans församling liten i jämförelse
med kommunen och landstingets olika institutioner. Samtidigt, i en alltmer decentraliserad offentlig sektor, kan den lokala församlingen i en stadsdel bli betydande i
jämförelse med de i området verkande enskilda resultatenheterna inom skola, vård
och omsorg. Församlingens resurser kan inte bara mätas i anställda och frivilliga
medarbetare utan också i lokaler, flexibelt uppdrag, flera professioner, breda
kontaktytor och en lokal identitet. Den kan ibland ha närmare till beslut i en närhet
till kyrkoråd och kyrkoherde.
Slutligen ser vi också att ordet samverkan uppfattas vitt. Organisationslitteraturen
fokuserar ofta stora förvaltningar som söker upprätta ett samspel utifrån sina respektive uppdrag, ibland för att forma nya organisationer. Vi ser här också den enskilde
medarbetaren i församlingen som i vissa fall tar en kontakt med en annan organisation, utan givet resultat. Att ordet samverkan nyttjas i båda fallen förstärker bara
den motsägelsefulla bilden.
"Motsägelsefullhet" är ett första resultat av en studie som denna. Läsaren får väga
sin erfarenhet mot det beskrivna. Kanske är motsägelsefullheten i sig ett mönster?
Om så, är det i denna oklarhet församlingarna och dess medarbetare tycks verka. I
motsägelsefullheten ingår både svårigheter och möjligheter.
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FALLSTUDIER

Studien av de tre pastoraten delas upp i tre frågor.Frågorna fokuserar kyrkosyn och
sättet att beskriva det diakonala uppdraget;
 Vad säger man sig vilja vara och göra?

Här är församlingsinstruktionerna en viktig källa, liksom annan dokumentation av
typen verksamhetsplaner, församlingstidningar och liknande. Vidare har vi ställt frågor till församlingarnas medarbetare om det diakonala arbetet och hur man samverkar med andra aktörer.
 Vad säger man att man gör?

Det är också intressant att se i vilken mån och på vad sätt man följer upp det arbete
man gör.
 Vad säger man att man har gjort?

Här är verksamhetsberättelser ett underlag.
Fakta om församlingarna utgörs av uppgifter från matrikel för Svenska kyrkan 2003
samt uppgifter från respektive församling. I de inledande presentationerna av
respektive församling är församlingsinstruktionen källa om inget annat anges.
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BREDESTADS PASTORAT
FOLK- KYRKOTILLMÄNGD
HÖRIGA

2167

1799

ASKERYD

378

345

MARBÄCK

829

738

BÄLARYD

730

656

FRINNARYD

827

743

LOMMARYD

1135

980

VIREDA

378

346

HAURIDA

187

171

BREDESTAD

Frivilliga medarbetare: 55-60 personer i det diakonala frivilligarbetet
i de åtta församlingarna.
Anställd personal: Kyrkoherde, tre
komministrar, f.n. en pastorsadjunkt, en diakon, en assistent i församlingsarbete med ungdom/konfirmander, fyra musiker, en pedagog, två barnledare, en diakoniassistent diakonala och pastorala
uppgifter, samt vaktmästare och
kanslipersonal.

vad säger församlingarna i bredestads pastorat att dom vill
vara och göra?
Bredestads pastorat består av de åtta församlingarna Askeryd, Bredestad, Bälaryd,
Frinnaryd, Haurida, Lommaryd, Marbäck och Vireda. Åtta socknar bildar idag
Aneby kommun, Jönköpings läns minsta, men Sveriges kyrksammaste128 med under
7000 invånare. Av tradition en jord- och skogsbruksbygd, med många småföretag,
förenings- och frikyrkotätt. Antalet födda minskar medan ungdomarna som ska
studera flyttar ut. Många arbetspendlar. I tätorten Aneby finns vårdcentral, kommunhus, högstadium, äldreboende och andra serviceinrättningar. Låg- och mellanstadieskolorna är utspridda. Relativt höga socialbidragssiffror. Man är i tätorten orolig för de yngre ungdomarna på grund av stora tonårskullar och krympande resurser
i skolan, och pekar på "samhällsklimatet i stort, där stress och utbrändhetssymtom
känns som stora risker". (Bredestad)
Alla församlingar har skrivit församlingsinstruktioner ur vilka här citeras.
I Askeryd arbetar församlingen tillsammans med samhällsföreningen och andra
frivilliga krafter för att få till stånd ett hus för olika gemensamma träffar.
Församlingens strävan är att verka för att människor är och blir engagerade för en
levande kyrka. I Frinnaryd oroas man över skolindragning och kämpar för bättre
kommunikationer. "Som församling vill vi vara med och bygga en trygghet för alla
som vill bo och verka i vår bygd." En skola i varje samhälle ses som viktig för att
locka hit unga familjer, som förhoppningsvis också skall upptäcka församlingens
arbete. Tillväxt och inflyttning ses som viktigt för att församlingen ska fortleva.
Arbetspendlingen och skolelevernas resor anses som sociala problem liksom familjeseparationer.
I Lommaryd menar man dock att det som helhet råder en god framtidsoptimism
i socknen: "Vår kyrka utgör en plats där alla åldrar kan mötas i såväl helg som söcken. Att vår bygd är en trivsam bygd styrks av att så många ungdomar gärna återvänder hit."

samverkan
"I varje dimension måste vårt arbete relateras till övriga kristna samfund i Aneby."
(Bredestad) Församlingen ska också ta aktiv del i samhällets arbete med vård,
128 enligt Irene Lundberg, diakoniassistent och tidigare kommunalråd, som uppskattar att antalet frikyrkomedlemmar motsvarar ca 10% av befolkningen

omsorg och skola. I Frinnaryd tänker man samverkan kring gudstjänsterna med tillhörande kyrkkaffe, och vill gärna bredda kretsen av samverkande föreningar.
Frågorna som nämns möjliga att diskutera är församlingens, skolans och butikernas
fortlevande. Givetvis samverkar man med de lokala frikyrkorna i Samkristna rådet,
för att samplanera det kyrkliga livet. I Lommaryd samarbetar man med frikyrkoförsamlingen Betania i Hullaryd. Grundläggande är också att inom diakonin ha ett
"bra samarbete över församlingsgränserna" i pastoratet. (Marbäck) Samverkan med
kommunen kring utvecklingen av kulturreservatet Åsens by är en framtidssatsning.

diakonisyn
Omsorgen om medmänniskan - diakonin - är varje församlingsmedlems ansvar,
"varje människa är en diakon". Detsamma gäller mission (Bredestad).
Haurida församling ser den diakoni som församlingen bedriver som kristen
bekännelse i handling. "Dessa kommer främst till uttryck i det sällan uppmärksammade men så viktiga vardagsarbetet." Inriktningen är främst på äldre församlingsbor. "Tröst och gemenskap behövs ofta" (Lommaryd).
I Askeryds församlingsinstruktion återfinns punkten
"att det finns en diakonal verksamhet i församlingen som kyrkan ställer upp med.
Det behövs någon eller några som kan stötta gamla, sjuka och ensamma människor". Även barnfamiljer nämns.
I Frinnaryd finns en diakonigrupp om cirka åtta - tio personer. Man ingår i
pastoratets stora diakonigrupp med ansvar för insatserna på äldreboende i Aneby.
Gruppen ska utgöra ett nätverk. Den samlas regelbundet till gemenskap, lärande
och planering "tillsammans med ledande diakon". Den kan ställa upp med kyrkskjuts, vara behjälplig vid gudstjänster och hälsa nyinflyttade välkomna. "Lokalt
behövs då och då en inventering av behoven, så att gruppen kan informera prästen
om vilka, som är i särskilt behov av besök". Man tillägger att de nämnda uppgifterna naturligtvis är hela församlingens ansvar.
I Vireda anser man att diakonens och prästens uppgifter bland annat är att hjälpa
till där samhällets resurser inte räcker till. Man menar också att alla i kyrkorådet
både kan och bör ägna sig åt diakoni.
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kyrkosyn
Beskrivningen av de åtta församlingarna karaktäriseras av följande.
 Tradition
Ett par församlingar hänvisar till uppdraget att arbeta vidare på den Evangelisklutherska kyrkans grund (Lommaryd och Haurida) och att föra vidare det man fått
och nu verkar i (Askeryd). Kyrka och bygd är historiskt sammanvuxna och har nu
att mer eller mindre hoppfullt kämpa för bygdens, och därmed församlingens överlevnad. I samarbete med alla goda krafter vill man i Frinnaryd diskutera "Vad kan vi
göra för att församlingen ska fortleva?", visa på kyrkans historiska värde och samarbeta med byalag och idrottsförening om valborgsmässofirande.
 Kristen gemenskap
Församlingarna vill verka för att människor ska komma till tro och kristen gemenskap skapas. Varje enskild församlingsmedlems ansvar för diakoni och mission
poängteras. Relationen till de övriga kristna samfunden betonas. I ett diskussionsunderlag inför den nya kyrkoordningen nämns, som ett alternativ för organisationsstruktur, att Aneby Kristna Råd bildar en enda ekumenisk församling i hela
Aneby kommun.129 I Aneby kyrka finns en nybyggd dopgrav, baptisterium, för
vuxendop, ovanligt för Svenska kyrkan. Frinnaryds församling frågar hur församlingen syns i bygden. Jo, genom syföreningar, kyrkobrödrakår, körer, gudstjänst-,
miljö- och diakonigrupper samt genom barn- och konfirmandarbete. Kan präst inte
komma ordnar man lekmannaledda gudstjänster.
I framtidsplaner diskuterar man församlingssammanläggningar, utifrån
Kyrkoordningens krav. I det löpande församlingsarbetet är arbetsfördelningen
mellan frivilliga insatser och anställdas viktig att vara överens om.

vad görs?
Församlingarnas diakonigrupper gör besök i hem och på vårdinstitutionerna i tätorten Aneby där de också medverkar vid andakter och utflykter.
Födelsedagsuppvaktningar och julbesök, liksom utdelning av församlingsbladet, står
också på frivillligarbetets agenda.130
Sedan 2000 har diakon Maria Fröjd arbetat i pastoratet. Tidigare har det funnits
två diakoner, men då anställda för vissa församlingar och inte för hela pastoratet vil129 Personalorganisationsutredning i Aneby kyrkliga samfällighet del 1 1998-1999
130 Samling för diakonigrupper i Aneby 9/9 2003
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ket är nytt från 2000. I skrivande stund arbetar Irene Lundberg som diakoniassistent. Med ett mångårigt engagemang i församlingarna på olika funktioner arbetar hon nu halvtid bland annat med gudstjänster, inte minst på vårdinstitutionerna.
Befattningen diakonassistent är en funktion som bemannats och inriktats olika
genom åren utifrån behov och resurser. Diakonen är utbildad församlingsassistent
och diakoniassistenten teolog.
För diakonen är samtal, med enskilda och i grupper, samt krisstöd prioriterade
arbetsuppgifter. Dessa riktar sig inte minst till personal inom vården. Detta kan ta
form av samtalsgrupper för bearbetning av händelser på arbetsplatsen. Det kan
också handla om en vårdavdelnings sätt att hantera dödsfall och rutiner kring detta.
- Det jag försöker erbjuda är ju egentligen tid, och närvaro.
På diakonens arbetskarta tar konfirmandarbetet stor plats. En mindre, men tydligt
uttalad del, är stödet till de små diakonigrupperna i församlingarna.
-…det rör sig om 55-60 personer, som är då, vad ska jag säga, det är en underbar förgrening i församlingarna. Dom bor ju där ute. Och dom signalerar ju
när tant Gerd har åkt in på sjukhuset.
Församlingarna i pastoratet arbetar på olika sätt.
- Och den egenheten tycker jag att de kan få behålla. Vissa uppvaktar. Då har
kyrkorådet utsett en liten uppvaktningsgrupp [för bemärkelsedagar], eller också
gör kyrkorådet det. Är det så att dom inte uppvaktar så är det jag, eller vi
anställda som ska göra det, eller prästen. Alla har olika modeller. Och alla
har olika sätt att se till att församlingen mår bra. Och min uppgift, tycker
jag, är att serva dom. Framför allt utbilda dom.
Diakonen samlar församlingarnas diakonigrupper ett par gånger per termin.
- Vi planerar saker. Men också att dom ska få med sig något, plocka in olika
föredrag, utifrån de kontakter jag har fått i samhället, att dom också ska få
ta del av. Framför allt bredda synen på diakoni, att det inte bara är hembesök. Vi har haft kvinnojouren från Tranås här, och stadsmissionen.
Hon träffar också varje grupp för sig, tillsammans med den präst som är knuten till
just den församlingen.
-…så dom ska få lite mer hemkänsla, för dom har en egen struktur. Så träffas
vi och pratar om just den lokala församlingen, hur gör vi med det här, och
vad saknar ni, och vad signalerar dom här ute? Så att jag är diakon i alla
församlingar.

63

Maria Fröjd berättar om att hon nyligen fått igenom ett förslag om en gemensam
diakonifond i pastoratet. Behovet har hon påvisat genom att samarbeta med socialförvaltningen. Inför julhelgen så har socialförvaltningen förmedlat matkassar,
inhandlade av diakonen, till behövande barnfamiljer. 2002 var det 14 matkassar,
vilket uppskattningsvis berör 45-50 personer då det är stora barnfamiljer. Diakonen
litar till att socialförvaltningen gjort en relevant utredning.
Detta kan också ses som ett led i diakonens strävan att diskutera vad diakoni är
och bör vara.
-…att påvisa att det finns människor i Aneby kommun som har det ganska
krasst. Och utifrån det så skrev jag ett brev till jul att så här många har jag
delat ut i år. Det finns ett behov i Aneby, folk har det svårt i Aneby. Varför
sitter syföreningarna i åtta församlingar och skänker pengar till
Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission, medan man kan lägga en liten
procent på egna hjälpen i det egna pastoratet? För det finns behov.
Så är tanken.
Initiativet till matkassarna och den gemensamma diakonifonden i Aneby
tog diakonen.
- Ja, det var jag som gjorde. Utifrån att vi alltid varje jul delade ut julblommor
till höger och vänster. För 50 kr styck. Vare sig man ville ha det eller inte, så
får äldre, alltså, vi gör ju det, vi kommer där, och sprider detta. Och så tänker jag, så sitter andra som inte får det att gå ihop, och så lägger jag 50 kr
på varje Begonia som vi delar ut. Till människor som har fullt med julblommor. Och då kändes det fel. Och då, kanske i ren protest, så började vi
med detta.
Alla åtta kyrkoråd har bejakat den gemensamma diakonifonden, och pengar samlas
in. Kunskapen om denna möjlighet sprider sig, bland annat har en skolkurator som också sitter i ett kyrkoråd - hört av sig angående några elevers behov.

samverkansprofil
I tätorten Aneby är viktigaste samverkanspart Aneby Kristna Råd. Maria Fröjd
menar att "samverkan" i den här bygden är kyrkorna emellan.
- Man vill göra allting ganska mycket i ekumenisk anda.
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Till saken hör att det varken finns brottsförebyggande råd, folkhälsoråd eller motsvarande i kommunen. Det finns ett samråd mellan myndigheter, dit församlingen
vid något tillfälle inbjudits. Formaliserade arenor är alltså få. Irene Lundberg, diakoniassistent och tidigare kommunalråd, menar att socialtjänsten jobbar personrelaterat, inte tjänsterelaterat. Den man tar kontakt med tilltalar man med förnamn.
Det finns alltså en informell kultur i den lilla kommunen.
Diakonen har valt en annan strategi.
- Jag försöker nog samverka mycket med dom som inte tar kyrkan som självklar
samarbetspartner.
I detta bygger hon på den professionella identiteten.
- Jag vill bygga upp ett kontaktnät som bygger på att det är diakonen som söker
kontakt. Så om jag flyttar så är det inte jag, det finns kvar, en roll, även om
Maria Fröjd flyttar så ska dom ha en positiv bild av diakontjänsten. Och då
får man jobba ganska mycket på det. För här är man namn, ja, man halkar
in för att man är ett namn. Och är man då inte ett namn från början så får
man kämpa lite. Och då gäller det att bygga upp sådana här nät, där man
bygger på arbetsrollen.
Äldreomsorg och församlingar (Svenska kyrkans och frikyrkorna) är vanligaste samarbetspart för diakon och diakoniassistent, och i mindre grad skola och socialförvaltning.
Samverkan är nödvändig för att kunna utföra, och utveckla de diakonala insatserna. Detta gäller till exempel traditionen att bjuda in äldre människor boende på
vårdinstitutioner till utfärder. Diakonen ifrågasätter om det är rätt modell när hälften av de inbjudna inte kommer med.
- Jag menar, det är fel på metoden. Vi måste kanske ändra. Nu i sommar kör
vi: Är du pigg följer du med, är du sämre så kommer vi och bjuder på kaffe
på en trädgårdsfest. Och då måste jag ju samverka med personalen och dom
boende att; var ligger behovet?
I diakonens reflektion finns bedömningen av vad som är kyrkans "särart", det specifika bidraget i varje situation. Den behöver inte vara av andlig eller konfessionell
art, utan kan vara rent materiell. I ett aktuellt initiativ från barnavårdscentralen planerar nu diakonen en insats i relation till unga mammor. Den specifika resursen är i
det här fallet att församlingarna har lokaler i alla socknar. BVC har kontakterna, och
har bil att transportera samman gruppen. Det är möjligt, säger diakonen, att i
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gruppen unga mammor kan några vara gamla konfirmander, och att det därmed
kan finnas en relation just till diakonen. I ett senare skede kan de unga föräldrarna
inbjudas till församlingens "baby-café" och sedan till Öppna förskolan, också i kyrkans regi, den enda i kommunen. Insatsen är i det här läget av preventiv, social och
kontaktskapande karaktär.
Samverkan är alltså också av samordnande art, tillsammans kan man lösa problem
och åstadkomma relevanta insatser. Detta innefattar också att utbyta resurser, dock
på ett informellt sätt.
- Det är den goda viljan. Det är byte av tjänster ska jag säga då. (…) Och det
har i förlängningen blivit fler kontakter igenom detta, att man har blivit
kallad till att vara med, kurser i palliativ vård, att jag var med och hade ett
pass där. Det gjorde jag i tjänsten. I utbyte fick jag att palliativa teamet kom
hit och hade en föreläsning för min diakonigrupp. Så man byter.

vad säger församlingarna
i bredestads pastorat om vad som gjorts?
I årsredovisningen för Aneby kyrkliga samfällighet ingår en sida verksamhetsberättelse från vardera av de åtta församlingarna. Dessa koncentrerar sig på aktiviteter
och händelser, insamlade medel, serverade våfflor och inköpta inventarier.
Diakonigrupperna nämns i fyra verksamhetsberättelser (2001). Man förvaltar i varje
församling stiftelser med diakonala ändamål vilket redovisas, till exempel i
Lommaryd ett testamente från 1878 på 1000 kr för fattiga och sjuka kvinnor i församlingen.
Marbäcks församlings verksamhetsberättelse för 2001 avslutas enligt följande:
Detta är något av det arbetet som gjorts, det som man kan skriva ner på
ett papper. Men mycket viktigt kristet arbete sker i mötet mellan människor i vardagen, i hemmen, skolor, på arbetsplatser osv. Där gör många
församlingsbor en stor insats som vi inte ska glömma bort.
Personalen skriver inte verksamhetsberättelser. Någon systematisk uppföljning inom
arbetslaget eller i förhållande till Kyrkonämnden förekommer inte. Den samverkan
som förekommer beskrivs således endast delvis, enbart utifrån den enskilda församlingens horisont. Det som i någon mån framkommer i dokumentationen är alltså
samverkan inom socknen, inte med större enheter såsom kommunen. Pastoratet och
personalorganisationen synliggörs inte som aktör.
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vad säger s:t johannes församling att den vill vara och göra?
Församlingsinstruktionen anger att Norrköpings S:t Johannes församling består av
de tre sinsemellan olika stadsdelarna Klingsberg, Ljura och Hageby. Klingsberg, i
grunden en 1940-talsstadsdel, är en del av storstaden Norrköping, utan egen beskriven identitet. Ljura byggdes på 1950-talet, med övervägande flerfamiljshus.
Tidigare ett "barnrikt problemområde" som så att säga lugnat sig. Hageby är till
största delen byggt på 1960-talet i samband med miljonprogrammet. Största delen
av församlingens boende finns i Hageby som också rymmer skolor, vårdinstitutioner
och ett stort köpcentrum. Statistiken om Hageby visar på ett av landets högsta
ohälsotal, liksom höga noteringar för kriminalitet, arbetslöshet och socialbidragsberoende. Hos många, menar församlingsinstruktionens författare, kan man uppleva
en hög grad av identitet med området.
Kyrka och församlingshem ligger centralt i en vägkorsning, men inte mitt i någon
av de tre "byarna". Läget beskrivs som att "Kyrkan ligger långt från de flesta i
Hageby och där är det mer tydligt att den inte ligger i samma stadsdel."

samverkan
Församlingen har tills helt nyligen varit uppdelad i två kommundelar, där man haft
mest kontakter med Södra kommundelsnämnden som är för Hageby. Man möts i
hälsoråd, årliga äldreomsorgskonferenser, och i samarbete med dagcenter, skolor,
äldreboende och barnomsorg. Församlingens engagemang i "Ditt Nya Hageby", se
nedan, utgör också en mötesplats. Åt den syrisk-ortodoxa församlingen har man
upplåtit lokaler, i övrigt förefaller inte kyrkligheten prägla (denna del av)
Norrköping. "En mormonkyrka och en källarmoské är de enda övriga uttrycken för
organiserad religiositet inom församlingen som vi känner till".
Det ligger i det diakonala förhållningssättet att "söka, identifiera och samverka
med andra goda krafter". Men samverkan nämns också i församlingsinstruktionen
under rubriken "undervisning". Som en förutsättning för samverkan behöver församlingen skapa förståelse för och kännedom om "vilka vi är och vad vi står för".
Med detta som grund kan församlingen, tillsammans med enskilda och organisationer som "inte direkt identifierar sig med vår församling", identifiera möjliga
gemensamma intressen för samverkan.

