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Förord
kunskapa tillsammans
- Varför så mycket solrosor? frågade jag. ”Solrosorna är vi vanliga människor.
Stolta och vackra vänder vi ansiktet efter Guds kärleks ljus.”
Under åren 2003-2004 har projektet Kunskapsutveckling i diakonalt arbete
varit en del av Linköpings stifts utvecklingsarbete. Som en särskild händelse
under denna period bjöd Martin Lind in till diakonmöte 24-25 mars 2004.
Här möttes stiftets diakoner, diakoniassistenter och andra intresserade till gudstjänst och samtal, föredrag och reflektion, gemenskap och fest. En av de saker vi
minns är solrosen från torsdagsmorgonens predikan.
Denna bok är dokumentationen från diakonmötet: uppropet till ministern,
predikningar, anföranden, samtal och reflekterande eftersnack. Men inte bara
det. Inom ramen för projektet har reflektion kring det diakonala arbetet ägt
rum i en rad seminarier, i de regionala samlingarna för diakonimedarbetare, i
en forskningscirkel och i studien som gjordes av Stig Linde och som redovisas i
boken ”Identitet och samspel”. Erfarenheter har delats och artiklar skrivits, både
i Linköpings stiftsblad och i Svensk Kyrkotidnings diakoninummer. Några av
dem återges häri.
Erfarenhet blir inte kunskap förrän den formuleras. Blicken i backspegeln är
nödvändig för att ta siktet framåt. Därför är två viktiga profiler i stiftets diakoniarbete intervjuade, Ulla-Brita Ragnarsdotter med snart fyrtio års tjänstgöring
i Skäggetorps församling och Sanna Lindström som efter fjorton års tjänst som
stiftsdiakon nu övergått till Stadsmissionen i Linköping. Den årligt återkom7

mande blicken i backspegeln, skrivandet av verksamhetsberättelsen, blir också föremål för
uppmärksamhet; vem behöver vilken kunskap och i vilket syfte?
Allt detta är mer en process än ett projekt, med den långsiktiga strävan att bidra till
reflektionen kring det diakonala arbetet i församlingarna. I denna utvecklingsprocess är
stiftets diakonimedarbetare de viktigaste bidragsgivarna. Ett projekt har per definition sin
ändpunkt, men något som kallas kunskapsutveckling kan knappast ta slut. Vi hoppas att
den här boken ska vara användbar i den fortsatta reflektionen i församlingarna och i de
regionala samlingarna för diakonimedarbetare.
Ingegerd Alberius har bistått med denna spegling av diakonmötet i ord, Lasse Ottosson
med bilder och Stig Linde med intervjuer. Ett varmt tack till dessa och till alla som bidragit till diakonmötet, till kunskapandet i projektet och till den nödvändiga reflektionen
kring vårt uppdrag. Ett särskilt tack till diakonmötesberedningen och projektledarna Pia
Jagerfelt och Sanna Lindström.
”Guds vision är fortfarande denna: Stolta och vackra vänder människorna ansiktet efter
ljuset, lever sina liv, blir uppmuntrade längs vägen. Och om Guds röst är svår att höra ibland
och änglabesöken är för sällsynta så får väl vi människor på Guds uppdrag försöka höras desto
mer.”
Olena Johansson, diakonmötets sekreterare
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Diakonmötets öppnande
Biskop Martin Lind
HERREN VARE MED ER
MED DIG VARE OCK HERREN
LÅT OSS BE
O Gud, som är stjärnornas och himlakropparnas Gud,
himmelens och de väldiga havens,
du som är varje människas Gud och som bär allt liv,
till dig kommer vi och ber:
Sänd din ande över våra överläggningar och välsigna oss.
I Jesu namn.
Linköpings stifts diakonmöte sticker ut - det är något alldeles särskilt. På väg till ökad
integration och samsyn vill detta möte visa på diakonins och diakonatets plats i vår
kyrka. Enligt vår kyrkoordning tillhör diakonin församlingens grundläggande uppgift.
Diakonatet är kyrkorättsligt reglerat som en del av kyrkans vigningstjänst. Detta möte
söker manifestera detta delvis nya läge.
Jag hälsar stiftets alla diakoner välkomna. Diakon Stig Linde har på stiftets uppdrag
skrivit vår diakonmötesavhandling: ”Identitet och samspel”.
En rad ekumeniska vänner är inbjudna och jag hälsar representanter för olika kyrkor
och samfund.
De stora diakoniinstitutionerna i vår kyrka är representerade här. Från Bräcke, Ersta
Samariterhemmet, Stora Sköndal och Vårsta har några vänner kommit. Stadsmissionen i
Linköping är också representerad.
Jag välkomnar ledamöter och ersättare och representanter för Stiftsstyrelsen,
Domkapitlet, Vårdnäs stiftsgård, Vadstena folkhögskola. Sensus studieförbund är också
med.
Därmed förklarar jag 2004 års diakonmöte för Linköpings stift öppnat.
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öppningsanförande av biskop martin lind

Kyrkans diakoni
och diakonat
något om kyrkans diakonala uppdrag
Jag öppnar mittuppslaget på senaste Newsweek och ser en bild över nästan två sidor.
Det tar en stund innan jag upptäcker vad det är. Krokiga järnstänger i olika färger, det
är nästan vackert, ett stort draperi, ett söndrigt ryggstöd – så ser jag plötsligt ett ansikte.
En kvinna på rygg med öppen mun. Och jag förstår. FRÅN 11 SEPTEMBER TILL 11
MARS står med versaler över bilden. Kvinnan är död. Ett offer för terrorismen i Madrid,
ett av tvåhundra.
Omslaget på samma tidskrift återger en ung man med nedblodat ansikte och blodig
överkropp. Ena ögat är uppsvullet. Han håller en mobiltelefon i handen. Sannolikt är det
en bild från 11 mars och han ringer någon anhörig för att berätta att han överlevt.
Vänner, detta är mindre än två veckor sedan. Vi sa till varandra: Ja, Spanien var alltför
allierat med USA. Nu får de sin del. Det är kanske en förklaring – men inget försvar.
I måndags mördade staten Israel shejk Ahmed Yassim och sju andra personer i hans
närhet. Han hade grundat Hamas och eldat människor till våldsdåd. Han var en fiende
till staten Israel
Det går att förklara - men det är inget försvar
Vänner, det går inte att tala om kyrkans diakoni utan att åtminstone något beröra den
värld vi lever i. Och vår värld är påtagligt större än Sverige. Risken för terrordåd och
våldsgärningar är överhängande, för alla. Man brukar säga att fattigdomen, den orättvisa
fördelningen är den bästa myllan för terrorism. Det är kanske förenklat. Men det är en
del av sanningen, det är jag övertygad om. Klyftan mellan fattiga och rika ökar i åtskilliga
länder. 2/3 av världens befolkning är inte delaktiga i världsekonomin. Eller: den delaktighet som förekommer sker på olika villkor. Valutaspekulation och förväntan på framtida
förväntade vinster är de rikas syssla, och det gör bara den globala ekonomin mer sårbar.
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Vår tids digerdöd, HIV och AIDS, sprider sig i den fattiga världen lavinartat. 95% av
dem som varje dag smittas bor i s.k. fattiga länder, framför allt i Afrika. Hälften av dem
som smittas är mellan tio och tjugofyra år. Fattigdomen är en grundläggande orsak.
Det är en förklaring – men inget försvar.
I vårt eget land talar vi sedan 1990 om en krackelerande välfärd. Kyrkans folk, inte
minst inom diakonin känner fakta, och vet att välfärden aldrig nått till alla. Vi talar om
tre grupper som fått väsentligt försämrade villkor under 1990-talet, enligt utredningen
Välfärd vid vägskäl; utrikesfödda, ensamstående mödrar och yngre. Andelen socialbidragstagare har i det närmaste fördubblats under 1990-talet. För ensamma mödrar är våld, och
hot om våld, en grasserande möjlighet.
Hela frågan om girighet, om de högst betaldas miljonuttag i bonusar känns nästan
orimlig att bara nämna i detta sammanhang. Sista året har detta varit ett uppblossande
tema i massmedia. Siffrorna som nämnts är svåra att förstå. Hittills har jag inte ens sett
någon intelligent förklaring till detta skyhöga belopp. Det finns knappast någon förklaring annat än den nakna girigheten.
Jag kunde fortsätta. Det finns orsaker till den krackelerande välfärden. Det finns förklaringar – men det finns inget försvar.
Som medmänniska i denna värld har vi ett ansvar. Som Jesu Kristi vänner är vi utmanade och inbjudna till kamp mot fattigdomen, orätten, inkräktandet på människans värde.
Jesu Kristi vänner – ja, jag tänker inte i första på diakoner utan på alla som vill tillhöra
Jesu vänner, Jesu kyrka.
Det finns ett gemensamt ansvar. Att vår kyrka vigt och anställt diakoner är inget alibi
att överse med nöden. Diakonerna är våra väktare på Sions murar, väktare som igenkänner nöd, brustenhet, förtvivlan – men också fattigdom, orätt, kränkning.
Min tanke nu är att jag skulle vilja påminna om bibeltexter som beskriver Jesu kyrka,
och göra det medvetet med det förtecken jag nu skissat.
Först måste jag då konstatera att det inte finns en enda lära om kyrkan i Bibeln. Söker
man efter bibelord om kyrkan slås man omedelbart av mångfalden. Nya Testamentet –
och jag begränsar mig av tidsskäl till Nya Testamentet – talar på åtskilliga sätt om kyrkan,
och nästan alltid i bilder. Men, vänner, mångfalden har ett egenvärde. Det är som om allt
inte ryms i en enda bild. Det är ungefär som att skildra en människa – det går inte med
en enda bild, ofta lite motstridiga bilder gör helheten mer trovärdig.
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Låt mig nämna sju bilder.
1. guds folk (t.ex. Rom 9:25 )

Kyrkan är ett folk, en samling människor. En ensam människa utgör inte kyrkan, alltid tillsammans. Ett folk utmärks av en samhörighet, man tillhör ett folk. Detta folk är
Guds, tillhör Gud. Den svagaste länken i ett folk avgör folkets hälsa. Ett folk måste öva
sig att visa omsorg om varandra, annars går man under.
2. Guds Israel (Gal 6:16)
Kyrkan är Guds Israel och Jesu tolv apostlar representerar de tolv stammarna. Detta bibelspråk har missbrukats antisemitiskt. Man har talat om kyrkan såsom en ersättning för det
judiska folket. Det judiska Israel behövdes inte mer – nu finns ju kyrkan, Guds Israel. Så
har detta bibelspråk kunnat användas till föraktfulla handlingar mot det judiska folket.
Men bilden talar inte om förakt för judar. Tvärtom anges ett samband, en samhörighet
med Guds utvalda Judafolk. Judafolket har sin historia, kyrkan sin – men de båda hör
ihop. Bilden Guds Israel skulle därför få oss att visa särskild kärlek och omsorg om det
judiska folket, utvalt och älskat av Gud själv.
3. Konungsligt prästerskap (1 Petr 2:5 och 9)

Genom dopet blir varje kristen präst, offerpräst (hiereus). Inte ensam utan som del i ett
prästerskap. Alltid pluralis.
Offerpräst och ge sitt liv för andra. Så lever Jesu vänner. Den klassiska kristna bedömningen av meningen med människans liv – ge ditt liv för andra – i så bjärt kontrast som
möjligt mot alla modernismens självförverkligande. Ge ditt liv i ett heligt offer – men gör
det i respekt och kärlek för ditt eget liv, som Gud har gett.
4. Kristi hjord ( Joh 10 )

Den gode herden, Jesus Kristus själv, visar omsorg om sin hjord. Söker efter den försvunna, den förvillade. Alla dessa texter om hjorden understryker samhörigheten och
omsorgen.
5. Kristi brud (2 Kor 11:2)
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Kyrkan är Kristi brud, inte en ensam kvinna. Bilden talar om kärlek. Kristus älskar sina
vänner och är förenad med oss i ett äktenskap.

6. Vinträdet och grenarna (Joh 15)

Jag är den sanna vinstocken, ni är grenarna. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Hela bildspråket talar om det allra närmaste sammanväxande. Jesus och hans kyrka är ett, och Jesu
vänner växer och lever som en del av Kristus. Samhörighet uttydes hos Johannes som en
kärleksrelation: ”Bli kvar i min kärlek”.

7. Kristi kropp där Kristus är huvudet och vi är lemmarna

(1 Kor 12 )
Min egen älsklingsbild. Kyrkan har ofta i sin förkunnelse varit så okroppslig. Här är lemmarna med blomomloppet, hungern, törsten, smärtan, kroppsdoften.
I min ungdom talades det ofta om kyrkan och särskilt Kristi kropp. Påven Pius XII
hade mitt under kriget, 1943, givit ut en encyklika om Kristi mystiska kropp. Några år
senare, 1953, skrev den förste presidenten i Lutherska världsförbundet, biskop Anders
Nygren, sin bok Kristus och hans kyrka.
Båda hade stannat för samma bildspråk. Men hos båda är på något sätt kroppen en
staty. Något som är hos påven mer hierarkiskt, hos Nygren mer individuellt som den
enskildes kallelse att leva i Kristus. Det som saknas är blodomloppet, hungern, törsten,
dofterna, svetten, tårarna, smärtan – och allra främst att Kristi kropp dör för att Gud ska
ge nytt liv.
Kristi kropp lever i ett utgivande – med all kärlek och alla begränsningar. Kristi kropp
är inget självändamål. Kyrkan lever för andra. Målet är alla människors befrielse till sant
mänskligt liv.
Vi är kallade, inte att dra oss undan och leva för oss själva. Kristus dog utanför stadsporten, bland de nedersta. Guds mål är allas räddning. När därför människan mår väl, lever
i utgivande, då får vi igenkänna våra vänner. Ingen nöd kan utestängas eller på förhand
avvisas som opassande. Vi har att kämpa på Guds sida för mänsklighetens upprättande.
Men kroppen har många lemmar. Hela kroppen, hela kyrkan står på Guds sida i kampen mot de nedbrytande krafterna, mot fattigdom och utarmning, mot kränkning och
förnedring.
Men några lemmar är diakoner. De har ett särskilt ansvar, en särskild kallelse. Deras
uppdrag är delvis politiskt – att utmana samhället, politiker till respekt för människans
värde, till fördelning av jordens tillgångar, till rättvisa och frihet. Deras uppdrag är också
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barmhärtighetens. Att hos den enskilde se såren och göra sig sårbar. Att bidra till läkning,
hälsa, andlig växt.
Gud har en fiende – i biblisk tradition kallar vi Guds fiende för djävulen eller Satan.
Martin Luther talar ju om ett andligt och ett världsligt regemente; en krånglig lära som
kanske aldrig blivit folklig. Men man glömmer lätt Luthers övergripande tanke. Gud har
en armé med två regementen, som har att kämpa mot djävulen. Både samhälle och kyrka
har denna gudomliga uppgift. I armkrok med alla goda krafter.
Vi är Kristi kropp i denna kamp. Men vi får också varje söndag ta emot Kristi kropp i
den heliga måltiden. Då tar vi emot vårt eget liv, det odödliga och oförstörbara, bekräftelsen på att våra mänskliga tafatta liv är meningsfulla.
Ingen enskild handling i kyrkans liv uttrycker kyrkans hemliga väsen så som eukaristin,
den heliga måltiden, där Jesus ger sig själv till oss, för att vi ska gå ut och dela brödet med
systrar och bröder och så ge våra liv för andra.
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PREDIKAN

festmässan 24 mars 2004
diakon bodil engdahl
joh. 6:48-59

Jesus sade: ”Jag är livets bröd. Era fäder åt mannat i öknen och de dog.” När judarna
på den tiden vandrade genom öknen höll de på att dö av svält. Gud gav dem då manna
att äta, men bara för en dag i taget, de fick inte tillförsäkra sig någon mat utöver detta.
Några av dem samlade ändå på sig mer än vad de behövde. Nästa dag var maten förstörd,
full av maskar. De hade inte litat på att Gud skulle ge dem mat nästa dag. I Egypten hade
de levt gott vid köttgrytorna och längtade så smått tillbaka till tryggheten där. Och det är
förståeligt att tänka så, längta tillbaka till det trygga och vana, till säkerheten. Att lita på
Mose därute i öknen, och de ord han fick från Gud, det var svårt. Men ändå visade det
sig att det var tillräckligt för att få mat för dagen. Tillit till att Gud skulle ge dem det de
behövde saknades hos en del. Det var bara det att den möda de haft med att samla på sig
för morgondagens behov inte var till någon nytta eftersom maten var förstörd. De hade
slösat bort dagen med att samla på sig i stället för att leva. De hade inte vunnit någonting
med sin försiktighet. I stället för att vara nöjda med att få ha ätit sig mätta den dagen och
litat på att nästa dag skulle de få ny, fräsch mat, ägnades resten av tiden till att samla mer.
Manna är en liten näringsrik växt som nomaderna i Israel känner till än idag och som
de hittar tidigt på morgonen i ökenområdena. Det är en mättande växt som kännetecknas av att den inte tål att sparas till nästa dag.
Livet kan inte heller sparas. Det är här och nu och kräver av oss att göra något helt och
fullt av det med de möjligheter, prövningar och utmaningar som det rymmer. Det som
hindrar oss att leva är ofta de mönster vi bär med oss om hur ett gott liv bör se ut. Det är
trygghetsmönster som skall tillförsäkra oss största möjliga lycka, någon gång i framtiden.
Det är anpassningsmönster om hur vi bör vara för att duga inför varandra och omvärlden
och för oss själva. Säkerhetsmönster som dränerar oss på kraft för att uppfylla utifrån
kommande krav. Det som hindrar oss att leva är också vår bitterhet över att livet blev
som det blev, att jag drabbades av det ena och det andra, att den människan gjorde mig
så illa, att jag känner mig maktlös inför alla krav och förväntningar, inför hela min livssituation. Att på så sätt göra mig till ett offer och skjuta över ansvaret för mitt liv på någon
annan är att frånsäga mig livet. Det är bara genom att ta ansvar för mitt liv och det som
händer mig som mitt liv kan bli äkta och sant. Ansvaret innebär att jag lyssnar inåt i mitt
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hjärta; vad vill Gud med mitt liv? Utan att ängsligt snegla åt lösningar som skall försäkra
mig om tryggheten, den ekonomiska, eller relationen som skyddsvärn. Att ta det ansvaret
för mitt liv innebär att jag kan räta på ryggen i respekt för mig själv och vetskapen att
jag har fått de resurserna innebär också att jag inser att jag inte klarar livet själv. Ständigt
misslyckas jag på olika sätt. Den enda säkerheten jag har är att kunna lämna över till
Guds barmhärtighet och nåd det jag inte mäktar med själv. Ansvaret för mitt liv stämmer
till ödmjukhet; jag klarar det inte själv. Det innebär att jag är sann mot mig genom att
låta ljuset belysa alla skrymslen och vrår i själens dunkla landskap. Som Ellen Key skriver
i en av sina böcker: ”Ljuset måste komma in i människolivet genom var människas lilla
lampa, som de själva måste underhålla. Men vi kan bara leva värnlöst, öppet mot livet,
utan säkerhet och utan nödutgångar.”
Inte heller Jesus kom till oss för att uppfylla några yttre mänskliga ramar om lycka.
Han höll sig utanför ramarna i stället och gick på tvärs mot det gängse, sökte upp det
svaga och föraktade, det lilla och utstötta. Han såg till hjärtat och med hjärtat, sökte inte
sitt eget. Jesus kom inte för att bli en upphöjd person, ändå blev han upphöjd på korset.
En paradox mot denna världens strävan efter makt, prakt och rikedom som ligger till
grund för illusionen ”syns jag så finns jag”, självbedrägeri, prestige, svågerpolitik etc.
”Det är bara med hjärtat man kan se ordentligt. Det viktigaste är osynligt för ögonen”
säger räven som avskedsreplik till lille prinsen i boken Lille Prinsen. Vi behöver alla bli
sedda med hjärtat och se andra med hjärtat. Alla bär vi på svagheter, har våra akilleshälar, bär på sådant som vi inte tror tål dagens ljus, inte tål att avslöjas. Det är verkligen
självbedrägeri att tro att just jag är så unik att jag ensam bär på skamliga hemligheter och
brister. Vi står inte ut med oss själva och skammen över våra mänskliga svagheter. Vi kan
gå så långt att vi till och med kan ta livet av oss när ytan krackelerar och yttre framgång,
ekonomisk och samhällelig, vänds i konkurs och fiasko. Vi tror att vi är så unika med
våra svagheter och mänskliga tarvligheter att vi ställer oss vid sidan om livet, förstör våra
liv hellre än att öppna oss för varandra och därmed upptäcka att vi är mycket lika.
Jesus möter oss idag med orden: ”Jag är det levande brödet som har kommit ner från
himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet.” Johannes använder här ett ord
för äta som har betydelsen tugga, inmundiga.
Jesus väckte anstöt med de orden, och det gör han än idag. Det rationella tänkandet
krockar med det anstötliga, otänkbara. Men Jesus sockrar inte orden för någon yttre vinning, han är sann mot sig själv och mot det budskap som han sändes till jorden för att
förverkliga. Mysteriet inkarnerat i Jesu person. Det är lättare att hålla sig lite utanför och
ta till sig förklaringen att det är Jesu personlighet och liv som vi delar i nattvarden (vilket
det ju också är), men också det är en form av säkerhet, att inte släppa taget om det vi inte
16

kan se och ta på. Så tror vi att vi kan fånga in tron i mönster som passar oss. Men Jesus
manar oss att lämna våra falska säkerheter och bara tro på honom. Vi förstår inte alla
delar i Jesu förkunnelse, men får ha vår tro och tillit till hans ord. Vissheten om det vi
inte kan se men ändå tror på och bejakar i vårt innersta får vi leva på och alltmer leva oss
in i. Vi kommer ständigt att komma till vägskäl där det finns en väg bort från Jesus och
en väg djupare in i mysteriet, bortom orden, in i verkligheten själv, det oerhörda som inte
begränsas av våra egna måttenheter. Och när han säger saker som är mer än lagom vet du
att Gud själv är större än vårt hjärta och våra tankar.

PREDIKAN

laudes25 mars 2004
diakon birgitta lounela
lukasevangeliet 1:26-38

Vi kan uppskatta änglabesöket till max 2 minuter. Efter det fortsätter Marias vardagsliv
i, inte vet jag, trettiofem år till. 2 minuter ängel. Trettiofem år vardag. Och Maria
lever på det hon gömt i sitt hjärta. Efter änglabesöket blir det flykt, morots-moskokning för en Jesus-ettåring, städning och flyttar. Allt gör Maria sedan för att
hon en enda gång blev ombedd att ge Gud en plats i världen.
”Framtiden bygger vi tillsammans och förminska inte din roll!” Så sa Margot
Wallström i sitt tal vid Anna Linds minneshögtid. Om Gud hade behövt hjälp
med argumentationen när han ber Maria föda Jesus så hade den repliken platsat
ganska bra. Det ovanliga är väl att Maria godtar detta – hon förminskar inte sin
roll.
Jag tänker mig att hon växte i sig själv istället. Att hon blev den hon skulle
vara. Med den uppgift hon skulle ha. Änglabesök eller ej: den här sortens
under kan vi tack och lov se ibland, runt oss och i oss. En rakare rygg. En
ljusare blick. Och vi undrar vad som hänt. Vad är det för samtal som ägt
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rum? Det enda man kan konstatera är att en människa till har fått växa i sig själv.
Jag tog med mig en solros, för att det är en så användbar bild av människan.I den ortodoxa katedralen i Timisoara i Rumänien finns ett konstmuseum i kryptan. Jag var där
tillsammans med en av kyrkans präster, Dan. I muséet fanns bland annat glasikoner från
Transylvanien. Helgon efter helgon men i bakgrunden små, små solrosor i rader. Varför
så mycket solrosor? frågade jag. ”Solrosorna är vi vanliga människor”, sa Dan. ”Stolta och
vackra vänder vi ansiktet efter Guds kärleks ljus.”
Den här blomman kan vara en bild av Maria när hon säger att hon vill bli mor till
Guds barn. Men det SKA också få vara en bild av varje människa, absolut varje människas liv. Vi vet hur mycket som helst som kan få oss människor att krokna: överskuldsatthet, plötsligt ändrade villkor för socialbidrag, kyrkostrukturer som ibland bryter ned mer
än de bygger upp, brist på uppmuntran, brist på vänskap, för höga krav.
Men Guds vision är fortfarande denna: Stolta och vackra vänder människorna ansiktet
efter ljuset, lever sina liv, blir uppmuntrade längs vägen. Och om Guds röst är svår att
höra ibland och änglabesöken är för sällsynta så får väl vi människor på Guds uppdrag
försöka höras desto mer.
Jag har samlat ihop följande användbara repliker:
För Gud är inget omöjligt.
Du är värd att leva fri.
Du tillhör Guds favoritsolros-sort, du och alla andra människor.
Förminska inte din roll!
Var inte rädd!
Vi ber:
Gud hjälp oss ta de uppgifter Du tror oss om att kunna sköta.
Hjälp oss göra det så bra vi kan och orkar.
Hjälp oss skapa goda livsvillkor så att varje människa
kan leva sitt liv så som Du tänkt Dej det:
Stolta och vackra vänder vi ansiktet efter ljuset.
Amen

18

tre inledningar till samtal, eftermiddagen 24 mars utifrån studien
”identitet och samspel”
stig linde
tema I