NORRKÖPINGS S:T JOHANNES
FOLKMÄNGD

KYRKOTILLHÖRIGA

11 961

7 857

Frivilliga medarbetare:
Mariagruppen, "serveringsfrivilliga"
och konfirmandledare:12-15 personer.
Anställd personal: Kyrkoherde, tre
komministrar varav en halvtid, f.n.
en pastorsadjunkt, två diakoner, en
organist, en kantor/musikpedagog,
en dramapedagog, en barnskötare/värdinna, en vaktmästare/
värdinna, en vaktmästare och en
sekreterare.
Tillhör en samfällighet med administrativa funktioner.

diakonisyn
Med diakoni menas främst en "hållning" gentemot dem man möter. "Diakoni
kommer till uttryck då vår tolkning av ett behov hos en enskild eller en grupp
sammanfaller med vår uppfattning om vårt särskilda ansvar som kristen församling
och våra möjligheter att svara mot behovet". Den som är ansvarig, svarar an.
Strävan är att respektfullt gå "bredvid", i kontrast till ett "uppifrån-ner"-perspektiv.
Församlingens diakoni inriktar sig enligt församlingsinstruktionen både gentemot
enskilda personers situation, som mot rådande strukturer i samhället. Vid en
biskopsvisitation 2000 beskrivs att församlingen fick i uppdrag att bedriva "politisk
diakoni".131

kyrkosyn
Beskrivningen av S:t Johannes karaktäriseras av följande.
 Kontinuitet och förändring
Församlingen är Norrköpings äldsta, och har således justerat sina gränser genom
århundradena. I församlingsinstruktionen lutar man sig mot det tusenåriga arvet
som en plattform för sitt varande i modern tid; "Vår egen tradition är på det sättet
förändring, men en förändring som är grundad i en mycket lång tradition." Man
pekar på en kontinuitet genom seklerna, från romersk-katolsk till evangeliskluthersk, från statskyrka till fristående, med ansvaret, som man delar med alla andra
kyrkor på jorden, att låta "Gud synas mitt ibland oss".
 Tecken

"Ett tecken för alla som vill". Församlingsinstruktionens författare hävdar att
gudstjänsten är det som ger församlingen identitet, inte bygden, det geografiska
territoriet, som ju för S:t Johannes del förändrats genom århundradena. "Vi har att
främst uppfatta oss själva genom vår öppna gemenskap kring ett altare, inte genom
våra avgränsningar mot andra".
Kyrkoherde Thomas Wärfman kommenterar detta i en intervju.
– …vi betraktar nog att församlingen är något som vi inte har tillgång till. Vi
är delar av den, men vi har inte tillgång till gränserna. Och utifrån mig
som kyrkoherde så kan vem som helst som kommer hit vara en del av församlingen. Kommer du hit och deltar, ja, då är du ju med i gudstjänsten, och
då är du, åtminstone tillfälligt med.
131 Se vidare avsnittet om Ditt Nya Hageby
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Thomas Wärfman pekar på de tolvtusen människorna som bor i S:t Johannes.
– Alla är inte med i församlingen, det vill jag inte lägga på folk, det kan vi inte
pådyvla. En del är definitivt inte med, och vill inte vara med. Men, det
finns inga kriterier på när man är med och inte, utan det är när man
kommer och deltar och är med. En ganska lös gemenskap. Fastheten ligger i
att vi relaterar det till Kristus själv. De viktiga banden mellan oss finns inte
för att vi delar åsikter, har samma tycke och smak, eller vad det må vara.
Utan den viktiga och hållbara relationen i gemenskapen ligger i gemenskapen med Jesus själv, och där kan vi upptäcka; men du har också samma relation som jag. Och då händer det nå´t. Det handlar inte om hur jag är
klädd eller hur jag talar eller min bakgrund. För där har vi troligen ganska
lite gemensamt ofta när vi träffas som främlingar. Utan den viktiga gemenskapen för oss som församling har vi i relationen till Jesus och där kan vi
upptäcka varandra. Går vi den vägen blir det mycket lättare att mötas i
våra olikheter. Och går vi den vägen kan vi också, tror jag, enklare våga
möta människor som inte har någon relation till Jesus.
Församlingens arenor är, förutom kyrkan och församlingshemmet, "på byn". Här,
bland annat i Hageby, säger sig församlingsledningen vilja "öka vår synliga närvaro "132
och genom denna närvaro "visa på grundläggande kristna värden såsom människovärde, barmhärtighet och rättvisa"133 .

diakoni-policy
Diakonerna Maria Bard och Kenneth Blomberg har tillsammans med kyrkoherden
samtalat sig fram till en policy rörande mottagnings- och telefontider, matpaket och
annan akut hjälp, ekonomiskt bistånd, och att man önskar medgivande från den
som ansöker så att diakonen kan kontakta myndigheter för att kontrollera lämnade
uppgifter. S:t Johannes församling saknar egna fondmedel. Inkomster till diakonins
hjälpkassa kommer mestadels från äldreverksamheten i församlingen. Mariagruppen
ordnar med lotterier på "Cafélördagar". Diakonerna beskriver sig som "duktiga på
att söka pengar" i det att de bistår enskilda hjälpsökande med att ansöka om medel
från "De fattigas vänner" och andra stiftelser utanför församlingen.

132 Målsättning och grund för S:t Johannes församlings deltagande i projektet Ditt Nya Hageby, 22/8 2000
133 Målsättning och grund för S:t Johannes församlings deltagande i projektet Ditt Nya Hageby, 22/8 2000
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Thomas Wärfman beskriver församlingens profil.
– Vi är diakonalt medvetna, vågar jag påstå. Tycker att den frågan ständigt
finns med i det vi gör, i det vi säger, det vi tänker och tycker. Och det gäller
rakt av. Det är inte så komplicerat att stå på ett kyrkkaffe och säga "Idag
samlar vi in pengar till församlingens diakoni". Då nickar människor och
känner, "Ja, det är bra". Man vet att det finns behov, det finns nöd, det
finns fattigdom och vi vill vara med. De flesta vet kanske inte hur de vill
vara med i det, men det är helt okomplicerat att säga en så´n sak.

vad görs?
De två diakonernas arbete har skilda inriktningar, barn och ungdom respektive
äldreverksamhet. Överlappande är "socialkurativ församlingsverksamhet". Båda är
också involverade i insatser tillsammans med andra aktörer. Dels fasta grupper
såsom "Södra-Östra hälsoråd", och arbetet med Ditt Nya Hageby (mer om det
nedan). Dels projekt såsom vid genomförandet av "Psyk-ädel" då diakon Kenneth
Blomberg deltog tillsammans med kommun och landsting i planeringen av aktivitetscenter, träffpunkt och stödboende. Med stöd av 50 000 kr i projektmedel från
Norrköpings kyrkliga samfällighet organiserade diakonen social träning i form av
restaurangbesök och resor, liksom studiecirkelverksamhet och datautbildning tillsammans med ett studieförbund.
– Nu fortsätter det i kommunens regi, men det var vi som tog initiativet och
projektpengarna gjorde att det fick en bra start.
Kontakterna fortsätter bland annat genom att diakonen inbjuder till församlingens
reguljära arrangemang, såsom midsommarfest, cafélördagar och liknande. Inte minst
viktigt är detta när den kommunala verksamhetens öppethållande begränsas till vardagar. Kenneth Blomberg menar att när ett projekt tar slut och kommunen tar över
så har församlingen fortfarande ett "stödansvar". Det projektinriktade arbetssättet
används också för samverkan med andra församlingar, aktuellt är en äldrevecka
inom Norrköpings kyrkliga samfällighets ram. Båda diakonerna har arbetsuppgifter
utöver det diakonala arbetet: församlingsblad, fackliga uppdrag, praktikanthandledare, för att nämna några.
Arbetslaget har nyligen tagit upp frågan hur frivilligarbetet kan utvecklas, något
som man upplever som bristfälligt idag. Mariagruppen som har ansvar vid
Cafélördag är en tidigare besökstjänstgrupp. Här är, som nämnts, en viktig uppgift
att samla in pengar till enskilda hjälpsökandes behov.
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Vad gäller stadsdelen Hageby fanns medvetenheten om situationen där, parat med
upplevelsen av att inte räcka till.134 Detta lyftes fram vid biskopsvisitationen i församlingen 2000 genom att möten arrangerades med socialförvaltning, skolledare
med flera. "…då valde jag att visa upp eländet" citeras Thomas Wärfman i en utvärdering.135
I visitationsstämman framgår att detta gjort intryck136; "Bokstavligt talat halvsvälter människor några hundra meter från kyrka och församlingsgård". Biskopen
bekräftar det diakonala arbete som görs. Samtidigt vill han "skärpa blicken".
Jag menar att det skulle vara fullt möjligt för S:t Johannes, inte bara de
anställda, det gäller frivilliga, förtroendevalda och alla vänner av god vilja
som är berörda av saken. Varenda en inbjuder jag att göra en politisk diakonal insats. Det är inte partipolitik. Det är att höja rösten och tydligt
ställa våra politiska makthavare till svars för vad som här äger rum. Kanske
är det så att några av våra politiska makthavare inte riktigt känner till hur
det faktiskt ser ut. Eller om man känner till det kanske man känner sig
vanmäktig, inte har funnit vägar att komma vidare, då är en politisk
demonstration av det här slaget viktig. Den höjer tonläget. Den ökar
medvetenheten i samhället och den är en klassisk väg för den kristna kyrkan. Jag skulle vilja inbjuda er till att vara ett kitt för de människor som
bor här i detta område. Ett kitt som sammanbinder alla de människor
som önskar en ändring, som önskar en kraftsamling kring den värdegrund
i samhället som kyrkan i alla tider stått för.137

ditt nya hageby
1999 hade bostadsbolaget, med många outhyrda lägenheter, och det lokala hälsorådet tagit initiativ till ett projekt. Traditionell marknadsföring för att ändra ett
områdes dåliga rykte visade sig inte hjälpa.
Ur detta uppstod tanken att istället angripa problemen genom att låta
bostadsområdet förändras genom de boende själva med hjälp av alla de
organisationer som har intresse av en bättre miljö i Hageby.138

134 Wärfman, Thomas (2002) Projektbeskrivning 2002 ”Ditt Nya Hageby” S:t Johannes församling
135 Wahlström, Katarina (2002) Ditt Nya Hageby, ett samverkansprojekt för att utveckla ett bostadsområde Cuppsats i samhälls- och kulturanalys, Campus Norrköping, sid 10
136 Visitationsstämma 6/2 2000
137 Biskopens tal vid visitationsstämma i Norrköpings S:t Johannes 6 februari 2000
138 Wärfman, Thomas (2002) Projektbeskrivning 2002 ”Ditt Nya Hageby” S:t Johannes församling

71

Församlingens delaktighet i projektet var inte given. Frågan kom upp på ett lokalt
hälsoråd. Det var “inte självklart för oss som församling att samverka med kommersiella krafter där vi kan ha olika grundläggande intresse för ett engagemang”.139 Att
medverka till förbättrade livsvillkor i en del av församlingen där man uppfattade att
många led nöd och brist sågs dock som liggande inom "uppgiften diakoni".
Församlingens syfte uttrycks som att:
 arbeta gränsöverskridande med att skapa goda miljöer för de människor

som bor och verkar i Hageby.
 öka vår synliga närvaro i stadsdelen Hageby för att öppna upp för goda

möten och samtal, samt att med vår närvaro visa på grundläggande kristna värden såsom människovärde, barmhärtighet och rättvisa.
 vara medaktörer med och ett stöd för de enskilda och organisationer

som utgör projektets aktörer.140

Föreningen Ditt Nya
Hageby anger som sin
värdegrund:
Varje människa har talang,
förmåga och kapacitet. Ett
gott liv handlar om möjligheten att få uttrycka
talangen, utveckla förmågan och tillvarata kapaciteten. Föreningen skall med
respekt "för allas lika
värde" tillvarata dessa
mänskliga resurser och
därigenom stärka varje
individs självkänsla och
identitet så att hon känner
sig värdesatt och delaktig i
samhällsgemenskapen.
Det individen därmed tillför, bidrar till att stärka och
utveckla samhället runtomkring henne.

S:t Johannes kyrkoherde sammanfattar projektets syfte som att "skapa en arena med
stora resurser, släppa in engagerade människor och sedan vänta och se vad som händer!"141
De eldsjälar som presenteras på hemsidan www.dittnyahageby.nu är hagebybor.
Listan på eldsjälsprojekt är diger. Allt ifrån kvällsvandringar, trapphusvärdar och
farthinder till initiativ för att bekämpa ohälsa och arbetslöshet.142 Genom att en
boende åtar sig ansvaret, garanteras den lokala förankringen och det personliga
engagemanget. Detta sker på frivilligbasis. Eldsjälarna ska, enligt eldsjälen Tony
Eglund143 få driva sina egna idéer, efter introduktion och samråd med organisatören.
Man får skriva på ett "eldsjälsavtal", baserat på den formulerade värdegrunden.144
Hösten 2003 genomfördes också en särskild eldsjälsutbildning.
Det man kallar "arenan" utgörs av den gula baracken vid Hageby centrum – den
gula träffpunkten – samt en organisatör, administration och inte minst marknadsföring. Ditt Nya Hagebys eldsjälar ska få stöd från arenan, att driva sina idéer. Men
det betonas att det är de boende i Hageby som ska definiera problemen, planera
åtgärderna och också skapa finansiering till sina projekt.
Organisatören finns sedan 2000 anställd som "spindel i nätet". Organisatörens roll
139
140
141
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144

Wärfman, Thomas (2002)
Målsättning och grund för S:t Johannes församlings deltagande i projektet Ditt Nya Hageby, 22/8 2000
Wärfman, Thomas (2002)
Se vidare hemsidan.www.dittnyahageby.nu
Samtal i ”Gula träffpunkten” i Hageby 10 september 2003
Stadgar för Ditt Nya Hageby ideell förening §4

är att vara ett bollplank till eldsjälarna, rådgivande och stöttande. Organisatören får
inte bo i Hageby, utan ska ha ett utifrånperspektiv, att vara en "inside-outsider",
som både ska kunna bromsa och skjuta på.145 Som mentor har organisatören kyrkoherde Thomas Wärfman.
Till stöd för eldsjälarna finns också en "resurspool". I denna finns funktionärer
från olika verksamheter i Hageby såsom skolledare, närpolis, arbetsförmedlare,
hälsosamordnare, diakon och bostadsförvaltare.
I Norrköpings Tidningar146 har kritik mot projektet framförts för oklarheter och
brutna löften, bland annat utifrån förväntningar från vissa personer att projektet
skulle erbjuda sysselsättning. Efter en prövande och vildvuxen inledande projektfas,
kallad Vilda Västern, bildades hösten 2001 den ideella föreningen Ditt Nya Hageby.
Den som är boende eller verksam i Hageby kan bli medlem. Detta gäller individer,
ej organisationer. Föreningens syfte är att samla in idéer från de boende och inventera kompetenser och engagemang. Styrelsens roll är enbart att arbeta för resurser
till "arenan" och verksamhetens fortlevnad, inte åt de enskilda eldsjälsprojekten.
Kyrkoherde Thomas Wärfman är styrelseledamot. Linköpings stift har beviljat
strukturbidrag, 200 000 kr i tre år, till arbetets organisering.
Till styrelsen är kopplat ett metodetiskt råd som leds av diakon Maria Bard. Rådet
finns för att säkra att verksamheten sker enligt föreningens policy.
-–Det efterfrågades kvällar i början av projektet, då vi fick diskutera olika
värderingar, förhållningssätt och engagemang. Och resultatet av det blev en
värdegrund som verksamheten vilar på och att ett metodetikråd inrättades.
När det var dags att eldsjälar skulle värva medlemmar för att bilda förening blev det
tydligt att tänka att engagemangett gäller alla Hagebybor. Det var inte många med
invandrarbakgrund som var eldsjälar. Maria Bard berättar om frågan hon ställde på
ett eldsjälsmöte:
– Hur stort "vi" har ni?
– Hur menar du Maria? Menar du hela världen eller familjen?
– Ja, hur tänker ni?
– Och det fanns ju inget rätt svar på det, målet var ju att få igång en process.
Och på efterföljande etikkväll tog jag upp det igen, och var då tydlig med att

145 Metodetikrevision 2002, se hemsidan www.dittnyahageby.nu
146 21/8 2002
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fråga; vad är era erfarenheter, när har ni känt att det verkligen varit vi?
Frågorna vågade ta tag i rädslan för det som är främmande och som man
inte känner till. Istället blev det en nyfikenhet över att få veta mer om de
Hagebybor som har en annan nationalitet som ursprung. Så vi beslöt att
bjuda in dem och hade en studiecirkel under ett och ett halvt års tid som vi
kallade "Sagan om Babels torn - vägen till mänskliga möten".
En eldsjäl kommenterar diakonens roll:
– När man möter henne får hon en att tänka ett varv till.
Erfarenheterna i projektet har också lett till kontakter ut i Europa.
– Jag brukar skojsamt säga: Tänk att en sketen diakon från Norrköping kan
åka till Bryssel!
Via kontakter med Svenska kyrkan på nationell nivå har Maria Bard involverats i ett
projekt som kyrkorna i Europa har initierat. I strävan att uppmärksamma frågor om
fattigdom och social utestängning har EU bett varje land att skriva en aktionsplan.
Nu driver EURODIACONIA, en europeisk diakoniorganisation, ett projekt147 som
ska lyfta fram goda exempel i Europa som kan visa på empowerment och att jobba
för "social inclusion".
– Vårt uppdrag är att tydligt visa på "the buttom up approach". I maj anordnade vi en konferens i Bryssel då aktörer och brukare möttes. Jag hade då
med mig en eldsjäl från Hageby.
Projektets medverkande väntar nu klartecken från kommissionen att fortsätta med
en andra fas under 2004-2005 för att då ta med det lokala perspektivet, nära människor som det berör.
– För det handlar också om att det ska bli lokala aktionsplaner. EU-projektet
ger en legitimitet att kontakta de lokala politikerna och höra vad man gör åt
fattigdom och social utestängning.

147 Projektet heter ”Networking for social inclusion – Quality and accessibility in social services as an factor
in improving social inclusion”
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samverkansprofil
S:t Johannes är en etablerad part i de institutionella formerna för samverkan som
finns.
Förutom Ditt Nya Hageby så representeras församlingen av diakon och kyrkoherde i en arbetsgrupp för södra stadsdelen som stämmer av äldreomsorgsfrågor, i
Södra-Östra hälsorådet (diakon) och i det ekumeniska diakonala utskottet. Det är
värt att notera att församlingen inte bara utbyter information och samordnar sina
insatser med andra aktörer. Man går också in i gemensamma projekt såsom det
nämnda psykiatriprojektet och Ditt Nya Hageby, och satsar mänskligt, kulturellt
och finansiellt kapital. Det tycks också uppfattas som något som "lönar sig". Från
att ha suttit och tittat på Hageby med frågan "hur förhåller man sig överhuvudtaget?" menar Thomas Wärfman att projektet
– …gjorde ju att jag mycket snabbt som kyrkoherde kom till tals med övriga
som hade ansvar för olika verksamheter i Hageby. Så på den nivån fick jag
plötsligt hela kontaktnätet. Dessutom med många som bor i området, alltså
dom som engagerat sig, alltså aktiva enskilda människor. Det är också en
oerhört värdefull kontaktyta.
Trots att projektet inte ses som väl förankrat i den egna organisationen så menar
Thomas Wärfman att det spelar stor roll utåt. Församlingen har genom Ditt Nya
Hageby visat upp sig och har också genom detta fått gemensamma beröringspunkter med flera andra organisationer.
I Norrköping betonar diakonerna sin kompetens som en viktig faktor för samverkan. Med utbildning och yrkeserfarenhet från barn- och vuxenpsykiatri, förutom
den diakonala inklusive påbyggnadsutbildningar av typen krisstöd och S:t Lukas
själavård, nyttjas de bådas kompetens i relation till folkhälsoråd, psykiatriprojekt,
hänvisningar från vårdcentral och i uppbyggnaden av Ditt Nya Hageby.

vad säger s:t johannes församling om vad som gjorts?
S:t Johannes församlings verksamhetsberättelser för 2000, 2001 och 2002 har en
gemensam struktur. Man inleder med en sammanfattande analys varpå följer en
kortfattad redovisning av olika verksamhetsgrenar. Analysen har några återkommande rubriker: Styrning, Ledning, Personalläget, Gudstjänst, Ekonomin och
Omvärlden, allt på en A4-sida.
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Verksamhetsberättelsen inleds med en för året viktig händelse. 2000 är det biskopsvisitationen där biskopen efterlyste politisk diakoni som ett svar på den nöd som
återfinns i församlingen. "Svaret på detta blev bland annat utökad samverkan med
omvärldens organisationer". Församlingens framträdande roll i tillblivelsen av projektet Ditt Nya Hageby gör att man upplever ett "betydligt ökat intresse och förtroende för kyrkan". Man noterar också att detta intresse inte enbart är inriktat på
diakoni, "utan också på kyrkans roll som normskapare och förvaltare av en gemensam värdegrund."
Under verksamhetsrubriken Diakoni noteras bland annat att det arrangemang
som kallas Café Johannes genom frivilliga insatser drog in 40 000 kronor till hjälp
åt enskilda sökande. Vidare konstateras att "Det är många som söker diakonin för
samtal och stöd och även om vi inte för statistik upplevs detta vara ökande".
2001 kännetecknades enligt verksamhetsberättelsen av en del vakanser och
avstannande verksamhet, dock att samverkan med omgivningen var fortsatt positivt
uppmärksammad. Dessutom noteras att "Det är många som söker diakonin för
samtal och stöd och även om vi inte för statistik upplevs detta vara ökande".
2002 hade ny personal rekryterats och samarbetet med skolorna utökades kraftigt
där efterfrågan på samverkan och deltagande i församlingens inbjudningar ökat.
Som tidigare år framgår att diakonerna arbetar dels i församlingens grupper, dels i
möten med enskilda och dels i samverkan med kommun och andra organisationer.
Även Café Johannes fortsätter att dra in välbehövliga medel. "Det är många som
söker diakonin för samtal och stöd och även om vi inte för statistik upplevs detta
vara ökande".

vad har hänt i ditt nya hageby?
I projektbeskrivning för Ditt Nya Hageby februari 2002 pekar Thomas Wärfman
på att församlingens engagemang inneburit att församlingen fått ett bredare kontaktnät och att
vi har etablerat oss som en god kraft i samarbete med andra i ett bostadsområde som vi tidigare betraktade som problematiskt. Vi har på detta sätt
fått en möjlighet att agera på ett samhällsplan, där vi tidigare så gott som
enbart agerade gentemot enskilda.148
Det upplevs också lättare at samverka med andra organisationer i området.
Samtidigt har man inte lyckats helt med att förankra projektet internt. I kyrkoråd
148 Wärfman, Thomas (2002) Projektbeskrivning 2002 ”Ditt Nya Hageby” S:t Johannes församling
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och arbetslag finns ett "mycket varierat intresse för projektet" där några beskrivs
vara "mycket engagerade och några snarast kritiska"149. Thomas Wärfman konstaterar att Ditt Nya Hageby blivit "en väldigt liten bit" i församlingsorganisationen, förutom för kyrkoherde och diakon.
– Kyrkorådet, dom som inte bor i Hageby, dom är avvaktande. I kyrkorådet
och personalen är det väldigt få som har en egen kontaktyta mot det här.
Dom ser inte. Dom ser ett gult hus150 när dom går och handlar. För mig som
kyrkoherde är det en mycket stor bit, för jag tycker mig kunna se och förstå
att vi, utåt sett, att det har betytt nå´t. Men det är för att jag har den överblick jag har. Så det är lite paradoxalt och motsägande det här.
I ett samtal i S:t Johannes församlingshem diskuterades den bristande förankringen.151 Bidragande faktorer sades vara att det inte är i församlingens lokaler, att man
som arbetslag därför inte har kontroll, att det tagit relativt mycket plats i diskussioner, och att det utmanar bilden av det täta arbetslaget, när några får ett stort engagemang någon annanstans.
I en utvärdering av projektet talar intervjuade eldsjälar och personer ur resurspoolen om vikten av kyrkans ansvar och deltagande.152 Diakonens etikkvällar har
givit möjlighet till diskussion och hon har också kunnat erbjuda enskilda samtal och
stöd vid psykosocial problematik. Innan organisatören anställdes, skriver utvärderaren, var kyrkan ensam om att hantera konflikter och problematik som uppstått.153
Utvärderaren konstaterar att kyrkan också blivit en av de viktigaste instanserna
inom projektet eftersom de bidragit ekonomiskt. Även för kyrkans del har Ditt Nya
Hageby varit viktigt
genom att det fungerat som plattform och skapat kontakter med människor i Hageby.154
Föreningen Ditt Nya Hagebys verksamhetsberättelse inleds med en fråga: Varför
Ditt Nya Hageby?155 Här skriver Tomas Lindqvist, den marknadsförare som var en
drivande kraft i att få igång projektet, hur han ser Ditt Nya Hageby idag. Ett från
början renodlat kommersiellt projekt utgör "idag ett minst lika stort bostadssocialt
149 Wärfman, Thomas (2002) Projektbeskrivning 2002 ”Ditt Nya Hageby” S:t Johannes församling
150 Den s.k. Gula träffpunkten, en liten byggnad utanför centrumanläggningen där eldsjälar och intresserade
träffas och som också är organisatörens arbetsplats.
151 21 oktober 2003 med diakoner, kyrkoherde, komminister
152 Wahlström, Katarina (2002) Ditt Nya Hageby, ett samverkansprojekt för att utveckla ett bostadsområde
C-uppsats i samhälls- och kulturanalys, Campus Norrköping
153 Wahlström, Katarina (2002) s. 32
154 Wahlström, Katarina (2002) s. 18
155 Verksamhetsberättelse DITT NYA HAGEBY 2001-2002
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arbete, med inslag av alla de begrepp som vi i samhället försöker eftersträva".156 Ditt
Nya Hageby kan då, enligt författaren, sägas vara ett integrationsprojekt - i den
mångkulturella stadsdelen - och ett demokratiprojekt - eftersom det engagerar
människor för det gemensamma. Det kan också kallas ett arbetsmarknads- och
utbildningsprojekt i och med eldsjälarnas erövrade erfarenheter och nya kontaktnät,
liksom det är ett marknadsföringsprojekt för ett attraktivare bostadsområde.
Konsekvenserna av dessa pågående processer gör att Ditt Nya Hageby också är ett
folkhälsoarbete
då människor mår bra av att tillhöra ett sammanhang och känna att man
bidrar i arbetet med att skapa något bättre.157

LINKÖPINGS SKÄGGETORP
FOLKMÄNGD

8 630

KYRKOTILLHÖRIGA

5 490

Frivilliga medarbetare:
Diakonigrupp 30 personer
Anställd personal: Kyrkoherde, två
komministrar, en diakoniassistent,
två diakoner, två pedagoger, fyra
barnskötare/fritidsledare, en kantor, samt servicepersonal; vaktmästare, lokalvårdare, kanslist.
Tillhör en samfällighet med administrativa funktioner.

vad säger skäggetorps församling att den vill vara och göra?
Linköpings Skäggetorps församling avknoppades från domkyrkoförsamlingen 1989
och är sedan 2002 ett enförsamlingspastorat. Församlingen består av stadsdelen
Skäggetorp, där 98% av de cirka 8000 invånarna bor, samt av affärs- och industriområdet Tornby med bland annat IKEA. Boendemiljön utgörs så gott som uteslutande av flerfamiljshus. I Tornbyområdet jobbar under vardagar 5-10 000 personer, och åtskilliga tusen personer besöker affärscentrat.
I församlingsinstruktionen som antogs av domkapitlet juni 2003 beskrivs församlingens liv och verksamhet i allmänna ordalag. För mer detaljerade beskrivningar
hänvisas till verksamhetsplaner och -analyser.
Församlingen har ett övergripande mål: Skäggetorps kyrka ska vara en mötesplats
och kraftkälla för församlingsborna. Bibelordet "Kom till mig, alla ni som är tyngda
av bördor; jag skall skänka er vila" har sedan kyrkans invigning varit ett motto för
församlingen, liksom psalmen "Jag vet en port som öppen står". I anslutning till
detta noteras att arbetslösheten i området är stor, så också ohälsotalen och antalet
socialbidragstagare. Arbetslösheten i Skäggetorp är högst bland Linköpings stadsförsamlingar, ca 7% jämfört med snittet 3,6%. 40% av befolkningen har invandrarbakgrund. Det finns flera olika ortodoxa kyrkor representerade i området, liksom
katoliker.

156 Verksamhetsberättelse DITT NYA HAGEBY 2001-2002
157 Verksamhetsberättelse DITT NYA HAGEBY 2001-2002

samverkan
I sin uppgift som kyrka i Skäggetorp anger man också inledningsvis att man vill
samarbeta med andra instanser i området: företag, skolor, förskolor, vårdcentral,
Råd och stöd, socialtjänst och frivilligorganisationer.
Denna strävan återkommer senare i texten. Under rubriken undervisning nämns
till exempel att församlingen "har ett fungerande samarbete med andra undervisande enheter som skola och förskola." Under avsnittet Mission sägs att det bästa
sättet att missionera är att "vara kristen i de olika sammanhang där vi finns med".
Som exempel på detta anges "att samverka med andra goda krafter i Skäggetorp för
att skapa en trygg miljö för alla som bor i området".
Ett visst samarbete finns med syrisk-ortodoxa församlingen som har många av
sina dop-, vigsel- och begravningsgudstjänster i Skäggetorps kyrka. Församlingen
har också ansvar för den finskspråkiga verksamheten i hela Linköpings kyrkliga samfällighet. Inom samfällighetens ram samverkar man också när det gäller sjukhuskyrkan och studentprästverksamhet.
Under rubriken Diakoni i beskrivningen av församlingens liv och verksamhet
återkommer man till människors sociala och ekonomiska problem och de höga
ohälsotalen, som man tror är ökande. Detta motiverar, ja gör det "nödvändigt att
diakonin samverkar med samhällets verksamheter i området". Man noterar att
denna samverkan kan se olika ut. Ibland gäller det att "hjälpa människor att få de
kontakter med samhället de behöver". Andra exempel är deltagandet i områdets
krisgrupp, eller olika lokala samverkansråd.

diakonisyn
Diakoni beskrivs som ett förhållningssätt till människor, "nämligen att alla människor har lika värde och att varje individ är unik". Förhållningssättet ska "genomsyra hela församlingens liv". Med detta som grund "vill diakonin skapa mötesplatser
och förmedla hjälp till självhjälp". Man anger att man behöver arbeta både med
människor enskilt och i grupp. Exempel på grupper är unga mammor i behov att få
ordning på sin ekonomi.
Direkt bistånd, med "fondmedel eller basmat" ska endast vara punktinsatser.
Nödvändigheten av frivilliga insatser fastslås. Detta har som konsekvens att diakonerna avsätter tid för rekrytering och handledning av diakonigruppens medlemmar
och ser till att de erbjuds utbildning.
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kyrkosyn
Kyrkosynen karaktäriseras av följande.
 Arbetsidé är att vara en vardagskyrka "…som bidrar till att människor

klarar av sin vardag".
 Relationsberoende budbärare: Församlingen bär fram evangeliet "om en

Gud som kan och vill upprätta och befria" i gudstjänst, samtal och
handlingar. Om människor har förtroende för kyrkan, vänder sig församlingsborna dit med andliga, själsliga och materiella behov. Förtroende
upprättas genom respektfullt bemötande, av öppenhet och förståelse.
 Territoriell: "Vi vill ta vårt missionsuppdrag på allvar och vara en kyrka

för alla som bor och vistas i församlingen". Detta innebär en utmaning
till ekumenik och religionsdialog.
 Inkluderande: På ett "aktivt sätt bidra till att den stora grupp invandrare

som bor i församlingen på ett bra sätt integreras i det svenska samhället".
Kyrkoherde Lillemor Eriksson beskriver synen på församlingen.
– Vi ser vår församling som alla som bor och vistas i Skäggetorp.
– Det har varit en fördel, under alla år jag jobbat, att från Svenska kyrkan får
man gå ut till alla, menar diakon Ulla-Brita Ragnarsdotter.

verksamhetsplaner
I Verksamhetsplan 1998 ställer kyrkorådet kravet att varje verksamhetsområde redovisar förslag till åtgärder, som långsiktigt leder till ökad frivillig medverkan.
Kyrkorådet gör den bedömningen att frivilligas medverkan i församlingens
olika verksamheter kommer att öka i betydelse.
Vad gäller samverkan återfinns flera mål under olika rubriker:
– Vi ska fortsätta samarbetet med grupper utanför kyrkan i samband med
vardagsgudstjänster.
– Vi ska fortsätta samarbetet med Hemgårdarnas BK (konfirmandarbetet).
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Detsamma gäller skola och fritidsgård, studieförbund, och "social samverkan" med
"andra goda krafter i området".
1999 års verksamhetsplan för diakoniverksamheten anger bland annat följande
delmål.
1. År 1999 ska mer än 10% av Skäggetorps församlingsbor
veta vad Diakoni innebär.
2. År 1999 ska mer än 75% av Skäggetorps församlingsbor
veta att Diakoni finns.
Man vill också rekrytera till diakonigruppen, och fortsätta, med dess hjälp, hjälpa
personer från äldreboendet att komma till kyrkan. I planen anges också att en krisgrupp för Skäggetorp är på gång.
I verksamhetsplan för 2001 dyker rubrikerna "Intern och Extern samverkan" upp,
och dessa återfinns under varje verksamhetsrubrik. Under Gudstjänst och förrättningar innebär intern samverkan strävan att engagera olika verksamhetsgrupper som
medansvariga i huvudgudstjänsterna. "Denna samverkan vill vi under 2001 försöka
fördjupa, så att kopplingen mellan gudstjänsten och kyrkans övriga verksamhet blir
naturlig". Det externa är vardagsgudstjänster för daghem, skolor, scouter, gudstjänster på servicehus m.m.
Den diakonala inre samverkan ska bland annat ta sig i uttryck i gemensamma
utflykter med ungdomarna, och kring mammagrupper. Under det externa nämns
förutom de lokala myndigheterna den nu igångsatta krisgruppen i området.
Dessutom ser man resursbank, kvinnojour och Stadsmissionens fältarbetare som
viktiga samverkanspartner. Serviceverksamheten dvs. vaktmästeri, lokalvård m.m.
ska i sin externa samverkan samarbeta med frivården, arbetsförmedlingen, skolan
och kommunen. Även frivilliga medarbetare engageras här.
I planen för 2004 vill församlingen, med integrationsprojekt och Tornbyprojekt
"öka invandrararbetet och arbetet på Tornbys arbetsplatser med t.ex. långtidssjukskrivna". Man förutser att kontakten med socialförvaltningen kommer att öka, och
planerar matlagning för unga mammor i samråd med socialsekreterare. Sedan ett
par år nämns nu också PVH, psykisk och social vård i hemmen, som samverkans
part. Här nämns också Stadsmissionens nya befattning som citydiakon för flyktingfrågor.
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vad görs?
I församlingen finns en diakonigrupp som utgör en mångfaldig resurs. Kontinuerlig
verksamhet är promenader med boende vid vårdinstitutioner i området. Till den
dominerande uppgiften hör också att göra en händernas tjänst, i meningen bullbak,
kaffeservering, i- och uppackning vid kyrkans renovering och på Bytardag - barnkläder, leksaker etc. - i området. Det frivilliga engagemanget sträcker sig också utanför
Skäggetorp i deltagandet vid nattvandringar i Linköpings centrum. Diakon UllaBrita Ragnarsdotter beskriver de frivilliga och anställda medarbetarnas rolltagande.
– Vi samverkar. Dom kommer inte och gör arbetet för att vi ska slippa, utan då
gör vi det som vi hinner bättre med. Så vi blir ett arbetsteam. Och det gör
att tjänsten blir mera levande. Och hela församlingen får ett liv i detta. För
dom gör ju…nattvandrar, promenerar, lagar mat, bakar och dom serverar
på begravningskaffen och hjälper till vid storhelger där vi serverar lunch på
påskafton och julbord på julafton.
Andra dimensioner i det frivilliga diakonala arbetet är idén om att uppföra ett "diakoni-drama" i en söndagsgudstjänst och att författa en skrivelse till landstinget om
läkarbristen på vårdcentralen.158 Gruppen fungerar också integrerande. Att bidra i
en arbetsgemenskap kan både ge vardagsstruktur, mening och just gemenskap.
I församlingen finns tre diakonala befattningar med skilda inriktningar:
 Diakoniassistent och församlingsvärdinna;
 Diakon med särskild inriktning på barn och familj;
 Diakon med inriktning på vuxenkontakter, ansvar för frivilligarbetet.
Det tycks i stort vara ett lagarbete med olika tyngdpunkter. Indelningen gäller
målgrupper och arbetsfält. Flera medarbetare uttrycker att "diakoni" inte enbart
uppfattas som diakonernas ensak. Diakonerna har sjuksköterske- respektive förskollärarexamen.
När Ulla-Brita Ragnarsdotter, som varit diakonissa i församlingen sedan 1966,
summerar församlingens utveckling pekar hon på året 1993, när man gick in i ett
målarbete.
– …och det var startskottet för den här utvecklingen. Vi kom fram i målbeskrivningen att Skäggetorps kyrka ska vara en kraftkälla och mötesplats för
våra församlingsbor. Olika saker har vuxit, det diakonala arbetet, men också
samverkan. Och jag tycker att vi har ett bra arbetslag. Det är klart att det
158 Samling för frivilliga medarbetare i Skäggetorps centrum 2/9 2003
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kan finnas de här situationerna att "det här är mitt", det kan vi inte
komma ifrån att sån´t kan finnas, men diakoni kan aldrig vara "det är
mitt", utan diakoni är alltmer, det ingår överallt, och alla utför ju diakoni.
Sedan har vi särskilda uppdrag i kriser, på olika sätt, när allting har gått
snett. En frivilliggrupp gör en stor insats. Och den har ju vuxit under det
här målarbetets gång. Så just nu är det cirka trettio stycken där och vi ska
försöka få in fler.
Målarbetet innebar en förändring av befattningarna.
– Jag tyckte att jag hade serverat kaffe och sjungit och varit glad och varit trevlig för lång tid, nu måste jag bli lite otrevlig.
För Ulla-Britas del blev det fältarbetet med kontakter ut mot samhället, att ha hand
om ekonomiskt bistånd, handleda frivilliggruppen, samt sorgegrupper tillsammans
med prästerna.
– Och Inger [Merkert, diakoniassistent] skulle sköta det traditionella, syförening, pensionärsträffar och så. Så hon tog alla dessa grupper, de fasta
grupper vi har. För det är inte bara att skrota dom, utan dom har sin betydelse.
På senare år har församlingen fått ytterligare en diakonbefattning, som Kicki
Hergils innehar. Ulla-Brita Ragnarsdotter är budgetansvarig:
–... alla ska kunna ha fritt spelrum i sitt arbete, men det ska vara någon som
kanske kan ta det huvudansvaret.
Församlingen har med åren arbetat upp handlingsmönster för att bemöta människor som "i en trång situation" söker hjälp.
–… kommer dom tillbaka en andra gång så sätter vi oss ner och pratar med
dom; att hur ser din situation ut? Vad har du för kontakter? … har du
socialbidrag, har du sjukbidrag, hur ser det ut, vad har du för skulder? Och
på lång sikt försöka att bearbeta det här, så att säga, om dom själva vill! Vi
gör ingenting om dom inte vill det själva.
– …vi får inte ta över rollen som socialsekreterare. Vi har sagt det också att mer
än tre gånger ska de inte få hjälp med en matkasse. Då har det blivit fel, då
sätts det i system, då är det inte där problemet ligger. Då har problemet blivit vårat, plötsligt, som vi själva har kapslat in oss i. Utan det gäller att få
dom att ta ansvar, men under rimliga förhållanden.
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Diakonerna redogör för ett genom beprövad erfarenhet framvuxet förhållningssätt.
Kicki Hergils beskriver sin roll som att
– … hela tiden, inom ett förnuftigt sätt, stå på den enskildes sida. Men det
betyder inte att jag säger ja och amen till allt vad den säger. Och ibland blir
det ett himla bråk. (…) Men att sedan, i och med att man känner den här
familjen väldigt väl, så försöker man hitta någonting som är realistiskt. Det
är jätteviktigt att dom kommer igång med behandling, för ofta är det ju
missbruk, att dom börjar ta upp kontakterna med psyk´ igen, att dom börjar
medicinera igen vilket dom inte har gjort på väldigt länge många av dom,
att dom ser till att barnen kanske kommer till avlastning på helgerna osv. Så
att man får igång nå´nting. Men man kan inte göra allt på en gång.
Några brukar säga att diakonen är deras extramamma. Hon själv beskriver sin uppgift som att finnas med en bit på vägen.
– ..."pusha" dom, att kunna få dom att bli motiverade att klara sig själva. Jag
ska finnas där för att inte bli behövd, så småningom. Att dom ska kunna bli
självgående, det är min uppgift. Att när det är som värst, när dom inte ser
någon struktur på tillvaron - det är ju oftast det det handlar om, att de inte
har någon struktur, att de brutit alla sina relationer åt alla håll och kanter hur kan man få det att byggas upp igen?
Som exempel nämner Kicki Hergils att hon just nu skjutsar en man två gånger i
veckan till beroendeklinik.
– …och en dag i veckan ser han till och åker buss. Jag kommer att dra in på
det här sedan att det blir en dag i veckan. Det är så jag jobbar hela tiden.
Det är hjälp till självhjälp, det är dom som ska göra det, inte jag. Men jag
kan finnas där som stöd
De familjer som på ett särskilt sätt ägnas uppmärksamhet beskriver Kicki Hergils
som familjer som nästan alltid själva är uppvuxna i missbruksfamiljer.
–… dom har inte själva lärt sig att ta hand om ekonomin, de har aldrig fått
lagad mat hemma, och jag menar, hur ska de själva då klara av en familj
när de inte har fått det hemifrån? När dom saknar pengar har dom inte
sina föräldrar dom kan gå och låna av. Det här är helt annat än det vi är
vana vid. Utan det gäller att bygga upp ett förtroende så att dom känner att
det är någon dom kan lita på. (…) Men sedan gäller det att jag ska inte bli
deras mamma. Jag ska vara medvandrare….det är inte så lätt.
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Motivationsarbete kan vara svårt och diakonerna strävar efter att vara tolerant
bemötande och samtidigt sätta nödvändiga gränser. Strävan är att inte svika, även
om relationen sviktar.
– Fast jag säger stopp. Har dom brutit förtroendet gång på gång, så säger jag;
Hördudu, nu kan inte jag fortsätta att hjälpa dig. Nu kan inte jag åka varje
måndag och onsdag, det finns andra som behöver hjälp nu. Utan när du
känner att du vill börja ta upp den här kontakten med beroendekliniken
igen, om du vill att vi ska åka till kvinnojouren och den här biten, då får vi
faktiskt göra så att du får säga till när du är redo. … Du är välkommen
tillbaks.
Familjerna med stora sociala problem har svårt att använda församlingens övriga
verksamhet som resurs. Av olika skäl förmås, eller förmår, de inte delta i till exempel
den öppna förskolan i Skäggetorpskyrkan.
–… min tanke från början var ju att kunna få med dom här familjerna i
Öppet Hus, och det har jag misslyckats med.
Detta fältanknutna motivationsarbete tar mycket tid, vilket väcker frågor.
– När det gäller de här familjerna, vi följer dom i år, flera år. Och i början
handlar det kanske om att skjutsa till olika ställen fyra till fem gånger i
veckan. Det kan alltså ta upp till tjugo-trettio timmar på en familj. Och då
känner jag, var ska man lägga krutet? Det här är bra, men, kan man göra
det bättre? Och dom andra då?
Kicki Hergils ska också finnas med i den öppna verksamheten i kyrkan.
– … det är då och då som det kommer folk, dom frågar om jag har tystnadsplikt. Då handlar det om familjerelationer och sån´t där, och det är jobbigt
att vara barnfamilj. Och då är det inte i Öppna Förskolan dom tar kontakt,
utan där är jag som vilken som helst. Sedan, om vi möts i korridoren eller i
centrum, då tar dom tag i mig och säger: Hördudu, jag har hört att någon
annan har kunnat prata med dig, kan jag göra det? Men i själva Öppet Hus
är jag som vilken fröken som helst.
I skrivande stund hösten 2003 planerar olika myndigheter i Skäggetorp en gemensam familjecentral. Här är en av församlingspedagogerna, Elisabeth Roos, in
kopplad.
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– …eftersom vi har så mycket kontakter i det övriga samhället här i
Skäggetorp, skulle man ju redan där kunna koppla ihop kyrkans verksamhet,
och hjälp också, för dom som behöver det, där kommunen inte kan erbjuda
det på det sättet.
Till församlingens Öppna förskola kommer mest dagmammor. Detta gör att man
från församlingens sida inte kommer i naturlig kontakt med föräldrarna.
Familjecentralen ses här som en ny kontaktyta för att kunnat träffa dom nyblivna
föräldrarna.
– Så vi får ju ut någonting av det också.
För frivilligarbetet formulerar Kicki Hergils en policy.
– När det gäller frivilliga så är vi väldigt noga med vem vi sätter vad på. Men
alla är alltid välkomna. Sedan är allt lika viktigt, om det så är att vattna
blommorna eller om det är att följa med Olga till sjukhuset eller göra hembesök.
För vissa uppgifter, till exempel hembesök, handplockar diakonerna frivilliga medarbetare. Man har ett ansvar för att, som man säger, "styra upp det", så att ingen far
illa.
– Och det är jätteviktigt, så man inte bara är glad för "En frivillig!" och kastar
på vad som helst. Så går det inte till.
Kicki Hergils pekar på att det finns människor som man har haft kontakt med av
olika anledningar, som sedan finns med bland de frivilliga.
– En hel del som faktiskt har klarat upp sitt liv och det fungerar igen för dom.
Och börjar sedan gå promenader, dom hjälper till och kokar kaffe, dom
finns med och hämtar barn på dagis till verksamheten och sådant där.
Elisabeth Roos, som bara arbetat ett år i församlingen, beskriver hur hon uppfattar
förhållningssättet i Skäggetorpskyrkan.
– …man bemöter människor med respekt. Man tänker också att möten är möjliga. Och ser inte sig själv, med "kyrkan", som belastning. Alltså, jag är en
möjlighet, jag är inte en belastning för dig. Och valet är ditt. På nå´t sätt,
bemyndigar människor att själva välja. Jag kommer med erbjudande, och du