Hur förstår vi oss?
En fråga om identitet
Kommer ni ihåg Rolle Stolz; Djurgårdaren som kommenterade hockey på 70- och 80tal och sade hoonom? Ofta när han blev engagerad sa han: Grabbarna måste ju börja
åka skridskor! TV-tittaren anade här oanade djup, ett språkbruk som rymde insikt och
stor vishet, i synnerhet som det såg ut som om spelarna på tv-skärmen inte gjorde annat
än åkte skridskor, fram och tillbaka, hela tiden! Men här menades uppenbarligen något
annat.
Ibland hör vi liknande meningar i församlingspratet, ofta med viss frenesi:
-Men kyrkan måste ju ändå vara kyrka!
Det är svårt att säga emot. Men vad menas? Det är kanske så att bara den som är engagerad i just det lokala samtalet förstår. Eller kanske tror att man förstår varandra. Men
pratar vi om samma saker?
I arbetet med diakonmötesbokens intervjumaterial finns det pärlor, satser som är fruktbara för tanken att gripa vidare i. Ett sådant är:
- Jag tror att folk här skiljer på diakoni och diakoni!
Orden ”att skilja på diakoni och diakoni” påstår att diakoni inte är entydigt. Att säga så
ställer oss inför frågan: Hur förstår jag, utifrån min erfarenhet, och du, utifrån Din erfarenhet, det diakonala uppdraget, just nu? Och vilken gemensam förståelse, och därmed
handlingsberedskap, kan vi skapa tillsammans?
Det var någonstans här vi började det sökande som den här boken är ett uttryck för.
Det fanns böcker med många diakonidefinitioner, A,B,C…
Men frågan var ju hur vi förstår det diakonala arbetet i församlingar i Linköpings stift?
Bara den frågan är ju för stor, så vi sa att vi får närma oss och lyssna på några församlingar. Tre pastorat blev det: Bredestads, S:t Johannes och Skäggetorp.
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Därmed var inte våra problem lösta. Vi kunde hyra ett flygplan och ta ett flygfoto, eller
klättra upp i ett kyrktorn för att därifrån filma hur folk rörde sig och for…skulle det bidra
till vårt lärande? Möjligen för egendomsnämnden (beräkna trädbeståndet), eller miljöprojektet som skulle se hur mycket bil eller cykel man kör. Men för att förstå församlingens
diakonala arbete?
Så vi konstruerade ett par glasögon. Dom kunde sett annorlunda ut, då hade vi fokuserat på andra saker, men vi prövade dom här:
TJÄNSTEPRODUKTION

SOCIAL RÖRELSEORGANISERING

KARAKTÄR

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

Medlemmar och supportrar

Med den här modellen försöker vi, lite fyrkantigt, visa på ett både-ock-förhållande. Det
kan vara enklare att tänka: antingen-eller. Klara gränser. Men, som Ekelöf skriver: Jag bor
i en annan värld, men du bor ju i samma. Antingen-eller blir för enkelt.
Kan vi förstå kyrkan som – på samma gång – en institution som producerar tjänster, service – och som en rörelse, engagerande människor på väntade och oväntade sätt,
genom historien?
Om vi prövar det sättet att titta på kyrkan, på oss – kan vi lära oss något då?
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Med de här ”glasögonen” tycker vi att vi har sett något när vi närmat oss de tre pastoraten, och hur diakonerna på olika sätt hanterar de här två sätten att tänka och därmed
handla.
I Aneby balanserar diakoniarbetarna ett folkrörelsebaserat system, de åtta socknarna
med sina frivilliggrupper och sockenkultur, med yrkesmässiga insatser i relation till samhällsinstitutionerna i tätorten.
I S:t Johannes blir bilden annorlunda. Norrköpingsförsamlingarna är mer byråkratiskt
formade – obs! det ingen värdering: byråkrati innebär en systematiserad arbetsfördelning
och arbetsledning. I S:t Johannes bidrar församlingsorganisationen med professionella
insatser för att bygga upp en arena för folkligt engagemang i en del av församlingen, nämligen föreningen Ditt Nya Hageby, en arena för eldsjälar, tillsammans med alla de olika
samhällsinstitutionernas lokala representation. Däremot har man lite av folkrörelseorganisation i traditionell mening i den egna församlingsstrukturen.
I Skäggetorp står församlingen både för organiserandet av ideella insatser i stadsdelen,
med kören Tonfallet, den växande diakonigruppen, deltagande i nattvandringar och kan
mobilisera många hjälpsamma händer när kyrkan ska utrymmas för mögelsanering och
ombyggnad, och bytardagar, etc etc….
- och ett, som jag bedömer det, tungt socialt fältarbete med anställd diakonipersonal.
Men den enskilde diakonen arbetar med både-ock! I en och samma person – i en och
samma diakon – tycker vi oss se att modellens båda sidor framträder – man kan se det
som en slags rollrepertoar. Men också som olika metoder för att bedriva diakonalt arbete.
Så har vi använt modellen, för att försöka förstå och beskriva.
Men tankemodellen väcker också frågor. Om människor – inklusive jag själv – har
förväntningar på kyrkan, vad är det de har förväntningar på, serviceinstitutionen eller
rörelsen? Vid en samling i Linköping formulerade en av diakonerna en erfarenhet av samverkan:
– Man beställer institutionen men hoppas på rörelsen.
En annan diakon konstaterade att det var bara hon bland krisgruppens funktionärer
som förväntades stå till tjänst 24 timmar om dygnet. Och ibland förväntas kyrkan och
andra organisationer inom den ideella sektorn stampa fram arméer av frivilliga ur marken.
Samtidigt finns det förväntningar på tydliga standardiserade insatser baserade på beprövad erfarenhet, ibland enligt en viss taxa. Clearingsystemet sätter ju prislappar på dop,
konfirmation etc.
Frågorna modellen väcker gäller i princip inte bara kyrkan, utan många frivilligorganisationer. Många frivilligorganisationer oroas över kommunernas förändrade bidragssystem.
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Det klassiska stödet för folkrörelser, bl.a. ur en demokratiaspekt, urholkas och förändras
till en ersättning för utförda tjänster. Det här trycket har ju bl.a. Linköpings Stadsmission
anpassat sig till och är nu en, som jag förstår det, framgångsrik och efterfrågad entreprenör med många uppdrag från kommunen. Församlingarna tycks ännu ha ekonomi för
att inte av kommunernas ersättningssystem pressas åt vänster i modellen. Men hur länge,
om man vill uträtta något som kräver dyr utbildad personal?
Det finns alltså yttre krafter som kan tänkas framkalla vissa drag, framför andra. Man
kan också fundera över hur ”det inre tänket” förändras.
Hur tänker vi i församlingarna verksamhetsformer där både anställdas och oavlönades
arbetsinsatser ingår? T.ex.: Hur motiverar man den anställde, och hur motiverar man den
ideellt engagerade utan betalning?
Hannu Lounela, diakon i Motala, har i det här sammanhanget formulerat frågor utifrån boken; ”Vi behöver Dig för det här, kan du hjälpa?” eller ”Vad behöver du församlingen till, vad vill Du göra?”
Gör de två sätten att fråga någon skillnad när det gäller vilket inflytande de som vi
ibland kallar lekfolket har i församlingen?
En annan fråga som väcks när man med de här glasögonen tittar på vår kyrka är: Är
det någon skillnad på att vara chef för en serviceproduktion och ledare i en rörelse? Vad
innebär det för kyrkoherderollen?
Vad innebär det för diakonens ledarskap? Hanterar man konflikter på olika sätt i en
rörelse och i en produktionsapparat?
Ja, hur tänker ni? Är det alls rimligt att ställa de här frågorna? Är de relevanta?
Om det är så här; att kyrkan kan beskrivas ha (åtminstone) de här två ansiktena - är det
i så fall problem eller glädjeämne - svårighet eller möjlighet?
Kan man bildligt tänka sig att den här modellen visar på att kyrkan är tvåspråkig – att
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. Men kan det samtidigt bära med sig en gränsöverskridande möjlighet till
samspel med flera – vilket i sig skapar en brobyggande identitet?
Hur tänker vi om oss?
Hur tänker Du?
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tema II

Vad ser vi av samspel?
Vad händer när vi möter
andra i samverkan?
Tillsammans kan man uträtta mer, vare sig det är sommarverksamhet i Skäggetorp eller
en verksamhet för unga mammor i Aneby. Samverkan kan förstås som ett sätt att utbyta
resurser.
Församlingen får också tillträde till andra arenor, och kan bli identifierad som en god
och villig aktör i lokalsamhället. Inga av församlingarna i studien har gått in i någon
kontraktsbunden utförar-roll, utan samverkar utifrån en, som jag tycker, generös inställning. Vi ser att man satsar personella och ekonomiska resurser, och lokaler. Och får därmed tillgång till information och kunskap, kontaktytor och legitimitet.
Men vi kan också fundera över samverkan ur ett identitetsperspektiv.
Påverkas vi inte av möten med andra, både som enskilda och som organisationer?
Kan man säga att
 Samverkan med andra kyrkor bekräftar oss som kyrka?
 Samverkan med samhällsinstitutioner inom skola-vård-omsorg bekräftar oss

som samhällsinstitution/folk(hems)kyrka?
 Samverkan med frivilligorganisationer bekräftar oss som en aktör inom den

ideella sektorn/folk(rörelse)kyrka?
 Deltagande i progressiva projekt bekräftar oss som progressiva?
 Kanske man till och med kan säga: ”Säg mig vem Du samverkar med så ska jag

säga Dig vem Du är?”
Kan man säga att samverkan är ett slags språk med vilket församlingen, inte minst
genom sin diakoni utforskar, prövar och markerar sin plats och sitt rolltagande i lokalsamhället?
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Är våra nuvarande samverkanspartners de vi vill samverka med – är det i de sammanhangen vi vill synas och speglas ? Eller går det på slentrian, gammal vana, pressas vi dit av
fördomar om vad kyrkan ska vara?
Vem styr detta? Kyrkorådet? De lokala omgivningarna? Diakonen? Vem driver – eller
löper vi bara med?
Fast, gör man inte detta också internt: utforskar, prövar och markerar sin plats och
sitt rolltagande i församlingsorganisationen? Man behöver komma överens om vad man
menar, vad ett uppdrag omfattar. Också diakoni är då ett ämne för förhandling, bildligt
talat. Det diakonala uppdraget, åtagandet och arbetets utformning formas i interna och
externa förhandlingar, i en tolkning av uppdrag, prioritering av resurser och beslut om
former. ( Bokstavligt talat också, i de församlingar som dragit in, eller inrättat, diakontjänster!!)
Jag tycker det syns i studien. I Aneby arbetar diakonen med att diskutera innehållet i
diakonibegreppet, att vidga synen på vad man uppfattar som diakoni, föra in alternativa
bilder. Hon bjuder in stadsmission och kvinnojour, och samverkar med socialtjänsten om
matkassar för att påvisa förekomsten av fattigdom i Aneby för församlingarna.
Att det interna samtalet om vad diakoni ska vara och det externa hänger ihop visar sig
också i S:t Johannes där man på biskopens maning att utveckla politisk diakoni antar
utmaningen att gå in i ett samhällsprojekt som inte stämde med några kända definitioner
av vad varken ”diakoni” eller ”sociala insatser” vanligtvis ses som.
Diskussionen om vad diakoni är återkommer också – och här är ännu av pärlorna i
intervjumaterialet – när Ulla-Brita berättar om det målarbete man gjorde i församlingen
i början av 90-talet:
- Jag tyckte att jag hade serverat kaffe och sjungit och varit glad och trevlig för lång
tid, nu måste jag bli lite otrevlig.
i meningen, som jag uppfattar det, att prioritera ett diakonalt fältarbete, ekonomiskt bistånd
med allt vad det för med sig, att ta en ledarroll i frivilligarbetet …att bryta sig ur den ”föreningsnisch” samhällsutvecklingen, och en snäv kyrkosyn, stängt in kyrkan och dess diakoni i.

Men jag kanske är väl flyhänt – vidlyftig nu….hänger församlingens samverkan i lokalsamhället och sättet att se på diakoni ihop?
– och i så fall, hur hänger det samman?
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tema III

Vad har vi lärt?
Hur tar vi vara
på erfarenhet?
I studien ser vi att församlingarnas verksamhetsberättelser, och annan dokumentation av
det diakonala arbetet, är – tunna.
Vi har därför efterlyst verksamhetsberättelser från alla församlingar med diakoniarbetare för att se om det är ett generellt mönster. Bilden av diakonalt arbete som något
som är sparsamt dokumenterat och ytligt beskrivet förstärks. Aktiviteter, grupper och
mötesformer beskrivs. I några få fall hänvisas till församlingsinstruktionen. Men i övrigt
så beskrivs syftet knapphändigt, kvalitet knappast alls, inte heller resultat eller utfall av
samverkan.
Jo, det finns informativa texter, någon har skrivit ned verksamhetsformerna på ett trevligt sätt i en flytande berättelse,
En annan har på en A4-sida både noterat aktiviteter, deltagar- eller mötesfrekvens, plus
eller minus i förhållande till året innan samt en ruta med rubriken Utvärdering i förhållande till verksamhetsplan, och en ruta Utvärdering i förhållande till budget, plus en ruta
Tankar inför framtiden. Översiktligt med skönjbara utvecklingstendenser.
Men det genomgående mönstret är att verksamhetsberättelsen idag är en slags rituell
intern rapportering, möjligen innebärande någon kontrollfunktion, men knappast tecken
på något organisatoriskt lärande.
- Äh, vad ska man lägga ner krut på det för, det är ändå ingen som läser…
eller
- Vi får direktiv att vi ska vara kortfattade!
Då tänker jag först: Verksamhetsberättelsen kanske bara är en formfråga? Håll det kort
då! Men med desto större skärpa avtecknar sig frågan: Hur tar vi vara på erfarenheterna
inom det diakonala arbetet i församlingarna? Var beskrivs syften och mål, intentioner och
förutsättningar? Hur följs arbetet upp, hur vet vi att vi gör det vi sagt att vi ska göra, och
hur vet vi att vi gör det bra?
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En av professionsforskarna i Sverige säger; Misstro alltid de professionella! De måste förklara vad de gör – och varför!
Erfarenhet blir inte kunskap förrän den formuleras. Var formuleras det diakonala arbetets vardagskunskap? Var förs yrkeserfarenheten vidare? Var lär vi oss det diakonala arbetets praxis? Vad lär vi av våra misstag? (Tror vi det finns nåd för att misslyckas, och lära
av detta?)
Jo, visst lär vi oss av erfarenheten, var och en. Vi är sannerligen inte obildbara. Åren ger
beprövad erfarenhet. Men hur lär vi varandra? Hur lär vi av varandra? Vilka rum finns för
den nödvändiga reflektionen utan vilket inget arbetsområde utvecklas? Och nyfikenheten…?
Här och var, tack och lov. I arbetshandledning, med kollegor, med chefen, ibland i
arbetslagen. Vi kan alla bli reflekterande praktiker. Att göra korta dagboksnoteringar blir
till en erfarenhetsbaserad, vardaglig men grundläggande reflektion – om vi då också kan
hitta sätt att dela det med andra. Som vanligt: Vi behöver varandra! Inte minst för att
utveckla kunskap.
Om inte, så är vi medaktörer i osynliggörandet av det diakonala arbetet såsom det tar
form idag.
Det finns en tradition i det här stiftet, alltsedan 1990-talet, att i det stiftsdiakonala
arbetet i Linköping arbeta med orden och begreppen för att göra församlingarnas diakoni
tydligare, bättre rustade och morskare.
Stiftsarbetet blev i den nybildade stiftsorganisationen från 1989 ett fältarbete med
öronen nära backen; Det producerades studiehäften; diakoniföredrag exekverades och
kyrkoråden tilltalades som ansvariga för diakoniutveckling; en diakon per 5000 invånare
var slagordet.
Ni kommer ihåg de sex borden: köksbordet, altaret, soffbordet, skrivbordet, katedern
och talarstolen. Boken Guldkorn var ett annat initiativ för att lyfta fram vad som gjordes
runt om i församlingarna.
Forskningscirkeln är ett annat sätt att utforska vardagen. Där har diakoner skrivit
dagbok för att – för oss själva – få syn på vad en dag innehåller. Det är så lätt att ibland
känna: Vad har jag egentligen gjort idag?
Men dagboksskrivande är inte bara en inventering; det är en möjlighet till reflektion
man ger sig själv. Ett citat, en pärla:
Vad är det som var mitt uppdrag den här dagen. Det som var planerat eller det som blev?
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Så låt oss hjälpas åt att tänka kring:Hur tar vi vara på vår, med möda, erövrade erfarenhet? Så att vi synliggör, för oss själva och andra, en grundläggande dimension i kyrkans
varande och görande?
Och uppmuntra varandra att ge oss tiden och skapa rummet för reflektion, diskussion,
utveckling och lärande? Den här eftermiddagen har vi gjort det, givit oss rummet och
tiden för reflektion och samtal…vi får tacka varandra….och Bredestad, S:t Johannes och
Skäggetorp…för att vi fått dela erfarenheter, intryck, ord och känsla…med varandra, precis som vi delar brödet, med varandra. Ett stort och varmt tack!

Små möss,
heliga kor och
utvärderingsspiraler

- ett öppet samtal med många frågor
ingegerd alberius som, med hjälp av olena johansson snappade upp,
och sedan sorterade och skrev
Så var det då dags för det stora samtalet. Ett samtal – inte paneldiskussion – omkring diakonmötets tema och diakonmötesavhandlingen ”Identitet och samspel – församlingsdiakoni i
lokalsamhället”. Hur upplever diakonkåren ”identitet och samspel”? Vad händer med identiteten i samspelet med andra aktörer? Och hur styr identiteten samspelet? Hur ser förhållandet
mellan frihet och likriktning ut? Kan/ska diakonen styra arbetet eller bara flyta med och möta
de behov som kommer i vägen?
Irma Carlsson var inbjuden samtalsledare. Hon inledde med att säga att det var ett stort
samtal som skulle föras.
”Församlingens arbete ligger mitt i centrum i boken – det är en vits med det. Det är
ingen slump att det ligger där och vi ska försöka arbeta på samma sätt idag. Det är ett
arbete, ett vardagsarbete, som är i centrum och utifrån det kan man reflektera och teore27

tisera. Kunskap skapas tillsammans, mellan människor, i samtal utifrån teorier man läser
och den teori som skapas när man tänker på vardagsarbete. Att kunna prata mitt emellan
teori och praktik och människors reflektioner – där finns växandets punkt, kunskapandets och lärandets punkt.”
Stig Linde gavs utrymme att tre gånger under eftermiddagen ställa ett antal frågor,
kring vilka det fördes samtal. Frågorna, och nya frågor bollades mellan smågrupper ute i
den stora salen i S:t Lars församlingshem.

identitet – hur förstår vi oss?
Vad är diakonens identitet? Professionell välfärdsarbetare eller en kristen idealist, eller
både och? Spännvidden är stor i diakonernas åsiktsflora.
”Vi måste tydligt söka vår identitet och klargöra den!”
”Vår särart, vårt mervärde måste tydligt framgå!”
”Hur är vi salt i världen? Hur blir jag lite otrevlig ibland?”
”Kyrkan har en profetisk roll, en politisk roll som ska vara väldigt vass.”
” Socialen är tjänst – kyrkan är miljö.”
”Diakonen har ett mandat att få gå långt ”bort” från församlingen – söka sin uppgift utan att helt anknyta till församlingsarbetet.”
”Varför tryckas in i en identitet? En enda modell?”
”Identitetsfrågan är inte så stor. Är det viktigt att ha identitet – passa in i ett fack?
Kanske är det bättre att passa överallt? Vara lite flytande?”
”Man kan inte bli lika. Man måste utgå från situationen.”
”Jag hoppas att kyrkan kan få fortsätta vara den plats där olikheten är det normala
– där man inte frågar efter titel och anställning.”
Vad händer med oss i samverkan? Vad ser vi?

Att samverka är spännande. För den ensamme diakonen är det roligt att arbeta i team.
Det är bekräftande att bli efterfrågad. I en tid när kyrkans roll och betydelse kan kännas
oklar lockar det att få ett existensberättigande utifrån sociala behov. Samtidigt som det
kan kännas som om man blir utnyttjad, använd som gratisresurs istället för att få vara
kyrkans representant. Samverkan kan också bli en hämmande faktor i den profetiska
diakonin. Nära samarbete kan bli till vänskapskorruption och svårighet att stå på den
svagares sida.
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Diakonerna slits mellan sina lojaliteter, mellan sitt uppdrag att skapa goda relationer
med myndigheter och sitt löfte att bistå de minsta. Det är svårt ibland att bli accepterad
av vård och socialtjänst, och lika svårt att riskera det samarbete som kanske tagit år att
bygga upp.
”I allt vi gör måste vi gå tillbaka till vigningslöftena. Samhället krackelerar – vi kan
inte fylla allt.”
”Det finns en förväntan att kyrkan aldrig säger nej.”
”Man måste bli accepterad av sin
samverkanspartner. Det är en svårighet att tala flera, alla, språk.”
”Vi blir bekräftade som folkhemskyrka.”
”Om vi ersätter och samhället
märker det - får dom argument
för att skära ner.”
”Varför vill man ha med kyrkan?
Inte självklart att man får svar.
Man måste då tänka efter.”
”Samverkan väcker många frågor.
Mycket sätts på spel. Man kanske
måste ändra mycket i församlingsinstruktionen.”
”Klyftorna har blivit så stora – vi
ska akta oss för att bli ersättare.
Vi måste vara rädda om vår särart.”
”Det är ett dilemma när man tycker att det är samhällets ansvar. Man blir ilsken på
samhället.”
”Måste vi vara dubbelspråkiga? Behöva ”specialistord” för att bli accepterade?”
”På något sätt lyser vår människosyn igenom.”
”Jag sätter mig själv på spel.”
”Vem anpassar sig i samverkanssituationen?”
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”Så länge vi hyllar samverkan… vi kan inte bita den hand som föder oss. Vi kan
inte kritisera.”
”Att sitta i det offentliga rummet kan vara trivsamt.”
”Kommunala politiker och kyrkans är ofta samma personer.”
”Tala om vad vi har sett och hört, diakoner ser andra saker.”
”Diakoner ofta små möss som inte säger någonting.”

likriktning eller frihet?
”Vi får göra allt” sa Biskop Martin. Men eftersom vi inte kan göra allt blir frågan: Vad
ska vi göra och vad ska vi inte göra? I socialvården och i landsting och kommun finns
det tydliga lagar och beslut att följa. Det gör att det är lättare att säga ja eller nej. Men
det blir ofta fyrkantigt och inte alltid tillfredställande att inte kunna ge en människa den
hjälp hon behöver. I diakonin är gränserna flytande, friheten att gripa in är stor. Men diakonen är därför också utlämnad till sina egna beslut, måste alltid själv stå för ett ja eller
ett nej.
”Likriktningen gör det svårt att vara den man är – så är det i vården. Är det så i diakonin? Att allt stöps i samma form?”
”Finns det bara de två modellerna? Överhet – underhet?”
”Vem ska sätta gränser för vad vi gör? Vi får göra allt – ska vi göra allt?”
”Någonstans en frihet att göra allt som behövs, gå över gränser, göra det utan att
fråga rimligt/orimligt.”
”Församlingsarbete är situationsanpassat. Det farliga är om det blir en gemensam
norm för alla församlingar eller diakoner!”
”Samtal och analys i församlingen. Kyrkoråd och diakonipersonal måste samverka.”
”Tydliga arbetsinstruktioner är viktiga!”
”Vem tar besluten? Hört i kyrkorådet: Diakoni – jag vet inte riktigt vad det är.”
”Vågar jag gå ut i tidningen med titeln diakon om jag inte är ”politiskt korrekt”?
Får jag det kyrkliga etablissemanget emot mig då?”
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Hur prioriterar vi? Hur gör vi våra val?

Diskussionen hettade till, plötsligt var vi inne på känsligt område. Frustrationen är ofta
hög hos diakonerna över att behöva välja, behöva prioritera. En inre och yttre press förväntar att alla ska få hjälp. I teorin vet både diakonen och kyrkorådet att ingen kan hjälpa
alla. Men hur bestämmer man vad som är viktigt? Om jag gör det här – skulle jag då
istället gjort det där? Finns det något riktmärke, något instrument att stämma av arbetet
mot?
Ska diakonen vara fältarbetare själv, eller ska diakonin utövas av lekmän med diakonen
som arbetsledare? I praktiken är arbetsmodellerna mycket olika i församlingarna.
”Dräll – diakoni är verkningsfullt, men det förstår inte kyrkorådet. De förstår inte
att jag gör nytta när jag sitter på sandlådekanten eller är på en festival. När man
möter människor där dom är blir vi trovärdiga.”
”Dilemma när samhället inte sköter sitt – kyrkan borde göra något.”
”Är vi medvetna om vad vi gör? Eller blev det bara så?”
”Jobba i det lilla, det sprider sig.”
”Individen är viktig. Se över kaffebordet. Svårigheten är att ta samtal spontant.”
”Hur tillgänglig ska man vara? Man kan inte bära alla.”
”Ombud för utsatta människor. Det finns många som inte kan skriva själva.”
”Utvärderingsspiraler tar tid – under tiden möter jag människor som far illa. Om
jag ska jobba på lång sikt får jag strunta i det som möter.”
”Man tvingas göra det man inte borde därför att nöden knackar på.”
”Inventering viktigt – har vi några frivilliga som kan göra detta?”
”Människan är viktigare än principen.”
”Frivilliga på rätt plats.”
”Hur balanserar jag i min tjänst mellan att organisera andra och göra tjänst själv?”
”Vad behöver jag för redskap för att göra medvetna val?”
”Finns det ”heliga kor” som vi måste göra?”
”Är det skillnad på diakoni och diakoni? Är det finare med samhällsengagemang,
utåtriktad verksamhet än traditionell diakoni med hembesök, träffar mm?”
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vad har vi lärt?
”Dom här samtalen om vad diakoni är måste vi ju sätta i relation till omvärlden och
omvärldsanalysen. Vilka behov finns i min församling? Vilka människor är mest
utsatta? Tiden, resurserna är begränsade också för oss i kyrkan och vi har många
gånger att, tyvärr, välja vad vi ska göra.”