86

får välja. Och det är helt ok att säga nej, och det är helt ok att säga ja, och
det är också ok att säga kanske.

samverkansprofil
Antalet aktörer som församlingen och dess diakoner samarbetar med är många. Det
är enklare att räkna upp undantagen. Hit hör frivården, när någon ibland gör samhällstjänst i församlingen. I övrigt ser vi ett tätt nätverk spänt över Skäggetorp.
– Samverkan går ju ut på att alla goda krafter i Skäggetorp ska arbeta för att
Skäggetorp ska bli ett bostadsområde där människor vill bo och känna sig
trygga.
Kyrkoherde Lillemor Eriksson representerar församlingen i Samverkansrådet i
Skäggetorp som också består av skolledare, polis, politiker och ideella föreningar.
I samverkansrådet för äldre ingår en diakon; i LIBRÅ, en filial till
Brottsförebyggande rådet finns en församlingspedagog, likaså i en samverkansgrupp
för fritidsaktiviteter vid alla skollov. Kommunikation och utbyte av information tillhör de formella samrådsorganens huvudsyfte. Detta kan lägga en grund för någon
form av aktion. Ulla-Brita Ragnarsdotter beskriver en situation när rektorn på en
högstadieskola ringer och berättar att det är stökigt, med frågan om församlingen
kan avsätta två vuxna måndag eftermiddagar för att vara på skolan
– … Så vi har gjort upp ett schema då, och vi har varit två och två, i huvudsak har Martin som jobbar som församlingspedagog varit med då, som känner dom som konfirmander och ungdomar, men även andra då och även
från diakonin, och "varit" på högstadieskolan några timmar för att finnas
och ha kontakt och vara vuxen och allt det här.
Ulla-Brita Ragnarsdotter beskriver attityden i samverkan med skolan som "Kan vi
hjälpas åt, kan vi reda ut det här?" och nämner också att lärarna har varit uppe i
kyrkan och haft avslutningslunch.
– Det är naturligt att vara i kyrkan, och här är kyrkan mitt i byn, och man
ringer någonstans, man behöver inte säga att det är Skäggetorps församling i
Skäggetorp...."ja det är från kyrkan", för det är bara den som finns etablerad
liksom. Det är en del av det hela.
Elisabeth Roos, församlingspedagog, menar att skolan, både lärare och rektorer,
upptäckt möjligheterna att ha ett samarbete med kyrkan.
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– Så vi hade en dagmamma som gick bort här förra hösten, och det första samtalet som man ringde, det var till kyrkan. “Kan ni komma och hjälpa oss att
ta hand om barnen, för vi behöver samla dom vuxna. Vi behöver en lokal
och vi behöver en präst.” Och det känns ju jättebra, då har man förstått vad
man ska ha kyrkan till. Så på det sättet menar jag att man har positiva
vibbar kring kyrkan. Det är inte att det är en stängd kyrka, dit vill vi inte
gå, utan porten är öppen. Det känner framför allt föreningar och så där,
men också människor tror jag.
Tornbyprojektets syfte:
1 Att upparbeta kontakter
med människor som vistas
på Tornby-området.
Tyngdpunkten ligger på de
anställda.
2 Att undersöka och pröva
former för församlingens
arbete på Tornby
3 Att integrera Tornby i församlingens arbete och liv
samt möjliggöra för ömsesidigt utbyte mellan Tornby
och församlingen. Låta
arbetslivets villkor, som de
uttrycks av anställda,
arbetsgivare och fackförbund bli en del av församlingens arbete.
Sett i ett vidare perspektiv
så handlar Tornby-projektet
om hela kyrkans framtida
arbete. Att våga gå utanför
kyrkans rum och pröva
andra former och språk
samt att låta detta växa i
ömsesidigt utbyte med vår
kristna erfarenhet och tradition är en möjlig väg för
kyrkan att gå in i framtiden.
Halvårsrapport juli 2002

ViviAnne Erlandsson (vikarierande diakon ht02-vt03) menar att det här beskrivna
var en typisk situation, “för att man känner varann´”, så blir det naturligt.
Kicki Hergils säger att hon i sin roll som diakon inte har något formellt samarbete
med andra organisationer utan styrs av vad som är aktuellt behov hos den enskilde
hjälpsökanden.
– Jag kan inte säga att jag samarbetar med, vad ska jag säga, S:t Lars-mottagningen, men dom hejar alltid på mig, dom vet att jag kommer, dom vet vem
jag är.
Samverkan föder samverkan, tycks det. Elisabeth Roos menar att man hela tiden
hittar nya möjligheter där kyrkan och kommunen kan göra saker tillsammans. När
kommunen nu ska erbjuda alla föräldrar som har barn mellan 0 och 1½ år en så
kallad cope-utbildning159 så blir församlingspedagogen en av dom som får hålla i
dom här utbildningarna tillsammans med personalen på BVC och Öppen förskola.
– Och då träffar man föräldrarna på ett annat sätt, det blir ytterligare en
beröringspunkt eller mötesplats. Då har vi bestämt att vi ska vara här i
kyrkans lokaler. Och då blir tröskeln mycket mycket lägre.
Demokratikontorets samordnare i stadsdelen menar att man från församlingens sida
inte ser paragrafer, utan möjligheter. En av de möjliggörarna hon ser är församlingens frivilliga medarbetare. Dessa sjunger, bjuder på mat och personifierar även på
andra sätt församlingen, exempelvis vid arrangemang i Skäggetorps centrum.
Nya fält för samverkan söks också via Tornbyprojektet (se ruta här bredvid), där
komministern Sofia Mogård söker sätt att samarbeta med fackföreningen Metalls
ombudsman för att nå långtidssjukskrivna. Församlingens medarbetare har också

159 The Community Parent Education Program (COPE). Ett utbildningsprogram för föräldrar.

praktiserat en dag i något av Tornbys företag. Kyrkoherden menar att samarbete inte
bara är att vi ska ge, utan också att vi ska lära oss.
– Vi behöver lära vad det är att jobba på ett verkstadsgolv.
Ulla-Brita Ragnarsdotter berättar om en särskild form av "samverkan" med särskolan som bett om hjälp till sin fritidsverksamhet. Under en musikkväll i kyrkan
tog man upp kollekt, 3000 kronor som gick till särskolan.
– …så den samverkan finns, men det finns också gränser! Vi har inte pengar
att kasta ut, men ändå, nå´nting kan man göra som en punktinsats så att
säga.
Att det också finns en beredvillighet att "ställa upp" också gentemot församlingen
visar Demokratikontoret och fastighetsbolaget när dessa gratis upplåter rum för församlingens gudstjänstfirande och vardagsexpedition i centrumanläggningen under
kyrkans renovering.
Kyrkoherde Lillemor Eriksson menar att församlingens engagemang i stadsdelen
speglar ett skapelseteologiskt perspektiv - människan i centrum.
–Vi ägnar mycket tid åt människorna. Hela vår verksamhet är präglad av ett
diakonalt tänkande.

vad säger skäggetorps församling om vad som gjorts?
I 1994 års verksamhetsanalys för diakoniverksamheten noteras att Diakonigruppen
har ökat i antal deltagare från 6 till11 personer. Ökningen betyder att verksamheten
utökats. Samarbetet med hemtjänstassistenterna och vårdpersonalen konstateras vara
"mycket bättre". Vidare skrivs att Torsdagsträffen har ökat i antal från 15 till 24
medlemmar . "Sopplunchen fortsätter att vara en god mötesplats med måltidsgemenskap och social kontakt, man frågar efter varandra".
I församlingens verksamhetsanalys för 2001 noteras att det frivilliga engagemanget
inom diakoniverksamheten har fortsatt att öka. Det diakonala arbetet beskrivs också
"i större omfattning än tidigare kunnat inriktas mot människor från andra länder
och kulturer".
Under utvärdering av hösten 2002 enligt Diakonins verksamhetsplan framgår att
vissa verksamheter fått vila p.g.a. en diakons föräldraledighet. Inbjudningar till
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"vänner på gruppboenden" har ökat i och med att antalet gruppboenden ökat.
Detta har lett till en omprioritering till nackdel för 80-årsuppvaktningar som utgår.
"Diakonigruppen har ökat med 4 personer och är nu 32 deltagare". Den korta
utvärderingen avslutas med orden: "För övrigt fungerar allt som vanligt".
Antal utdelade ekonomiska medel och matkassar redovisas till kyrkorådet. Någon
särskild uppföljning av de diakonala insatserna till enskilda eller familjer görs inte.
Kicki Hergils:
– Vi pratar ju, Ulla-Brita och jag, alltid, det är så vi följer upp. Och tillsammans med socialsekreterare, och ofta ifrån beroendekliniken, och psyk också.
Och då brukar vi sätta oss tillsammans och prata. Hurdant det har gått och
faktiskt så går det ju väldigt bra för väldigt många. Det är ju jätteroligt. Det
är kul. Det är faktiskt inte så många som det går tokigt för. Och där det då
inte funkar det är att dom inte själva har tillräckligt med vilja. Och då
måste vi också, och där känner jag också, att där måste vi bli ännu bättre på
att lämna det lite tidigare.
Erfarenheten tycks stanna diakonerna emellan.
De projekt som församlingen driver följs upp med halvårsrapporter.
Integrationsprojektet lyfter i halvårsrapport juli 2002 fram kyrkorådets intention
att förankra integrationsarbete i församlingen. Förmodligen är det också
det allra mest avgörande för att arbetet ska komma framåt och leda till
förändring. Även om mycket av arbetet utförs av Sofia så är det församlingens engagemang och intresse som är helt avgörande för integrationens
del. Vid samtal med församlingsbor och i synnerhet arbetslaget är det tydligt att fördomar och frågor rörande mångfald behöver bearbetas och i
vissa fall motarbetas. Församlingen och arbetslaget har en god kontakt
med några syriska kvinnor. Den är bra men faran finns att den används
som alibi för fortsatt arbete för integration. Såväl arbetslaget som församlingen bär ansvar för integrationsprojektet.
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Tornbyprojektets septemberrapport (2003) pekar på arbetets svårigheter. Under projektets första halvtid har en mängd kontakter tagits.
Några är helt ointresserade, väldigt många är osäkra och tveksamma, ytterligare en liten del är positiva och välkomnar kontakt. Till den senare delen
hör framför allt fackförbunden och de lokala fackliga klubbarna på
Tornby.
Projektledaren Sofia Mogård konstaterar att kyrkan saknar en given plats i arbetslivet. Att arbetsplatserna på Tornby har behov av olika slag märks i sjukskrivningstal
och hot om varsel.
Däremot är det tydligt att det överhuvudtaget inte finns någon vana vid
(och ofta inte heller någon vilja) att vända sig till kyrkan med dessa behov.
(…) Det tycks alltså som om arbetsplatser i första hand ser ett behov av
kyrkan och kyrkans tjänster i samband med olyckor, kriser eller katastrofer
och i andra hand av vardaglig kontakt. Förebyggande arbete för kropp och
själ torde ligga i tiden inte minst med tanke på arbetsgivarens ansvar för
den tredje sjuklöneveckan. Det finns dock ännu ingen förväntan om att
kyrkan kan erbjuda detta. (…) Flera företag som uttrycker en vilja att ha
kontakt med kyrkan ställer sig frågande när det gäller kontaktens form.
Intresset har alltså visat sig klent.
Flera arbetsplatser som vill ha kontakt ställer sig tveksamma till regelbunden närvaro, något som skulle kunna vara en väg vidare. Utan djupare
kontakt än en första presentation är det svårt att tro att ett företag vänder
sig till kyrkan för vare sig friskvård eller krishantering.
Projektledaren reflekterar om företagskontakternas art. En svårighet är att relationen
till kyrkan enbart bärs av "enskilda människors erfarenheter av kyrkan". Hur kan
man då bygga relationer till företagen? Mogård pekar på att sökandet efter kontakter kan göras från skilda utgångspunkter.
En grundläggande fråga är om kyrkan vill vara en part på arbetsmarknaden och då erbjuda kyrkliga tjänster eller om kyrkan snarare vill stå för
varaktig och ömsesidig relation oberoende av eventuella tjänsteutbyten.
Den senare modellen bygger på en mer ödmjuk och nyfiken inställning
där dialog och ömsesidighet eftersträvas. Kanske är det möjligt att förena
dessa båda förhållningssätt.
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När det gäller Tornbyprojektet så har det efterhand visat sig att företag har
svårare att avfärda en kontakt som vill bygga en ömsesidig relation. Det är
svårare för företag att tacka nej till en önskan om studiebesök än erbjudande om kyrkliga tjänster. Det har också visat sig att företag blir positivt
överraskade när kyrkan uttrycker nyfikenhet och intresse. Vid några tillfällen har dock företag förväntat sig affärsmässigt erbjudande av tjänster.
Det är det gängse och invanda språket på arbetsmarknaden.160

160 Mogård, Sofia Tornbyprojektet Kyrka-arbetsliv i Skäggetorps församling
Halvtidsrapport september 2003

92

Reflektion:
FALLSTUDIER

I detta avsnitt kommer vi att reflektera över det stoff som presenterats. Vi kommer
att nyttja de tankemodeller som lyfts fram i bokens inledning. Hur kan vi sammanfatta och förstå de olika församlingarnas syn på kyrkans och sitt diakonala uppdrag
och församlingens samspel? Vi vill påminna om att detta inte är en utvärdering,
utan ett försök att lära av den praktik som äger rum. Därför är våra formuleringar
med nödvändighet prövande och tentativa, preliminära. För vem har facit?

kyrkosyn
Pastoratsorganisationen i Aneby kyrkliga samfällighet, och dess diakon och diakoniassistent, servar åtta olika församlingar, separata "Gemeinschaft", där ingen eller
föga åtskillnad görs mellan socken, i en geografisk och kulturhistorisk bemärkelse,
och Svenska kyrkans församling. Men det finns i dokumentationen och i det som
sägs också en annan uppfattning om den grundläggande gemenskapen, ett annat
alternativt "Gemeinschaft", nämligen gemenskapen av kristna bekännare där samfundsgränser är av mindre betydelse.
I S:t Johannes fall beskriver sig församlingen som en historisk gestalt, gående
bredvid "generation efter generation norrköpingsbor". Kanske kan man tala om en
sakramental kyrkosyn i meningen att kyrkan både utgör tecken på Guds närvaro
och redskap för denna närvaro.161 Församlingen visar på och samlas runt "altarets
centrum", utan att nödvändigtvis ange några gränser. I mycket tycks denna gestalt
idag sammanfalla med arbetslaget och dess närmaste, i en vältrimmad organisation.
I projektet Ditt Nya Hageby hänvisas till en metodik – inifrån och ut – som kan
tolkas som en respekt för att det "nya Gemeinschaft" i Hageby som projektet
uttrycker en vision av, inte kan konstrueras "utifrån" utan måste växa fram i delaktighet och ansvarstagande.