Irma Carlsson avrundade så småningom samtalen:
”För mig känns det viktigt att det inte är några svar som ska ges här idag, utan att
samtal har påbörjats och nu ska vi låta samtalet gå vidare – i en spiral som handlar
om hur vi lär oss.”
Den viktigaste lärdomen var att se att diakoner är olika. Församlingar och omständigheter
är också olika. Men i alltihop finns något som är igenkännbart i all diakoni. En människosyn som ger den hjälpbehövande tolkningsföreträde. En människosyn som inte ser människor som problem utan som möjligheter. En enighet omkring det djupaste uppdraget att
bära bud om liv.
Samtalet kommer att fortsätta ute i stiftet, reflektionerna går vidare. Förändringarna
kommer i arbetssätt och strukturer. Kanske inte så fort, men de kommer. Skillnaderna i
inriktning och mål kommer att bestå, men så länge vi kommer med bud om liv blir det
till rikedom.
Så fick vi denna eftermiddag dela erfarenheter, intryck och ord med varandra – såsom
vi delade brödet i mässorna. Till växt och till förnyelse.
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DIAKONI SOM UTMANAR?

ett sammandrag av diakon ann-marie ericsons anförande 25 mars 2004
Ann-Marie Ericson, enhetschef vid församlingsenheten i Göteborgs stift hade
frågat flera diakoner om vilka de stora utmaningarna inför framtiden är.
Svaret blev:”Vi behöver inte fler utmaningar – vi behöver inmaningar!”
I en tid där allting bara går fortare och fortare är det så oerhört lätt att
dras med i tempot. Det finns ett ”verksamhetsraseri” i församlingarna,
menade Ann-Marie Ericson. Behöver vi det? Vi måste fundera över om
det är våra verksamheter som gestaltar vilka vi är. Eller är det någonting
annat? Vi behöver som kyrka och församling ett evighetsperspektiv, vi har
faktiskt framtiden för oss, Hur kan vi då hjälpa människor att leva i det
perspektivet?
Den största diakonala utmaningen är att ta spjärn mot gudstjänsten.
Den säger vilka vi är. Ann-Marie Ericson tog mötesdeltagarna genom
gudstjänstens olika moment. Här stannar vi vid några:
I Lovpsalmen får vi tillsammans vara inför Herrens ansikte. Beredelsen
är till för att vi ska ta med oss det liv som vi levt sedan vi firade mässan
förra gången, både individuellt och som kollektiv. Har vi levt som salt och
ljus? Har vi inte levt upp till att vara barmhärtighetens tecken? Allt får vi
lämna i beredelsen. Vi får också be om kraften att lämna den verksamhet
som vi inte ska göra längre och med full glädje gå in i gudstjänsten.
I Kyriet ber vi ”Herre förbarma dig”. Herren, som är barmhärtighetens
tecken, det som vi får göra tydligt i församlingen liv, förbarmar sig. Vi får
resa oss och gå vidare.
Varje söndags texter har så mycket av diakoni i sig, inte bara Diakonins
söndag. Hela tiden finns diakonins dimension med. Texterna vill ge oss
tröst, hopp, vägledning inför veckan som kommer.
När det gäller predikan, menade Ann-Marie Ericson, att ”...det är bra att prästen
förbereder sig, men också att flera gör det. Tänk om präst och diakon, kanske en gång
i halvåret, förbereder en predikan tillsammans?” Fanns det erfarenheter av detta bland
mötesdeltagarna? Såg man några hinder? Ann-Marie Ericson ansåg att vi med en viss
regelbundenhet behöver arbeta så, men vi behöver också bredare gudstjänstgrupper. Visst
tar det längre tid, men om det är något som vi verkligen vill, så tar vi oss tid.
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Så kom vi till trosbekännelsen. Här refererades till exporten från Linköpings stift, biskop
Carl-Axel Aurelius, som utifrån sin Lutherkunskap menar att vi i trosbekännelsen bekänner vad vi tror på, det som är vår identitet och avsvär oss ondskan. ”Vi är det vi är i
Jesus Kristus”. Det finns en risk att vi tappar bort vår egen identitet och kärna om vi inte
fokuserar på den.
I förbönen finns en möjlighet att tydliggöra omsorgen och diakonin. Vi är, i församlingen, en gemenskap och vi lever och tar ansvar för varandra på individnivå. I tillredelsen
får vi bära fram kollekten, oss själva och nattvardsgåvorna. Vi får dela kärlekens mysterium, att Kristus tar gestalt under bröd och vin. I kommunionen finns gemenskapen med
varandra, med Kristus, med dem som gått före oss. Med evigheten. ”Det är ett privilegium
att efter att ha mött en människa i själavård eller på annat sätt, få mötas vid utdelandet,
öga mot öga.” I tacksamhet och lovsång välsignas vi och sänds ut.
Ann-Marie Ericson visade en bild av ”Diakonins isberg”. Gudstjänsten är kraftkällan
och inspirationen och gestaltar vad vi är för något. Nu börjar vi glida över till vad vi gör.
Ibland fokuserar vi bara på den diakoni som syns ovanför vattenytan och som ofta är
diakonens. Det som ligger under vattenytan är det riktigt slagkraftiga. Där finns en gigantisk resurs om alla kristna lever diakoni i vardagen. ”Det är viktigt att gudstjänsterna blir
relevanta. Att de tar upp de livsfrågor som jag brottas med när jag är utsatt, har det ekonomiskt svårt ... eller är företagsledare eller vem jag än är. Hur får min kristna tro prägla
mitt liv? Det är ibland svårt att definiera vad som är diakoni eller inte. Det väsentliga är
att människor får den hjälp de behöver utan att någon tar makt över mig.” Det som ligger
över vattenytan måste ske professionellt. Diakonen ska se behoven men också gåvorna.
”Det är lätt att ta till vara på dem som vi som diakoner kan styra, men kanske inte lika
lätt, dem som har högre profession än vi själva.”
Det finns ett antal specifika behov och utmaningar; i psykiatrins öppenvård, i hemtjänst,
hemsjukvård, barn- och ungdomsdiakonalt arbete, utmaningarna i vårt mångkulturella
samhälle, tillgänglighetsfrågorna, arbetslivet med dess utmattningsproblem. Men vi behöver inte fler utmaningar i diakonin, då är vi snart utmattade själva, påminde Ann-Marie
Ericson.
Vi har i Sverige en åldrande befolkning. Flera av oss försöker skrapa ihop till pensionsförsäkring, så att vi ska kunna resa och göra allt det där som vi inte hann i vårt yrkesverksamma liv. ”Det kanske är så att det inte blir tid till det. Det kanske är så, att människor i
min omgivning kommer att behöva mig så länge jag har krafter kvar, innan jag själv behöver stöd, för att det ska bli drägligt för oss när Välfärdssverige knakar i fogarna”, funderade
Ann-Marie Ericson.
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Vi har fått en massa privata aktörer inom skola och omsorg. Det kräver reflektion när
man begär att kyrkorna ska gå in som aktörer i äldreboende t.ex. ”Är vi beredda att gå in
här och är det bra? Har vi kompetensen och vad händer om det brakar av ekonomiska
skäl? Vad har vi då ställt till med? Detta behöver vi tänka nog på. Jag tror idag att vi som
kyrka ska ta det lite försiktigt. Jag tror att vi kan vara modellbildande däremot. Så har
alltid diakoniinstitutionerna fungerat och Stadsmissionen. Använd deras kompetens om
ni tänker gå in i detta.”
I all samverkan finns risken att diakonin profaneras. ”Genom att diakonin lever och filtreras in i gudstjänsten på det sätt som jag velat beskriva, profaneras den inte utan fördjupas och spiritualiseras. Inte för att vi ska bli världsfrånvända utan för att vi ska jobba med
evighetsperspektivet. På diakonemblemet finns en liten olivkvist som påminner om vår
uppgift att gå med bud om liv i Jesus Kristus... Det vill jag skicka med er idag.” avslutade
Anne-Marie Ericson
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SAMHÄLLET UTMANAR
KYRKANS DIAKONi

ett sammandrag av folkhälso- och socialminister morgan johanssons
anförande 25 mars.
Folkhälso- och socialminister Morgan Johansson hade fått i uppdrag att tala över temat
”Samhället utmanar kyrkans diakoni”. Detta tema kan uppfattas på olika sätt, menade han.
Å ena sidan kan man tolka det från utgångspunkten att den offentliga sektorn ska monteras ner
och kyrkan utmanas då till att ta över, å andra sidan att den offentliga sektorn ska byggas ut
och så trängs kyrkan och den privata sektorn undan. Samhället tar över mer. Morgan Johansson valde att hålla sig till den andra tolkningen.
”Ett samhälle ska bedömas utifrån hur det behandlar sina mest utsatta medborgare!” fastslog ministern. Varje samhälle kan bygga en välfärdsstat för den breda medelklassen, men
det är svårare att få solidariteten att räcka till dem allra längst ut. Han gjorde en jämförelse
med hur Ryssland hanterar sina HIV-smittade. Ryssland är inget fattigt land men av en
miljon smittade är det 500 som har tillgång till bromsmedicin. I Sverige har alla rätt till
denna. Vi försöker ha en ideologi där vi tar hand om varandra. Men allt är inte bra här.
Missbrukarvården t.ex. har svårt eftersatts under de senaste åren. Om välfärdsstaten skulle
dra sig undan så kommer vi att försämra inte bara för de allra sämst ställda, utan för hela
samhället. Det gäller att vända den utvecklingen.
En skattefinansierad, stark offentlig sektor är av godo, menade ministern. I Amerika ser
vi budskapet att samhället ska dra sig tillbaka och överför till kyrkorna att sköta mer och
mer. Ingen protesterar. ”Här i Sverige är det precis tvärt om. När man vill skära ner i den
offentliga sektorn här säger ni som jobbar i frivilligsektorn, arbetar i kyrkan, i Frälsningsarmén: Stopp och belägg!” Det är en väldigt viktig skillnad mellan den amerikanska och
den svenska debatten, menade Morgan Johansson. ”Ni, precis som jag, inser att ju starkare
den offentliga sektorn är, desto starkare blir ni.” I grunden handlar det om hur vi ser på
människans rättigheter, de sociala och de politiska. De rättigheterna är fundamentala och
de kan bara bäras och garanteras av ett starkt samhälle. Motsatsen är ett allmosesamhälle,
där var och en får klara sig själv och lita till andra människors välvilja. Detta betyder inte
att de ideella krafterna saknar betydelse och att samhället måste leverera alla dessa välfärdstjänster - det är precis tvärtom.
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Vi har en lång tradition av offentliga insatser på välfärdsområdet, men en ännu längre
tradition av frivilligarbete och folkrörelser, framhöll Morgan Johansson. Och kanske kan
man säga att välfärdsstaten kom att födas inom olika frivilligorganisationer. ”Jag läste just
om diakonins framväxt i Sverige under de här 150 åren. Det är ju fantastiskt att läsa om
alla starka kvinnor framförallt som har varit engagerade i det här arbetet och som ofta lagt
ner tid och engagemang och hela sina liv. Och tagit med sig jobbet hem. Det är alltså mer
än bara en tradition som tillhör det svenska samhällets historia, det är i allra högsta grad
en pusselbit i det som sedan blev vårt välfärdssamhälle.”
Det har på senare år blivit allt vanligare att ideella organisationer tagit över rollen som
utförare. Många gånger söker människor ett alternativ. ”Man kan se det som ett hot,
men jag har valt att se det som ett komplement.” Ministern menade att det finns människor som tappat förtroendet för socialtjänsten och för dem är det oerhört viktigt att det
finns andra att vända sig till. Som i ett längre perspektiv kan leda tillbaka till samhället.
Det innebär också att den verksamhet som socialtjänsten bedriver och den som kyrkan
bedriver måste ske på helt olika villkor. I socialtjänsten finns i botten en mycket strikt
lagstiftning. En myndighet kan aldrig bli ens kompis, kan aldrig erbjuda den värmen som
frivilliggrupperna och kyrkan kan erbjuda. ”Ni är ju inte myndighetsutövare utan mer
av medmänniskor som kan ge röst åt dem som inte kan göra sig hörda själva. Ni reagerar
med kraft när ni ser att samhället drar sig undan. Det är en av de viktigaste rollerna ni
har. Jag känner av det trycket väldigt starkt. Det är kanske därför vi åter igen börjar lyfta
hemlöshetsproblematiken, prostitutionen, drogberoendet i den politiska sfären.”
Ministern menade att vi måste lösa problemen i sitt sammanhang. Vi måste se sambanden. Satsningen på missbrukarvården är nyckeln till tre stora sociala problem – vardagsbrotten, prostitutionen och hemlösheten.
Morgan Johansson konstaterade att diakoner gör ett oerhört betydelsefullt arbete i
vardagen. ”Dessutom fyller ni en väldigt viktig funktion i den mening att ni är våra argaste
kritiker. Det behövs hela tiden någon som kan ligga på inte bara staten och stadsråden,
utan också kommunerna och ge dem röster som inte själva så ofta har den starka rösten.”
Svensken i allmänhet kommer inte i kontakt med socialtjänsten. Svensken träffar inte på
den tunga missbruksvården, men man vet om skola och omsorg. Hemlösa kan organisera
sig och visst finns det intresseföreningar, men några starka lobbyinggrupper för dem som
missbrukar finns inte. ”Det jobbet, att alltid ge oss dåligt samvete för att vi gör för lite,
hoppas jag att ni alltid ska göra” avslutade ministern.
Biskop Martin menade att varken den första eller den andra tolkningen av temat var det
han åsyftat, utan ”Det som vår kyrkliga diakoni behöver utmanas mest i är att öka vår frimodighet i en politisk kritik, i en politisk medvetenhet, och det finns i det här rummet och i hela
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kyrkans diakoni en kompetens, en sakkunskap som jag skulle vilja föra upp till ytan, som jag
skulle vilja förtydliga mer. Och det är för människans skull som den kritiken behöver höras,
tydliggöras. Där skulle samhället kunna utmana kyrkan med frågan Vad är er erfarenhet? Hur
ser er profetiska kritik ut emot samhällets sociala insatser?”

i samband med morgan johanssons anförande överlämnades det av
diakonmötet antagna manifestet

diakonmötets manifest

Den som är satt i skuld,
är icke fri!
Honnörsorden ”valfrihet” och ”rörelsefrihet!” ropas uti media och reklam. Är du en kreditvärdig medborgare på marknaden är valfriheten ett faktum. Men var finns friheten för
den som är satt i skuld? Finns det ekonomisk värdighet för människor med skuld? Det är
frågor vi diakoner ställer oss utifrån det församlingsdiakonala arbetets vardag. Vi kan inte
vara stillatigande om vilken roll ekonomiska skulder spelar i många människors liv. Dessa
medför i många fall personliga tragedier och drabbar i slutändan många barn.

fattigdomens tillväxt
I konsumtionssamhället har även fattigdomen sin tillväxt. Ett exempel: Om ett telefonföretag som har en restfordran på 100 kronor på en konsument går till kronofogden med
kravet och skulden, växer denna till 1600 kronor med alla avgifter som läggs på enligt
statens regler. Detta är fattigdomens tillväxt.
När människor ber om ekonomisk hjälp från församlingarna ser vi att flertalet har konton som betalar vitvaror och elektroniska varor, konton som ofta annonseras som ”räntefria” eller liknande. Detta innebär inte frihet från avgifter. Skulden minskar naturligtvis
inte när ”amorteringsfria månader” erbjuds. Många har skulder hos kronofogden, skulder
som många i sin nuvarande livssituation inte kan göra något åt. Vi frågar om de någonsin
kommer att kunna betala av underhållsskulder, TV-avgifter och lån av olika slag?
38

det straffande konsumtionssamhället
Konsumtionstänkandet har slagit sina klor i det svenska samhället. Sverige är det land i
Europa som lånar mest till konsumtion. I Sverige ökar betalningsanmärkningarna.
I Norrköping har 10 % av befolkningen betalningsanmärkningar. 580.000 personer
i Sverige enligt Upplysningscentralens register. Barnhjälpsorganisationen Majblomman
pekar på att en kvarts miljon barn lever i fattigdom. Siffrorna kan säga något om hur människor mår. Det måste ske en djupare förändring och förståelse för att så här illa ser det ut
för många människor. Straffet är hårt för den som inte kan betala för sig. Som exempel
kan nämnas att den som har betalningsanmärkning inte kan få en ny lägenhet, inte ens i
allmännyttan.

den tysta skulden
När en person söker hjälp hos socialtjänstens försörjningsstöd så vet både klienten och
handläggaren att skulder inte tas med i ansökan. I relation till den stödinstans som ska
söka ett helhetsgrepp om en biståndssökandes situation behandlas således skulden med
tystnad, om man nu inte begär eller förstår att kommunen har en hushållsekonomisk
rådgivare. Många tror att man måste ha skulder på 100.000 kronor för att överhuvudtaget
få någon hjälp av skuldsaneringslagen. Det bekräftas av Konsumentverkets PM 2003:4 att
den lagreglerade skuldsaneringen är endast tillgänglig för den som är kvalificerat betalningsoförmögen, insolvent, och som varit skuldsatt en längre tid. PM:et klargör att alla
skulle tjäna på att problem med överskuldsättning löses betydligt tidigare när så är möjligt.
Detta måste man som enskild person göra själv.
Det behövs mer handlingskraftig hjälp. Många av de skuldsatta människor vi möter mår
fruktansvärt dåligt och skäms över att ha hamnat i denna belägenhet. Det är inte konstigt
att detta - tillsammans med minimala hushållsekonomiska marginaler och kanske enbart
en mobiltelefon med kontantkort för att kommunicera med fordringsägarna - bidrar till
att kapaciteten att ”ta tag” i sin livssituation reduceras drastiskt.

ekonomisk, social och andlig hälsa
Svenska kyrkans diakoner ser att människor lever i en ekonomisk ohälsa. Skuldsättning är
en tydlig folkhälsofråga. Utifrån det församlingsdiakonala arbetet kan vi bekräfta de rön
som riktar fokus på det förakt som finns för den som är satt i skuld. En överskuldsättning
leder till social stigmatisering och andlig ohälsa, som kan väcka frågan om det överhuvudtaget är värt att leva eftersom man inte ser någon utväg till att göra rätt för sig. För privatpersoner med skulder finns ingen tidsmässig bortre gräns för indrivning och utmätning av
bolån och konsumentkrediter.
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Många människor med skulder varken orkar eller har ekonomiska möjligheter att driva sin
egen fråga. Den som är satt i skuld är sannerligen inte fri. För den skuldsatta är ockerräntor och avgifter vardagsmat.De står inte i proportion till själva skulden. Vad är skäligt att
begära i avgifter och ränta för skulder? Några profiterar på den som ingenting har.
Det måste vara bättre för samhället att satsa ekonomiska resurser till att motverka överskuldsättning, än att betala de sociala kostnader som förlängningar av överskuldsättning
förorsakar. Den bördan är något vi måste bära tillsammans och göra något åt den vanmakt
som skulder skapar, så den skuldsatte en dag kan bli fri.
En uppmaning till socialtjänst- och folkhälsominister Morgan Johansson är att
 verka för att inrätta personliga förhandlare för människor med begränsade

möjligheter att vända en destruktiv utveckling.
 tillskapa styrinstrument för att bistå människor att komma ifatt sina skulder;

generella regleringar som sätter gränser för avgifter och krav på skulder, så att
skulderna förhindras skena iväg utanför den enskildes kontroll.
 inrätta en bortre tidsmässig gräns för indrivning och utmätning så man som

privatperson vet att man kan bli fri.
Vi överlämnar en hundralapp (till Morgan Johansson) som en påminnelse om att
om den hamnar som en skuld hos kronofogden så kommer den i slutändan ha
kostat 1600 kronor att betala tillbaka. Denna hundralapp påminner om alla de
som förpassats till en samhällelig och existentiell utkant, människor som varken
känner sig kreditvärdiga eller människovärdiga.

diakonmötet i linköpings stift
genom maria bard, diakon i norrköpings s:t johannes församling
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Eftersnack

intervjuade gjorde ingegerd alberius
Efter sändningsmässan for så diakonerna tillbaka ut i sina församlingar. Med
intryck, nya tankar och uppgiften att reflektera över hur detta skulle kunna
påverka vardagens arbete.
Vad betyder ett Diakonmöte för den enskilde diakonen? För stiftet och
Svenska Kyrkan? Vilka tankar om identitet och samverkan har väckts eller
bekräftats av föredrag och samtal under dessa dagar?
Några diakoner i olika ålder, från olika delar av stiftet, och i olika arbetsuppgifter får komma till tals en tid efter mötet.

karin hagvil, församlingsdiakon
vadstena
Det var en härlig upplevelse att som ”ensamarbetande” diakon möta andra,
och se vilken stor grupp vi är. Ett möte av det här slaget bidrar också till att
man träffar ”nya” kollegor som man kan bygga nätverk med.
Gudstjänsterna gav inspiration och påfyllning.
För diakonatet är det viktigt att på olika sätt belysa vilken viktig del diakonin utgör i vår kyrka.
Jag kan känna en identitetsförstärkning när jag arbetar i samverkan med
samhället. Kanske därför att jag måste förklara min roll och mitt agerande.
Jag känner en stolthet över att som diakon och utsänd från kyrkan vara med
i samhällsarbetet och det stärker identiteten.
Vi måste vara öppna för de olika behov vi möter och därefter prioritera
vilka uppgifter vi tar oss an.
Vi måste också kunna avsluta ”färdiga” projekt. Målmedvetenhet är för
mig att veta vad jag gör och varför. Flexibilitet är för mig nödvändigt för att
få ett bra samarbete. En fara med flexibiliteten blir det om jag blir så flexibel
att jag tappar inriktningen, så det gäller att tänka efter före.
Jag strävar efter att ha så mycket hål i almanackan att jag kan möta människor och de
akuta behov som uppstår.
Men det är av stor vikt att hitta former och rutiner och även följa upp vad vi åstadkommit.
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Det långsiktiga arbetet får ofta stryka på foten, det blir lätt så att min tid upptas av många
olika möten, med enskilda och i sammanträden.
Under diakonmötet var det för mig mycket befriande att höra av Ann-Marie Ericson att
”diakonin behöver inte fler utmaningar”.
Mycket av det diakonala arbetet styr jag som diakon över. Men i Vadstena församling
har vi också ett Diakoniråd bestående av mig, en kyrkorådsledamot, en medarbetare och
en präst. En gång per termin tar vi upp olika satsningar vi gör och vi försöker även att
utvärdera vad vi gjort.
Vid några tillfällen har kyrkoherden och kyrkorådet uppmärksammat behov som vi
tillsammans har samtalat om hur vi ska gå vidare med.
Den totala friheten tror jag inte är hälsosam utan den kan skapa ännu mer stress, jäkt
och otillfredsställelse.
Då kan vi lätt bli odrägliga och inte till ett bra föredöme. Vi måste ta oss tid att lyssna
på den som behöver. Det vill mycket till för att en samtalsbehövande ska våga stoppa en
rusande diakon.
Men till sist gäller det ju även för en diakon att inse att hon/han inte kan vara överallt
och göra allt.”

anna haglund fröhler, församlingsdiakon
tannefors (s:t lars) linköping
Jag tycker mötet var sådär. En del var bra. Det är roligt att komma samman. Samtalen i
bikupa var inte så bra. Det gav inte något.
Vi har det så olika – en del berör, annat inte.
Ann-Marie Ericsons föredrag var bra. Skönt att få höra att man inte behöver lägga på sig
mer, man får ta det lugnt.
Det är en styrka att komma tillsammans. Vi får se varandra – och se att vi är många. Det
ger en positiv självbild.
Jag har blandade känslor kring att ”alla” fick vara med. T.ex. diakoniassistenter. Det
finns en kamp mellan assistenter och diakoner. Den finns till vardags och var synlig nu
också.
Det finns ju inga prästassistenter – bara diakoniassistenter. För mig är det en fråga om
professionalitet.
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Ett sådant här möte tydliggör diakonin och diakonatet i längden. Idén att ha mötet var
bra för kyrkan. Jag funderar över samverkan. Ämnet är aktuellt. Boken gav många tankar
och idéer. I min församling hittar samarbetet sina former. Kyrkan har en positiv ställning.
T.ex. BVC tar initiativ. Även andra vill samverka med oss. Självklarhet att kyrkan finns
med. Det är inte gratis kurator, eller en viss person – utan kyrkan man efterfrågar.
Man måste ta vara på det plötsliga mötet. Men man bygger långsiktigt – kanske just i
samverkan och kontakter. Man måste reflektera över varför man gör eller inte gör. Men
det finns inte tid för det – eller man tar sig inte tid. Ibland blir man så glad över att bli
efterfrågad att man bara hoppar på.
Jag får styra det diakonala arbetet själv. Men försöker göra det i dialog. Det skulle finnas
mer tid för det. Intresse finns – men tiden räcker inte till. Kyrkorådet lever inte alltid i
samma verklighet. Talar inte samma språk.
Det är svårt när vi inte gör insatser som är tydliga. Det svämmar gärna över åt alla håll.
Det är svårt att begränsa vårt arbete. Men det är ändå skönt att kunna gå in där det behövs. Men vi skulle behöva policy för mycket i vårt arbete.”

lisbet björnståhl, församlingsdiakon
misterhult
”Jag tycker att den första dagen var givande med samtalet om diakonmötesavhandlingen.
Hoppas att det blir fler diakonsamlingar av samma art!
Vi har tydligen alla problem med att finna vår identitet i yrkesrollen som diakon. Tjänsten utformas efter våra egna förutsättningar och församlingens behov. Det kan många
gånger märkas vid byte av tjänsteinnehavare, då den nya arbetar på ett annat sätt och församlingsborna reagerar. Problemet finns väl för prästerna också, men de har ju flera givna
arbetsuppgifter. Vi får söka oss fram, och det kan ta lång tid innan vi blir varma i kläderna.
Samtidigt tycker jag det är bra att vi har en fackutbildning och har erfarenhet från annat
arbetsliv. Jag har ju jobbat många år i sjukvården där all arbetstid och alla uppgifter har
varit givna. Man har aldrig behövt känna sig osäker. Det har funnits andra i omgivningen,
som har kunnat säga hur man skall göra.
Men ändå vill man ju vara i kyrkans tjänst. Det viktigaste i detta arbete är att gå ut bland
människorna och se den enskilda människan. Alltid!
Visst vill man få en bra relation till kommun, landsting o.s.v. Men när människor blir
illa bemötta, måste man ju ställa upp för dem som inte får den hjälp de behöver. Då måste
man säga ifrån. Det är svårt då att vara ensam diakon och göra sig hörd. Kan vi agera mera
kraftfullt tillsammans- - - ?”
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lars sundberg, kurator vid vrinnevi sjukhuset
norrköping
”För mig som diakon i samhällstjänst var diakonmötet i Linköping en stor och härlig
sammankomst. Det blev tydligt att vi är många inom diakonatet och även jag får vara med
på ett hörn. Kyrkan är inte enbart dess formella organisation. Mitt deltagande möjliggjordes av min förstående klinikchef och av den församling där jag medverkar som diakon på
frivillig grund.
Samverkan internt och externt stärker yrkesidentiteten. Det är att vara i funktion och
att tillhöra ett sammanhang som är större än kyrkans. I första hand gäller det att arbeta
målmedvetet och långsiktigt. Detta förutsätter en medvetenhet om både resurser och
behov. Parallellt gäller det att även ha ett visst utrymme för det som dyker upp. Om detta
å andra sidan dominerar, blir det olika händelser som styr diakonens arbete och inte en
genomtänkt strategi.”
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Fjorton års stiftsarbete
- intervju med en avgående stiftsdiakon stig linde

Sanna Lindström slutade som stiftsdiakon i och med diakonmötet i mars 2004. Vad ser hon
i backspegeln efter fjorton års stiftsarbete?