161 se ex. Ninna Edgardh Beckman (2001) Feminism och liturgi sid 171
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Skäggetorps församling framträder som en inkluderande aktör inom territoriet,
stadsdelen Skäggetorp, med en strävan att integrera människor med invandrarbakgrund och de arbetande i Tornby inom detta Skäggetorps "Gemeinschaft". Strävan
efter att gestalta församlingen som mötesplats innebär både en betjänande funktion
och en aktiv uppsökande delaktighet i stadsdelens liv.
I både Skäggetorps och S:t Johannes framgår i intervjuer och läsning av dokumentation att en viktig utgångspunkt för församlingens tankar om sin plats på jorden är vad vi skulle kunna uttrycka som "Gesellschaft". Församlingen i 2000-talets
städer består till största delen av människor om är okända för varandra. Det är inte
den upplevda organiska enheten som är basen, det finns ingen given samhörighet. I
beskrivningen av sitt sammanhang, sin kontext, lyfter dessa församlingar fram andelen invandrare boende i området. Arbetslöshets- och sjukskrivningsiffror är mått
som associeras med alienation, känsla av främlingskap, och isolering. I staden är vi
alla mer eller mindre främlingar för varandra. Kyrkoherden i S:t Johannes utrycker
det så här.
– Jag kan inte veta om den jag möter på gatan har samma grundläggande värderingar som jag har längre. Jag måste ändå möta vederbörande. Och jag
tror ändå, att vi, vi ska dela samma plats på jorden här. Kanske, kanske att
vi kan våga tro att vi åtminstone i vissa frågor skulle kunna samverka. För
vi ska ha våra barn i samma skola. Kanske kan få vara goda krafter båda
två, för att hjälpa till att det blir en bra skola. Även om vi i mycket annat
skiljer oss åt. Det tror jag kan vara en väg till samverkan.
Vad betyder det för församlingens rolltolkning att verka bland - förenklat uttryckt "kända" respektive "okända"?

diakonisyn
Diakoni uttrycks i Aneby som strävan att säkra omvårdnaden om sina församlingsbor, framförallt de "gamla, sjuka och ensamma" i bygden, och bygden själv. En episod berättas om att man från en av församlingarna ville ha en särskild blomma
utdelad som julhälsning till de från församlingen boende på en vårdinstitution. Från
diakoniarbetarnas sida framhölls då att det kanske var viktigare att några kända
ansikten från hemförsamlingen kom och hälsade på, istället för ett selekterat utdelande av julblommor.
Diakonen har en strävan att vidga, eller "omförhandla" förståelsen av det diakonala uppdraget. För församlingarna åskådliggör hon utsatta familjers situation via
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matkassedistributionen, som leder till inrättandet av en diakonifond, representanter
för kvinnojouren inbjuds, liksom stadsmissionen. Gentemot de lokala välfärdsaktörerna för hon fram kyrkans diakonala arbete som bärare av kunskap om krisoch sorgebearbetning. Hon tar kontakter bland vårdansvariga där kunskap och tjänster utbyts på en yrkesmässig grund. Ett särskilt telefonnummer finns som går
direkt till diakonen, utan att besvaras i växeln, vilket ger en signal om konfidentiellt
bemötande.
När vi diskuterar detta med församlingens medarbetare162 så pekar diakoniassistent Irene Lundberg på behovet av att "skilja på diakoni och diakoni", och
nämner som exempel å ena sidan julblommeutdelning och å andra sidan mötet med
barn som har problem.
Diakoni handlar i Skäggetorp om att skapa mötesplatser och förmedla hjälp till
självhjälp, i en väletablerad samverkan inom stadsdelen. Metodiken för att verkligen
ge hjälp till självhjälp kräver en ständig uppmärksamhet på gränser och det egna
agerandet.
Här finns likheter med S:t Johannes, vars kyrkoherde reflekterar över varför man
beskriver diakoni som en hållning eller ett förhållningssätt.
– …och då kan det ju verkligen genomsyra allting. Att det inte är en särskild
verksamhet. Men där är vi väl ständigt stressade av att det ständigt kommer
människor i dörren som ramlar mellan stolarna på socialen. Jag menar, vi
kommer inte undan. Ja vi skulle låsa dörren, men…
I en intervju i Stiftsbladet 7/2003 ger församlingspedagogen i Skäggetorp, Martin
Malmström exempel på förhållningssätt.
– Och att ha en välkomnande attityd, "Vad bra att du har kommit". Det är
väl diakoni i stort och smått, att möta en ungdom som har ångest för sin
telefonräkning och för vad pappa ska säga.
– Jag tror att samtalen om församlingsinstruktioner har gjort att det blivit
lättare att föra samtalet med oss i personalen, att diakoni handlar inte bara
om diakonerna.
I S:t Johannes talar man om diakoni som ett sätt att svara på vissa behov. Detta
ansvar i ett "allt hårdare samhälle"163, innebär ett sökande efter nya arbetsformer.

162 möte med kyrkoherde, diakon, diakoniassistent 7/10 2003
163 Intervju Thomas Wärfman i Senaste nytt från Ditt Nya Hageby nr 1 2001
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Många känner sig valhänta. Hur påverkar man rådande strukturer i samhället? Ska
man dela ut falukorv till den som frågar efter hjälp, eller ska man göra något
"politiskt"? Hur blir man en del av en förändring? Detta utifrån en beskriven medvetenhet om Norrköpings historia och dagssituation: "här finns ren fattigdom".164
Thomas Wärfman konstaterar:
– Vi tar ju politiska steg också genom att dela ut dom här korvarna, för det syns
inte. De flesta av mina vänner och bekanta, människor jag känner, dom tror
mig ju inte riktigt när jag berättar hur det ser ut i Hageby. För går dom
genom Hageby så ser det ganska välordnat ut. Snygga hus, välrenoverat och
allting, dom har byggt om det så att det börjar se trevligt ut och… det är
först när man kommer in till människor, som man ser hur det kanske ser ut.

tjänsteproduktion eller rörelseorganisering?
Tidigare har vi redogjort för en dubbelhet i Svenska kyrkans församlingar, och olika
sätt att tänka. I en modell har vi kallat detta Tjänsteproduktion respektive Social
rörelseorganisering.
TJÄNSTEPRODUKTION
Tidigare statlig institution som
övergått från disciplinering till
serviceproduktion

Gudomligt inspirerad 2000-årig
rörelse med sociala ambitioner

UPPDRAG

Produktion av ett tjänsteutbud
bl.a. utifrån ett samhällsuppdrag

Deltagande i en gemensam strävan bl.a. utifrån upplevd kallelse,
normativa ideal och formulerade
visioner, ex: den tjänande kyrkan,
barmhärtighetens tecken

POSITIONER

Professionerna har tolkningsföreträde vad gäller vilken verksamhet som ska erbjudas
Kunder och brukare

Valda funktionärer och ledare utövar påverkan

EKONOMI

Avgifter

Offer, insamlingar

FRIVILLIGORGANISERING

Frivilliga insatser på organisationens och de professionellas
villkor

Frivilliga insatser på de engagerades villkor

KARAKTÄR

164 Intervju Thomas Wärfman 25/9 2003
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SOCIAL RÖRELSEORGANISERING

Medlemmar och supportrar

I den första producerar yrkesfolk tjänster till olika målgrupper, t.ex. gravrättsinnehavare, giftaslystna och hjälpsökande. I den andra finns en gemensam strävan utifrån
idéer och ideal att påverka samhälllet, lyfta fram medlemmarna och deras röster och
vara ett forum för människors större eller mindre engagemang. Sättet att tänka
påverkar också anställda och frivilliga funktionärers agerande. Är den beskrivna tankemodellen användbar när vi vill beskriva och förstå församlingsdiakonalt arbete?
Vad ser vi i fallstudierna?
I Aneby syns man utgå från att ansvaret för den diakonala uppgiften åläggs varje
församlingsmedlem, "varje människa är en diakon"165. Det finns ändå rubricerade
ideella medarbetare och grupper för omsorgsuppgifter, i församlingarna. För att
säkerställa att uppgifter utförs behövs någon form av tilltal och organisering.
Förväntningarna på personal ser olika ut. Haurida, Vireda och Lommaryd önskar
mer ospecificerat del i en diakonitjänst.166 Askeryd och Bredestad formulerar sig
kring ett samspel mellan frivilliga och anställda medarbetare: Att lekmän behöver
stöd och inspiration av "proffs". Man talar om en sammanhållande spindel i
nätet.167 I ett samtal i Aneby prövade diakoniassistent Irene Lundberg en tanke:
– Det är väl frågan om man ska vara coach gentemot frivilliga medarbetare
eller expert gentemot socialkontoret?
Kyrkoherde Jörgen Hultman bejakade detta:
– Jag tror att dom två uttrycken är väldigt signifikanta, men där man som
coach också ska vara talangscout, att locka till sig nya människor.
Varje församling och diakonigrupp har olika sätt att arbeta, och diakonen betonar
vikten av att det får vara så. Personalorganisationens insats syns på så sätt stödjande
och inte styrande.
Diakonen tycks på så sätt balansera två system, det lokala folkrörelsepräglade församlingsarbetet och det på yrkesroller baserade samspelet med aktörerna inom fältet
skola-vård-omsorg i tätorten.
I S:t Johannes upplever arbetslaget, som i sig är relativt nytt, en fas i församlingens utveckling där man nu pratar igenom det frivilliga arbetets roll i församlingen.
Arbetslaget tycks ha ett påfallande tolkningsföreträde, vilket bejakas av kyrkoherden:
– Ibland kan vi medvetet sätta oss och höra vad andra tycker och påverkas, men
då väljer vi att göra det. Vi har inga andra starka grupper i församlingen.
165 Bredestad enkätsvar, Personalorganisationsutredning i Aneby kyrkliga samfällighet del 1 1998-1999
166 Personalorganisationsutredning i Aneby kyrkliga samfällighet del 1 1998-1999
167 Personalorganisationsutredning i Aneby kyrkliga samfällighet del 1 1998-1999
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Syföreningarna har dött ut. Svenska kyrkans unga fanns. Det var en stark
organisation. Men efter en konflikt är dom inte kvar längre. Så vi har inga
grupper mer. Det är kyrkorådet, dom anställda, ja dom här som driver Café
Johannes, Mariagruppen, nej dom är inte längre någon sådan stark grupp.
Vi har inga andra. Så det blir väldigt mycket en kommunalkyrka. Det blir
något annat när vi väljer det. Att vi medvetet ibland öppnar upp, men
sedan sluter vi oss nog igen. Ja, vi odlar professionalitet, i hög grad.
Parentetiskt kan nämnas att kyrkorådet i S:t Johannes inte väljs i en kamp mellan
olika partier utan från en samlingslista. Arbetslaget tycks ha ett "tätt" samspel med
varandra. I Norrköping finns också en strävan till samverkan mellan pastoraten,
kyrkoherdekollegiet är aktivt och diakonerna tilltalas från den administrativa ledningen som "diakoner som yrkesgrupp"168. Diakonerna ges möjlighet att göra
"prao" hos varandra över församlingsgränserna för att bredda kompetensen.
I Skäggetorps skapande av mötesplatser och insatser mot enskilda och grupper ser
man nödvändigheten av frivilliginsatser. Därför avsätts också personalens tid att
rusta och organisera frivilligt diakonalt arbete. Diakoner och präster får här också
möjlighet att i någon mening specialisera sig: i projektform som i Tornby- och integrationsprojekten; eller olika inriktningar såsom exempelvis den sedan 1999 inrättade diakontjänsten med inriktning på familjer.
I Skäggetorp används kyrkans "folkrörelsedimension" på ett mångtydigt sätt. Det
är en operativ kraft som fullgör en mångfald av arbetsinsatser. Samtidigt är det en
integrerande faktor, där människor dras in i en social gemenskap. Detta sker i ett
övertänkt samspel med personalens yrkesmässiga och kontinuerliga insatser.
Samhällsinstitutionerna i lokalsamhället efterfrågar bäggedera. Det frivilliga engagemanget framstår både som en viktig identitetsgivare för det diakonala arbetet, och
som en svårmistbar kvalitet. Verksamhetsuppföljningen genom åren visar på att de
frivilliga insatserna ökar det "totala" diakonala arbetet i församlingen.

samverkan
I Aneby sker samverkan ur diakonalt perspektiv, dels inom och emellan de åtta
socknarna, dels, från diakonens och diakoniassistentens sida, som en strävan efter
utbyte med andra samhällsinstitutioner.
I Aneby syns grunden för "samverkan" baseras på tre olika identiteter. Den första
utgår från församlingens identifikation med bygden. I de enskilda socknarna, ett
168 Samling för diakoner och diakonimedarbetare i Norrköping 20 januari 2003
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Gemeinschaft vart och ett, är samverkan med andra lokala aktörer nödvändig; samhällsföreningar, hembygdsföreningar, LRF och CKF, för bygdens - och därmed församlingens - överlevnad. De aktualiserade församlingssammanslagningarna på
grund av Kyrkoordningens krav måste ses i skenet av detta.
Den andra identiteten tydliggörs av att i Aneby är viktigaste samverkanspart
Aneby Kristna Råd. Här ingår kyrkoherden som självskriven, inte diakonen. Med
frikyrkorna har man också gemensamma projekt, såsom ett ungdomscafé, After
Eight169. Här är det identiteten som kristet trossamfund som skapar grund för samverkan. För det tredje ser vi också en samverkan baserad på professionernas identitet, ett tjänsteutbyte mellan organisationernas företrädare. Här finns, från diakonens sida, en strävan att bygga upp ett nätverk inom lokalsamhället baserat på funktioner.
Församlingsledningen i S:t Johannes är intresserad av att kommunicera, för att
skapa förståelse för församlingens ärende. Man vill också identifiera sig som en god
kraft, möjlig att relatera till, kanske till och med att ta del i. Deltagande i lokala
samverkansråd beskrivs som självklar vilket kan tolkas vara ett uttryck för denna
strävan att kommunicera. Men också att det är så man är kyrka i Norrköping, på ett
slags "kommunalkyrkligt" vis, på en ort där väckelserörelserna aldrig dominerat
kyrkobilden.
Genom att gå in som "delägare" i ett förändringsprojekt i Hageby prövar S:t
Johannes "att agera på ett samhällsplan, där vi tidigare så gott som enbart agerade
gentemot enskilda".170 Alternativt uttryckt, investerar man stiftets ekonomiska
medel, församlingsmedarbetares tid och församlingsledningens engagemang i ett
arbete som inte säkert "kommer att leda till någon större förändring".171 Satsningen
har, för församlingens del, enligt 2002 års projektbeskrivning lett till ett betydligt
bredare kontaktnät, som gör det lättare att samverka med andra organisationer.
Kyrkoherden menar också att man etablerat sig som "en god kraft" i ett område
som "vi tidigare betraktade som problematiskt". Med andra ord har både självbild
och image förändrats.
I Skäggetorp finns i självbilden, kyrkosynen, samverkan med lokalsamhällets aktörer inskriven och institutionaliserad.172 Samverkan, förstådd som förmerande av
resurser, är tydlig i exemplen från Skäggetorp. Men detta får inte förstås som något
169 Ekumenik – en tillgång i ett smålandspastorat, Lundberg, Irene Linköpings stiftsblad nr 7 2003, ,
170 Projektbeskrivning 2002 S:t Johannes s.2
171 Projektbeskrivning 2002 S:t Johannes s.2
172 Ninni Smedberg konstaterar i sin Stockholmsstudie (1997) att ”Förorternas samverkande arbete karaktäriseras av samverkan med i stort sett alla myndigheter och organisationer. Det finns i allmänhet en stor öppenhet från alla håll.” s.54
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enbart målrationellt, för att "prestera mer". I Skäggetorp uttrycker församlingen en
vilja, bland annat uttryckt i särskilda projektsatsningar inom församlingsorganisationen, att utveckla samverkan som en inkluderande metodik, för att skapa en större
samhörighet än enbart församlingen. Alternativt uttryckt, för att skapa det
“Gemeinschaft” i Skäggetorp vari församlingen är en del.
Det ömsesidiga utbytet mellan aktörerna i stadsdelen är påfallande. Att man
"unnar varandra" och bjuder till, syns vara ett mått på samverkanskulturen. En
tolkning av detta är att det mellan aktörerna finns relationer, mer präglade av
Gemeinschaft än Gesellschaft. Detta tydliggörs av Tornbyprojektet, där motsatsen
blir synlig. Församlingsledningens strävan att söka relationer och, så att säga, integrera Tornbyområdets människor i Skäggetorps Gemeinschaft blir oförstådd.
Kan man säga att det finns två sätt att bygga upp ett diakonalt arbete i samverkan? Ett med utgångspunkt från Gesellschaft, mer formaliserat, utbytesinriktat, och
ett med uttryck för Gemeinschaft, inom en bekantskapssfär med informella relationer? Kan man tänka att detta är ett uttryck för olika faser i en organisations, ett
arbetslags, eller en enskild församlingsmedarbetares arbete?

organisation, lärande och kommunikation
Verksamhetsplaner för Bredestads pastorat saknas. Verksamhetsberättelser avges av
varje kyrkoråd samt kyrkonämnden, men inte av personalorganisationen vilket gör
att det diakonala arbete som utförs av diakon och diakoniassistent inte synliggörs.
Detta kan kanske bero på att de åtta församlingarna är bristfälligt synkroniserade
med pastoratsorganisationen. Kanske aktualiserar det en maktfråga. Vem är det som
bestämmer över personalresursen; församlingen (gånger åtta) eller pastoratet?
Sammantaget syns pastoratets organisation vara ett löst kopplat system, bestående
av tio förtroendemannaorgan (församlingar, kyrkonämnd och arbetsutskott), åtta
församlingar med sina verksamhetsformer, samt en personalgrupp som balanserar
åtta församlingars, ett pastorats, omvärldens och sina egna ambitioner och förväntningar. Styrningen inom detta system syns oklar. Återkopplingen av verksamhetens
utfall i förhållande till vad man vill och det organisatoriska lärandet försvåras eller
uteblir.
I S:t Johannes är den formella årsredovisningen minimalistisk. Det kan tyckas förvånande då församlingen i övrigt lagt ned möda på att kommunicera genomtänkt.
Kyrkorådet uppges ha en konsensuskultur och deltar med arbetslaget i endagsöverläggningar kring olika frågor. Arbetsplatsträffarna är prioriterade möten för arbetsla100

get. Kanske finns det inga fler intressenter än de interna som man behöver formulera sig inför?
Kyrkoherde Thomas Wärfman pekar på uppföljningskulturen inom den kyrkliga
administrationen.
– Systemet är ju uppbyggt kring ekonomin. Den medarbetare som inte är
budgetansvarig skriver inte verksamhetsuppföljningar.
I Ditt Nya Hageby finns metodetikrådets årliga rapporter och minnesanteckningar
som en dokumentation över problemlösning inom projektet. I årliga så kallade
metodikrevisioner reflekterar man över faran i eldsjälar som brinner för mycket173,
vad som behöver förtydligas i bemötandet av eldsjälar174 och språkbruket i informationsblad. Man resonerar om metodetikrådets arbete kan ses som en kvalitetssäkring.175
I föreningen Ditt Nya Hagebys verksamhetsberättelse176 beskriver den professionelle marknadsföraren projektet som mötande flerfaldiga behov - integration, folkhälsa, demokrati, sysselsättning, utbildning och marknadsföring. Därmed kittlar
han många samhällsaktörers intresse och tillfredsställer flera finansiärer. Vi noterar
att han inte formulerat Ditt Nya Hagebys roll med något traditionellt kyrkligt
intresses språkbruk. Vad kan det betyda?
Med enförsamlingspastoratets fördel att vara en enhet, med ett kyrkoråd, ger
också arbetslaget i Skäggetorp intrycket av ett sammanhållet arbete. Man arbetar
också i projektform, som är ett sätt att tydliggöra verksamhetsambitioner vilket kan
skapa extern finansiering. Projekt är också hanterbara när man ska styra och utveckla ett arbetsfält, i synnerhet när arbetssätt och inriktning inte är självklara. Inte
minst den förväntan på avrapportering som projekt ofta påläggs, skapar uppmärksamhet för ett organisatoriskt lärande som inte alltid ägnas det ordinarie
arbetet. I det ordinarie diakonala arbetet görs vissa uppföljningar, ibland med samverkansparter, men det lärande som detta kan medföra tycks "stanna" hos de direkt
berörda medarbetarna.

173
174
175
176

Metod-revision 2002
Metodetiska rådet 2003-05-27
Metodetiska rådet 2003-02-04
för 2001-2002
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fysiska byggnader och mentala bilder
Kyrkosyn och diakonisyn relaterar till varandra, inte på något enkelt sätt, men det
går att reflektera kring hur det ena ger det andra. Hönor och ägg är, som vanligt i
denna värld, inte så enkla att bestämma ordningen på. Men kanske det också finns
ytterligare ett, och mycket fysiskt, element i vår uppfattning av församlingens uppdrag och roll. Vi tänker då på kyrkobyggnaden och dess läge. I vissa fall kan det ha
stor betydelse, med tanke på hur gamla kyrkor med centralt läge i socknarna, plötsligt kan hamna i periferin när järnvägsstationen byggs där järnvägen dras och kyrkan hamnar utanför det växande stationssamhället. Det har i och med urbaniseringen på många håll funnits en stark strävan att bygga kyrka i nya stadsdelar, som ett
tecken på kyrkans institutionella, men också "upplevda", närvaro.177
Oftast kanske kyrkans placering mer har en psykologisk betydelse. Kanske kan
belägenheten för Johannes kyrka och dess församlingsexpedition på andra sidan den
trafikerade genomfartsleden skapa en bild av en polis- eller brandstation för insatser
"out there", där kyrkoorganisationen och arbetslaget förkroppsligar kyrkans närvaro
när dom rör sig i bostadsområdena. "Ditt Nya Hageby" blir på så sätt, utifrån församlingsorganisationen, ett slags brofäste i området, och skeendet.
De många kyrkorna i Bredestads pastorat gör att personalorganisationen inte kan
fylla en sådan roll utan har att bli medaktör, om än med nyckeln till personalresurserna, ihop med respektive församling.
Skäggetorps kyrka ligger mitt i bostadsområdet, på en liten höjd strax bredvid och
något ovanför centrum. Det väcker bilden av en ömsint moder som vill lägga en
beskyddande vid vinge över alla Skäggetorpsbor, också sökande att nå de många
människorna i Tornby.

177 Jfr småkyrkoarbetet i Linköpings stift, se sid 19
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DISKUSSION

Syftet för denna studie är att beskriva olika samverkansinitiativ där den lokala församlingen är part . Detta har gjorts i en närstudie av tre pastorat , och i intervjuer
med diakoner. Undersökningen syftar också till att diskutera vilken betydelse samverkan med andra aktörer kan ha för församlingarna. I den diskussionen kan vi
också belysa frågan om förutsättningar och drivkrafter för samverkan i lokalsamhället.

vad betyder det för församlingarna att samverka med andra?
Ett sätt att svara på den frågan är att säga att det vet vi inte. För det står knappt
eller intet i de studerade församlingarnas verksamhetsberättelser om vad man samverkat om eller vad det lett till. Men om vi går till studiens hela material hittar vi
olika pusselbitar som vi kan försöka ordna i mönster.
Ett organisationsteoretiskt sätt att reflektera kring samverkansformer är att se det
som ett utbyte mellan organisationer.178 Man utbyter information, vilket rimligen
måste ses som en grund för allt annat utbyte. Man utbyter också resurser, formellt
eller informellt. Som framgått av flera exempel går församlingens medarbetare in
som resurser i andra organisationer, skolor, familjecentraler, vårdinstitutioner och
kooperativ. Man erbjuder också sina lokaler och bidrar i flera fall med pengar. Vi
har i denna studie inte sett någon församling som gått in i en entrepenadliknande
utförarroll.
Vad består då "utbytet" av i de relativt lösliga samverkansrelationer vi beskrivit?
"Utbytet" – eller utgångspunkten för mycken samverkan är en ökad förmåga.
Sammanlagda resurser kan skapa möjligheter man inte har kapacitet till själv. Som
en intervjuperson sa:
– Samla resurserna och lägg dom så krutet kan användas på bästa sätt.
(Skäggetorp)
178 Se t.ex. Mallander, O (1998) ”Samverkan”
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Kyrkoherden i S:t Johannes pekar på att samverkansprojekt, förutom erövrad
"good-will", skapar
–…konkreta möjligheter, skulle jag vilja påstå. Jag menar att det är nog lite
lättare för oss som församling att komma bort till skolan, om skolan också
har kontakt med Ditt Nya Hageby.
I flera fall än detta beskrivs utbytet vara kontaktytor. För församlingens medarbetare
handlar det ofta om att skapa, upprätthålla och förnya relationer till människor i
lokalsamhället. Andra organisationer kan utgöra arenor till vilka församlingens medarbetare ges tillträde.
Samverkan ger också församlingen tillgång till andras kunskap och kompetens.
– Mycket som diakon är att jag måste skapa mig ett nätverk av människor att
tillfråga, skaffa mig kunskap, läsa in…(S:t Johannes)
Rent praktiskt behöver församlingen i de fall man gör insatser på exempelvis en
vårdinstitution nyttja personalens kunskap och bedömningar:
–…och deras kunnande om dom som bor där, och behovet, var kommer vi mest
till våran rätt, det vi vill erbjuda? (Aneby)
Naturligtvis kan utbytet vara den bekräftelse som man kan få i en
samverkansrelation.
-– I samverkan med andra i området får vi också respons eller bekräftelse på det
vi gör. Vi hör från andra att det här med konfirmationstiden har betytt
jättemycket för en viss tonåring, något som vi kanske inte skulle förstått
annars.179

samspel och identitet
Frågan om betydelsen av samverkan med andra kan också diskuteras i andra termer
än resursutbyte. Det tycks som om varje samverkansinitiativ innehåller ett moment
av spegling, där yrkesutövarens eller organisationens självbild prövas. När man
träder fram händer någonting.
– … jag tror att andra organisationer runtomkring oss har sett det och identifierar oss som en av dom goda krafter som det går att samverka med…
(S:t Johannes)
179 Martin Malmström, församlingspedagog i Skäggetorp, i en intervju i Linköpings stiftsblad nr 7 2003
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Men "speglingen" är inte alltid lika positiv. Vi har sett kontaktförsök som inte förståtts, samverkansinitiativ som inte blivit något av, kontakter som runnit ut i
sanden.
Hur man uppfattas borde vara en viktig kunskap i valet av framtida samverkansinitiativ och för hur man utvecklar sin organisation. En studie av församlingsorganisationen ur ett samverkansperspektiv föder alltså frågor som rör identitet på olika
nivåer. Genom samverkan utforskar församlingen sin rollrepertoar när man går in i
gemensamma åtaganden med andra organisationer. Detsamma gäller på vad vi
skulle kunna kalla en "tjänstemannanivå". Som anställd funktionär i en organisation
ses man ofta som en representant för hela organisationen. Diakonen i sig personifierar inte sällan församlingens diakoni. Både församlingen och den enskilde diakonen/församlingsmedarbetaren tydliggör i samverkan sin samhällsnytta, i det att man
agerar i partnerskap med viktiga samhällsaktörer.
För organisationers medarbetare spelar också professionalisering en roll. I det
begreppet innefattar vi två betydelser. Dels att man söker en kollegialitet och den
bekräftelse man får av likar. Dessa har ofta ett slags yrkesspråk baserat på gemensam
utbildningsbakgrund och den gemensamma förståelse den innebär. Dels menar vi
med professionalisering kunskapsutveckling, att med hjälp av andra organisationer
få del av, och fördjupa sin egen yrkeskunskap.180
Jag tror det har mycket med just kunskap att göra, att kunskapen om diakonalt arbete är förhållandevis låg generellt inom kyrkan, medan samhälllets institutioner som rör sig i samma sfär av fackkompetens har en annan
förståelse för dess art.181
I samverkan med andra organisationer där det finns liknande yrkeskompetens
som man själv bär kan det finnas möjligheter till lärande och yrkesmässig utveckling
som inte bereds inom den interna församlingsorganisationen. Där är man kanske
ensam i sin yrkesgrupp.
I identitetsperspektivet framkommer också en annan sak. För hundrafemtio år
sedan var det samma sak att vara svensk som att vara med i Svenska kyrkan. Idag
skiljer vi på kyrkotillhörighet och medborgarskap182. Ändå ser vi i fallstudierna att
Svenska kyrkans församlingar fortfarande har en ambition att bidra till den samhälleliga gemenskapen.
I Skäggetorp uttrycks det i begreppet "vardagskyrkan", i S:t Johannes i
projektet/föreningen Ditt Nya Hageby. I Aneby framträder en i tiden specifik upp180 Se vidare Selander, Staffan. (1989) Kampen om yrkesutövning, status och ledarskap.
Professionaliseringens sociala grund.
181 Lindström, Sanna (2003) Att söka och värdera kunskap Svensk Kyrkotidning diakoninummer 38/39 s.457
182 För denna utvecklings många komplexa skeenden, se t.ex. Thidevall, Sven (2000) Kampen om folkkyrkan
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gift där församlingen förväntas kunna bidra; det lokala ansvaret i en bygd där resurserna minskar. I glesbygden står Svenska kyrkan historiskt som identitetsgivare i
socknen, och är fortfarande en organisation med lokala resurser. Inte minst lokalmässigt är kyrkan rikt begåvad. Men detta gäller inte bara i glesbygden. Även i de
förorter till vilka Svenska kyrkan decentraliserat sin organisation genom församlingsdelningar och distriktsarbete finns ett intresse från andra samhällsaktörer att
samla och dra nytta av de resurser som finns. Kanske kan man säga att dagens centraliserade förvaltningar i Linköping borde sända en uppskattande tanke till 50- och
60-talets småkyrkorörelse183 som drev på församlingsetableringen i de nya stadsdelarna? Vi har sett att de kan bidra både till stadsdelarnas identitet och ett intensifierat samspel mellan de lokala aktörerna.

rörelseorganisering eller tjänsteproducent?
Identitetsfrågan har vi också berört i det avsnitt vi kallat På spaning efter "kyrkan".
Ur ett organisationsperspektiv diskuterade vi kyrkan som organisering av social
rörelse respektive produktion av i samhället efterfrågade tjänster. Är det fruktbart att
beskriva diakonalt arbete utifrån dessa två synsätt? Och har det någon relevans för
hur vi förstår församlingens samverkan i lokalsamhället?
Här vill vi belysa dessa frågor genom att inledningsvis återge två citat från intervjugruppen med diakoner i mindre församlingar.
– Men har man en fest med mat någon gång så är det väldigt mycket folk engagerade ikring, som gör en liten sak som gör att det bidrar till att det blir så
här trevligt. Och det är lättare att komma för att hjälpa till, än att komma
för att man är ensam, eller för att man mår dåligt. Jag menar att det är en
bärande tanke i det jag gör: "Vad kan du bidra med?" "Var passar du in?"
– Och sedan har man kanske bett någon följa med som sjunger bra: "Ska inte
du kunna följa med på den här gudstjänsten?" "Vi skulle behöva ha någon
slags gudstjänstvärdar här." Det är så som jag tänker. Att kunna plocka in
tre-fyra stycken till, utifrån, som skulle få sin uppgift. Som både förbedjare
och medgudstjänstfirare.
I organiserandet av samlingar av olika slag – eller med andra ord iscensättandet av
människors samspel –- tilltalar man här människor utifrån att de har något att bidra
med. Diakonens, eller församlingsmedarbetarens, roll blir att "matcha"
183 Se sid 15
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enskilda, inte för att de har problem, utan för att skapa möjligheter att delta och
bidra. Ett annat exempel på vad vi menar med "rörelseorganisering" är följande yttrande från en diakon i en större församling.
- Där har jag ibland tänkt att man skulle, i den här ekumeniska gruppen, ta
upp och komma med förslag vad vi tillsammans kunde göra diakonalt. Där
är min vision att där skulle vi kunna ha en påtryckargrupp, att gå ut
gemensamt genom insändare och direkt till kommun, om det som brister, det
som gäller den enskilda människan. Det skulle vara en större styrka i det, än
om man går själv.
Till folkrörelsernas traditionella rolltagande hör att vara språkrör, för sina medlemmars, eller utsatta gruppers röst.184 Vi har i studien nämnt några exempel på
detta, se avsnittet "Påverkan och inverkan".
Vi har också sett i fallstudierna hur man i Aneby och Skäggetorp arbetar med
stöd och utbildning för de frivilliga medarbetarna. Det frivilliga engagemanget möjliggörs i både spontana och mer organiserade former. Kan man säga att det diakonala arbetet ger det ideella engagemanget en "arena" att manifesteras och utvecklas på?
Samtidigt är församlingarna involverade i sammanhang där de producerar tjänster
till olika "brukare". Ett exempel på församlingen som utförare av tjänster är deltagande i larmjourer kopplade till polis och räddningstjänst, där man som präst eller
diakon i kontraktet är inlagd på schema. Fondmedel, matrekvisitioner och möjligheten att söka ekonomiskt bistånd är ett inslag i det diakonala arbetet som ofta skapar en byråkratisk klientrelation mellan hjälpare och mottagare. Också nedanstående citat från en diakon i en mindre församling bär tjänsterelationens karaktäristik.
– Och när jag säger det till de här personerna, så säger jag att jag finns till för
samtal. För skulle jag säga "själavård", då skulle dom inte ringa.
Den diakonala "tjänsten" utförs på vissa villkor. För att komma ifråga för ekonomiskt bistånd kräver ofta församlingens tjänsteman att man får ta kontakt med socialtjänsten för avstämning. I fallstudien om Skäggetorp har vi sett hur man sätter
gränser, i strävan att inte bli utnyttjad och för att prioritera de begränsade resurserna
på rätt sätt. Det ligger i det yrkesmässiga att tolka det uppdrag man åtagit sig och
klarlägga gränserna för detta.
Om vi använder det dubbla synsättet - tjänsteproduktionen och rörelseorganiseringen - på församlingen så ser vi varför förväntningar ibland krockar. Den som
184 Se Wijkström, Filip. & Lundström, Tommy (2002) Den ideella sektorn s.32 ff.
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söker en gemenskap, eller en uppgift att utföra där man är behövd, kan mötas av en
organisation där du inte förväntas bidra utan bara konsumera en tjänst. Den blir då
exkluderande.
Andra förväntar sig kvalitetssäkrade standardiserade tjänster baserade på kunskap
och beprövad erfarenhet i en redig organisation med tydliggjorda erbjudanden.
Detta är inte alltid rörelsens kännetecken, där man kanske mer betonar möjligheten
till delaktighet och ibland även rollen att som eldsjäl pröva nya vägar.185

vem samverkar med vem?
Olikartade bilder av vad den andra är kan också gälla vid samverkan. Vid en samling186 för Linköpingsförsamlingarnas diakoniarbetare där vi diskuterade skillnaden
mellan "rörelse" och "institution" formulerade en diakon en erfarenhet av förväntan
från samhällsinstitutioner:
- Man beställer institutionen men hoppas på rörelsen!
Kanske var det en liknande erfarenhet en diakon uttryckte när hon konstaterade att
av de samhällsrepresentanter som ingick i den lokala krisgruppen var det bara hon
som kyrkans representant som förväntades stå till tjänst 24 timmar om dygnet.
Många frivilligorganisationer har också mött orealistiska förväntningar på att prestera frivilliga insatser.
Ett sätt att tolka det här skönjda mönstret är att församlingens diakonala arbete
utformas så att det mot andra "rörelser" - inom och utom den egna församlingsorganisationen - antar rörelsens gestalt och sätt att tänka och relatera. En diakon i en
mindre församling illustrerar detta med en lokal situationsbeskrivning:
- För står det en pingsttant och en Svenska-kyrkan-tant och kokar kaffe och
brer mackor, då måste dom på nå´t sätt jobba ihop, va. Och upptäcka att vi
gillar ju faktiskt varann.
I relation till andra serviceproducenter av institutionell karaktär söker man tala ett
annat språk. Detta "språk", eller snarare dessa olika språk och kulturer som finns i
de omkringliggande institutionerna är inte alltid enkla att hantera. En intervjuad
diakon känner behovet av att ha utbildning liknande den som samverkanspartens
handläggare har, för att kunna forma ett bra samarbete. Yrkesgruppers legitimitet är,

185 Tilläggas bör att folkrörelser också kan vara mycket traditionella, närmast konserverande.
186 16 september 2003
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som vi tidigare konstaterat, ibland knuten till formella och erkända examina, och
med dessa tillhöriga språk. Lika söker lika.
Förväntningarna på en rörelse eller frivilligorganisation är rimligen annorlunda än
förväntningarna på en offentlig institution. Det vi ser i denna studie är att Svenska
kyrkan i sin lokala utformning i församlingar och pastorat agerar både med den
sociala rörelseorganiseringens och tjänsteproduktionens kännetecken. I olyckliga fall
kan det bli tal med kluven tunga, både inom organisationen och i dess utåtriktade
uttryck. I fallstudierna ser vi exempel på hur de två sätten att tänka och agera kan
balanseras - och komplettera varandra.
Vi vill därför lyfta fram tanken att dubbelheten kan nyttjas som en möjlighet att
möta olika förväntningar. Intelligent använt innebär detta att Svenska kyrkans församlingar har tillgång till två språk. Man kan tala med föreningar och frivilligorganisationer på "rörelsespråk", och kommunicera med samhällets serviceinstitutioner
på deras professionsbaserade tungomål. Som all tvåspråkighet innebär det en möda
att lära sig nya begrepp och olika sorters grammatik och en risk för att plågas av en
kluven identitet. Att utveckla tvåspråkighet är ett energikrävande arbete. Samtidigt
kan det bära med sig en gränsöverskridande möjlighet till samspel med flera - vilket
i sig skapar en brobyggande identitet.

en andra sammanfattning
Vi har tidigare sammanfattat det vi sett av församlingars samverkansinitiativ med
ett ord: motsägelsefullt. När vi sedan gått vidare med närstudierna av tre pastorat
ökar vår förståelse om vilka faktorer som spelar in i de skeenden vi sökt skildra.
När vi gick in i studien ställde vi frågor om hur församlingarna beskriver sin identitet, sin situation och sitt uppdrag. Tydligt är att man lever i spänningen mellan att
förvalta ett arv och ett både inre och yttre förändringstryck. Både omvärlden och
församlingsledningen kan betona kyrkans traditionella rolltagande. Men i materialet
ser vi också en strävan efter att erövra nya gestalter.
I reflektionen över vårt material har vi dragit upp några linjer till stöd för blicken.
Väljer vi att tänka om identitetsaspekter kan församlingen i samverkan spegla och
pröva sin rolls relevans och berättigande i det lokala sammanhanget. Detta kan vara
ett led i att, som en författare formulerade det, skriva på en "ny text om sin samhällsnyttighet"187. Det är viktigt att identifieras som en god kraft.

187 Jeppsson Grassman, E (2001) s.20
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Men arten och graden av samverkan kan variera. Vi har tidigare återgivit sätt att
sortera olika samverkansinitiativ:
Man kan utbyta kunskap utan andra åligganden.
Man kan räkna med varandra i en allmän men vag gemensam strävan.
Man kan i en mer målinriktad strävan precisera det man vill, men ändå inte
avtala om ett gemensamt åtagande utan hoppas på allas goda vilja.
Man kan också välja att skriva sig samman i en överenskommelse med klargjorda åtaganden och förpliktelser mot varandra.
I denna begränsade studie i Linköpings stift har vi inte sett exempel på det sistnämnda. Samverkan verkar ta sig lösliga uttryck. Vi ser församlingar som tar initiativ till samverkan och satsar av sina resurser i lokalsamhället, men, som det synes,
inte på ett sådant sätt att man tar på sig ansvar som man i en kontraktsmässig relation kan ställas till svars för. Det är en öppen fråga om detta kan tolkas som en tvehågsenhet, en strävan att behålla självständighet eller på något annat vis.
Betraktar vi samverkan som utbyte mellan organisationer har vi identifierat främst
icke-materiella värden som församlingen tar del av: information och kunskap,
kontaktytor och legitimitet.
In i studien hade vi också med frågorna om hur behoven avläses, och hur det diakonala arbetets kontaktytor mot olika samhällsaktörer ser ut. Frågorna kan sägas
höra samman, då vi sett att lokala samverkansråd fungerar som forum för informationsutbyte. Här kan också lokalsamhällets behov formuleras och diskuteras utifrån
olika kunskapskällor och ansvarsområden. Egna erfarenheter kan stämmas av mot
andras.
Det diakonala arbetets gränssnitt gentemot omgivningarna belyses också av tankemodellen om tjänsteproduktion och rörelseorganisering. När det gäller samverkan
med andra aktörer så ger rollen som tjänsteproducent ingångar i vissa relationer
medan den sociala rörelsens kännetecken gynnar andra kontakter. Studiens material
ger oss underlag att visa på möjligheten att nyttja denna dubbla kompetens, förutsatt att man i församlingen verkligen behärskar det vi kallat tvåspråkighet.
Språkfrågan – arbetet med att formulera och uttrycka sin erfarenhet och praxis –
har utgjort en röd tråd från denna studies tillblivelse. Inledningsvis ställde vi frågan
om hur erfarenheter fångas upp, hur man reflekterar kring det man gör och vad vi
lär av det vi ser? Här är studiens resultat entydigt. Erfarenheterna från det diakona188 Thidevall, Sven (2000) s. 22
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la arbetets praktik formuleras inte på ett avläsbart sätt. Undantaget är projekt där
förväntan på projektrapportering finns och man har lagt möda på att återge erfarenheter och reflektioner över det som hänt.
Hur vi benämner saker och skeenden är grundläggande för vår förståelse av vår
värld, och därmed för hur vi agerar och påverkar den. Det blir temat för det avslutande avsnittet i denna bok.
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ATT REFLEKTERA
ÖVER PRAKTIKEN

Erfarenhet blir inte kunskap förrän den formuleras. I formulerandet söker vi orden
och begreppen. I dialog med oss själva och andra tolkar vi vår bild av verkligheten.
Men tankemodellerna, begreppen och de olika perspektiven serverar oss inte givna
svar. När vi reflekterar över praktiken, prövar att se utifrån några olika synvinklar, så
väcker det nya frågor.