ring så kommer vi!
En nyhet i den nya stiftsorganisationen från 1989 var inrättandet av en befattning som
stiftsdiakon. Innan fanns det en stiftsadjunkt med rubriceringen diakoni och samhällsansvar1. En diakonikommitté under stiftstyrelsen med Arne Nilsson som ordförande
blev den grupp som stiftsdiakon och stiftsadjunkt kom att referera till för samråd och
återkoppling.
- Jag fick en bra början när jag under det första halvåret fick ”gå bredvid” och fasa in
i arbetet. Plattformen för vårt arbete blev kontraktsdiakonigrupperna. De samlades 2-3
gånger per termin, och Hans-Erik och jag var konsekvent med då, varje gång, i varje
grupp. Vi började med att lyssna. Detta var avgörande för att identifiera behoven av vad
som behövde göras i det här stiftet av diakonal utveckling.
Det var i dessa samlingar behoven, och bekymren, identifierades. Ofta handlade det
om behovet att få folk att mötas.
- Vi åkte runt mycket, mötte alla präster i konventen. På kvällarna mötte vi kyrkoråden och pratade om diakoni. Kyrkoråden har varit jätteviktiga. Det blir inte en diakonal utveckling om det inte är en församlingsangelägenhet. Och vi pratade diakontjänster. Med Martins Lönnebos stöd talade vi för att det borde finnas en diakon för 5000
församlingsbor.
- Och utifrån att ha lyssnat in, spann sig ett sätt att jobba. Så dels var det behoven
som styrde, dels var det våra egna tankar när vi såg brister, eller vi kände att ”det här
skulle behöva puffas på lite”.
Ett antal fortbildningar tillskapades. Den kvalificerade fortbildningen över fyra terminer i samverkan med stift och diakoniinstitutionerna initierades av Linköpings stift och
Samariterhemmet. Den sträckte sig över två år.
-… och det blev process i det. Annars var det vid den tiden mycket endagarskurser.
1 Föreståndaren på Vårdnäs, Gustav Almqvist hade från 1970-talet på del av sin tjänst diakonala uppgifter. Han var
bl.a. sammankallande i diakonikommittén. Hans-Erik Lindström arbetade 1981-1983 för stiftet, med placering på
stadsmissionen. 1984 - 1987 var han kontraktsadjunkt för Linköping och Norrköping med placering på stiftskansliet.
Från 1988 stiftsadjunkt för diakoni och samhällsansvar.
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- Vi såg också behovet av litteratur, enklare böcker för den som ville lära sig mer om
diakoni. Vi tyckte om att skriva bägge två.
Detta resulterade i flera småhäften, medverkan i Handbok för besökstjänst och ”ledarboken” Frivilligt diakonalt arbete. Och så Guldkorn med sextio exempel på diakonalt
arbete i stiftet.
- Att vi gjorde den berodde på att vi åkte runt och såg mycket diakonalt arbete som aldrig lyftes upp. Som var osynligt. Det var också att uppmuntra skrivandet, folk fick skriva
själva.
- Och så åkte vi ut och höll föredrag om diakoni. Hundratals. Ring så kommer vi! Jag
blev så trött på min egen röst…
- Jag kommer ihåg att jag tänkte: ”Vi kan inte säga det här, det är att slå in öppna dörrar”. Och då sa Hans-Erik ”Jo, det kan vi”. Så jag fick lära mig att det kunde vi. Det var
inte att slå in öppna dörrar, att säga det mest grundläggande om diakoni. Gång på gång på
gång. Diakoni levdes i församlingarna, men talades sällan om.

höj rösten!
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Sanna pekar på att man i stiftsarbetet har försökt att lyfta fram den profetiska diakonin,
och uppmuntra kontraktsdiakonigrupperna att delta i den lokala debatten. Att hitta varandra, skriva tillsammans och stå för det tillsammans så att man inte blir så utlämnad. En
del har gjort det. I Vadstena var en pensionerad diakonissa mycket engagerad i flyktingdebatten. Diakoniarbetarna i Norrköping har visat på fattigdomsfällan..
- Men det har inte varit helt lätt, menar Sanna. ”Vem är jag att tycka…?” ”När inte jag
och kyrkorådet tycker samma…”, ”På vems mandat?”
- Vi jobbade då också med att skapa nätverk, grupper med diakoner som jobbade med
något särskilt; psykiskt sjuka, missbruk, handikapp m.m. Organisatoriskt möttes de som
arbetsgrupper under diakonikommittén. Vi hade också läger med förståndshandikappade. Hörselvården, hörslingor, hjälpmedel…vi skrev i stiftsbladet och skickade brev till
församlingarna.

- Vi hade mycket utbildningar för frivilliga medarbetare, och firade Diakonins dag dit
många kom. Vi hade studieresor i länderna i Norden, tillsammans med SKS (numera Sensus). Och när vi varit runt så började vi åka till de större städerna i Sverige. Vi hade alltid
utbildning i bussen, det är också en konst.
Stiftsdiakonins ansvar och verksamhet definierades i form av vad man kallade ”diakonitriangeln”, en enkel uppdelning av målgrupper och hur stiftsarbetet relaterade till dessa:
Diakonianställda: enskild själavård, arbetshandledning, god fortbildning, konsulthjälp
för arbetsutveckling.
Församling: studiematerial för diakoni, motivera/initiera nya diakonala projekt, arbetsmetoder och tjänster.
Kontrakt: fem kontraktsdiakonigrupper, kontraktsprojekt ( t.ex. fältarbete, projekt för
diakonijour, besökstjänst m.m.), kontraktsutbildning, diakonicentraler.
Stift: Diakonins dag, temadagar, fortbildning, grundutbildning på halvfart, projektgrupper (tio-tal), Kyrka-Idrott, telefonsjälavård, sjukhus- och militärsjälavård, freds- och
rättvisearbetet, nätverket med de ekumeniska diakonala organisationerna med fokus på
missbruk.
Riks: diakonilitteratur, konsulentsamlingar, diakonins riksmöte, media2.

nya frågor och motstånd
- Det var inte bara frid och fröjd med de här nya begreppen: ”profetisk diakoni”, ”diakonens ledarskap”, ”professionalitet”.
Begreppen ställde förväntningar både på roller och arbetssätt. Var diakonen ett ”närvarons ämbete” eller en professionell ledare som metodiskt skulle arbeta med omvärldsanalys, leda och delegera, handleda och fortbilda? Vi verkade för både ock. Men här fanns en
del spänningar och motstånd. 1992 kom också den ekonomiska krisen. Det kom andra
människor än vanligt till församlingsexpeditionen. Sanna berättar att hon associerade i
tanken till 1930-talet; expeditionen full av människor i ekonomisk kris. I många församlingar tvingades man revidera sitt sätt att jobba.
- För många blev det en väckarklocka. ”Vad ska vi hålla på med?” Man tvingades delegera, släppa gamla och finna nya arbetsformer.
-Vissa församlingar är kvar i att ha det ganska likt som man hade det på 80-talet, andra
arbetar annorlunda idag. Jag tror det spelat in att diakonerna pratar om vilka dom är, att
man får stå på sig. Tjänandet har blivit: Tjäna, men inte vara till lags. Ingen annan kommer att driva utvecklingen. Uppifrån kommer ingen diakoniutveckling, den kommer från
er! Ta ditt ansvar där du är.
2 Guldkorn, MiF 1996:1 s.22
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- Vår roll blev katalysatorrollen, menar Sanna. Kunskapen fanns inte hos oss, men vi
kunde sprida den; para ihop folk, samordna. Projektgrupperna skulle serva hela stiftet.
Linköpings stifts diakonisektion flyttade in i det lilla diakonihuset, ett stenkast från
biskopsgården. Man jobbade fram boken Guldkorn. Man var värd för Diakoniriksmötet i
Linköping 1994, ett av många uppskattat och ihågkommet möte (det sista av diakoniriksmöten, med tusentalet deltagare).

inget omöjligt för chefen
Men med tiden låg på stiftsbefattningarna ett ökande antal bollar. Diakonisektionens
arbetsfält utökades alltmer. Det fanns inga direkta direktiv. Idéer som kläcktes bejakades
av diakonikommittén och chefen.
- För mina chefer har ingenting varit omöjligt. Vi fixar pengar, sa Anders Eckerdal. 1995
kom Bosse Larsson som var likadan. Har du en god idé så stöder han den.
- Vi hade många idéer, reflekterar Sanna. Det var svårt att ligga lågt ibland.
Efter fem år kände Sanna att det gick tomt. Hans-Erik var tjänstledig för arbete på riks´
- och saknades. Hans-Erik kom sedan inte tillbaka till sin gamla roll på heltid utan började
arbeta med att utveckla Pilgrimscentrum i Vadstena. En tid vikarierade också Sanna i Kyrkans Hus i Uppsala alltmedan stiftskansliet började förändras. Alla skulle nu jobba med
diakoni, alla med gudstjänstutveckling, alla med….
- Vi skulle bli generalister, och det var nog det stora brottet i utvecklingsavdelningens
arbetssätt.

målarbete för något gemensamt
Det målarbete som utvecklingsavdelningens chef initierade under 1990-talets senare del
fick tydliga konsekvenser
- Innan var vi mer solistiska, anställda som specialister med insatser riktade mot särskilda grupper. Nu bestämde vi att vi skulle jobba tillsammans.
- Det var i det skedet jag höll på att sluta, men det blev jätteroligt! Inspirerande. Bosse
har infört ökad professionalitet. Man ska veta vad man gör – syftet! Och följa upp, lära av
det (och av misstagen). Strävan var att ta vara på specialistkompetens och bilda generalistteam.
- Det skedde en omfokusering från en mer verksamhetsuppdelad arbetsmodell till ett
gemensamt arbete med församlingens grundläggande uppgift. Förr var vi alltid ute i
församlingarna, pratande eller lyssnande diakoni – men då bara diakoni. Styrkan i Bosses
argument är att allt hör ihop! Men det är svårt…
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- Och det var rätt, men…det blev svårt att driva utvecklingsarbete inom diakonin. Det
professionella diakonala arbetet tonades ner.
Man lärde sig projektmetodik, att göra kontrakt och utvärdera. Man jobbade tillsammans i olika grupper. Det handlade om integration. Ett av budskapen från den reformerade utvecklingsavdelningen till församlingarna var: Vi ska inte stötta yrkeskategorisamlingarna, utan arbetslagstanken. Vi vill att alla ska inbjudas till konventen. Fortfarande hängde
dock dövkyrkan med som ansvar, fortfarande handikappfrågorna – och fortfarande fanns
förväntningarna från diakonerna i församlingarna. Som blev frustrerade.

fortbildningsansvaret var alltjämt stiftets ansvar.
- I början höll vi kurserna själva. Nu köper vi in en del uppdragsutbildning från universitetet. Behovet är längre kurser, mer process än produkt.
Sanna menar att det också varit viktigt att ha inspirerat diakonerna till handledning och
egen själavård.
- Kräv handledning, sa vi. Och på 90-talet var det fler diakoner än präster som hade
handledare och själavårdare. Men retreaterna som vi planerade, dom fick vi ställa in. Diakonerna prioriterade inte sig själva. Nu finns ju ”Andhämtning” och det fungerar bättre.
Diakonvigningarna var ett annat obearbetat fält. Det handlade om dräktbidrag, agendor
för vigningsgudstjänsterna, handledningen för de nyvigda. Sanna fick ta detta först, men
kunde efterhand lämna över en del på andra.
- Det tog biskopens adjunkt halva tiden att göra en agenda - så det fick han göra.
Sanna menar att det också varit lätt att driva igenom betald praktik för alla fyra profilerna, dräktbidrag och handledning.
- Det har varit lätt att jobba för jämställdhet i Linköpings stift när det gäller lika villkor
mellan profilerna. Men det fanns inte från början.
Och de första diakonvigningarna, det är kyrkohistoria och ett kapitel för sig.
- Vi har gjort på alla möjliga sätt…

det nya milleniet
Med nya kyrkoordningen drog församlingsinstruktionsarbetet igång. I det har i stort sett
varje församling en kontaktperson på stiftskansliet.
- Här har vi arbetet två och två. Att inte jobba ensam säkrar kvaliteten.
I databasen noterar man vem som har kontakt med vilken församling och vad som är
gjort.
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- På så sätt har vi fått redskap att bättre kunna jobba som ett stiftskansli.
I arbetet med en församling möter kontaktpersonerna kyrkoråd och medarbetare flera
gånger under en termin. I början handlade det om att föredra kyrkoordningen och introducera det kommande arbetet med instruktionen.
- Jag kände att det inte är min specialistkompetens, utan jag läste in det, och föredrog
det. Där kom jag till en gräns.
- Är jag bra på detta? Det är fackmässigt jätteknepigt. Vi har fått utbildning om kyrkorätten. Men med socionomutbildning och som diakon är min specialistkompetens en
annan, och det är den vill jag använda.
Det diakonala utvecklingsarbetet ska kopplas till församlingsinstruktionsarbetet - eller
biskopsvisitationerna.
- Men det blir ingen fördjupning, ingen långsiktighet. Det diakonala ansvaret kommer
man inte in på, annat än mycket generellt. Det blir inte en utveckling av det professionella
diakonala arbetet.
Utvecklingsavdelningen vill gärna göra tydligt definierade saker tillsammans med församlingarna. Och man får vissa beställningar.
- Vi gjorde till exempel ett uppdragsprojekt i Risinge, för att hitta ”mellanledarna” när
diakonerna inte räckte till för de många frivilliga medarbetarna. Vi engagerade Bräcke och
marknadsförde frivilligarbetet. Men det lyckades inte.
Rekryteringsansvaret och antagningsförfarandet blev enligt den nya kyrkoordningen stiftets. Rekryteringsgruppen för de fyra utbildningsprofilerna la mycket krut på det. Men en
dag kom Bosse. ”Jag tycker att du bara ska ha rekryteringen – du går in i väggen annars.”
- Och det var en så´n befrielse! Bort med mycket av det arbete som jag kände som dåligt
samvete, det jag inte hann.
- Men innan det hade han som chef varit lika dålig som jag på att stryka, ”Det var ju
viktigt”,…och det.” Nu har vi hittat ett bra sätt att jobba: 50% rekrytering, 50% församlingsinstruktioner, biskopsvisitationer, fortbildningsfrågor.

rekrytering och yttranden
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- Och så skriver jag yttranden över sökande till diakontjänster. Terese Landin, juristen,
lägger alla sökande på bordet. Och så gör jag en teoretisk bedömning. Det är bra för vi får
en överblick över tjänster och sökande. Ibland skickar Terese tillbaks frågan till församlingen: ”Vi kan inte yttra oss över denna tjänst för det står inte vad ni vill ha”.
Sanna har också utvecklat ett mentorskap för blivande diakoner. Under något av de
minst två år som går från att man antas som diakonkandidat till att man börjar på pro-

filutbildningen kan man få en mentor. Denna kontakt, en församlingsdiakon, får man
behålla ett år efter vigning.
Men rekryteringsarbetet är tröttsamt.
- …tröttsamt med alla oklarheter, det otydligt fördelade ansvaret mellan nationell nivå
och stiften, och stiften som gör olika. Det är frustrerande att jobba som tjänsteman, man
blir så mycket handläggare. Det roliga är samtalen med kandidaterna.
- Det är spännande, och svårt, att bedöma andra människor.

får man vara nöjd?
Sanna svarar snabbt:
- Jag är nöjd med att vi har fört många samtal om diakoni med många människor, inte
bara diakoner.
- Jag är nöjd med vår kontakt i början med diakonerna, vi lyssnade mycket.
- Vi har drivit det här med tjänster mycket hårt och det har blivit mycket nya tjänster.
- Vi har tänkt mycket i processtermer hela tiden.
Sanna nämner också metodutveckling, kring uppbyggnad av frivilligarbete, och att
få till samtalen om diakoni i församlingarna. Hon menar sig vara nöjd med att man
fångade upp nästan alla diakoniassistenter i den halvfartsutbildning som genomfördes i
mitten av nittiotalet. ”Ganska nöjd”, nej ”riktigt nöjd”, får betyget bli över studieresor,
arrangemanget Diakonins dag, inspirationsdagar och det ekumeniska diakonala arbetet i
Linköpings stad.
- Diakoni finns nu på dagordningen.
Så även internt; det är snart lika villkor för de fyra profilerna.
- Inspirerande har också varit arbetet i arbetslaget med att se varandras kompetens, samspelet och arbetet med värderingar man gjort i rekryteringsgruppen.
Men förändringen av utvecklingsavdelningens arbetssätt, med sina positiva följder, har
också medfört frustration.
- När halva stiftsdiakontjänsten gick till rekryteringsarbete och stiftsadjunkturen försvann efter 2000 blev det ett jättebrott i den utvecklingsprocess som vi stod i, och som det
var mycket fart i.
- … och sedan dess har jag känt bristen att inte möta diakonerna kontinuerligt. Jag är
inte uppdaterad på det medvetna sätt jag var från början. Diakonal utveckling har jag inte
jobbat med de senaste åren, inte såsom jag tänker mig det.
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yrkesmässig utveckling
Sanna kom till stiftstjänsten från församlingstjänst i Kärna pastorat, efter att tidigare vikarierat som studierektor på Ersta. Stiftsarbetet har, menar hon, befäst identitet och stärkt
självkänsla.
- Att få förtroende att göra saker man aldrig gjort, det har väckt kreativiteten.
Att lära sig kyrkan som organisation och greppa mer av det formella innebär också
makt. Man vet vart man ska vända sig.
- Det gäller att nyttja makten på rätt sätt, reflekterar Sanna.
Från en stiftsdiakonposition är det möjligt att påverka. Man har ingångar som man kan
nyttja.
Det har också funnits tid för gemensam reflektion.
- Och det lär man sig oerhört på. Det sätter sig i yrkesidentiteten. Jag är trygg i det karitativa. I mötet med andra yrkeskategorier blir man tydlig.
Att driva och hävda saker har gått bra.
- Men jag har inte drivit frågorna om diakonatet som det primära, utan diakoni. Det var
ett medvetet val.
- Det har inte varit svårt att vara motvalls, att ifrågasätta. Jobbigt har det blivit i de
konflikter som ligger i arbetet. Att exempelvis vara delaktig i ett nej till sökande i antagningsförfarandet.

framgångsmått
När vet man om man har gjort ett bra jobb?
- Dels vet man det när man får kritik. Att folk talar om. Och jag hoppas att folk gör
det. Vi har personliga relationer till många, det har vi. Vi får positiv och negativ feedback,
också skrivna utvärderingar och det är ett sätt att veta.
- Sedan är det vad man själv upplever. I och med att vi ofta är två så kan vi mycket prata
med varandra hur vi upplever saker och ting. Stämmer av med varandra: ”det där kändes
bra”, ”det där gick helknäppt”.
- Och när det blir efterfrågan. När man har haft någonting och det sprider sig och fler vill
vara med om det.
- Det är ett mått på framgång när många anmäler sig till fempoängskurs i socialt arbete.
Att vi har kurser som rör verkliga behov. Att vi lyssnar in och prickar rätt.
- Det är framgångsmått när man ser att någonting växer av det man varit med om; att
inspirera till att folk går vidare på hemmaplan.
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- Att se folk lysa upp. Det är en tyst kunskap där man ser att: ”mmm, det här var bra
för de här människorna”. Man kan pejla av om det varit en kurs där det har blivit något.
Alltså sekundärvinster: att dom har hittat varandra, eller dom har blivit sedda, eller dom
fått tag i nå´t som är viktigt för den fortsatta yrkesutövningen. Det där är svårt att sätta
fingret på. Men man kan känna av det, tycker jag: ”det här har varit bra”. Folk åker styrkta
härifrån.
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”En nätverksbyggare
av rang”
- intervju med ULLA-BRITA RAGNARSDOTTER,
diakon i Skäggetorps församling
stig linde

Ulla-Brita Ragnarsdotter missiverades från Ersta till Linköpings domkyrkoförsamling och
började där 1 september 1966. Befattningen var en församlingstjänst ”med sjukvård”,
vilket var skälet till den sjukvårdsutbildade diakonissans placering. Församlingen hade en
överenskommelse med Ersta som skulle förse Linköping med diakonissor. Domprosten
Helge Brattgård satte den nya diakonissan att tillsammans med en av komministrarna
bygga upp småkyrkodistriktet Skäggetorp. Med sin första bostad och expedition på
Vasavägen i centrala Linköping började Ulla-Brita arbeta med såromläggningar, dagliga insulininjektioner och söndagsskola ute i Skäggetorp. För det sistnämnda fick man använda
de uppställda ingenjörsbarackerna.
- Dom hade nakna kvinnor på väggarna, men det fick dom plocka ner till helgerna!

cykelstall och söndagsbad
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Fastighetsbolagets intendent bad församlingen att fira julotta på Skäggetorps centrums
innetorg, och hotellet bjöd på juldagsmorgonkaffe. En gång i månaden firade man högmässa i Nygårdsskolans aula. Hemsjukvården tog med tiden över insulinsprutorna och
församlingen skaffade en källarkyrka i ett cykelförråd i en hyreskasern under Stiglötsgatan
14. ”Herren är i sitt heliga cykelstall” sjöng en av körsångarna och det gällde att stänga till
golvbrunnen så att inte avloppsvattnet flöt upp i Birgittakapellet. Lagom till högmässotid
började det susa ordentligt i rören då folk vaknat till och tog sitt söndagsbad.
Med tiden så flyttade Ulla-Brita ut till Skäggetorps gamla mangårdsbyggnad där hon bodde på övervåningen. Nedervåningen rymde
församlingsverksamhet, och råttor.
- Där hade jag barnkör och flickkören hade läger hos mig.
Men äldrearbetet och missbrukarna inne i Linköping och missionsarbetet ute i Skäggetorp, det blev för mycket. När Ulla-Brita sa ifrån
arbetade domprosten Ingebrand fram en ny diakonbefattning för innerstaden och för missbruksarbetet organiserades den nya stadsmissionen
(1972).

- kan vi flytta ihop?
Frågan kom från domkyrkoadjunkten Bo Rosengren som hade fått fatt på en tvåa i Skäggetorps centrum.
- Där hade vi var sin expedition, och i köket var våra första medarbetarsamlingar. Det
var Bosse, Göte Svensson som var vaktmästare, musikern Christer Sundstrand och jag.
Ulla-Brita och Bo gick runt med blommor och informationslappar till nyinflyttade.
Alla tog inte emot.
- Vad förväntar du dig om jag tar emot blomman? frågade en misstänksam röst.
- Jag tycker det är trevligt om du kommer till kyrkan, svarade Ulla-Brita, men det
bestämmer du själv!
- Tack, då tar jag emot den.

kyrkan i det som är
- Det var inget nio-till-fem-arbete, konstaterar Ulla-Brita. Flickkören tog Christer över
1975, men barnkören hade jag kvar till 1997. Och så var det syförening, pensionärsträffar, de äldre, samverkan med stadsmissionen, barntimmar, miniorer, juniorer, söndagsskola, personliga besök och kriskontakterna.
- Jag hade kravet på mig att ställa upp. Barnkören och jag gick runt och sjöng in julen
för alla över sjuttio år, det var nittio hem. Barnen var nöjda, de fick pepparkakor och
godis. Det var viktigt att göra så, att visa, att kyrkan finns i det som är…
- Så jag fortsatte med det även när kyrkan byggts.
Kyrkbygget påbörjades 1973 med rivningen av det gamla huset. Ulla-Brita fick frågan om
hon ville ha vaktmästarbostaden i kyrkan.
- Nej, jag vill kunna gå hem. Så jag skaffade en tvåa i centrum, och har bott mitt i
smeten sedan dess.
Skäggetorps kyrka invigdes 1975. Birgittakretsen, som bildades 1969 i cykelkällaren av
femton kvinnor och några män, hade arbetat för den kommande småkyrkans prydande.
Det blev nattvardssilvret, skrudar, mattor och servetter.
- Idag har Birgittakretsen hjärtat öppet för världen, via Lutherhjälpen och SKM, men
också för stadsmissionen och församlingens diakoni.

”Ulla-Brita
a-Brita har alltid varit
arit en
praktisk
raktisk människa och
ch orädd.
oräd
Jag tror knappast något kunde
förskräcka henne, och hon hade
insyn hos åtskilliga familjer. Hon
var på det sättet också en stort
stöd också för mig som präst.
Hon var redan då, fast ordet inte
var särskilt mycket i bruk, en
nätverksbyggare av rang”
Bo Rosengren, domkyrkoadjunkt
1973-1976 med placering i
Skäggetorp

arbetslaget växer
Nu blev det Ulla-Brittas sak att rekrytera barntimmeledare.
- Jag tänkte efter vilka jag träffat genom åren, och ringde. ”Nej, det kan jag inte”, sa
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dom. ”Jo, det kan du” sa jag. Efteråt sa någon att ”Jag
hade tänkt säga nej, men när jag hade lagt på luren hade
jag sagt ja.”
Nya befattningar tillkom. Från 1972 fanns en församlingsassistent och runt 1975 tog en barnkonsulenttjänst
över barntimmarna. En husmorstjänst omvandlades på
90-talet till diakoniassistent.
- Det var viktigt att diakoniassistentbefattningarna fick
egna uppgifter, det var inte bra om dom blev en piga åt
diakonissan.

förbönen växer
Linköpings Skäggetorps församling avknoppades från domkyrkoförsamlingen 1989 och
är sedan 2002 ett enförsamlingspastorat. Ulla-Brita har också varit kyrkorådsledamot, för
”Kyrkan I Centrum”, KIC. Innehållet i de olika partiernas kyrkopolitik är ganska likvärdigt, konstaterar Ulla-Brita. Alla vill arbeta för en bra kyrka. Man har t.ex. inga partigruppsmöten före kyrkorådssammanträdena i Skäggetorp.
Kyrkorådet frågade ut Ulla-Brita om diakoni.
- Jag sa att jag går runt till alla, och möter dom där dom står. Och jag slår inte Bibeln i
huvudet på folk. Jag är diakonissa i hela kristenheten, även om det är här jag ska vara.
Jag har arbetat för att människorna ska känna sig välkomna här. Alla nationaliteter.
- Med åren har förbönen vuxit. Det känns i atmosfären i huset. Och vi försöker prata
med varandra. Det är som man sjunger; Blott i det öppna har du en möjlighet.

mitt liv i mässan
Ulla-Brita berättar också om en annan psalm som följt henne: ”Jesus från Nasaret går här
fram”. Någon sa till henne en gång: ”När du går ut i din församling till dina besök är Jesus
före dig”.
- Jag minns inför en jul, ett hembesök hos en deprimerad kvinna. Jag kände så tydligt,
det var en till som satt där tillsammans med oss.
- Jag står stadigt på Svenska kyrkans golv, säger Ulla-Brita. Jag kan vara både deppig och
ledsen, men jag är så rik; min gudstro och mitt liv i mässan. Det är viktigt ute på fältet,
när man står ansikte mot ansikte. När det varit jobbigt, då känner jag mitt uppdrag, och
mitt i bedrövelsen en oändlig vila.
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- Jag mötte en bagare som är med i en frikyrka. Han skämtade med mig. ” Jag som
bakar så mycket gott – och du som gör så mycket gott”.

ledarskap, också att avveckla
- Jag kan vara ganska så dominerande. Jag tar plats i rummet, jag är tydlig och hörs.
”Du vet vad du vill – men du lyssnar” var det en som sa till mig.
- Vi har ju en stor frivilliggrupp här. Jag brukar säga till dom att ”det är ni som säger
vad ni ska göra. Jag påstår en massa saker, lämnar förslag, men det är ni som ska känna
det bra”.
- Jag är noga med det. De fick en ikon till jul, och ett påskkort med blomstercheck, vi
visar tydligt uppskattning.
I församlingens verksamhetsuppföljning för 2003 noteras att ”Ljusstöpningen har lagts
ned, eftersom verksamheten i kyrkan ökat så mycket att det inte finns vare sig tid eller
ork”.
Ulla-Brita berättar att ljusstöpningen inför jul var en tradition som hon tog över till
Skäggetorp från domkyrkoförsamlingen. Ljusen fick barngruppernas familjer, de äldre,
alla frivilliga och anställda medarbetare som en julhälsning från församlingen. Man
stöpte som mest 3000 ljus på tre dagar, Ulla-Brita skötte smältningen.
- Jag har alltid startat klockan fyra på morgonen så jag var halvt medvetslös när jag
gick hem på kvällen. Och det tycker inte Gud om. Så jag tänkte en kväll, ska detta
fortsätta? Jag kände bara – en bönhörelse tror jag – jag var mogen att säga nej. Och det
tyckte Lillemor [kyrkoherde] var klokt. Så nu är det slut!
- När jag varit så här länge i församlingen, får jag inte vara en motsträvig människa.
Nej, Ulla-Brita är inte motsträvig så att hon motsätter sig förändringar, kanske snarare
någon som kan ta konflikter för att åstadkomma förändringar. Med de psykiskt sjukas
situation för ögonen gjorde hon och en kollega en utredning om vilken psykvård som
bedrivs i Linköping, vilket visade sig vara beklämmande. Ulla-Brita kan berätta om hur
en avdelning i princip skrivit ut en patient till Skäggetorps kyrka. Det var till julfirandet
så det fanns mycket att sätta i händerna och många människor att prata med, så det
gick bra. När Ulla-Brita satt i Ersta diakonissråd kom en gång en motion från några
stockholmsdiakonissor om att få bära den gröna skjortan, något som inte var accepterat
vid den tiden.
- Så jag hade på mig den gröna skjortan när jag åkte dit! Jag berättade att rundkragen
är en hjälp när man ringer på hos folk, den är bra att ha i vardagsarbetet. Först kollade
dom in mig, men sedan ändrade dom sig, allihop.

Jag tror att för många är UllaBrita kyrkan i Skäggetorp. Hon
var med från början, hon är den
som stannat kvar, hon är den
som delat både vardag och helg
med människorna i området
och hon är inte minst den som
ibland tagit strid för ett bättre
liv i stadsdelen. Skäggetorps
kyrka är en viktig mötesplats och
en verksamhet att räkna med i
det dagliga livet inte minst på
grund av henne. I församlingen
bor många som lever i vad vi
kallar utsatthet och i målarbetet
i början av 90-talet fick vi stöd
och mandat att satsa på de här
grupperna. Jag tror det var en
befrielse för Ulla-Brita och en
bekräftelse på att hennes arbete
var viktigt. Hon blev bekräftad
men jag tror att hon kände att
människorna ”därute” i området
också blev det.
Bengt Hensing, komminister och
kyrkoherde i Skäggetorp 1991 - 1997
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märkliga kläder
Församlingen är både kyrkoråd,
personal och så den här stora
församlingskärnan med frivilliga,
men också sådana som bara
kommer och går i gudstjänst.
Dom frivilliga är kanske också
kyrkoråd, eller gudstjänstbesökare
eller kyrkvärdar. Men kärnan är
ju Ulla-Britta, det kommer man
aldrig ifrån. Hon är ju den som
på många sätt sätter agendan
för hur en församling ändå ska
tänka. Det är inte alltid hon
ens säger det, men någonstans
finns det i hennes sätt att bedriva
verksamhet. Och hon har ju
också varit med från första början. Hennes sätt att koppla ihop
historia och nutid och ändå inte
bli bromskloss utan se möjligheter
och utveckling. Det är hennes
sätt att bemöta människor, hennes självklara sätt med öppenhet,
tjänstvillighet, hela hennes
person. Det är ideologi, liksom
hennes sätt att vara och se på
sitt arbete. Det kanske hon inte
skulle hålla med om själv att hon
så mycket sätter agendan, men
det är min bild. Det är spännande att vara i en församling
där diakonin är i centrum och
inte teologin
Elisabeth Roos, församlingspedagog i
Skäggetorp sedan 2002
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- Jag växte upp i en gammalkyrklig bygd, i Sparlösa socken på Vara-slätten. Gudstjänsterna var ju inte så roliga, men jag njöt av att sjunga psalmer – det var det jag upplevde! Det fanns en diakonissa där, jag tyckte hon hade märkliga kläder. Min pappa
tänkte: ”Ska du bli det där?” Jag fick tips om att det fanns en sjuksköterskeskola på
Ersta. När jag kom dit och gick in genom porten minns jag att det var så tyst. Jag gick
in, och läste det som stod: ”Tjäna Herren med glädje”. ”Nja, jag vet inte det…”, så
tänkte jag.
- Mitt liv var mer ett oskrivet blad. Men jag hade mina funderingar. När jag tjänstgjorde som sjukvårdsbiträde på sjukhuset så föddes i mig tanken om ”händernas ämbete”. När jag till sist sökte in till diakonisskursen så minns jag att de andra predikade
om sin kallelse. Jag kunde inte uttrycka det så. När man blev provsyster så fick man
välja ett bibelord. De andras var så trosvissa. Mitt blev: Skapa i mig Gud ett rent
hjärta och giv mig på nytt en frimodig ande.
- Men min kallelse har lett mig fram till det som idag känns fullkomligt rätt.

från överhet till tjänande
Ulla-Brita Ragnarsdotters berättelse om sin tjänst i Skäggetorps församling är också en
berättelse om Svenska kyrkan. Från städernas katedraler ut till de uppbyggda förorterna, först i baracker och källare. När man inte har en medeltida stenkyrka att luta
sig mot måste man gestalta kyrkan på ett nytt sätt. Hur kan man visa, som Ulla-Brita
sa, ”att kyrkan finns i det som är”? 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”. Församlingen har
som övergripande mål att Skäggetorps kyrka ska vara en mötesplats och kraftkälla för
församlingsborna.
- Det har varit en fördel, under alla år jag jobbat, att från Svenska kyrkan får man gå
ut till alla, menar Ulla-Brita Ragnarsdotter.
Församlingens arbetsidé är att vara en vardagskyrka, ”…som bidrar till att människor klarar av sin vardag” (ur församlingsinstruktionen). Detta avspeglar också
villkoren för samhällets institutioner. Från överhet till service, skulle man kunna säga.
Det påverkar även sättet att kommunicera inom församlingen. Förändringen från en
hierarkisk kultur illustreras väl av följande anekdot. Ulla-Britta Ragnarsdotter berättar från den tid då Skäggetorp fortfarande var en del av domkyrkoförsamlingen, att
hon som diakonissa med emfas hävdande Skäggetorps behov av resurser när budgeten
skulle fördelas.

- Dom visste att behoven var stora här, men domkyrkan tyckte dom var viktigare!
Detta uppväckte tydligen vissa styrandes irritation. En dag inkallades hennes arbetsledare, domkyrkokomministern, till kyrkorådet där han uppmanades att sätta den uppstudsiga
diakonissan på plats! En församlingsorganisation som i dagens Skäggetorp uppvisar föga av
orderdisciplin och regelstyrning. Snarare ser vi ett tydligt samverkansperspektiv, uppgiftsrelaterad styrning, bland annat genom projekt, och en tydlig arbetslagstanke.
- Jag har alltid jobbat för helheten, menar Ulla-Brita.
I februari 2006 går hon i pension, men den diakon som ska efterträda henne är redan
rekryterad.
- Kyrkorådet har sagt att vi ska gå parallellt i ett drygt år. Dom har värdesatt vad jag har
gjort.
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Skriv – och reflektera!
- anteckningar från det diakonala arbetets vardag

Sex diakoner möttes en måndagseftermiddag i månaden och reflekterade över sitt arbete. Ett
sätt att göra det är att skriva dagbok, och sedan fundera tillsammans över vad som görs, vad
som händer, vad är det som styr, vilken är min roll i det som sker och vad kan jag lära? Här
återges tre diakoners anteckningar från en helt vanlig februaridag.

DAGBOK den 3 februari
08.27 Kommer lite väl sent. Måste fixa fika inför mötet med elevvården. Dom kommer samtidigt som jag. Det gör inget. Mötet håller på dryga timman och vi pratar om hur
dom har det på skolorna, om olika satsningar som ska göras, om vad vi kan vara med i. Vi
diskuterar mitt brev till skolan om att reflektera över att ha fattiga elever och hur vi tänker
på och uttalar oss om pengar. Bra möte.

10.00 Samrådsmöte. Fortsätter ungefär där vi slutade med elevvården fast med en socialsekreterare och en församlingspedagog inblandade också. Vi vill samarbeta kring det här
med föräldrastöd. Det dyker upp massor med bra idéer. Jag ska skriva ett förslag och maila
till alla inblandade så får vi se hur vi går vidare. Jag tänker mig en temakväll i månaden
med olika ämnen som kan engagera föräldrar. Helst vill vi nå från åk 5 och upp till och
med 9:an. Är glad efter mötet. Känner att vi styr rätt i den här frågan och att den också
landar i andra tankar och visioner vi bär med oss just nu. Bland annat vår längtan att nå
fler och utöka arbetet med katekumenatgrupper och frivilligarbetet.

11.15

Upp till rummet och styra om. Margareta från Kristna rådet har lämnat meddelande och vill veta något som jag inte riktigt fattar. Skrivbordet är rörigt och jag behöver
komma igång med att formulera några brev till storutskick. Blir avbruten av lite annat
men får ordning på tankarna i alla fall.

11.50

Äter lunch (medhavd) men försöker hålla nere tiden så jag kan unna mig att åka
och titta på lägenhet i eftermiddag.

12.20 Går ner i kyrkan och tittar hur de gjort i ordning inför den begravning som ska
vara där. Vi har ju nästan aldrig begravningar i den här kyrkan. Det är jättefint. Alla anhöriga som börjar komma ser sig om och tycker det är vackert och ombonat.
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Går upp och skickar diverse mail och går igenom min egen lista. Har fått kursinbjudan till
nätverksarbete med föräldrainriktning den 11/4. Ska gå på det. Kul med samverkanskurser! Passar också bra med mina tankar om temakvällar.
Kollar i kartan inför hembesöket jag ska vara på kl. 14.00. Det är knöligt att hitta i det
här området. Nybesök som är remitterat från psykiatrin. Jag vet inte vad det handlar om.
Får se om det är något jag kan göra för den här kvinnan. Ringer för säkerhets skull till
familjen och kollar om dom räknar med att få dit mig. Det gör dom.

13.40

Knallar iväg till hembesöket. Hittar nästan på en gång!!!! Det blir ett djupt och
gripande samtal med en kvinna som är i stor själslig nöd. Bland annat. Hennes gubbe är
med och avbryter lite väl mycket. Det visar sig att han också känner sig utsatt och mår dåligt. Stackars människor. Jag ska tillbaka men föreslår att jag får ta med mig någon av våra
frivilliga. Det går bra. Jag skulle vilja hjälpa den här kvinnan in i en gemenskap. Hon har
ingen gemenskap alls sedan hon fick sin hjärtinfarkt för mer än ett år sedan. Hon längtar
efter en kristen församling.

15.10

På väg tillbaka till expeditionen ringer jag Margareta som undrar om vi ska ha
sammanträde även om alla inte kan vara med. Det tycker jag och vi spikar den tid vi redan
spikat. Väl tillbaka på kontoret är det snart fikadax så det blir inte så mycket mer gjort. Jag
packar ihop mina grejer och ger mig iväg till kvartssamtal. Hinner ner till kyrkan först och
tänder ett ljus för kvinnan från hembesöket. Lovade henne det.

summering av dagen:
Har hunnit nästan det jag behövde utom alla små lappar som ligger på bordet med telefonnummer och annat. Det tar jag imorgon för då har jag inget inbokat. Är uppfylld av
både det jag hann uppfatta från förberedelserna av begravningsgudstjänsten och av hembesöket. Att få börja leta vägar för vuxenarbetet känns ytterst viktigt och spännande. Jag tror
det passar mig. Framförallt tror jag att det är läge för detta just nu. Vi har öppna dörrar
omkring oss som vi måste använda. Kan knappt vänta tills jag får börja med planeringen
av programmet.
En dag som blev lite kort men mycket intensiv och fylld av möten med nya ansikten
som gav olika effekter. En bra dag. Upplyftande och uppiggande.
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DAGBOK tisdagen 3 februari
God morgon eller ska vi säga go´ förmiddag. Jag anländer till jobbet 10.00
Husmor och tant Greta ska till en grannkyrka och hjälpa till med lunchen för att deras
husmor är sjuk…de får åka bil dit. Här är lugnt idag. Både Ulla präst och kantor Mia är
sjuka idag.
Jag sitter vid skrivbordet, försöker komma ikapp, kvitton från julpengsutdelning. Reder
ut med kollegan, stiftet och samfälligheten vad som ska vart och om alla fick det de skulle.
Hittar den förlagda kassaboken som spökat till och med i drömmarna sista dagarna. Det
fattas ett kvitto, till samfälligheten, ett som jag tror att jag postade i mellandagarna, jag får
ordna ett nytt, jag vet ju vem som fick pengarna. Jag ringer, de lovar att komma in i kväll.
Bokar lokalen och brödet till nästa Dagledigträff som ska ligga på ett av servicehusen.
Musik, hur ska jag göra med det?
Jag borde trycka upp terminsprogrammet …
Anmäler diakonigruppen till ”Frivillig” inspirationsdagen på Vårdnäs.
Lasse blir glad och nöjd, nu vet vi att den blir av.
Läser protokoll från Karnevalsgruppen som jag ingår i, men vars möten jag missat.
Vad är det jag ska göra, förbereda? Det tar vi inte i dag….
Anmäler Katekumengruppen till Karnevalen.
Vår vaktmästare och praktikanten kommer och frågar om möblering av personalrummet,
vi måste prova att flytta soffan, den stjäl värmen från elementen, jag föreslår och de provar,
smidigt va’.
Försöker få tag på ett par, som sökt mig, de svarar inte.
Pratar med en arbetskamrat som behöver en pratstund, lite kollegialt stöd.
Går till lunch med en troligen blivande diakon, ett privat men lite ”jobb” samtal.
Ska på hembesök kl 14, ett flyktingpar, men ingen hemma, varför?
Hade vi inte bestämt, jag går tillbaka till jobbet, försöker igen senare..
Får in fler anmälningar ... sista dagen imorgon och jag är ledig då men nu sparar jag det
och skickar dem innan jag går hem ikväll.
Jag fortsätter att ringa flyktingparet…… nu är de hemma. Jag går…. klockan är 15.25
På vägen ut ur kyrkan träffar jag de som hjälpt till med lunchen, nöjda och med lite ny
inspiration till våra egna luncher.
Familjen jag besöker, ett ungt par, lever i någon slags utdragen livskris, i väntan på besked
om asyl, fångade i vårt system med blanketter, tillstånd, handläggares semester, regler om
skola för invandrare,(de är jätteduktiga på svenska efter så kort tid i Sverige)
De skulle så gärna vilja jobba, göra rätt för sig, tjäna egna pengar. Kvinnan har börjat gå
till kurator, så bra, äntligen, men han vill inte. De bor hos en släkting som är svensk med62

borgare, skild, med en jobbig utbildningssituation, studielån, skulder, ett barn, vårdnadstvist med den svenskfödde fadern, problem med soc.tanten, med hyran och dessutom en
skuld.
Vi pratar om livet. Vi skrattar och gråter jag lyssnar och masserar axlarna. Innan jag går
ber vi, korstecken i pannan. -Hej då kom snart igen.
Åter…ca 17.00 fyller i Katekumenatgruppens tider i kyrkans kalender, efter påtryckning
från vaktis.
Två samtal på svararen – en kollega vill ha lite skapande i en grupp för långtids sjukskrivna men jag kan inte det datumet. Får försöka ringa och hitta ett annat datum.
Det andra från en medvandare som inte var med på kursen i Oskarshamn och inte här i
tisdags ….jag ringer upp, tar en stund kring livet, katekumenatkursen, katekumengruppen
och karnevalen mm….
Nu måste jag äta lite före mässan ……hoppsan förbönen.. …sen….
Jag delade matlåda med Robert, en av våra trofasta vänner som kommer en eller ett par
gånger om dagen, han var nästan nykter och väldigt hungrig. Det blir alltid spännande
samtal med vår lille konstnär.

18.18 .. snart är det mässa, jag tar en ”gammal förbön”. Det viktigaste är tystnaden och
ljuständningen under förbönen så det är ok, tror jag.
18.30 mässan börjar, sär-ungdomsgruppen är här. Sammanlagt 30 varav en hand full är
våra trogna, de som alltid är här. En härlig enkel kvällsmässa. Våran kyrka är som gjord för
en stilla vardagsmässa.
Efter det gemensamma fikat med småprat vid borden gick alla åt var sitt håll,
vi i ungdomsgruppen ska pyssla lite idag, till alla hjärtans dag på lördag. De flesta tycker
att det är kul att göra något skapande. Det är viktigt med närvaron, uppmärksamheten,
samhörigheten. Nu har de just blivit hämtade med färdtjänst en efter en. Jag sopar upp
lite skräp, småpratar med Margaretha.
Jag får kvittot undertecknat, och läser igenom texten i dagboken, javisst ja, anmälan… och
så avslutar dagen med att skriva ner de sista orden i dagboken.

reflektion
Man upptäcker de många små sakerna man gör under en dag.
Vad är det som är mitt uppdrag den här dagen. Det som var planerat - eller
det som blev?
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en diakons dagbok tisdagen den 3 februari 2004
8.40
Går direkt till vår gemensamma morgonbön. En bra start på arbetsdagen. Idag var vi
bara tre på morgonbönen, men vad gör väl det? Under morgonkaffet droppade det in
några flera. Vi pratade om sjukvikarie för en av pedagogerna. Jag rapporterar till diakonkollegan, som gick hem tidigare igår, hur gårdagens dagledigsamling hade förlöpt.
Det var många besökare och årsmötesförhandlingarna avlöpte väl trots farhågor om
det motsatta. Vi har haft många och långa diskussioner om hur vi kan förenkla det
praktiska arbetet kring träffarna och har nu nått en bit på väg.

ca 9.30 -- Har inget direkt inbokat i almanackan. Sätter mig därför att börja skissa på min
arbetsinstruktion som måste vara klar snart. Den har legat och väntat på att PU-samtalet ska bli av, men eftersom chefen är sjukskriven måste detta ändå tas tag i snarast.
Som ganska ny på tjänsten är det inte helt enkelt att veta hur mycket som ska skrivas
men jag har i alla fall fått ihop ett underlag till instruktion som jag hoppas kan bli ett
underlag till PU-samtalet.
- Förbereder andakten till eftermiddagens besök på demensboendet. Hade tidigare
pratat igenom psalmer med kantorn så det mesta var redan klart.
- Församlingspedagogen kommer in och dryftar sina tankar kring den vakanta fritidsledartjänsten. Kanske ska man tänka nytt med tanke på de konflikter mellan
främlingsfientliga och antirasistiska strömningar som finns på den närbelägna högstadieskolan.
- Pratar en liten stund med frivilliga sopptanter som tagit en liten paus i soppkokandet. Vad skulle vi göra om vi inte hade dessa frivilliga pensionärer som varje torsdag
kommer och kokar soppa till 40-50 personer? Utan dessa damer och alla andra frivilliga skulle diakonin allt vara bra fattig.
- Telefonsamtal med geografiska utskottets ordförande som bjudit in till ett första
möte angående trygghetsarbete i stadsdelen. Som ny i församlingen ställde jag frågan
om hur det gemensamma trygghetssamarbetet i stadsdelen fungerar så jag är glad att
det äntligen är något på gång. Det känns jätteviktigt att vara med i detta arbete och
att knyta mer kontakter med samarbetspartners i området.
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11-11.40
Hembesök hos C. Han är förtidspensionär och allvarligt sjuk sedan ett drygt halvår
och därför mycket isolerad i hemmet. Vi pratar om vad som hänt sedan sist vi sågs.
Han uttrycker sorg över sjukdomen och ensamheten. Uttrycker även missnöje över
hemtjänstens arbete. Vi pratar om detta och jag föreslår att han försöker skriva upp vad
som inte fungerar och när det inte gör det, för att om möjligt vara konkret när han tar
upp sina klagomål. Erbjuder mig också att stötta honom i kontakten med hemtjänsten
om han vill det. Jag har kommit överens med C att besöka honom ungefär en gång
per vecka.
C uppskattar mina besök. Han har inte uttryckt några direkta förväntningar på mig
mer än att jag besöker honom regelbundet. Kanske är det just det som är viktigast
– att finnas där. Att någon som vill lyssnar en stund till tankarna kring hur livet blev,
av både glädje och sorg.

11.45
Lunchandakt i kyrkan. Idag var det kollegans uppgift att ansvara för andakten.

12-13
Sopplunch. Det kommer alltid många, flest äldre men även några yngre. En stunds gemenskap över lite mat innebär alltid goda samtal. Sopplunchen är absolut en viktig mötesplats.
En församlingsbo tittar in efter lunch. Hon har önskemål om att ordna en mötesplats
för sysugna nypensionärer. Roligt med ett initiativ som säkert är genomförbart. Jag
lovar att kolla vidare hur detta kan realiseras i våra lokaler.

13.30-14.15
Inbokat stödsamtal med H, förtidspensionerad person i medelåldern med psykisk
problematik. Samtalen har pågått en tid med ca 3 veckors intervall. H bestämmer vad
han vill ta upp varje gång. Idag handlar samtalet framföra allt om relationsproblem. Vi
har vid flera tillfällen under vår kontakt pratat om vilka förväntningar och behov han
har i kontakten med mig och jag har försökt att klargöra vad jag kan hjälpa till med.
Det har varit viktigt att vara tydlig i vilken roll jag har och att hänvisa vidare till annan
hjälp när det behövs. Han har flera gånger uttryckt behovet att ha mig som ”ventil”
och någon som peppar honom.
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14.45
Går till demensboendet tillsammans med kantor och en frivillig där vi har en liten
sångandakt under en dryg halvtimme. Samlingen är rörig. De boende kommer och
går och småpratar mest hela tiden. Vårt syfte med sångandakterna är att från kyrkan
regelbundet vara närvarande på demensboendet. Våra besök uppskattas varje gång
och vi märker att om inget annat går fram så fungerar det bra med de gamla välkända
psalmerna som de flesta känner igen. Idag hinner vi inte stanna kvar så lång stund
eftersom kantorn har en kör som väntar och jag ett besök. Måste tänka på att vi har
lite mer tid till nästa gång.

15.40
F sitter och väntar på mig när jag kommer tillbaka till församlingsgården. Hon är
nyanländ flykting och sfi-elev. Vi har kommit överens om att träffas några gånger för
att prata om hennes framtida yrkesval. Idag handlade vårt samtal framför allt om hur
Sverige fungerar och vilken lagstiftning som reglerar socialt arbete. Vi kom också in
på kyrkans separation från staten och diakonens arbetsområden. Vårt samtal handlar
också om att jämföra svenska förhållanden med F´s tidigare erfarenheter från arbetslivet i hennes hemland. Kontakten med F är mycket positiv och detta är väl också
diakoni – att vara med och vägleda en ny svensk in i det svenska samhället.

mellan 17-18
har jag telefontid. Idag var det inga samtal så det blev god tid att läsa lite innan arbetsdagen var slut och det var dags att åka hem.

sammanfattning:
När jag sammanfattar dagen blev den nog ungefär som planerat. Tänker på alla de olika
mötena som blivit idag. Alla lunchgästerna som glatt återkommer varje vecka och den
härliga gemenskap som ”sopptanterna” har i köket. Jag tänker också på pensionärerna på
demensboendet som alla har ett långt liv bakom sig men som nu lever i sin lilla begränsade
värld. De flesta verkar ändå må bra och jag tror att vi har fått vara med och förgyllt en
liten stund av deras dag idag. Jag tänker också på ensamheten som så många människor
lever i. Särskilt tänker jag på C som kämpar ensam med sin svåra sjukdom och de få glädjeämnen i livet han känner nu.
Att ha fått vara medvandrare på en bit av livsvägen för dem som jag mött idag är det
som sitter kvar i mina tankar när jag åker hem.
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Forskningscirkeln är en
form för kollektivt lärande
Dagboksanteckningarna och reflektionen över dessa gjordes inom ramen för en s.k. forskningscirkel. Vad är det? Här följer några definitioner, följt av deltagarnas tankar vid summeringen
av cirkeln.

forskningscirkeln är en form för kollektivt lärande.
- Vi har inte valt ett tema, utan vår verklighet. Forskning kring en speciell sak kan vara
svårt att relatera till. Eftersom vi i forskningscirkeln har liknande erfarenheter så blir
det intressant att lyssna till varandra.
- Det här är avancerat, när folk som kan någonting sätter sig tillsammans!

forskningscirkeln är inte forskningsinformation.
- Att det blev utifrån våra egna frågor, utifrån vårt eget arbete, gav samtalet aktualitet.
Det är det som skiljer det här från en kurs.
- Koppla in teorierna, fördjupa reflektionen om det vi gör i vardagen.
- Nästan som handledning.

forskningscirkeln är inte traditionell utbildning i meningen
subjekt-objektförhållande där någon utbildar andra.
- Forskningscirkeln har för mig inneburit två saker: tid för reflektion - att finna den,
att avdela tiden och rummet - och en skärningspunkt mellan teori och praktik.
- Reflektion är det stora värdet. Mer och mer frågor dyker upp, i positiv bemärkelse:
att kunna formulera mer och mer om sitt arbete och arbetslaget. Det låter väldigt
abstrakt, jag skulle inte kunna gå till en handledare och säga den och den frågan, men
frågor har ”simmat upp”.
- Tänkte mer att jag skulle prestera. Bra att koppla teori och praktik, först praktik,
sedan teori, eller omvänt. Man märker att vi har mycket gemensamt. Gruppen har
känts trygg. Att lyfta sig själv från sin vardag, se strukturer och sammanhang.
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- Att läsa i små doser, mitt under pågående arbete, är speciellt. Det blir en speciell
spegling, utifrån vad jag gör just nu. Annars läser man teori för sig.
- Jag har infört en bra grej: inläsning hemma. OK för kyrkoherden.

forskningscirkel är inte forskning.
- Forskning är ett starkt ord, det låter som om man ska skriva en avhandling.
Ordet skrämde mig.
- Kan man kalla det: ”Forskningscirkel – reflektion kring diakonalt arbete”?

det är den lärande arbetsformen och den kunskapsproducerande
processen som står i centrum.
- Frustrerande första gångerna, jag visste inte vad som förväntades. Nu efteråt är jag
tacksam att det inte var så klart.
- Forskningscirkeln är ju ingen engångsgrej som ett seminarium är. Där är man med
och går hem sedan, men här är det ett innötningstankesätt under ett år, något pågående.
- Man kan inte vara på jobbet och reflektera. Jag har också hittat mer struktur på mig
själv – att tänka någonannanstans.
- Lärande har det varit, jag har gått härifrån och tänkt att nu har jag lärt mig
nå´nting.
- Utgångspunkten är inte problem, som i handledning, utan varför vi gör som vi gör
i vårt arbete. Vad gör att vi gör det vi gör?
- Det har varit som handledning, men inte så problemorienterat som en handledning
kan vara.
- Att hitta ett sätt att förhålla sig till sitt arbete och sitt uppdrag.
- Fantastiskt sätt att upptäcka lusten att lära diakoni.
- Lagom stor grupp.
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- En hjälp att hålla mitt uppsatsarbete levande. Jag har blivit peppad av gruppen, och
fått bra synpunkter och fördjupningar.

ytterligare en dimension uppmärksammades, som inte är nödvändig
för forskningscirkel som princip: kollegialitet.
- Yrkesroll och professionalitet – det har varit bra för att jag har varit ny, men inte bara,
för vi måste nog alltid prata om det. Det är en luddig yrkesroll.
- Jag är ensam diakon i mitt arbetslag, här är vi alla diakoner.