marknadens frågor
Vi har tidigare sagt att föreställningen om församlingen lätt sammankopplas med
"Gemeinschaft". I sökandet efter roller för samspelet i lokalsamhället tycks det som
att kyrkan i vissa lägen - på andra sätt än det som karaktäriseras av "Gemeinschaft"
- måste ta initiativet att formulera sina tjänster och sitt uppdrag. Är "församlingsgemenskap", "närvaro" och "själavård" säljbara tjänster på marknaden, i de möten och
på de arenor som präglas av "Gesellschaft"? För att hitta ett samspel och utbyte med
andra organisationer kan en rörelses strävan att förändra världen behöva förändras
till paketerbara tjänster som kan köpas eller bytas. En föreläsning om sorg utväxlas
mot en föreläsning om omvårdnad. Kurser i krisberedskap efterfrågas av somliga
organisationer, och under fasteinsamlingen kan man gå ihop med ICA-handlaren
och sälja prästost. Eller annorlunda uttryckt: Konsumtionssamhället ställer de religiösa institutionerna inför ett val.
…antingen kan de "gilla läget" och gå in för att marknadsföra sin produkt
i öppen konkurrens med andra eller också kan de dra sig tillbaka innanför
sina egna förskansningar och fortsätta att leva efter gamla mönster.188
Vi har i studien sett exempel på när församlingar stigit fram och förtydligat sig som
aktör att samverka med. Detta har i flera fall haft ett inte försumbart pris mätt i
pengar och engagemang. Kan man med marknadens språkbruk189 ställa följande
188 Thidevall, Sven (2000) s. 22
189 Se även Matt 25 kap v. 14 ff
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fråga? Vilken utdelning kan förväntas när en församling investerat socialt, kulturellt
och monetärt kapital? Kan som framgångsmått räknas uppskattning, att vara räknad
med, efterfrågan av tjänster, generöst bemötande och att människor i området vill
engagera sig i församlingens ärende och arbete?

det osagda utmanar
Men församlingarna tycks inte formulera sig i termer av "utdelning". Överenskommelser om gemensamma insatser innebär att man tydliggör sin insats, men
också vad man förväntar sig att få ut av överenskommelsen. Att inte komma överens
om gemensamma åtaganden kan innebära att inte tydliggöra vad man vill åstadkomma.
Inte heller formulerar man sig om utfallet av insatser gjorda i samverkan med
andra aktörer. Vi har sett många bilder av hur samverkan uppstår, men motiven och
syftena är inte alltid klarlagda. Frågeställningarna som väckts aktualiserar behovet av
tydlighet i rollerna som lokal aktör, i uppföljning, avstämning mot samverkansinitiativets syfte och återkoppling till styrelse och ledning. Erfarenheterna av att samverka med andra borde vara ett värdefullt bidrag till en organisations utveckling av
identitet och självbild - förutom det man kan lära sig av den andra organisationen.
På vilka sätt kan vi förstå denna obenägenhet att formulera sig? Beror det på att
det inte ställs några krav på resultat, och att det inte heller finns någon förväntan på
att använda någon särskild sorts sanktionerad metod? Sådana krav ställs i andra
organisationer från styrelser, finansiärer, tillsynsmyndigheter och bidragsgivare. Även
berörda yrkesgrupper brukar ha intresse av att tydliggöra sitt arbetsfält, sin metodarsenal och de yrkesmässiga kriterier man arbetar efter.
Beror det på hur man uppfattar det diakonala arbetets karaktär? Om det individuella mötet betonas som den huvudsakliga ingrediensen i diakoni så kan diskretion, tystnadsplikt och bedömningar inom yrkesrollen föra undan det diakonala
arbetet från andras blickar. Finns också i samverkanssituationer synen att detta
ligger inom den enskilde arbetstagarens individuella åtagande, att bedöma med vem,
när och hur samverkan skall ske? Avsaknaden av förväntningar på att utfallet av
arbetet ska redovisas innebär att viktiga frågor inte bearbetas.
Beror det på att vi inte utvecklat teologiska begrepp för kyrkan som
"Gesellschaft", i meningen organisation, planering, avtal och utvärdering? Det verkar finnas ett glapp mellan det teologiska arbetet och arbetsorganisationen.
Administrationen har sitt språk och tankesätt, gudstjänstlivet sitt och det diakonala
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arbetets begrepp färgas av vilken fackutbildning diakonen har. Då kan det vara svårt
att förstå varandra och skapa begrepp för helheten.
En fråga att bearbeta är vilka teologiska motsvarigheter som finns till frågan om
"framgångsmått"? Skulle det kunna handla om en ökad känsla av meningen med
livet, trygghet, ökad rättvisa, tillhörighet eller ökad självkänsla? Eller räcker det att
räkna gudstjänststatistik eller antal in- och utträden? Vi märker att språket nästan
inte räcker till. Vi behöver arbeta vidare med våra olika språk och uttryck för att
veta vad vi talar om. Vad går annars förlorat av erfarenhet och kunskap om vi låter
arbetet vara onämnt och därmed osynliggjort?
För att återkoppling till uppdragsgivaren, exempelvis i form av verksamhetsuppföljningar, ska vara meningsfull behöver det finnas ett gemensamt språk. Vi kan föra
statistik på människors närvaro i kyrkorum och grupper. Men hur synliggör vi aktivitet, processer och effekter i diakonalt arbete? Eller - med tanke på denna boks
tema: hur mäter man nyttan med samverkan? Man kan också med fog ställa frågan:
När är man faktiskt nöjd? För att hitta begrepp för detta behöver man bearbeta
oklarheter och formulera tankar tillsammans. Det är ett arbete i sig och tar tid. Men
på köpet kan man få fungerande arbetsrutiner, göra samordningsvinster och även
utveckla en gemensam helhetssyn i arbetet. Församlingsinstruktionen kan genom
kontinuerlig bearbetning utvecklas till uttryck för detta gemensamma språk i församlingen, ett uttryck för lokal teologi.
Det är troligt att Svenska kyrkan liksom de flesta andra organisationer kommer
att behöva finna kompletterande källor för sin finansiering. Externfinansiering, ofta
i form av projektmedel från olika institutioner inom och utom landet, ställer krav
på tydliggjorda mål, beskrivningar av arbetsprocessernas kvalitet och redovisning av
måluppfyllelse och effekter.
I sådana lägen blir frågorna om det egna språkbrukets relevans brännande. Hur
beskriver vi vår egen verksamhet så att andra förstår och inser dess värde? Vilka
begrepp bär en förståelse av betydelsefulla värden, från en kontext över till en
annan?

en pågående process
Vi utgår från att teologi - lärandet om Gud - är en gemensam process där människor tillsammans reflekterar över sin tro i olika livssituationer, inte bara en gång
utan om och om igen. I församlingens arbetsprocess där den grundläggande uppgiften formuleras och utförs tar lokal teologi form. Erfarenheter, lärdomar och frågor
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som väcks inom det diakonala arbetet är betydelsebärande material i denna kontinuerliga reflektion.
Församlingens kyrkoråd och kyrkoherde är ansvariga för att en sådan reflektion
sker. För att det ska vara möjligt behöver det diakonala arbetet synliggöras, bland
annat i form av årliga verksamhetsplaner och versamhetsberättelser.
Hur en församling styrs är - i praktiken - en inte helt klargjord fråga. Vi ser både i
denna studie och i den pågående debatten att ansvar och roller i församlings- och
pastoratsorganisationen inte är klarlagda. Detta får konsekvenser för möjligheterna
att tillvarata erfarenheter och för att tolka församlingens situation och ärende utifrån
detta. Vi har i fallstudierna sett hur lite av erfarenhet och utfall som formuleras i
församlingarnas verksamhetsredovisningar. Vi har också visat på faktorer som delvis
förklarar detta, bland annat bristande efterfrågan.
Det väcker frågan: vem har ansvar för arbetets resultat? Detta har att göra med
hur församlingen styrs. Behovsanalys och prioriteringar ska ske i det lokala kyrkorådet som därmed gör sin tolkning av församlingens grundläggande uppgift vid det
aktuella tillfället. I flerförsamlingspastorat där det finns en kyrkonämnd som fördelar pastoratets gemensamma resurser, eller ekonomiska samfälligheter med motsvarande nämnd, har varje kyrkoråd att genom äskanden och samtal kommunicera
sin tolkning av vad som behöver göras. Oavsett beslutsnivå är en förutsättning för
överläggningar och beslut att det finns någon form av underlag. Detta ska ge en
bild av gjorda erfarenheter och påvisade behov. (Givetvis ska inte enskilda hjälpsökande pekas ut i detta.) Traditionen av dokumentation inom det diakonala arbetet är tämligen outvecklad.190 Desto större är behovet av underlag för reflektion och
prioriteringar.
Den figur vi lät rita inledningsvis (sid 21) ger egentligen en ofullständig bild av
den arbetsprocess vi här förespråkar. Kanske den hellre bör se ut som en spiral, där
sekvensen Se - Bedöma - Handla återupprepas? Erfarenheterna från det arbete man
genomfört, tillsammans med uppfattningen om utfallet och förändringar i omvärlden, får bilda grund för en ny bedömning. Det innebär en "uppdaterad" tolkning
av uppdraget, som gestaltas i arbetsinsatser som ger ett nytt utfall, etc. De olika
moment som för arbetsprocessen vidare kan avbildas som delar i en kontinuerlig
rörelse.

190 Om svårigheterna skrev Jonas Bromander en artikel 1997: ”Till vad ska diakonal räkning tjäna?”, i Tro &
tanke 1997:7
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Figur2 Församlingens tolknings- och arbetsprocess

För att beskrivningen skall bli tydlig och hanterbar är det viktigt att arbeta fram
kriterier för arbetsprocesser och utfall som både medarbetare och uppdragsgivare är
eniga om. I grunden handlar det - återigen - om ett gemensamt språk. Finns det
kriterier kan man i en ny bedömningsfas göra en utvärdering: Hur blev det? Blev
det såsom vi hade tänkt eller inte? Om inte, vad berodde det på? Vad lyckades vi
med? Vad blev inte bra?
Utvärderingens resultat vägs mot församlingens tolkning av sin uppgift i det
aktuella läget. Gör vi rätt saker? Utifrån denna reflektion sker sedan en ny formulering av det aktuella uppdraget som sedan konkretiseras till nästa verksamhetsplan
och budget: Hur arbetar vi vidare? Vad behöver vi ändra? Vad skall vi satsa på? Vad
kan prioriteras bort? Den lokala teologin formuleras ständigt i denna arbetsprocess.
De olika faserna är beroende av varandra. Processen vinner på tydlighet, kontinuitet
och - uthållighet.

att se sig själv i andra
Att beskriva praktiken är inte att föreskriva hur praktiken bör vara. Att bara lyfta
fram goda exempel kan bli en sövande läsning - man vet ju att de inte går att upprepa. Varje arbete, varje projekt och skeende äger rum utifrån sina förutsättningar.
Kanske är det när vi får syn på dessa som vi kan dra slutsatser om våra egna villkor
och hur dessa påverkar vår praktik?
Exemplen i denna studie är valda utifrån bedömningen att de är intressanta.
Poängen är inte att de är bästa praktik. Men om studien lyckats belysa de sammanhang denna praktik äger rum i kanske det lockar oss att försöka förstå mer om vår
egen verklighet.
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LÄRANDE I FRIVILLIGT DIAKONALT ARBETE
(Stig Linde, tillsammans med församlingsbor i Aneby, tidigare publicerad i
Linköpings stiftsblad 7/2003)
Mycket frivilligt arbete består i hög grad av lärandesituationer. Tänk på kyrkokörens
uthålliga tragglande med stämmorna. Fotbollstränaren ingjuter laganda och nöter in
passningstekniker. De unga konfirmandledarna finns i ett tydligt utbildningssammanhang,
där det numera också finns utbildningssajter på nätet. Studiecirkeln bildar en struktur för
den frivilliga insatsen i besöks– och väntjänst.
När frivillliga medarbetare tillfrågats om deras drivkrafter så kan man återfinna tre övergripande motiv.

 De värden och värderingar man uttrycker med sitt frivilligarbete.
 Bilden av sig själv som ansvarstagande medborgare, en slags självaktning.
 Lärande och utveckling
En dansk forskare, Ulla Habermann1, preciserar vad lärande innebär i det här sammanhanget. Det handlar förstås om att lära om det som man engagerar sig i, om samtalsmetod,
eller om Bach, om handikappfrågor eller sociala förhållanden. Men lärande handlar inte
minst om att förhålla sig till andra slags liv än ens eget, om att umgås och möta nya människor, om tolerans, och om att utveckla sig själv. Allt detta har betydelse i den mix av
motiv människor anger som grund för sitt engagemang. Lärande handlar alltså inte i första
hand om utbildning, utan mer om förhållningssätt och utveckling.
Med lärande kan vi således mena olika saker.

 Det finns en nivå vad gäller lärande som har med benämnande kunskap och
en sakinriktning att göra.

 Det finns en annan dimension för vilken jag vill använda begreppet förståelse.
Vad har det här med mig att göra? eller Så här kan det hänga det ihop!

 Det tredje steget är när vi sätter det som vi är intresserade av i relation till
annat, det som är grunden för att värdera, och därmed mina värderingar.
Jag har ställt frågor till frivilligt engagerade i Svenska kyrkans sammanhang, nu senast till
den samling av diakonimedarbetare från församlingarna i Bredestads pastorat som ägde
Bilagor
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rum i september i år. En fråga handlade om “vad jag tycker att jag har lärt mig i mitt frivilliga engagemang”. Somliga pekade på kunskap av faktakaraktär:
– Lite om hur det var förr, hur man tog hand om sina grannar. De gick till varandra
med mat om någon var sjuk.
Andra har svarat genom att ange lärdomar dom har gjort, mer erfarenhetsbaserat:
– Att ha tålamod
– Att lyssna
– Blivit öppnare, inte så blyg längre
I reflektionen om vad man lärt handlar det både om att säga sig ha utvecklat en förmåga
(”att lyssna”), och att inse begränsningarna i sin egen förmåga:
– Det som är viktigt är att visa ödmjukhet. Men tyvärr räcker man inte alltid till.
För några väcker frågan om vad man lärt reflektioner om sin egen roll i mötet med den man
besöker:
– I ett möte med människor får man så otroligt mycket tillbaka. Jag har lärt att vi
är ganska lika varandra. Vi har ungefär samma behov bara vi vågar öppna oss
för varandra. När vi tror att nu ska jag ”ge”, får vi oftast ta emot.
Några formulerar sig i termer av insikter, närmast värderingar:
– Att vi är unika människor, så jag försöker lyssna till den som jag talar med, och
vara så tacksam att kunna vara till hjälp för vår nästa.
På frågan om vad man skulle vilja lära mer om, vad man skulle vilja utveckla så finns bland
andra följande svar:
– Att vara mer lyhörd, och inte behöva ha samvetskval att man inte besöker mer.
– Att mer våga ställa direkta frågor, utan att vara rädd för ”svåra frågor”.
Det finns mycket av iver inom det frivilliga diakonala arbetet. Ibland också en verksamhetströtthet. Svenska kyrkans frivilliga medarbetare gör mycket annat också; sjunger i
körer, är vittnesstöd vid tingsrätter, ordnar syföreningsjubiléer och hämtar barnbarn på
dagis. Att hela tiden lyfta fram värderingarna bakom det vi gör, samtidigt som vi bejakar
den enskildes lust och lärande, är därför nyckelfaktorer för skapa och vårda frivilligt engagemang.

1 Habermann, Ulla (2001) En postmoderne helgen? – om motiver til frivillighed. Socialhögskolan, Lunds universitet.
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MARKNADSEKONOMIN GER VALFRIHET - MEN INTE FÖR ALLA
(Maria Bard. Debattartikel i Norrköpings tidningar 13 januari 2001 och SKT diakoninummer 12-13/2002)
Marknadsekonomin är här. Honnörsorden valfrihet och rörelsefrihet ropas ut i media och
reklam. Är Du en kreditvärdig medborgare är valfriheten är ett faktum. Men var finns friheten för den som är satt i skuld? Vi behöver tala om ekonomisk värdighet för människor,
skriver här Maria Bard, diakon i Norrköping.
För ett tag sedan ställde jag frågan om vad en ekonomisk värdighet är idag, till en
kronokommissarie på kronofogdemyndigheten och till en ekonomisk rådgivare på kommunen. Oberoende av varandra svarade de att man ska kunna betala hyra, mat, uppehälle
och de vanligaste räkningarna och sedan sätta undan 1000 kronor i månaden. För alltför
många är det inte verklighet idag.
Eller som Monica säger: ”Jag vill säga till alla politiker och de som arbetar på finans
bolag; ”Lev mitt liv ett år, ni skulle inte stå ut!”
Låt mig berätta om Monica. Vi kan kalla henne så. Hon sökte ekonomisk hjälp inför jul
för ett år sedan och tänkte att kyrkan kunde nog hjälpa henne. Jag förstod av vårt samtal
att mycket tid gått åt för henne att tänka på pengar. Men framför allt på att få pengarna att
räcka till. Hon berättade att hon kände sig både arg och misslyckad, men också gniden i
den bemärkelsen att det ofta i samtal med släkt och vänner handlade om hennes ekonomi.
EKONOMISK OHÄLSA
Vi har under det gångna året träffats ett otal gånger och samtidigt har jag själv funderat
över vad som har hänt i Sverige under 90-talet, och om den ekonomiska ohälsan som kyrkans diakoner får ta del av.
För Monica började det för ett antal år sedan då hon och sambon separerade. Det var
ganska givet att sonen skulle bo hos pappan eftersom han hade det bättre ställt, och
dessutom ganska snart en ny familj. Monica mådde dåligt och visste att det skulle bli bråk
om hon skulle ha sonen. En tvist om den saken var det minsta hon önskade.
Inkomsterna som försäljare var knappa och tillfälligt kunde Monica få ekonomisk hjälp av
socialen innan hon blev arbetslös och kunde stämpla och få pengar från A-kassan. För att
ekonomin skulle gå ihop tog hon ett Finaxlån och ett lån från Ellos. Hon pantsatte ärvda
smycken för att betala sina skulder och sedan dess är ekorrhjulet igång. När det är kris har
släkt och vänner ställt upp med handlån till nästa a-kasseutbetalning. Monica berättar om
att hon vissa månader har fått dela upp hyran på två tillfällen för det har inte funnits pengar till hela hyran. Jag förstår att det handlar tankemässigt om att tvingas tänja på sina
moraliska gränser. Hon vill kunna betala, men det går inte.
Hon berättar om ångesten, då hon köper en vinflaska till en av de fester hon blivit bjuden
på under året. De 40 kronor som flaskan kostar kunde ha gått till något bättre. Så går
hennes tankar ständigt.
Varannan helg kommer sonen och hon vet att minst 300 kronor måste hon ha för att
kunna köpa mat till den helg som han kommer. Har hon lite mer kan lyxen bli att kunna äta
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på McDonalds. Monica vittnar om, som fler i hennes situation, att det värsta är att känna
att man inte kan vara generös. Man måste vända på varenda krona. Det tär att inför sina
barn behöva tala om att man har så begränsat med pengar. Om man nu ens vågar det?
Ord som semester, att kunna åka bort och göra något kul är otänkbart. Vanmakten att inte
kunna påverka sin ekonomiska situation återkommer ofta. Likaså den känslomässiga smärtan att låta sonen bo hos pappan därför att han har det bättre ställt.
Nu kan man undra om verkligen Monica behövde låna pengar för sju år sedan. Finaxlånet
har dubblats sex gånger under dessa år. Ingen vuxen människa har väl kunnat undgå att
få härliga erbjudanden om kreditlån neddimpandes i brevlådan? Det har hänt en förändring
under marknadsekonomins flagga. Budskapet är att du behöver inte spara först, utan köp
först och betala sen!
För Monica var det lösningen att låna när hon fick starta om i eget bo igen. Det var väl
ingen som så noggrant upplyste om att räntan på dessa lån ligger över 30%. Idag kan man
säga att det är idiotiskt eftersom Monica är lågavlönad och periodvis arbetslös. Om man
nu är i den sitsen - var finns då valfriheten och rörelsefriheten att låna pengar till en dräglig
ränta idag? Likaså om jag har skulder och har svårt att betala; hur stor är då min valfrihet
och rörelsefrihet?
EKONOMISK NOLL-TOLERANS
Den svenska staten har satt den ekonomiska gränsen för skulder till noll kronor. Det går
alltså att från en skuld på 10 kronor få en betalningsanmärkning hos kronofogden. Staten
ser alltså mycket allvarligt på om du står i pengaskuld till någon. Idag talas det så lätt om
kreditvärdighet. Jag vill istället fråga; var kan man idag finna en ekonomisk värdighet för en
människa?
I Norrköping har tio procent av den vuxna befolkningen betalningsanmärkning hos kronofogden. Då finns inte de medräknade som kan ha betalningsanmärkningar hos inkassobolagen. Typgäldenären är, enligt uppgifter från kronofogdemyndigheten, en man på ca 38 år
som har stora underhållsskulder. Han kan periodvis ha arbete eller ett lågavlönat arbete.
Oftast bor barnen hos mamman som inte alltför sällan har en ny relation och då givetvis
har det bättre ekonomiskt ställt. Systemet är uppbyggt så att den som betalar underhållsbidrag gör det utifrån den inkomst man hade för tre år sedan. Idag vet vi mycket väl att en
inkomst kan variera mycket över kort tid. Möjligheten att betala kan slå mycket hårt då
man är arbetslös.
1998 års nobelpristagare i ekonomi, Amartya Sen, som bidragit med kunskaper om välfärdsekonomin har sagt att fattigdom kan definieras utifrån en enskild människas mått på
att kunna leva ett anständigt liv. Som diakon i Svenska kyrkan kan jag säga att fattigdom
finns i Sverige och en stor grupp kämpar med att kunna leva ett anständigt liv. Problemet
är bara att denna grupp är så tyst och fattigdomen syns inte.
DYRT ATT VARA FATTIG
Som svenskar bor vi så pass bra att vi har badrum och vi kan köpa ett riktigt billigt schampo, så det behöver inte synas utanpå att man är fattig. Det är ju en valfrihet att det går att
göra så, men rörelsefriheten? Oftast är man hänvisad till hyrköp därför att man har inte den
summa som behövs för att köpa en TV t.ex. Det är dyrt att vara fattig, säger flera och
påminner om de avgifter som är följden av att man inte kan betala i tid.
Monica upplever att hon inte kan leva ett ekonomiskt anständigt liv. T.ex erbjöd finansbo-
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laget Monica att avskriva halva summan på den då sexdubblade skulden, istället för att
hon skulle få betala ett par hundra i månaden. ”Man känner sig verkligen värdelös”, säger
Monica, ”det lilla som jag kan bidra med är inte värt någonting”.
TÄNK IN SOCIAL RÄTTVISA!
Marknadsekonomin är här för att stanna och finns då som en möjlighet att organisera och
tänka kring vårt sätt att handskas med ekonomiska skillnader i befolkningen. Vi har alltså
ett ypperligt tillfälle att tänka in social rättvisa. Att reagera på att finansbolagen, som även
ägs av banker, erbjuder snabblån till höga räntor till en redan mycket utsatt grupp. Ska den
höga risk bolagen tar för denna grupp få vara anledning till ockerränta? Att tänka på att
bidragsförskotten (underhållsbidrag) som försäkringskassan betalar ut har legat på samma
nivå de sedan 1995. De har inte indexreglerats.
Att bostadsbidragen hänger samman med arbetsinkomsten, så det man tjänar sänker
bostadsbidraget när man är låginkomsttagare. Det lönar sig inte att arbeta, det blir samma
summa i plånboken.
Varje år betalas det ut 20 miljarder i barnbidrag. Det kanske skulle organiseras om så att
de som redan har en ekonomisk valfrihet och rörelsefrihet delar med sig till dem som inte
har det lika självklart.
På så sätt kan fler få vara delaktiga i den gemenskap som samhället ska och bör utgöra.