Community work
– en fråga om ansvar

hannu lounela, diakon i skäggetorp,
För att människor ska få hitta sina egna svar behövs det tid. Det är genom
egna svar människor blir delaktiga och det är genom delaktighet som det
kan ske förändringar som varar. Hannu Lounela, diakon i Skäggetorp, beskriver här ett förhållningssätt för diakonalt arbete. Det engelska begreppet
”community work” översätts både till ”samhällsarbete” och ”grannskapsarbete”.
I Helsingforsförorten Siltamäki samlades ”ölgubbar” varje morgon
klockan nio utanför det lilla köpcentret när mataffären öppnades. De
köpte sig några flaskor och satt sedan på bänken och drack. Min första
kontakt med dem var när de kom till soppluncherna på församlingshemmet. Ända från början av mitt knappt treåriga arbete i den stadsdelen stannade jag
upp hos dem nästan varje dag, småpratade och lärde känna dem. Efter ett drygt år försökte
jag börja med frukost för dem på torsdagar klockan nio, så de skulle kunna göra något annat än att köpa öl det första de gjorde på mornarna. När jag frågade var ”alla” intresserade,
javisst skulle de komma! I verkligheten kom ingen, eller en. Vad jag förstod av detta var att
initiativet hade kommit från mig, inte från dem, och därför kom de inte.
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ttt
När jag fortsatte att stanna upp hos dem så började de efter drygt två år själva fråga om det
inte fanns något annat att göra än sitta där dag in och dag ut och dricka. Vi började fundera, och de kom fram till att de ville grilla och spela bangolf. Vi hjälptes åt att arrangera
detta, och flera kom. Och de fick nya idéer för vad de ville göra.
Tyvärr slutade jag jobba där i detta skede, men jag tror att något hade kommit igång
inom dem. Förhoppningsvis var det tankar på att vilja göra något annat och att faktiskt
kunna det.
Och så hade jag lärt mig en hel del: TTT - ting tar tid. Jag måste våga låta tiden gå
och orka vänta ut, lita på att det är en process som pågår och bär frukt om jag orkar vara
närvarande och stödja processen.
En annan erfarenhet i samma förort var arbetet med dagledigträffarna, där deltagarna
var vana komma och lyssna på programmet och sedan gå hem. Jag arbetade i Finlands
största församling med nio distrikt, lika många diakoner och lika många dagledigträffar.
Jag var den ende diakonen som inte hade ett färdigt terminsprogram till första träffen på
en ny termin. Istället började jag uppmuntra deltagarna att själva planera terminernas
program, tänka ut vad de ville höra om och framför allt vad de själva kunde berätta för
de andra. Så småningom höll deltagarna oftast själva andakten i början av träffen. De tog
också mer ansvar för programmet, både i planerandet i början på terminen, och i själva
utförandet. Det fanns mycket oanvänd kunskap och andra resurser i gruppen.

avvanda ta ansvar
Nya tankar innebär alltid också motstånd. Delvis kom motståndet från pensionärerna, de
var avvanda att ta ansvar. Men jag fick efter ett tag även positiv feedback. Oj vad roligt det
var en gång att blanda ihop de bord de hade suttit vid i fem, tio och kanske femton år och
nu få sitta bredvid nya bekantskaper, fast det var läskigt i början.
Motstånd kom också från flera i arbetslaget. För att kunna ha frukostarna för ”ölgubbarna” behövde husmodern lägga om sitt schema. Hon brukade duka kaffekopparna
för dagledigträffen på morgonen, dvs. frukosttiden, när träffen var samma eftermiddag.
Därför måste schemat läggas om. Och det gick ju absolut inte, för då hann hon inte.
Jag föreslog att pensionärerna själva skulle kunna duka, de kom ju mer än en halvtimme
innan deras träff började. De skulle få en uppgift och känna sig behövda. Men det gick ju
inte, sa prästen, för det var ju enda gången varje vecka de fick komma till ett dukat bord.
Det skulle vara lite festligt! Jag tror att det viktigaste var gemenskapen, att ha någon att
prata med en stund och att det skulle ha varit bra för många att få en konkret uppgift. Ett
argument mot detta var att det då måste organiseras, någon måste ta ansvaret så att det blir
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dukat. Jag tror det skulle ha räckt med att de visste att de inte kan dricka kaffe förrän det
är dukat. De skulle nog ha hjälpts åt och gjort det. Och de skulle ha fått känna sig viktiga
i att kunna hjälpa diakonen som behövde hinna med frukost för alkisarna. Men i stället
gjorde husmodern om sitt schema, så att hon med nöd och näppe hann duka.

konsument av tjänster
Jag ser att mycket av det kyrkliga arbetet förbereds och utförs av oss anställda, för församlingsborna. Vi erbjuder tjänster, olika slags tillställningar och grupper, och människor är
konsumenter av dessa.
Jag har gått min diakonutbildning på Järvenpää diakoniinstitut lite norr om Helsingfors. Utbildningen hade en inriktning på socialt arbete, och samhällsarbete i betydelsen
”community work” var starkt närvarande. Ibland används också begreppet ”grannskapsarbete”. Jag gjorde bl.a. en två månaders praktik i ”community work” i Manchester, England. Redan i början av utbildningen visste jag att jag ville inrikta mig på att arbeta utifrån
det perspektivet. Jag ville lära mej ett förhållningsätt där jag börjar i människors egna
erfarenheter och kunskaper. Jag ville inte ge färdiga svar utan istället uppmuntra människor att själva växa och hitta lösningar och utvägar, bli stärkta i detta och genom det
kunna bli helare människor, människor med självkänsla och självförtroende. Det är ju det
vi är ute efter, att människor ska kunna bli mera sig själv, våga vara sig själva, bli och vara
hela människor. I grupper kan människor bekräfta och förstärka varandra, peppa varandra.
Vi lärde oss en hel del om grupper, att hjälpa grupper att komma igång och tänka vidare.
Att arbeta med grupper är viktigt. Som ensam individ är man ganska svag och osäker,
framförallt om man på olika sätt har det svårt i livet. Om man då hittar andra människor
i samma situation kan vi förstärka, bekräfta och stödja varandra. I grupp kan människorna ta till vara olika kunskaper och det en inte vågar eller kan, kanske en annan kan ta
itu med. Ju mer marginaliserade människor och grupper är, desto mera behöver de stöd i
att komma igång och börja tro på sig själva och på varandra. Då är grupprocessen viktig,
liksom stödet åt gruppen.

en för alla…
När jag och en del andra som inriktat sig på samhällsarbete väl var diakonvigda och
kom ut i arbetslivet, märkte vi att det inte var så lätt att jobba med den inriktningen. Vi
behövde stöd av varandra. Några som blivit diakoner året innan mig hade bildat en stödgrupp som kallade sig Musketörerna. När jag började arbeta gick jag med i det närverket.
Vi träffades regelbundet 3-4 gånger per termin i tre år. Vi besökte varandras arbetsplatser
och fungerade som en handledningsgrupp för den vi var hos. Utifrån värdens beskrivning
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av sitt arbete funderade vi sedan tillsammans på hur han/hon kunde utveckla sitt arbete.
Samtidigt fick vi tankar och idéer för våra egna arbeten.
När gruppen bildades skrevs en lista med gruppens mål och visioner:
- att vara en konsultationsgrupp både för medlemmarna i gruppen och för
andra, om samhällsarbete/grannskapsarbete samt att stödja andra diakoner som
kämpar med liknande frågor
- ett forum för att dela erfarenheter och information
- att bibehålla och utveckla arbetskunskapen och få nya idéer
- internationella kontakter, t.ex. via utbyte av kolleger
- att producera finskspråkigt material om och kring ”community work”
- att i gruppen pröva på övningar innan man använder dem i arbetet
- att ge fortbildning i, och göra ”community work” känt
- att i gruppen kontinuerligt reflektera över gruppens mål och visioner
- att reflektera över kontextuell teologi
Alla dessa mål förverkligades i olika utsträckningar. Förutom handledaruppgiften, som
jag upplevde som en av de viktigaste uppgifterna nätverket hade, arrangerade vi egna
kurser (bl.a. en befrielseteologikurs), hade kontakter med facket och Kyrkans Hus (Centralen för samhälleligt arbete). Vi träffade också biskopen i Helsingfors och ärkebiskopen
i Åbo, samt hade kontakt och samarbete med Järvenpää diakoniinstitut (där de flesta av
oss hade fått sin utbildning). Vi hade också täta kontakter med ECG, (European Contact
Group on Urban Industrial Mission) och några av oss var med i seminarier i olika länder
som ECG arrangerade. Vi gav ut ett informationsblad ”Musketören” 7-8 ggr/år, som alla i
nätverket fick.

processen viktigare
I en intervju om diakoni bland arbetslösa säger en i gruppen att ”community work” inte
är en arbetsmetod utan en attityd. ”Det finns saker där resultatet är viktigt, men oftast
är själva processen det viktiga.” Hon fortsätter: ”Det väsentliga är inte hur församlingen
tjänar de arbetslösa, utan vad de arbetslösa får församlingen att göra för dem”. Eller i nästa
steg: Att församlingen stöder arbetslösa att själva ta initiativ och agera. Hon önskar att
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man i kyrkans diakoni ännu mera skulle ta med människorna som fullvärdiga aktörer, inte
som hjälpobjekt. ”Diakoniarbete är till en stor del fortfarande arbete med individer. Man
borde ännu tydligare se de samhälleliga orsakerna som ligger bakom individernas problem,
och söka sätt att påverka dessa orsaker”.
Att inte ge färdiga svar är svårt. Man behöver ge den tid och det utrymmet som behövs
för att växandet ska få äga rum. Att ge tid åt processen. Att lita på sig själv som diakon/
”community worker”. Att vänta ut. Snabba svar är svar vi ger ”uppifrån” eller ”utifrån”.
För att människor ska få hitta sina egna svar behövs det tid. Det är genom egna svar människor blir delaktiga och det är genom delaktighet som det kan ske förändringar som varar.
Delaktighet leder till mer bestående upptäckter och förändringar. Jag vill göra liknelsen
med att vara en barnmorska. Någon eller några vill göra något, samhällsarbetaren hjälper
bara till att så att människorna själva får gjort det de behöver göra och vill göra. Det är
ofta som vi, som vill hjälpa folk, tar över och försöker föda åt andra. Det går ju inte! Dessutom försöker vi väl ofta även bestämma eller ha en idé om vad som ska födas eller bli till.
Vad går då ”community work” ut på?
Go to the people
Live with them
Learn from them
Love them
Start with what they know
Build with what they have
And with the best leaders,
when the work is done,
the task accomplished,
the people will say:
“We have done this ourselves!”
(Lao Tsu, 700 f.Kr)
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Rum för väntans vånda
lena josefsson (integrationsutvecklare)
jan johansson (diakon)
citydiakoni vid stadsmissionen i linköping

Förtroendet för kyrkan ger församlingen en unik roll i mötet med asylsökande. Det handlar
om att lyssna till många gånger svåra berättelser, och att skapa rum för vardaglig samvaro för
att bryta isolering. Men det normala livet startar inte förrän jag vet var min plats är och hur
min framtid skall bli. Lena Josefsson och Jan Johansson beskriver här sina erfarenheter från det
citydiakonala arbetet i Linköping.
En morgon står en ung kvinna utanför Stadsmissionen. Hon ser mycket ung ut, en tunn
liten flicka med långt mörkt hår. Tårarna strömmar nerför kinderna och hon snyter sig
ideligen i en genomvåt näsduk.
- Mamma är så sjuk, hon pratar konstiga saker om min pappa, säger hon.
Mamman har under långa perioder varit inlagd på psykiatrisk klinik och medicinerar nu
dag och natt för att klara av att vistas i hemmet med sina barn. Barnen är ganska stora
idag, tjugoett och fjorton år gamla. De har under de senaste tio åren fått ta stort ansvar i
svåra livssituationer. Barnen har i stort sätt ägnat alla sina barnaår åt att vara på flykt och
leva under en flyktings villkor. Det innebär att inte ha en given plats i tillvaron, varken
geografiskt eller känslomässigt, och med ständig oro för att något snart kommer att hända
som innebär att allting förändras.
Familjen har tidigare sökt asyl i Tyskland. Där blev pappan sjuk och dog hastigt. Efter
åtta år utvisas de från Tyskland och hamnar så småningom i Sverige.
- På måndag nästa vecka ska vi utvisas från Sverige. Alla vill oss illa - De vill inte att vi
skall vara här! säger hon och rösten är nu i falsett.
Situationen börjar kännas hysterisk. Mina planer hade varit andra denna morgon, men de
uppgifterna känns inte så viktiga längre. Denna unga kvinna håller på att gå sönder och
hon behöver sjukvård, tänkte jag.
- Vi behöver hjälp hemma. Jag vill tala med en präst! Tonen är mer aggressiv nu.
- Jag tror att du skulle behöva träffa en sjuksköterska. Jag ser att du mår dåligt. Om du
väntar lite, skall jag ringa till Birgit (en psykiatrisköterska inom primärvården).
- Nej, det får du inte! Jag tror hon jobbar för Migrationsverket.
- Nej, det gör hon inte, du måste våga lita på sjukvården, säger jag. De vill dig väl.
- Jag vill tala med en präst! säger hon bestämt.
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Kvinnan mötte en stund senare Janne (diakon), som lyssnade till hennes oro och till det
som kändes svårast.
Varför skall människor behöva leva på detta sätt och utsättas för denna vånda? Barn får
inte vara barn. De får bära sina föräldrar som inte längre orkar vara föräldrar. Mammor
och pappor som har gett upp och övergivit föräldrarollen. Människor som känner rädsla,
panik och ångest över att inte få den fristad som de längtade till trots stora satsningar,
fysiskt, psykiskt och ekonomiskt. Många gånger har dessa människor inte skäl nog enligt
den asylpolitik som gäller idag. Gamla människor, ofta drabbade av fysisk ohälsa, har
enbart önskan om att vara nära sina barn och barnbarn de sista åren. Anknytning i asyllagstiftningen gäller enbart familjen, det vi i Sverige betraktar som vår familj: mamma, pappa
och barn. I andra kulturer har man en annan uppfattning och känsla kring vad en familj
innehåller och står för.
Alternativet är att återvända och det upplevs både skrämmande och otänkbart. I detta
panikläge finns det människor som gör valet att gömma sig. I läget mellan två omöjliga
situationer, väljer familjen det som man tror blir det bästa. Den gömda situationen saknar
humanitet. Här står människor helt utanför. Valet är den enskilda familjens, men då valet
gjordes var det säkert svårt att riktigt förstå vad det skulle innebära.
Barnen blir särskilt utsatta. De har inte valt att leva på detta sätt. Gömda människor
bär ständigt känslor av isolering och utanförskap och vid nya traumatiska händelser
såsom sjukdom, är det svårt att finna stöd och hjälp. Då är man hänvisad till att möta en
medmänniska som är beredd att ta emot och ge sin hjälp. Denna grupp söker också upp
kyrkan och dess personal, då livssituationen blir för outhärdlig.

rum för väntans vånda
”Jag vill tala med en präst”. Den unga kvinnan ville ha någon som hon kände förtroende
för, någon som ville och kunde lyssna till hennes oro och vånda. Någon att tala med, utan
oron att det ger konsekvenser för mig. Då myndigheter lyssnar till människor har de ett
uppdrag och ett syfte. Det kanske kommer att leda till insatser eller bedömningar. Migrationsverkets uppgift är att höra människors berättelser och att ta livsavgörande beslut för
den enskilde. Vi har olika mandat. Kyrkans mandat har med förtroende att göra vilket är
en styrka som vi skall vara rädda om. För den unga kvinnan hade förtroendet slocknat för
sjukvården, kuratorn och skolpersonalen. Kanske har förtroendet aldrig funnits för Migrationsverkets personal. Myndighetspersonen är någon som man i många andra kulturer
traditionellt sett inte kan lita på.
Det är naturligt för flyktinggruppen att söka upp kyrkan. Detta möte visar på att kyrkans förtroendekapital är stort. Oftast handlar det om behovet av att få tala högt om det
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som är och känns svårt. I samtalet med någon annan finner man på vad som skall bli nästa
steg. En flykting uttryckte det så här:
”Det är så bra att få tala med någon i kyrkan för jag tror att ni kan sova på natten
efteråt. Det är så jobbigt att tala med någon i familjen om det som gör ont, för man vet att
man ger dem så mycket oro och sömnlöshet”
Kyrkan har en unik roll då det gäller flyktingar. Kyrkan finns där i bostadsområdet. Den
verksamhet som kyrkan har för barn, ungdomar och vuxna är också en bra aktivitet för
den asylsökande familjen. Det är värdefullt att få lämna den isolerande väntan och våndan
en stund för att i stället få dela upplevelser med andra. Är sedan behovet specifikt, sådant
som vi inte kan stödja med exempelvis sjukvård och juridisk hjälp, kan vi hänvisa vidare
till där den aktuella kompetensen finns.

onödigt tung börda?
Ibland upplevs den asylsökande gruppen som tung och svår att möta. Det finns så mycket
som flyktingen behöver stöd med. Nätverket kring flyktingen är inte så stort. Därför
känns rollen som stödjare tung och ensam. Nätverket kan dock vara större än vad vi känner till.
När behoven är många ligger det nära till hands att hjälpa lite för mycket, särskilt när
den man stöttar är en person som inte behärskar svenskan ännu. Det finns en stor fara i
att man övertar ansvaret från den enskilde. Den hjälpande handen blir stjälpande. Övertagande av ansvar och initiativ leder enbart till att människor i hjälpsökandesituationen
fråntas sin självständighet.
Alla beslut och varje ställningstagande måste vara den enskildes. Vi kan finnas med som
en medvandrare, bollplank och stöttare. Omhändertagandet eller omyndigförklarandet ger
inte något bra stöd. Vi bekräftar istället enbart vår egen styrka och kraft. Behovet av att
vara bekräftad blir större än behovet av att stödja en medmänniska.
Upplevelsen att bli uppäten av stora behov som riktas mot oss eller känslan av att vara
utnyttjad - ”jag stöttar och hela tiden krävs det bara mera” - är inte ovanliga känslor.
Tankar och upplevelser av denna art ligger hos oss själva och kan inte tillskrivas någon
annan.
Vi har rätten att säga nej, även om behovet är behjärtansvärt. Våra möjligheter att ge
stöd är begränsade.

gäller integration den asylsökande?
Livet pågår ständigt. Asylperioden kan tidsmässigt bli en ganska stor del i en människas
76

liv. Det innebär att avgörande livsmoment äger rum under asyltiden: förälskelse, giftermål,
barnafödande, sjukdom eller dödsfall. Men oftast får detta ske som en parentes till det som
är centralt för flyktingen: beskedet om jag får stanna eller inte. Det normala livet startar
inte förrän jag vet var min plats är och hur min framtid skall bli.
Väntan är fylld av hopp och förtvivlan, en period då människors oro trasar dem sönder
och samman. Så långt det är möjligt måste människor få känna livskvalité under denna
svåra tid. Känslor, som glädje eller sorg, behöver delas med andra. Om det finns ett
nätverk kring flyktingen, om det finns sammanhang där man kan få vara delaktig och få
medverka, ger detta betydligt mera livskvalité för den enskilde.
Väntan på asyl kan också vara en introduktionstid för människor som senare beviljas
uppehållstillstånd. Det är enbart positivt om man kommer in och känner delaktighet i ett
nytt samhälle så snabbt som möjligt. Man kan inte känna delaktighet förrän man har fått
kunskaper i språket och kännedom om hur samhället fungerar.
De som får beskedet att man inte får stanna i Sverige har en betydligt bättre beredskap
inför ett återvändande om man har levt i inkluderande sammanhang under asyltiden. Om
man har mått så bra, som möjligt var, under väntetiden, är man en mera hel människa
som lämnar Sverige. Därför är integration viktig för den asylsökande.

tröga processer
Linköpings kommun har sammanställt ett program som bygger på integrationspolitikens
mål. Målen talar om att lika rättigheter och möjligheter skall gälla för alla oavsett etnisk
och kulturell bakgrund.
Integration kan ses som en långvarig, ömsesidig förändringsprocess som omfattar hela befolkningen. Integration innebär att man tillvaratar den resurs som det
innebär att människor har olika etnicitet, kultur, språk, religion och livserfarenhet.
(ur Integrationsprogrammet i Linköping 2000)

Det svenska samhället har förändrats snabbt. På bara några decennier har Sverige blivit ett
mångkulturellt samhälle. Integration är aktuellt på alla nivåer och inom all verksamhet,
men det går långsamt och trögt. Många insatser har gjorts. Trots det kan vi konstatera att :
- vi i stället oftast lever isolerade från varandra inom eller i olika bostadsområden.
- fortfarande har människor med invandrarbakgrund, trots kompetens, svårt att få
arbete.
- segregationen inte har minskat.
- allt för många har svårigheter med att få godkänd nivå i svenska, vilket leder till
minskad självständighet.
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Integrationsprocessen har fått stimulansmedel för att gynnas. Ekonomiska bidrag har
stöttat den tröga processen. Dilemmat är att samtidigt ges en signal om att det här är ett
svårlöst problem som man är beredd att betala för. Problematiseringen kring integrationen
har format attityder som inte är gynnsamma för integrationsprocessen, attityder som att
invandraren är hjälpbehövande och har svårigheter att placeras i det svenska samhället.
Följden blir också att den invandrade får signaler att man inte duger med de erfarenheter
och kompetenser som man har.

dubbelt kulturkompetent
Integration är ett välanvänt ord som vi ofta använder utan att egentligen känna dess innebörd. Integration kräver ömsesidig empati mellan människor. Tolerans är lite av ett honnörsord. Integrationsprocessen kräver tid för reflektion. Särskilt för att medvetandegöra
vem jag själv är och vad jag står för, för att känna till det som finns inne i djupet hos mig
själv, det jag kan känna mig trygg i och det som bygger upp min personlighet. Känner jag
till mina rötter, mitt jag, är det inte hotfullt att möta det nya. Det blir tvärtom spännande
att lyssna till andras erfarenheter.
I kulturmötet finns situationer som man måste lära sig att förhålla sig till, beroende på
att samhället lägger stor vikt vid just detta. Vi tänker till exempel på det svenska förhållandet till att komma i tid, som kan bli ett starkt irritationsmoment om man inte respekterar.
Det finns beteenden och attityder som man måste förändra, beroende på att landets lagar
är annorlunda än de man är van vid. Det är en skyldighet att känna till dessa.
Integrationsprocessen har många gånger innehållit tankar om assimilation. Assimilation
innebär att man successivt överger sin ursprungliga kultur och ersätter den med den nya
kulturens sätt att tänka och vara. Dessa tankar är inte möjliga att förena med integrationstankarna. Integration innebär att bli kompetent i två kulturer, att leva parallellt med dessa
utan att det blir allt för stora konflikter däremellan.
Vi vill ha ett mångkulturellt samhälle. Integrationen är ömsesidig och ger påverkan och
förändring för alla. Det som tidigare har varit så självklart i en homogen kultur lyfts upp
och får ett nytt perspektiv. Vi blir mer kulturellt medvetna och hittar nya möjligheter till
alternativa lösningar. Det är en oerhörd resurs i att ta del av varandras erfarenheter och
kompetenser. Vi har dock inte varit förberedda på att det mångkulturella är en förändringsprocess för alla. Det innebär att hitta vägar för träffpunkter. Detta kräver medvetenhet, reflektion och tid.

den hotfulla förändringen
Förändring är spännande och utvecklande, men kan också vara hotfull. Det finns olika
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strategier för att möta förändring: avståndstagande, tillbakasträvande, generaliseringar,
syndabockstänkande m. m. Dessa försvar är vanligt förekommande då det gäller integrationen.
”Han skulle få arbete här, om han inte talade så dålig svenska.”
”Hon har ju slöja och jag anser det svårt att hon skall jobba i min butik. Jag tror det
kan påverka kundkretsen”
Då rädslan är stor, blir avståndstagandet den enklaste vägen att komma från det som
känns svårt. Man ser inte invandraren som resurs och kraft, utan som en hjälpbehövande.

att få en plats
”Mångfald är att kännas vid och uppskatta de skillnader som gör varje människa unik.”
(Daimler Chrysler) Kyrkan är en viktig plattform för integrationsprocessen, men skall
den bli positiv krävs en öppen attityd, lyhördhet och dialog. Dialogens kvalité är att man
lyssnar på den andre för att förstå varandra och finna mening. Dialogens mål bör vara
att finna en gemensam grund att stå på, en vision om samvaro som alla kan dela. Det
är viktigt att känna att man har en plats som är min. Denna yta är rumslig men främst
känslomässig.
En viktig uppgift i dialogen är att nyansera bilden av ”vi och dom”, att inte landa i fördomar som ger tillvaron en svart och vit karaktär. Livet är mer spännande och mer komplext än så. Förenklade schabloner hindrar kommunikationen mellan grupper i samhället,
och antaganden kan uppstå på förenklade och fördomsfulla grunder.
Integrationsverket menar att mångfald utgörs av
”människor med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Målet
är att leda, utveckla och tillvarata mångfalden. Det är inte olikheterna i sig utan
samspelet mellan dem som gör mångfalden till en framgångsfaktor.”
Människor med olika kulturella bakgrunder kommer till kyrkorna, för att dela dess gemenskap med en önskan om att få och ta plats, en plats som ger känslan av samhörighet,
delaktighet och utrymme. Det innebär, liksom för hela det svenska samhället, att också
kyrkans församlingar alltmer präglas av mångfald. Det innebär en förändring för alla.
På Stadsmissionen i Linköping finns två heltidstjänster som arbetar med asyl- och flyktingfrågor samt integration.
Linköpings kyrkliga samfällighet har varit initiativtagare till att dessa befattningar inrättats. Uppgiften är att möta asylsökande och, i den mån det är möjligt, ge stöd och hjälp.
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Att söka och
värdera kunskap

sanna lindström, utvecklingssamordnare, stadsmissionen i linköping, tidigare
stiftsdiakon i linköpings stift
Reflekterande praktiker som genom utbildning styrks att använda sin totala livs- och yrkeskunskap, rustas att se mer eller annat i en viss situation. Utvecklandet av den kunskap som tilllämpas är en resurs i det dagliga diakonala arbetet som kommer tredje part till godo. Respekten
för denna kunskap är dessvärre alltför ofta låg inom kyrkan, medan samhällets institutioner
inom i samma sfär av fackkompetens har en annan förståelse för dess art, skriver här Sanna
Lindström.
Ännu saknas i stort sett studier kring hur det diakonala arbetet utförs, vilka man möter
och vilka effekter det får. Den forskning och de studier kring diakonin i Sverige som
bedrivits har haft ett teologiskt-, ämbets- och historiskt fokus. Den praktiska diakonin
har inte rönt samma intresse, även om några principiella jämförelser mellan diakoni och
socialvård gjorts. Välfärdsstatens framväxt och dess konsekvenser för det diakonala arbetets
utformning har hittills varit av föga intresse för forskningen. Innebär det att kunskapen
om det diakonala arbetet inte utvecklas?
Ett sätt att definiera diakoni är att göra det genom det praktiska arbetet. Vad görs när
diakonalt arbete bedrivs? Jag vill här lyfta fram en kunskapsutveckling grundad i det diakonala arbetets praktik. Vi utvecklar kunskap genom att se och lyfta fram erfarenheter gjorda
i det konkreta diakonala arbetet och genom att lyssna in det förhållningssätt och den praktiska
teori som präglar arbetet.
Jag är övertygad om att detta synsätt skulle öka respekten för arbetets bredd och svårighetsgrad.
Några frågor uppenbarar sig direkt. Hur beskriver man kunskapsutveckling inom det
diakonala arbetet där kunskapsområdet inte är klart avgränsat? Är det svårdefinierbara
ett hinder eller en fördel? Diakoni som ett praktiskt ämne med lång historia och som
ett teoretiskt ämne i vardande; öppnar det upp och intresserar, eller räknas det bort som
oakademiskt, flummigt?
Oavsett svårigheterna behövs en kunskapsutveckling som dokumenteras och sprids för
att ytterligare bidra till att sätta ämnet diakoni på agendan!
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produktiv distans
”Produktiv distans” är ett begrepp vi rör oss med i den praxis som är min - vikten av insikten att man behöver den andre för att se sig själv. För att inte bli ”hemmablind” behöver
man möta andra som ser verkligheten på ett annat sätt, med andra glasögon. Genom
att använda begrepp från ett sammanhang i en annan kontext kan man upptäcka nya
aspekter av verkligheten som man förut inte kunde observera. Det finns oss närliggande
områden där vägen för kunskapsutveckling kan ge aha-upplevelser.
Eftersom parallellerna mellan omsorg, socialt arbete och diakoni är legio vore det spännande att ytterligare jämföra och finna gemensamma nämnare, respektive särarter. Vilken
- om någon - påverkan på det diakonala arbetet har kunskapsutvecklingen inom angränsande fält såsom vårdvetenskap och socialt arbete? Sker någon påverkan, som s.a.s. faller
över på det diakonala arbetet? Jag tror delvis det. Så har t.ex. begrepp som ”empowerment” och paternalism blivit begrepp som flera diakoniarbetare gjort till sina.
Liksom man inom omsorgsforskningen börjar uppmärksamma omsorgsarbetets villkor
utifrån det intellektuella, emotionella och fysiska arbete som genomförs, finns det behov
av detsamma för det diakonala arbetet. Szebehely (1996) skriver att det emotionella arbetet ställer särskilda krav på organisationen, det krävs en frihet och man får inte vara alltför
styrd av rutiner. Hon beskriver fyra villkor som krävs för en god omsorg; konkret kunskap,
tid, materiella resurser och kvalifikationer. Vilket synsätt finns på diakonalt arbete som
ämne och praxis? Vilka kunskaper och materiella resurser står till buds? Vilken förståelse
finns för arbetets art och svårighetsgrad?

begrepp som redskap
”Socialt arbete” och ”omvårdnad” är liksom ”diakoni” begrepp som inte så lätt låter sig
definieras. Detta är ett av de problem som infinner sig vid studierna av dem. Dessa tre
närliggande områden har historiskt och nutida samröre. De har förgrundsgestalter och
idémässiga grunder. De söker sin teoretiska beskrivning samtidigt som de omsätts dag för
dag i praktisk handling oftast utan stora rubriker.
När det gäller definition av begreppet omsorg skriver forskaren Rosmarie Eliasson att
”det beror på”.
”Det beror på – från gång till gång, från sammanhang till sammanhang, från
människa till människa. Så småningom enades vi om att vi varken kunde eller
ville definiera begreppet. Vi ville inte stänga in fenomenet omsorg i en avgränsande definition, en begreppsbestämning som redogör för omsorgens innehåll
eller anger dess kännetecken. Kanske ville vi på det sättet i någon mån freda
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omsorgen från den vetenskapliga klåfingrigheten, såsom väl många av oss vill
lämna begreppet – och fenomenet – kärlek i fred.”(Eliasson 1996 s. 15)
När detta är sagt görs likväl försök till någon slags definition eftersom man behöver veta
vad det är man talar om. Likadant är det med begreppet socialt arbete. Ett sätt att ringa
in begreppet socialt arbete idag är att utgå från speciella kriterier eller definitioner. Ett
annat är att knyta det till förgrundsgestalter och idéströmningar, ett tredje att knyta det
till faktisk användning. Om socialt arbete ställs samma frågor som om diakonalt arbete:
Vad är egentligen socialt arbete, när och hur uppstod det, och hur ska vi förstå det sociala
arbetets natur?
När det gäller socialt arbete har innehållet och gränserna i begreppet visat sig vara svåra
att avgränsa. Det finns dock en relativt stor enighet kring att ”sociala problem” är en av
de mer centrala bestämningarna för socialt arbete. Att göra motsvarande bestämning för
diakonalt arbete är inte lättare, snarare tvärtom. Vigningsordningen och andra policydokument är oerhört vida.
När det gäller diakonalt arbete är användandet av metaforer vanligt förekommande och
ett uttryck för det svårfångade i begreppet. Begrepp som diakoni och diakonalt arbete
skulle vara betjänta av att definieras tydligare. Att det inte låter sig definieras och ringas in
så lätt, leder alltför ofta till att det uppfattas begränsande och icke-utvecklande. Forskning
skulle kunna bidra till större tydlighet, och ge en teoretisk grund för kyrkans och den
enskildes diakonisyn.

kunskapsutveckling professionens bas
Liksom socionomen inom det sociala arbetsfältet har diakonen (jag tar upp diakoner, väl
medveten om att många andra arbetar med diakonalt arbete) en legitimitet; auktorisation
respektive vigning. Kännetecknet för en profession (Levin 2000) kan sägas vara att gruppen har tillgång till systematisk teori, professionell auktoritet, samhällets sanktion, etiska
regler och en egen kultur. Socionomen arbetar med välfärdsfrågor inom mer eller mindre
byråkratiska och politikerstyrda organisationer. I vissa organisationer är socionomen i majoritet som profession. I andra, som hälso- och sjukvården eller skolan, är man i minoritet
och omges av andra professioner. Detsamma kan sägas om diakoner, dock är diakonen så
gott som aldrig är den dominerande professionen. Detta har möjligen viss betydelse för
kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet. Som exempel kan nämnas att det för ekonomiskt doktorandstöd i Linköpings stift krävs att doktorandprojekten har en teologisk
dimension. Men det är inte givet att ett empiriskt projekt om diakonalt arbete så tydligt
skulle poängtera just den dimensionen, även om teologin också i ett diakonalt arbete är
given i grunden.
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Vilka synsätt finns på professionen diakon? Kan man tala om profession överhuvud taget?
Är det ens intressant? Hur ser vi i detta sammanhang på alla döptas diakonala ansvar? Och
hur ser sambandet ut mellan utvecklingen av kunskapsområdet och professionen?

teologi och samhällsvetenskap
Det finns problem med att etablera ett ämne som är så oprecist ur vetenskapsperspektiv,
som diakoni. Bäckströms (1998) beskrivning av diakonivetenskap som ett ”kunskapsområde i spänningsfältet mellan teologisk/teoretisk reflexion och kyrkans eller samhällets
sociala praxis” är som jag uppfattar det ett försök till precision. För egen del ser jag behovet av teologisk beskrivning av diakoni som viktig i kommunikationen med inte minst
ledarskapet inom Svenska kyrkan, att så att säga tala samma språk och inte hålla till i olika
rum. Det skulle bidra till att förankra och integrera begreppet i kyrkan. Likaså kan historisk kunskap om diakonibegreppet och dess yttringar motverka statiskhet och den sentida
bilden av diakoni som en verksamhetsform. Historien ger argument för en differentierad
syn.
Men det räcker inte att referera till den kyrkliga kontexten för att beskriva diakoni, den
samhällsorienterade är lika viktig. Blennberger (1999) beskriver hur en teologisk definition, ur vissa perspektiv, inte är särskilt tjänlig. Den skapar t.ex. ingen samhällsvetenskaplig avgränsning, en avgränsning behövs för att ringa in området för diakoniforskning.

att utforska praktiken
Bäckström (1994) finner att det är förväntningar på just diakonal omsorgsverksamhet
som motiverar stora grupper av människor i Sverige att värdera den kyrkliga verksamheten
högt.
I ett sådant läge finns det behov av forskarinsatser, kunskapsutveckling om vilket diakonalt arbete som bedrivs, hur och med vilket resultat.
Stål (1999) talar om att formulera en väg till empirisk forskning om diakonal praxis.
Man skulle kunna ge en beskrivande bild av det diakonala arbetet genom att använda den
modell Sune Sunesson (2000 s.336) föreslår för att studera socialt arbete:
I. Vad gör de som arbetar när de gör det de säger är deras arbete?
II. Hur är praktiken organiserad?
III. Hur ser tankebyggnaden ut? Hur förklaras praktiken, vad motiveras den med, vad
tror de som arbetar om sitt arbete?
IV. Vad blir resultatet eller konsekvenserna av det hela? För vem får det vilket resultat?
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vem ska värdera kunskap?
Kunskapsutveckling sker i brytningen mellan teori och praxis, i integreringen i den enskildes liv, och i församlingens. Reflekterande praktiker som genom utbildning styrks att
använda sin totala livs- och yrkeskunskap, rustas i att se mer eller annat i en viss situation.
Utvecklande av kunskap som tillämpas är generellt en resurs i det dagliga diakonala arbetet, en resurs som kommer tredje part till godo. Detta vill jag tro. Men det beror också på
vem man frågar. Därför kan man fråga sig; kunskapsutveckling - för vilka? För min del ser
jag tredje part; konfidenten, som den viktigaste rösten av dem alla.
Jag vill tro att kunskapsutveckling leder till respekt för ett kunnande. Tyvärr måste jag
tillstå att jag alltför ofta möts av desillusionerade kyrkliga medarbetare som inte anser sig
bemötta med respekt. Efter att ha fullföljt en fortbildning eller utbildning, är en vanlig
upplevelse att man är ensam om den nyvunna erfarenheten. Det ges få möjligheter att dela
den. Inte heller visar sig den ökade kompetensen i arbetsuppgifter som förändras, fördjupas, breddas, utvecklas eller i en förväntad löneutveckling. Jag har mött duktiga medarbetare som inte upplevt sig respekterade med den kompetens de har, utan mötts av en för låg
eller yrkesmässig irrelevant förväntan, vilket gjort att de sökt sig till andra tjänster. På tal
om förförståelse, möts man som diakon av mycken sådan. Oftast ligger den långt från den
egna yrkesbilden. Detta tror jag är ett av problemen vid studier av diakonalt arbete; oenigheten om vad det diakonala arbetet egentligen innefattar och kräver vad gäller kompetens,
tid, resurser etc.
Generellt är min erfarenhet att respekten för diakonalt arbete är högre externt än
internt. Det smärtar lite att skriva det, men det bekräftas gång efter annan. Med externt
menar jag då samhällets olika instanser som man kommer i kontakt med vid ett diakonalt
arbete och internt Svenska kyrkan på samtliga nivåer. Jag tror det har mycket med just
kunskap att göra, att kunskapen om diakonalt arbete är förhållandevis låg generellt inom
kyrkan, medan samhällets institutioner som rör sig i samma sfär av fackkompetens har en
annan förståelse för dess art.
Är det så att kunskapsutvecklingen måste vara på forskarnivå för att räknas i vissa delar
av vår kyrkliga kultur?
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Vem behöver veta vad?
- om läsningen av
verksamhetsberättelser
stig linde

Vad skrivs i församlingarna om det diakonala arbetet? I studien ”Identitet och samspel
- församlingsdiakoni i lokalsamhället” konstaterades att erfarenheterna från det diakonala
arbetets praktik i de tre studerade pastoraten inte formulerades på något metodiskt sätt.
Verksamhetsberättelser rörande det diakonala arbetet var sparsamt formulerade eller förekom inte. Runt särskilda projekt ökar dock dokumentationen, och därmed synligheten.
I samtalen med diakoniarbetare i stiftet framgår att det finns en frustration kring skrivandet av verksamhetsberättelser. Två repliker hörs inte sällan:
- Vad ska man lägga ner kraft på det för? Det är ändå ingen som läser…
eller
- Vi får direktiv att vi ska vara kortfattade!
Är detta allmänt förekommande? I så fall, hur kommer det sig? Hur kan man tänka kring
redovisning av arbetsformer och utfall? Hur återvinner vi gjorda erfarenheter? Projektet
Kunskapsutveckling i diakonalt arbete har så fått utgöra ram för en andra mindre studie
som här ska redovisas.

syfte
Intentionerna med undersökningen har varit flera. Grundläggande har varit att läsa vad
som skrivs om det diakonala arbetet i församlingarna. Siktet är inte så mycket inställt på
vilka aktiviteter som beskrivs, utan hur det beskrivs. Redovisas någon form av utfall? I vad
mån belyses arbetsprocesser och kvalitet? Vilka olika sätt att skriva en verksamhetsuppföljning kan vi se? Den tidigare diakonmötesstudien har också väckt nyfikenheten på frågan
hur frivilliga insatser och samverkan i lokalsamhället synliggörs i den årliga berättelsen.
Materialet och läsningen av detta motiveras också av en vidare frågeställning som aktualiserats i arbetet med församlingsinstruktionerna: Hur utvecklar församlingarna styrningsoch ledningsstrukturer där återkoppling av olika slag är en nödvändig beståndsdel för ett
fungerande system?
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arbetssätt och utgångspunkter
I januari 2004 skickades en efterlysning ut till diakoniarbetarna i stiftet, med hjälp av det
hundratalet adresser stiftskansliet har i en lista över diakoner och diakoniassistenter.
Där efterfrågades verksamhetsberättelser för 2003, rapporter, utvärderingar och annan
dokumentation inom församlingarnas diakonala arbete. Efterhand har efterlysningen hörsammats. Framförallt har diakoniarbetarnas verksamhetsberättelser inkommit: Trettioen
stycken från tjugofem pastorat, ett par distriktskyrkor samt en samfällighetsövergripande
finskspråkig verksamhet. Till materialet har inhämtats Linköpings kyrkliga samfällighets
verksamhetsuppföljning för dess sju församlingar. Materialet är inte representativt för
helheten av stiftets församlingar då efterlysningen av skriftlig dokumentation utgick till
församlingar med anställda diakoner/diakoniassistenter. Utav de pastorat som har anställd
diakonipersonal är cirka 50% representerade i materialet. Små församlingar utan särskilt
avdelad diakonipersonal omfattas således inte av undersökningen.
Det material som inkommit har varit av olika karaktär. Detaljrikedomen har skiftat,
från en diakons timrapportering – 1710 timmar på ett år – till verksamhetsuppföljning på
samfällighetsnivå där respektive församlings församlingsverksamhet avhandlas på ungefär
en A4-sida.
Materialet har lästs, kategoriserats enligt nedanstående punkter. Redovisningen av denna
tematisering och reflektionen över detta utgör grunden för denna artikel. Därmed inte
sagt att någon har ”facit”. Vad som är rätt och fel är inte givet. Diskussionen om verksamhetsberättelsen bör främst handla om vad som är funktionellt i den lokala organisationen.
Samtidigt speglar läsningen av flera församlingars dokument sättet att tänka och resonera
i ett vidare kyrkligt sammanhang. Vi kan spana efter mönster och tendenser, men i detta
skede ändå främst efter variationen. Undersökningen har således inte som strävan att finna
det bästa sättet att skriva verksamhetsberättelse. Det är inte önskvärt att reflektionen om
hur verksamheter beskrivs fastnar i vissa formkrav. Syftet är att öppna en diskussion om
vad som behöver beskrivas för vilka intressenters olika behov av kunskap och information.

teoretiska perspektiv
I amerikansk forskning om ideell sektor (the nonprofit sector) beskrivs dilemman när det
gäller att mäta det som utförs i och genom ideella organisationer1 . Man konstaterar att
för företag är finansiella mått centrala, inte bara därför att vinster är lätta att mäta utan
också för att dessa indikerar både marknadens efterfrågan och organisationens förmåga att
1 Powell, W.W. (Ed.) (1987). The nonprofit sector. A research handbook. New Haven and London:Yale University Press.
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arbeta effektivt. Annorlunda är det för frivilliga organisationer där vinstintresset inte är det
primära. Dessa har konstituerat sig utifrån sitt uppdrag, sin mission, eller de tjänster som
de erbjuder och inte på grund av ekonomiska motiv. Vissa menar att uppmärksamheten
inom ideella organisationer tenderar att riktas mer åt sitt syfte än åt de faktiska resultaten2.
Värdet i en organisations ändamål kan i sig själv bli det som blir måttet. Med andra ord
att en organisations existens i sig är så eftersträvansvärd att behovet, eller intresset, av att få
se resultat minskar. Författarna menar att eftersom ideella organisationer tenderar att tro
på sin egen funktion så är misslyckandet att inte nå sina mål inget svaghetstecken. Snarare
är det ett tecken på att ansträngningarna att nå dit måste intensifieras!
Här kan det vara relevant att aktualisera Max Webers idealtypiska begrepp3:
 En social handling kan vara värderationell, bestämd av en medveten tro på ett

beteendes etiska, estetiska eller liknande egenvärde. Detta oberoende av beteendets resultat.
 Den sociala handlingen kan vara målrationell, bestämd av förväntningar på att

aktören ska uppnå egna kalkylerade mål.
Två människor som förflyttar sig gående kan tänka olika. Den ena njuter av sin promenad. Den andra är inriktad på att ta sig från punkt A till punkt B. En och samma handling kan alltså betraktas på olika sätt. I trons värld är bön och gudstjänst ofta uppfattade
som handlingar som i sig har ett värde. Dock ser man ibland undersökningar som påstår
att de som ber håller sig friskare och därmed uppfyller folkhälsomål. I kyrkliga sammanhang manifesterar sig dessa två rationaliteter, dessa olika sätt att tänka, ofta i diskussionen
om gudstjänststatistiken. Å ena sidan så sjunker antalet gudstjänstfirare vilket bland annat
medför att kostnaden per gudstjänstfirare stiger. Å andra sidan sägs det att det har ett värde, både för dem som är där och dem som inte är där, att gudstjänsten firas oavsett deltagarantal. Hur ska det ena vägas mot det andra? I det diakonala arbetet möter vi liknande
situationer. Betraktar vi den diakonala handlingen med värderationella eller målrationella
glasögon? Sannolikt båda, de flesta av oss använder nog dubbelslipade glas.
Utifrån dessa resonemang förefaller det rimligt att förvänta en större betoning på arbetsinsatser och arbetsprocesser än av ändamålsenliga resultat och effekter i frivilligorganisationernas verksamhetsredovisningar4. Med andra ord, frågorna Vad har gjorts? och möjligen
2 Kanter, R.M. & Summers, D.V. (1987) Doing well while doing good: Dilemmas of performance measurement in
Nonprofit organizations and the need for a multiple-constituency approach, The nonprofit sector. A research handbook,
Powell W.W. (Ed.), New haven: Yale University Press ss.154-166.
3 Weber, M. (1983) Ekonomi och samhälle, Förståelsesociologins grunder, Lund: Argos förlag
4 Scott, W. Richard (1992) Organizations, rational, natural and open systems.(3 ed.) Eaglewood Cliffs: Prentice Hall
international Editions. s. 350
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också Hur? torde ha större utsikter att besvaras än frågor om vilka effekter och resultat
som uppnåtts.

att följa upp verksamhet
I utvärderingslitteraturen är måluppfyllelse en viktig faktor. Många pekar dock på svårigheterna att mäta måluppfyllelse när målen i många organisationer är otydliga och mångtydiga. De senaste decennierna har kvalitetsfrågor uppmärksammats alltmer, exempelvis i
Församlingsförbundets material Kyrkans Q. Inom både socialtjänst och skola liksom inom
hälso- och sjukvården, institutioner som församlingarna samverkar med, ställs krav på att
säkra kvalitet. I en allt snävare ekonomisk ram blir diskussionen om prioriteringar oundviklig och prestation, kostnad och kvalitet får vägas samman. När vi här spanar efter hur
verksamhetsutfall beskrivs, låter vi följande tre punkter bilda struktur för vår läsning.
 Aktivitet – besvarar frågan vad som gjorts
 Måluppfyllelse – besvarar frågan om önskade effekter uppnåtts
 Kvalitet – besvarar frågan Hur? (i en mycket mångdimensionell mening)

Som nämnts ovan vill vi också spana efter om, och hur, de frivilliga insatserna lyfts fram,
samt om samverkan i lokalsamhället speglas eller dokumenteras.

aktivitet
Aktivitet eller prestationer är det som dominerar verksamhetsberättelserna, dock långtifrån
alltid som statistik. Rubrikerna i verksamhetsberättelsen från t.ex. Kärna utgör en redovisning av ett utbud:
 Besökstjänst
 Besökgruppen
 Tisdagsträffen
 Sopplunch
 Sommaraktiviteter
 Andakter på äldreboenden
 Födelsedagsuppvaktningar
 Övrigt församlingsarbete
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(Under den sista punkten nämns diakonens medverkan i Öppet hus för småbarnsfamiljer,
konfirmandarbetet, Allhelgonahelgens kyrkogårdsnärvaro, medverkan i Kyrka på stan,
julkrubbevisningar och samverkansgrupp.)
I många verksamhetsberättelser möter läsaren en lista på mötesformer, arrangemang och
aktiviteter. Ibland redovisas kvantitativa bestämningar d.v.s. hur många gånger man träffats, hur många man var eller hur många julblommor som delats ut. Verksamhetsberättelsen kan också ges formen av just en berättelse. I Krokeks dokument står följande att läsa.
Promenadgruppen i Krokek träffas regelbundet alltjämt och erbjuder promenad
till dem som är rullstolsburna och sällan kommer ut. Det är en vanlig syn med
en lång karavan på uppemot 30 personer som ringlar sig genom Krokek varannan måndag förmiddag i snart sagt alla väder. Vi utgår från Krokeks dagcentral
och promenerar ca en timme.
Risinge församlings berättelse om diakoni 2003 är snarare en beskrivning av mötespunkter:
 Telefonkontakt
 Väntjänst Regnbågen
 Träffpunkten
 Café Oasen
 Musikcaféerna
 Marknadsdag
 Sommardag i prästgården etc.

En ovanlig rubrik återfinns i slutet av berättelsen: Ledning, utveckling och information.
Här noteras bland annat handledar- och mentorskap och formerna för detta.
Väntjänsten i Ödeshög, i samverkan mellan församling och Röda korset, redovisar kvantitativa mått: 1445 timmar frivilligt arbete/år. Man använder här också kvalitetsbegreppet
(se vidare om det nedan).
Enbart ett fåtal församlingar visar på förändringar, om mötesfrekvens eller besöksantal
ökat eller minskat under året. Vreta Kloster anger aktiviteter, antalsangivelser samt anger
i en spalt vad man kallar Trend följt av tecknen +, - eller = . Det vill säga om den aktuella
kvantiteten ökat, minskat eller är lika med förra årets.
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I Vreta Kloster liksom Vadstena försöker man koppla verksamhetsberättelse till budget.
Till en verksamhetsplan med kolumnrubrikerna Verksamhet/Deltagare/Medarbetare/Kostnad läggs så en post till: Utfall. De bifogade kommentarerna visar att detta mest handlar
om ekonomiskt utfall i förhållande till budget Se exempel nedan. Kolumnen ”Utfall”
skulle kunna kompletteras med andra dimensioner än den ekonomiska.
VERKSAMHETPLAN 2003

DELTAGARE

ANTAL
GÅNGER

Avd.besökKaffe &
underhållning

Ca 185

2 ggr/avd
och år

Promenadgrupp

Ca 20 per
gång

25 ggr/år

MEDARBETARE

KOSTNAD

UTFALL

8 pers.