”DIAKONI HANDLAR INTE BARA OM DIAKONERNA”
( Stig Linde, tidigare publicerad i Linköpings stiftsblad 7/2003)
– Vi är ganska stärkta i vår roll när vi går ut, säger Martin Malmström,
församlingspedagog i Linköpings Skäggetorps församling. Vi har en trygghet i
varandra.
– Tanken när kyrkan byggdes var att den skulle vara en öppen kyrka, berättar
Ulla-Brita Ragnarsdotter, som varit med sedan 1966. Vi vill möta människor där
dom är, inte uppifrån. Men dom måste själva vilja.
– Skäggetorp är en vardagskyrka, även om vi har två gudstjänster varje söndag.
Det strömmar oerhört mycket folk igenom kyrkan under en vecka, konstaterar
kyrkoherden Lillemor Eriksson.
– Skäggetorp är ett rätt ”bluesigt” område, en arbetarstadsdel. Kantorn Fredrik
Östergren berättar om hur han tar in bluesen i kyrkomusiken och är tomte på
Unga Örnars julfirande.
– Ibland är det väldigt jobbigt. Då känner jag ett jättestöd i vår kyrkoherde. Vi gör
inte alltid rätt, men vi säger att så här ser det ut och så här har vi gjort.
Lillemor är jättebra på att ge feedback. Kicki Hergils, diakon med inriktning på
familjer, pekar på ledarskapets betydelse.
Delar av Skäggetorps församlings arbetslag är samlade för ett samtal om samverkan. Det
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handlar både om den interna samverkan inom församlingsorganisationen, och samspelet
med andra aktörer inom stadsdelen.

DÄR MÄNNISKOR VILL BO
Församlingen är representerad i flera samrådsorgan. Lillemor deltar i samverkansrådet
med rektorer, vårdcentral, polis, politiker och ideella föreningar. Rådet ska ha ”tyngd” och
skriver ibland till kommunfullmäktige för att hävda Skäggetorps intressen. En filialgrupp till
Brottsförebyggande rådet finns också, där man i en särskild ”fritidsgrupp” försöker få igång
verksamhet för Skäggetorps barn och unga.
– Samverkan går ju ut på att alla goda krafter i Skäggetorp ska arbeta för att
Skäggetorp ska bli ett bostadsområde där människor vill bo och känna sig
trygga, deklarerar Lillemor.
I samverkansrådet för äldre finns Ulla-Brita med. Kyrkans frivilliggrupp samverkar med
Resursbanken och Demokratikontoret. Också i den familjecentral som är under bildande
finns en av församlingspedagogerna med.
Vilken är då kyrkans identitet och roll i dessa samverkande råd?
– Vi är en del i det, menar Lillemor. Vi är inte tyngre, eller lättare, utan en del i
Skäggetorp.Och vi uppdaterar varandra om vad som händer.
ANSVAR FÖR STADSDELEN
– Det är ett annat klimat för samverkan idag, menar Ulla-Brita som har perspektiv
bakåt. Man har upptäckt att man behöver varandra, men det har tagit tid.
– I Skäggetorp är vi mycket utanför själva kyrkan. Vår kör Tonfallet brukar gå ut
och sjunga i centrum, berättar Fredrik. Det skapar nya kontakter.
Vill man att församlingen ska ta över verksamheter? Nej, och ja, blir svaret. I smått kan
man säga att det förekommer. Martin berättar om att församlingen fick en förfrågan, eller
snarare en beställning från skolan, då man haft problem med stökiga ungdomar som kom
dit.
– Så då tyckte vi det var viktigt att vara vuxna på skolan vissa tider i veckan.
– Under kommunalarbetarstrejken i våras var det viktigt att inte vara där just då,
så att det inte skulle se ut som om vi tog över. Vi är ett komplement till det
som finns, markerar Martin. Och vi står för att vi kommer från kyrkan.
– Vi har lokaler, något som fattas i området, ja, då gäller att dela med sig av vad
vi har, säger Ulla-Brita.
Fyrtio procent av Skäggetorpsborna har utländsk bakgrund. Här samverkar församlingen med Demokratikontoret, och med Sensus, en grupp med äldre kvinnor
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och män som lär svenska. Bilda studieförbund och KomVux har flera mammabarngrupper, invandrarkvinnor som lär sig vardagssvenska.
– Samverkan har hittills bestått av att vi stått för lokaler, KomVux med ledare.
Men det behövs bara mer och mer, och nu har vi stöttat ur vår budget, berättar
Lillemor.
– Och de här grupperna, som är från olika religioner, har vi bjudit in till jullunch,
berättar Kicki.
– Det blir ju en möjlighet att få en dialog, även med muslimerna. Det har vi ju försökt, och det blir ju lättare när dom är här.

KVITTO PÅ FÖRTROENDE
– I samverkan med andra i området får vi också respons eller bekräftelse på det
vi gör, påpekar Martin. Vi hör från andra att det här med konfirmationstiden har
betytt jättemycket för en viss tonåring, något som vi kanske inte skulle förstått
annars.
– Jag har aldrig fått ett nej, berättar Kicki Hergils, när vi följer med någon till
socialförvaltningen eller vad det kan vara. Det är positivt när vi kommer från
Skäggetorpskyrkan.
När kyrkan renoverades så fick församlingsexpeditionen flytta in i Demokratikontoret och
fastighetsbolaget upplät en konferenslokal i centrum som gudstjänstlokal. Gratis.
Medarbetarna tar detta som ett kvitto på att församlingen åtnjuter förtroende.
– Men samarbete är inte bara att vi ska ge, utan också att vi ska lära oss.
Lillemor berättar om att medarbetarna i arbetslaget i juni gjorde en dags praktik på olika företag i Tornbyområdet.
– Vi behöver lära vad det är att jobba på ett verkstadsgolv.

PRIORITERINGAR OCH GRÄNSER
Det finns hur mycket som helst att göra, konstaterar Ulla-Brita. Men hur görs prioriteringar?
Medarbetarna har själva ett stort ansvar, menar Lillemor. Kicki pekar på en prioritering;
barnfamiljer. Och att man strävar efter att få de som söker hjälp självgående. Skjutsar
man någon till beroendeklinikerna inledningsvis så ser man strax till att skaffa ett busskort
så personen kan ta sig dit själv.
– Alla som kommer, möter vi, berättar Ulla-Brita, men är det socialförvaltningens
arbete, så är det!
– Vi kan göra punktinsatser, till barnfamiljer, och till jul, säger Ulla-Brita, en kasse
mat och ett samtal där vi försöker hitta långsiktiga lösningar.
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– För vi måste sätta gränser fastslår Kicki. Om man inte passar tider, eller inte
visar att man vill, då säger vi att vi kan inte göra mer.
Kyrkoherden står bakom prioriteringarna.
– Jag har sagt ifrån, våra diakoner får inte jobba med asylärenden. Det finns flyktingar som fått avvisningsbeslut gömda i Skäggetorp. Det blir ett dåligt samvete för mig, berättar Lillemor, dom finns ju där, men jag bedömer att det är en
kompetens vi inte har, och något vi inte orkar med. Man måste ha kunskap för
att kunna bedöma asylrättsliga frågor så att man inte stjälper mer än hjälper.
Vi hänvisar till Stadsmissionen, och söker medel till ett särskilt projekt för att
få den här kompetensen till församlingen.
Lillemor pekar på ytterligare ett val.
– Vi lägger inte särskilt mycket tid på att diskutera liturgi.

GEMENSAMMA MÅL
– När någon kommer in i kyrkan vill vi att alla ska få ett ”Hej!, välkommen, kan jag
hjälpa dig?” , berättar Kicki.
– Och att ha en välkomnande attityd, ”Vad bra att du har kommit”, lägger Martin
till. Det är väl diakoni i stort och smått, att möta en ungdom som har ångest
för sin telefonräkning och vad pappa ska säga.
I Skäggetorps kyrka har man morgonbön varje dag. När det är julspel och påskvandringar
ställer hela personalen upp och spelar för skolklasserna och gruppboendena som bjuds in.
– Vi gick ju in i ett målarbete här 1993, och det var startskottet för den här
utvecklingen, berättar Ulla-Brita. Då kom vi fram till ett mål: ”Skäggetorps kyrka
ska vara en kraftkälla och mötesplats för våra församlingsbor”. Vi har hela
tiden pratat närmare varandra. Då känner man också att man har en grundtrygghet själv, i det man gör.
– Jag tror att samtalen om församlingsinstruktioner har gjort att det blivit lättare
att föra samtalet med oss i personalen, att diakoni handlar inte bara om diakonerna, reflekterar Martin.
– Det är en styrka som vi har, menar Martin, genom åren är vi många som jobbat
länge i Skäggetorp, i kyrkan. Och så är det också på andra institutioner i området, många lärare. Igenkännandet är viktigt. Det är lättare att ta kontakter, man
känner igen henne som jag hade i barntimmarna. Kontinuiteten visar att man
vill någonting.
– Och så ordnar vi fest! Vi har kul ihop!
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FÖRSAMLINGARNA GER SIN SYN PÅ VAD DIAKONI ÄR.
(Maija Edler och Stig Linde, tidigare publicerad i Linköpings stiftsblad 7/ 2003)
Svenska kyrkan är inne i en betydande förändringsprocess. Detta syns tydligt i en läsning
av församlingsinstruktioner. I vår läsning har vi spanat efter hur diakoni som idé och verksamhet beskrivs.
I många små församlingar ses socken, bygd och församling som samma sak. Här
beskrivs diakoni som omsorgen om de egna församlingsborna. Man litar och hoppas på
spontana medmänskliga insatser, ”Venaborna bryr sig om varandra”. Många ser ändå
behovet av att organisera en besökstjänstgrupp”, det behövs någon eller några som kan
stötta gamla, sjuka och ensamma människor”.
I förorternas församlingar är så gott som alla i någon mening invandrare. Här finns inte
den medeltida kyrkan att luta sig emot. Den homogena svenskkyrkliga församlingen som är
grundmönstret i de mindre församlingarna finns inte här. Istället ser man behovet av särskilda insatser, att lära oss mer om varandra för att öka förståelsen.
Det finns också mindre församlingar som noterar utanförskap. I en landsbygdsförsamling
urskiljer man två grupper av boende; ursprungliga och inflyttade. Församlingsaktiva är ofta
de som bott i bygden sedan generationer, och skapat normer, arbetsformer och umgängesmönster. ”Det arbetas på att öppna upp, men det är inte lätt”.
DIAKONISYN
Diakoni beskrivs som flera saker. En mycket vanlig formulering är ”kristen tro i handling”.
Inför ett sådant yttrande kan man ju parentetiskt fundera över vad gudstjänst, undervisning
och mission är? Flera beskriver diakoni som en hållning, som omfattar, eller borde omfatta, hela församlingen. Andra pekar på verksamheter såsom dagledigträffar, kvinnofrukostar, möten på kyrkogård, syföreningar och kyrkkaffen. Somliga lyfter under rubriken
”Diakoni” fram vilka man möter; ”pensionärer, förtidspensionärer, sjukskrivna medelåldersmänniskor, nyblivna änkor, äldre par, anhöriga till sjuka människor, sjuka människor,
ensamma äldre utan anhöriga, unga människor, ensamföräldrar, ’udda människor’ utan nätverk” etc.
Andra skriver istället om det man vill ska prägla det diakonala arbetet ”Diakoni ska vara
närvaro och möte snarare än verksamhet” skriver en förortsförsamling. Nyckelordet är delaktighet, där alla möts i ett ömsesidigt beroende av varandra. Här noterar man även sin
särart. ”Bönen för medmänniskan och tron på en befriande Gud är det som gör oss unika”.
Diakoni kan också förstås, inte som verksamhet utan som en tolkningsprocess, och ett
ansvar. Ansvarstagande är att svara an. ”Diakoni kommer till uttryck då vår tolkning av ett
behov hos en enskild eller en grupp sammanfaller med vår uppfattning om vårt särskilda
ansvar som kristen församling och våra möjligheter att svara mot behovet” står det i en
stadsförsamlings instruktion. Detta förutsätter en medveten kommunikation med omvärlden. På liknande sätt ses diakoni av flera församlingar som ett sätt att relatera till andra
aktörer. ”Diakonins mål är att samverka med institutioner, bilda lokala nätverk och verka
ekumeniskt”. På en bruksort menar man att diakonin ”blivit synliggjord genom samarbetet”
med kommun, arbetsförmedling, Korpen, pensionärs- och finska föreningar.
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VAD SKA GÖRAS?
Församlingsinstruktionsarbetet innehåller ett moment av omvärldsspaning. Många församlingar har återgivit kommunstatistik och bygdehistoria, men påfallande få redovisar en
reflektion om hur detta påverkar församlingens mål och arbete. I Kyrkoordningen förutsätts
att ”Uppgifterna varierar beroende på de lokala sociala behoven och församlingarnas
strukturer och diakonala prioriteringar”.(Kyrkoordningen, inledningen till Sjunde avdelningen:Kykliga
uppdrag och befattningar (1999)) Hur de lokala sociala behoven påverkat församlingens prioriteringar framgår sällan. Det tycks falla på ”tjänstemannens” ansvar att prioritera, församlingsstyrelsen är fuller nöjd med att avdelat resurser till en diakontjänst.
Diakoni kan motiveras på olika sätt. Att bry sig om är att ”visa på Guds kärlek till varje
människa”. Någon uttrycker det som att diakoni är evangelisation i praktiken. Men det
finns också motiv tydligt kopplade till ett organisationsperspektiv. Att medlemmar betalar
kyrkoavgift medför att ansvar, eftersom desamma ”bör erhålla en motprestation från kyrkan”. Diakoni kan ses som ett medel, något som ”ger trovärdighet åt kyrkans budskap”.

PLIKT ELLER MÖJLIGHET?
Vid läsningen av församlingsinstruktioner måste man ha klart för sig att dessa texter är
skrivna för att varje församling enligt Kyrkoordningen ”ska” göra så. För en del församlingsledningar ses detta som regelverk och plikt, för andra har det blivit en möjlighet för gemensamma samtal, en inspirerande blick utåt till omvärlden och ett formulerande av vad församlingen är till för i sin egen kontext. Många samtal har förts inom samråd mellan stiftet
och församlingarna om detta. Ibland har vi lyckats att komma djupare, kunnat tydliggöra församlingens eget ansvar att vara kyrka just i sin egen kontext. Vi har sett att detta är ett
arbete som kräver tid. Man skall kanske just börja med att skapa tid och utrymme för samtal. Bara det kräver arbete och nya tag.
Ofta kan man se en bra början: ett gemensamt samtal har börjat, nya saker har blivit
upptäckta. Först växer innehållet. Man måste måla med stora penseldrag. Här kan finnas
olika ”nivåer”. I en hel del instruktioner dominerar en innehållsnivå, ”Detta gör vi”. Text och
”verklighet” avspeglar varandra men det är inte enkelt att se hur. Det finns också tydligt en
regelnivå, uttryck för en byråkrati, samt en målnivå, där församlingens strävan och ideal
beskrivs. Denna kan uttrycka både syftet för det man idag gör, och strävan mot det ännu
icke uppnådda.
Så småningom när det vi målar är fyllt av olika mönster och nyanser är det dags att
sammanfatta, konkretisera, dra slutsatser och prioritera. Några församlingar har gått vägen
ända dit, skapat handlingsplaner för olika arbetsfält, men merparten har inte hunnit så
långt. Församlingsinstruktionen har blivit en första kartläggning av situationen som behöver
få en konstruktiv fortsättning.

STORLEK HAR BETYDELSE
Vad ser vi då om diakoni i detta? Om vi generaliserar något kan vi påstå att: I de många,
ca 80% av vårt material, mindre församlingarna beskrivs det diakonala arbetet, om det
nämns, på en ganska övergripande och diffus nivå. Man har inte tänkt genom målgrupper,
åtgärder, handlingsplaner och vem skall göra vad. Det finns dom som uttrycker önskemål
om frivilliga insatser, men det finns också några som är osäkra på om diakoni alls ska
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organiseras. De mindre församlingarna har mindre personella och ekonomiska resurser.
Man litar till spontana medmänskliga insatser. Krafterna går till att gudstjänstlivet och upprätthålla församlingsstrukturerna.
Större församlingar gör mer, och har också kommit längre i sin konkretisering av det diakonala uppdraget. Deras församlingsinstruktioner är också mera omfattande och har ofta
en mer bearbetad omvärldsbeskrivning. Man har resurser att specialisera olika funktioner,
t.ex. diakontjänster med olika inriktningar. Likväl är analysen av vad skeendena i omvärlden
betyder för församlingens prioriteringar oftast oklar.
Det diakonala arbetet är ett viktigt gränssnitt i förhållande till andra samhällsaktörer. Här
kan man möta förväntningar som går utöver vad den enskilde diakoniarbetaren eller ens
den enskilda församlingen har beredskap och kompetens för. Lite paradoxalt är att det är i
de större församlingarna man i högre grad omnämner samverkan med andra församlingar i
diakonala frågor, inte de mindre.
Vid genomläsningen av 143 församlingsinstruktioner framgår tydligt att enhetssamhället,
där Svenska kyrkan varit en identitetsfaktor, förändras till ett mångfaldssamhälle. Det
ställer krav på varje organisation att tydliggöra sin roll.
LOKAL TEOLOGI
Församlingsinstruktionen har vi ibland kallat församlingens identitetshandling. Hur det diakonala uppdraget ska gestaltas i lokalsamhället behöver, som vi bedömer det, i många församlingar bearbetas vidare. Vi har tre skäl för detta behov av förtydligande.
1. För den som söker kontakt med församlingsorganisationen. Vad kan den som
behöver hjälp, få för hjälp? Vilka resurser, och vilken policy, har just denna församling? Den som har lust eller plikt till ett engagemang, som frivillig eller
anställd, bör kunna få en bild av vad som behöver göras. Vad kan jag bidra
med här?
2. För medarbetarnas skull. Både frivilliga och anställda medarbetare bör vara
betjänta av en gemensam förståelse av vad det är man vill åstadkomma, och
vilka värden man vill hävda.Detsamma bör gälla samverkansparter i lokalsamhället. Om inte församlingsledningen hanterar detta, så blir samverkan med
andra samhällsaktörer enbart ett enskilt ”tjänstemannaärende”. Men vilket
mandat ligger då till grund för arbetet?
3. För församlingens styrelses skull. En styrelse med ambitioner att styra, behöver
jobba med att kommunicera detta med in- och omvärld. Man behöver sedan
medarbetarnas hjälp med att få en återkoppling. Gör vi vad vi säger att vi vill
göra – och gör vi det bra? Detta förutsätter en tydliggjord inriktning.
Kanske kan man också anföra ett fjärde skäl. I arbetet med församlingsinstruktionerna i
Linköpings stift har vi talat om hur församlingen i reflektionen över sitt uppdrag i denna tid
skapar ”lokal teologi”. Vad är det att fira gudstjänst i Norrköping och i Haurida? Vilka
gruppers utsatthet möter församlingen i Ryd och i Hageby? Vad berör konfirmanderna i
Tranås och i Krokek? Om inte församlingens styrelse och medarbetare hämtar in erfarenheterna från församlingens liv och verksamhet skapas det varken teologi eller någon grund
för lokal utveckling.
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