16.500

12.887

11

1500

måluppfyllelse.
Budgetuppföljning är ju ett sätt att relatera till utgiftsramar – nog så viktigt – men utgör
ju ingen undersökning av huruvida organisationens mål uppfyllts. Det är oklart i vad mån
det finns formulerade mål. Enbart sex av de lästa verksamhetsberättelserna hänvisar till
församlingsinstruktioner eller av kyrkorådet antagna mål eller måldokument.
I Tranås kyrkliga samfällighets verksamhetsuppföljning anges ett övergripande verksamhetsmål, följt av vad som skulle kunna betecknas som ett slags kvalitetsmål:
”Diakonin ska kännetecknas av
- en tydlig plats i gudstjänsten
- uppsökande och utåtriktad verksamhet
- samverkan med myndigheter och organisationer
- samtal – enskilt och i grupp
- praktisk hjälp
- lyhördhet
- respekt för människan
- tillgänglighet och medverkan av många.”
Efter detta följer en uppräkning av aktiviteter (ex. ”sopplunch” eller ”samhällskontakter”) varav dessa följs upp (”Sopplunch har serverats vid 45 tillfällen med i genomsnitt
25 gäster varje gång. Sopplunchen arrangeras i samarbete med missionskyrkan”). Dock
återkommer inte punkten samhällskontakter i uppföljningsavsnittet.
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I Tomaskyrkans verksamhetsberättelse formar tre rubriker strukturen för innehållet, där
varje rubrik följs av en målformulering. Exempel:
Delaktighet och ansvar att visa på att diakoni är allas uppgift i relation till vår nästa
att samla frivilliga till diakonalt arbete
att dela ansvar genom medverkan i gemensamma projekt mm
Härunder följer sedan aktiviteter såsom diakonigruppens uppdrag, sorgegrupp, Sinnesrogudstjänster m.m. Genom att redovisa aktiviteter belyser verksamhetsberättelsens
författare på vilka sätt målen uppfyllts.
Från Östra Eneby har inkommit två årsberättelser för 2003. En uppdelad efter verksamhetsformer (Gruppverksamhet, Enskilda samtal etc) och en annan där sex målformuleringar kommenteras, ex.:
Mål ”I själavårdande samtal ge människor stöd och tröst.”
Detta når vi dels i enskilda själavårdande samtal men också i våra ”se framåt
grupper” som vi inbjudit till vid tre tillfällen under året med 5 träffar per grupp
samt en återträff.
Landeryds församling har två sidor i den stora samfällighetens verksamhetsuppföljning.
Här tar man sin utgångspunkt i verksamhetsplanen för år 2003 som citeras. Med frågan
Och hur blev det? inleds sedan en kortfattad redogörelse för hur arbetet utföll.
Måluppfyllelse - om vi med det menar en redogörelse för huruvida insatserna lett till att
specificerade, tidssatta och mätbara mål förverkligats - återfinns inte i materialet. Det kan
tolkas som att sådana mål inte finns. De mål som återges är av övergripande art. Några
utvärderingar eller undersökningar av utfall redovisas inte i de undersökta verksamhetsberättelserna5. Däremot ser vi i de ovan angivna exemplen hur församlingsledningar som
tänker i termer av planering och uppföljning låter detta avspeglas i verksamhetsberättelser
och verksamhetsuppföljningar.

kvalitet
Här använder vi begreppet kvalitet i en mycket vid mening, långt från Total Quality Managements ideal. Kvalitetsundersökningar kan i sig vara mångdimensionella, exempelvis
kan kvalitet beskrivas utifrån både struktur och process samt resultat. Här söker vi enbart
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5 Det förekommer att särskilda projekt och verksamheter gör noggrannare uppföljningar, ex. Tornbyprojektet i
Skäggetorp eller Väntjänsten i Ödeshög.

efter beskrivningar av skeenden, verksamhetsprocesser eller utsagor om egenskaper. Enkelt
uttryckt är det frågan Hur? (på latin ”qualis”) som är i fokus. Det kan också handla om
någon form av värdering av genomförda insatser eller skeenden.
I en utvärdering från Ödeshögs väntjänst 2001 presenteras verksamheterna utförligt och
avslutas med en bedömning.
Det är roligt att se all den arbetsglädje, medmänsklighet och ansvarskänsla som
medarbetarna i Väntjänsten visar. Gemenskapen och omsorgen i gruppen är
stor. Här finns också stor kompetens. Många har haft yrken som gett kunskaper
vi har nytta av i arbetet, alla har livserfarenheter som ger god grund i mötet
med andra.
Därför är också kvalitén på insatserna över lag mycket god.
Värderingar är relativt sällsynta, men förekommer, till exempel angående tjejgrupp i
Svärtinge:
Jag tycker det har varit bra och ungdomarna har trivts.
Caféverksamheten är jag inte helt nöjd med… Men ännu är jag inte beredd att
lägga ner.
Kvalitet är i det tjänsteteoretiska perspektivet kopplat till mottagaren/brukaren och dennes subjektiva upplevelse6. Återkopplingen är därför viktig för den tjänsteproducerande
organisationen. Detta återspeglas i en utsaga från Västervik:
Känslan av kvalitet i arbetet är när människor kommer eller ringer tillbaka och
berättar hur de kan gå vidare eller att de orkat igenom tack vare kyrkan…
Utveckling av kvalitet innebär att man i organisationen måste kommunicera om vad
man lär i verksamheten. Sådana noteringar är få i materialet, men finns:
Lärt mig: Att göra kyrkans tröskel så ”låg” som det bara går
för att möta människor.
Ett byte av tjänsteinnehavare kan medföra att grundläggande frågor, sådana som ofta
förekommer i kvalitetsutvecklingsprogram, ställs:
År 2003 har präglats av ett sökande efter kärnan i de aktiviteter som planeras
och genomförs i pastoratet, mycket på grund av att en ny kyrkoherde ställt frågor som först verkar ha självklara svar, men som ändå krävt sin förklaring. Det
har varit nyttigt att formulera svar, se tanken och bemöta dessa, ibland ”självklara” frågor.
6 Pettersson, Per (2000) Kvalitet i livslånga tjänsterelationer – Svenska kyrkan ur tjänsteteoretiskt och religionssociologiskt perspektiv, Karlstad University Studies 2000:03 ss 33-40
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frivilliga insatser
Frivilliga insatser nämns i de flesta verksamhetsberättelser. I Berga berättas det om den
diakonigrupp om sexton damer som träffas en gång i månaden för utbildning och samtal.
I Vreta Kloster nämns att frivilliggruppens medlemmar under 2003 ökade till arton. I Risinge benämns de 130 frivilliga medarbetarna som de viktigaste kuggarna i vårt diakonala
arbete. I Vimmerby startade man 2003 en ny besöksgrupp och i Misterhult finns ett 30-tal
frivilliga vägkyrkovärdar. Kyrkans finska telejour bemannas i hög grad av oavlönade medarbetare. I Ringarum finns en syförening som också fungerar som besöksgrupp. Luncher
av olika slag produceras också på många håll med hjälp av frivilliga insatser.
En av diakonerna i S:t Olai församling skickar också med frågor:
Hur får vi reda på behoven, vad förväntas av oss diakoner när det gäller
ensamma personer? När kan man få hjälp av frivilliga? Räcker de nuvarande
resurserna eller ska man rekrytera nya frivilliga till besöksgruppen? Frivilliga i
”kortsiktiga” uppgifter t.ex. i kyrkan?

samverkan
I diakoniarbetarnas berättelse från Kuddby pastorat framträder nätverket av samverkansparter efterhand i beskrivningen.
Jag har som kyrkans representant deltagit i Lokala hälsorådet och i Rehab-konferenserna. Detta är viktiga mötesplatser för utbyte av information om kyrkans
möjlighet till att medverka.(---)
Vårens bondefrukost, i samarbete med LRF…
När det gäller relationsfriskvård så har samarbetet med BVC kommit igång.(---)
I samarbete med Röda korset arrangerade vi det årliga adventskaffet för pensionärer i Ljunga. (---)
I stadsmiljön ser nätverket delvis annorlunda ut. Där innebär ”Kyrka på stan” arbete
tillsammans med polis, fältare, Röda korset och medverkan i Bullkyrkan. Men i de flesta
verksamhetsberättelser, både från stad och land, nämns andakter och samlingar på servicehus och vårdinstitutioner. Att skolkontakter nämns är inte ovanligt.
Relationen till vårdinstitutioner beskrivs i en verksamhetsberättelse med orden ”Vi har
fin kontakt med personalen”. I Östra Eneby har man som mål att ”skapa bra kontakter
med myndigheter och institutioner” vilket kommenteras av diakonen:
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Jag tycker att jag efter att ha arbetet i samma församling så länge fått bra kontakter. Det som försvårar är när omorganisationer genomförs inom exempelvis
kommundelen som det gjorts ett flertal gånger. Har man då lyckats bygga upp
bra kontakter så är det bara att börja om igen.
Bilden av samverkan utifrån verksamhetsberättelserna visar på församlingens/diakoniarbetarens medverkan i lösa nätverk, samt i mer formaliserade grupper utifrån myndighetsinitiativ – rehabgrupp, POSOM-grupp7, lokala hälsoråd, trygghetsråd etc.
Men vad som görs i samverkan ordas inte mycket om. I vissa fall är det uppenbara
samarrangemang av typen adventskaffen, men vilka former tar samarbetet i en Barnkonventionsgrupp, med ”fältare” och polis och vad gör man i rehabteam, lokala hälsoråd och
trygghetsråd? Vad får man ut av samverkan, och vad bidrar man med?
Utifrån läsningen av verksamhetsberättelser kan det förefalla som att deltagande i samverkan är måluppfyllelse i sig (och kanske strävsamt nog, se citatet från Östra Eneby här
ovan) oavsett vad samverkan resulterar i. I dagens samhällsbild med många specialiserade
organisationer kan samverkan bedömas mer som ett värderationellt handlande än ett målrationellt. Begreppet ”samverkan” används ibland nästan som ett mantra, en nödvändig
formel när resurserna hos var och en upplevs krympa. I samverkansgrupper av olika slag
framträder organisationerna inför varandra, vilket var och en brukar se som önskvärt och
värdefullt.
Svårigheten att redovisa utfallet av samverkan kan också bero på att somligt av det som
sker i samverkansstrukturer inte är mätbart i kortare perspektiv. Ändock, eftersom församlingarna satsar arbetstid och andra resurser åt den ibland svåra konsten att samverka, är det
noterbart att så lite synliggörs i verksamhetsberättelsen.

sammanfattning
De här genomgångna verksamhetsberättelserna för församlingarnas diakonala arbete
redovisar framför allt aktiviteter och verksamhetsformer. Framför allt svarar man på frågan
vad? Prestationerna nämns vid namn, statistik över verksamheterna förekommer ibland
men påfallande sällan. Med tanke på hur lite man redovisar i vilken omfattning man uppfyller mål är det rimligt att anta att mål, i meningen mätbara sådana, sällan förekommer
inom församlingarnas diakonala verksamheter. Genomförda arbetsprocesser, kvalitet eller
bedömningar av det gjorda arbetet redovisas i mycket begränsad omfattning .
Frivilliga insatser är ett tydligt inslag i det diakonala arbetet, enligt verksamhetsberättelserna. Det frivilliga engagemanget beskrivs även det främst i termer av aktivitet och antal
7 Psykiskt Och Socialt OMhändertagande, en slags krisgrupp
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aktiva. Vilka man samverkar med i lokalsamhället framgår i många verksamhetsberättelser,
men vad som görs, intentionen bakom och utfallet av samverkan syns föga eller inget av.
Utifrån läsningen framstår mönstret tydligt. Verksamhetsberättelserna ser som sin uppgift att besvara frågan vad? Frågan om hur? och frågorna om utfall och resultat förblir i
det stora hela obesvarade.

reflektion
Vilken betydelse har verksamhetsberättelsen i församlingarnas liv?
· Naturligtvis är verksamhetsberättelsen en rapportering, en del av en kontrollfunktion. Den meddelar vad som har presterats. Si och så många har deltagit,
har nåtts, och betjänats. Det är ur den här aspekten ändå slående hur lite av
verksamhetsmätning som redovisas. Sätten att beskriva verksamheternas utfall är
få, och används sällan.
· Man kan i flera fall betrakta verksamhetsberättelsen som beskrivning av ett
utbud; dessa mötesplatser finns i församlingen; dessa tjänster erbjuder vi.
Verksamhetsberättelsen kan ses som en presentation.
· Det vi också ser i materialet är att det finns – där utrymme gives – berättelser.
Det finns en strävan att berätta om församlingens mötesplatser, diakonens eller
diakoniarbetarens vardag, det arbete man är satt att ansvara för. Om detta vill
man berätta.
· Vanligt i folkrörelse- och föreningssammanhang är att verksamhetsberättelsen
är en bekräftelse till medlemmarna: det här har vi presterat, ofta tillsammans.
Bekräftelsen är ett slags kitt i den frivilliga rörelsen. Arbetet hänger på att människor motiveras att delta – och att fortsätta delta. Denna innebörd kan också
läsas in i församlingarnas årsredovisningar.
I alla dessa aspekter - rapporten, presentationen, berättandet och bekräftelsen - är
verksamhetsberättelserna ett sätt att kommunicera. Samtidigt kan man fundera över hur
denna kommunikationsform fungerar. Verksamhetsberättelserna utgör i hög grad interna
dokument, som sällan verkar ha skrivits för en oinsatt läsare.
Ur ett kommunikationsperspektiv får naturligtvis inte verksamhetsberättelsen ses
utanför sitt sammanhang. Församlingar kommunicerar sitt ärende och sin verksamhet på
många andra sätt. I vapenhus kan man hitta små presentationsbroschyrer, och från Ödeshög kom i samband med efterlysningen av material till denna undersökning ett föredrag
diakonen hållit inför Rotary.
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Det är inte verksamhetsberättelsen som ska utgöra budskapet om församlingens gärning,
inte heller kan den förväntas vara ha litterära kvaliteter. Frågan är: till vad ska man ha
verksamhetsberättelsen?

flera intressenter – olika funktioner
Att mäta resultat i människovårdande organisationer är en svårighet för många fler än
kyrkan. Somliga tjänster är svåra att begripa och än svårare att mäta. Måttenheterna kan
i sig själv bli styrande eftersom det är det som man kan mäta som blir synligt och därmed
tenderar att bli prioriterat. Visst är det enklare att räkna antalet deltagare än att fånga vad
som händer i mötet?
Men det är inte bara mätproblemen som måste uppmärksammas, utan också användningsområdet. De beskrivningar som görs har förstås ett syfte; att ligga till grund för bedömningar. Då är det viktigt att fråga, vilka är de som gör dessa bedömningar? Tänkbara
intressenter är de budgetansvariga som vill få underlag för prioriteringarna i kommande
budget, medan medarbetarna funderar på hur en viss arbetsinsats kan förbättras nästa
gång. Kyrkoherden grubblar över hur personalen bäst kan fördelas i tid och rum. Även
den frivillige medarbetaren gör bedömningar och känner efter för vilka uppgifter engagemanget räcker för. Erfarenheten, och utfallet, av det som gjorts tidigare spelar ofta en roll
för dessa bedömningar.
I den amerikanska non-profit-världen är det självklarare än i det svenskkyrkliga sammanhanget att tänka i termer av intressenter (stakeholders). Orsaken är sannolikt att man
är beroende av flera finansiärer. Därför är det viktigt för ideella organisationer, där det
finns svårigheter att beskriva organisationens utfall, att erkänna existensen av mångfalden
av intressenter och skapa måttenheter för dessa. Vilka är då intressenterna? Organisationsforskarna talar om tre funktioner, som återspeglar tre aspekter av varje organisation8. En
fjärde bör dessutom läggas till9.
1. Institutionella funktioner. I förhållande till sin omgivning och inför de egna intressenterna måste varje organisation erhålla och upprätthålla sin legitimitet. Det är viktigt att
visa på utveckling och förbättringar och ge uttryck för en stolthet över organisationens
nyckelområden. Detta perspektivs intressenter är enligt de amerikanska författarna de
grupper som länkar organisationen till dess omgivning, nämligen styrelsen, volontärer och
bidragsgivare.

8 Kanter, R.M. & Summers, D.V. (1987) Doing well while doing good: Dilemmas of performance measurement in
Nonprofit organizations and the need for a multiple-constituency approach, The nonprofit sector a research handbook,
Powell W.W. (Ed.), New haven: Yale University Press ss.154-166.
9 Selle, P. & Øjmyr, B. (1995) Frivillig organisering och demokrati Gjövik:Samlaget s.44
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Kyrkofullmäktige (---)
beslutar i principiella
ärenden och i ärenden som
på annat sätt är av större
vikt, främst
1. mål och riktlinjer för
verksamheten,
2. budget, kyrkoavgift och
andra viktiga ekonomiska
frågor
KO 3 kap 6§
Kyrkorådet skall ha
omsorg om församlingslivet
och ha ansvar för att församlingens grundläggande
uppgift blir utförd.
Kyrkorådet leder och
samordnar församlingens
förvaltning och har tillsyn
över nämndernas verksamhet.
KO 2 kap 5§)
I lag finns föreskrifter om
revisorernas granskning.
Utöver det som anges där
skall revisorerna även
granska om församlingens
verksamhet sköts på ett
ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om
den interna kontrollen är
tillräcklig.
KO 48 kap 2§
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2. Ledningsfunktioner. För att ange och följa upp mål och riktlinjer måste organisationens
ledning få kunskap om organisationens arbete, utveckling och resurser.
3. Tekniska/metodologiska funktioner. Med vilken kvalitet och effektivitet utförs eller genomförs organisationens arbete? Är det bra för ”klienterna/ brukarna”? Med andra ord de
som närmast berörs av organisationens uppdrag – de som organisationen är till för.
4 . En intressentgrupp saknas i den amerikanska analysen, nämligen den för det svenska
och nordiska folkrörelsesamhällets oundgängliga kategori medlemmar. Medlemmar intar
ofta flera av rollerna ovan, som styrelse, ”brukare”, ledare och supportrar, men inte ens
dessa begrepp tillsammans täcker hela vidden av medlemsbegreppet.

vilka vill veta vad?
Vi låter dessa fyra aspekter/funktioner hjälpa oss att reflektera kring vilka intressenter
som finns i och runt församlingarnas liv och verksamhet. Följdfrågan blir sedan vad som
behöver beskrivas för vilka intressenter för att möta deras olika behov av kunskap och
information.

I. vilka ”institutionella” funktioner kan vi tänka oss?
Kyrkofullmäktige har en grundläggande funktion angiven i kyrkoordningen (KO):
Vad kan kyrkofullmäktige vilja veta? Sannolikt att det som görs, görs rätt. Att den
interna kontrollen fungerar. Att de övergripande mål och riktlinjer som finns i den ena
eller andra meningen uppfylls. Här kan vi tala om aggregerad, sammanvägd, kunskap, i
meningen att utvecklingen synliggörs i nyckeltal, att många faktorer vägs samman i kortfattade beskrivningar och att försäkran ges att allt gått schysst till. Stimulerande kan korta
beskrivningar av processer och skeenden vara, som kittlar nyfikenhet och skapar stolthet
inom organisationen.
Kyrkorådet är församlingens styrelse.
Vad vill kyrkorådet ha för kunskap? Sannolikt mer av detaljrikedom, framför allt måste
kyrkorådet själv få bearbeta frågan vad de behöver för återkoppling för att de ska känna att
de har kontroll över att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Det rena styrelseperspektivet handlar också om orienterande kunskap. Om man, bildligt talat, ska lägga
fast kursen behöver en styrelse både en kunskap om terrängen, var finns diken och vägar,
sankmark och åkrar att skörda; och angivelser om färden så långt, tog vi oss dit vi ville?
Eller med andra ord: vad blev det av det vi beslutade?
Revisorerna har en kontrollerande funktion enligt KO 48 kap 2§.
Revisorerna har fastställda rutiner för att följa upp det ekonomiska, men ofta mindre
utvecklade redskap för att kontrollera om församlingens verksamhet sköts på ett ändamåls-

enligt sätt. Där är man beroende av hur väl församlingens styrelse formulerat sina prioriteringar.
De amerikanske teoretikerna anger också volontärer och bidragsgivare i denna kategori.
Det kan tolkas som att alla dessa aktörer bidrar med, eller kontrollerar, olika former av
resurser till organisationen, i det här fallet församlingen och dess arbete. Resurserna kan
alltså handla om att ge tid och pengar, och med sitt engagemang uttrycka att jag stödjer
denna organisations strävan. Frågan blir då, ur ett kommunikations- och redovisningssammanhang: Vad vill dessa resursgivare få för kunskap om det som sker, vilken återkoppling är de betjänta av? Vad behöver de få se för att känna tillit och förtroende för att
kyrkan väl förvaltar sitt pund och bidrar till förverkligandet av önskvärda visioner?

II. vilka kan ”ledningsfunktionerna” vara?
Närmast tänker vi här på kyrkoherde, andra chefer och ledningsgrupper. Vad ledningsfunktionen behöver för återkoppling har det skrivits hyllkilometer om. ”Management by
walking around” kan vara lika viktigt som att förankra ett kvalitetsstyrningssystem. Här
måste varje arbetsledare utveckla kommunikationskanaler och former anpassade för sin
organisation. De flesta pastorat är relativt små organisationer där kyrkoherde och andra
chefer ofta lever i verksamheten så att rapportering/uppföljning i mer formell mening kan
kännas överflödig. Detta kan vara den bekvämes fälla. Vad behöver en ledare för kunskapsunderlag för att kunna ta ut kursen år efter år? Vad behöver dokumenteras för att
kunna avläsa trender, både i samhällets omvandling och i församlingslivets inre processer?
En grundläggande fråga är: Gör vi vad vi säger att vi ska göra – och gör vi det bra?

III. vilka kan de ” tekniska/metodologiska” funktionerna vara?
Om ledningsfunktionen (se ovan) behöver värdera sorgegruppens funktion i förhållande
till de kyrkliga handlingarna, kyrkogårdsförvaltningen och dödsbokontakterna, eller den
finskspråkiga verksamhetens integration i övrig församlingsverksamhet, så finns det ett
annat, mer metodinriktat, perspektiv som handlar om utförande och bemötande. Sorgegruppens målgrupper, ledarroll, mötesfrekvens, anknytningen till teman etc. hör rimligen
till denna funktion, liksom kulturkompetens för att bidra till förståelse och bekräftelse när
olika grupper ska samspela. Hur beskrivs sorgegruppens funktion för presumtiva deltagare,
för distriktssköterskor och begravningsentreprenörer och hur kan den nye medarbetaren få
en inblick i vad företrädaren arbetat med (och hur)?
Medarbetare har således nytta av att utveckla sin kunskap i utvärdering och sin intervjuteknik. Vad är viktigt för den som söker mänskligt bistånd? Den egna dokumentationen
i arbetet är grundläggande för all vidare kunskapsutveckling. Så gjorde vi då, så gör vi nu.
99

Så tänkte vi, så blev det. Inte minst i de frivilliga medarbetargrupperna behöver man
organisera för både handling och reflektion. Hur kan man få bekräftelse på att det man
uträttar gör någon skillnad? Här kanske också frågan om det diakonala arbetets budget
dyker upp, i den dubbla meningen kronor och engagemang. I verksamhetsberättelserna
skrevs om frivilliga insatsers antal och innehåll. Kanske vore det intressant att också
beskriva vad som gjorts för att understödja och inspirera det ideella engagemanget, och
vilka former för lärande och utveckling som erbjudits?

IV. medlemsperspektivet
Medlemsperspektivet slutligen kanske utgör den största utmaningen. En församling
annonserade en gång efter en diakon vars uppgift beskrevs som ”att levandegöra församlingens diakonala ansvar”. Om vi betraktar det diakonala arbetet som en mobilisering av
människors och gruppers egna resurser, och en kamp för att motarbeta strukturer som
kränker människans värde, så är kommunikationen om denna mission en kritisk faktor.
Att beskriva vad som görs för att möta uttalade behov och lyfta fram exempel och förebilder är viktigt. Genom att visa på vad som går att göra, kan man inspirera människor
till engagemang för sin nästa. Det är också grundläggande ur ett organisationsteoretiskt
perspektiv att en organisation måste lyfta fram den brist i samhällslivet organisationen vill
motverka och hur den vill förändra samhället för att organisationen ska kunna mobilisera
nödvändiga resurser. Undersökningar har visat att diakoni hamnar högt på listan om vad
människor tycker att kyrkan ska ägna sina resurser åt, rankad långt över gudstjänst10. En
både gudomlig och mänsklig pedagogik formulerade Shakespeare i den enkla meningen
Kärlek lever av att kärlek se. Kan det vara så att en kvantitativ effektutvärdering av församlingens sorgegruppsverksamhet är mindre intressant än en insiktsfull berättelse om
människans sökande efter ljuset i tunneln?

avslutning
Frågorna som ställdes i diakonmötesstudien behöver diskuteras vidare: Hur beskriver vi
vår egen verksamhet så att andra förstår och inser dess värde? Verksamhetsberättelsen är
en puzzelbit för att synliggöra församlingarnas diakonala arbete. Eftersom formen är så
etablerad så är det intressant att reflektera kring hur innehållet och funktionen kan utvecklas. Något facit för hur detta ska ske finns inte. Den här artikeln har velat ge underlag för
diskussioner i församlingarnas styrelser, i ledningsgrupper och i diakoniarbetarnas kollegier. Samtalet kan inledas med någon av följande punkter:
 Vad vill ni veta?
 Om detta vill vi berätta.
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10 t.ex. Bäckström, Anders (2001) Svenska kyrkan som välfärdsaktör i en global kultur Verbum sid 30
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§1.Val till synodalmötesberedning inför mötet 2005
Fyra diakoner och en ersättare
Till ordinarie valdes:
Ninna Grefbäck Aronsson
Susanna Petersson
Elisabet Larnemark
Halvard Scheutz
Till ersättare valdes:
Vivi-Anne Erlandsson
§2Val till valberedningen för val av diakon/präst till Domkapitlet
Två diakoner och en ersättare
Till ordinarie ledamöter valdes:
Ulla-Brita Ragnarsdotter
Roney Petersson
Till ersättare valdes:
Eva Byström

Vid protokollet
Olena Johansson
Martin Lind biskop
Bilaga till protokollet:
Diakonmötet beslöt att i reviderat skick anta manifestet gällande skuldfällan, ”Den som
är satt i skuld är icke fri”utarbetat under ledning av Maria Bard, diakon i St. Johannes
Norrköping
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