RAPPORT DIAKONI NOVEMBER 2020

Diakonerna i Hässleholms församling, iförda visir och handskar.

Diakonalt arbete i Lunds stift under coronapandemin
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Inledning
Under perioden april–oktober 2020 har
stiftsdiakon Carita Ibarra Kristensen och
diakon Cheryl French besökt 30 församlingar i Lunds stift för att intervjua diakoner
och diakonimedarbetare. Intervjuerna har
handlat om hur de har ställt om det diakonala arbetet i sina församlingar under
pandemin och även vad de önskar för stöd
från stiftskansliet.
I en del församlingar träffade vi även
kyrkoherdar, komministrar, pedagoger och
musiker som är engagerade i församlingens
diakonala arbete. Vi var måna om att följa
såväl Folkhälsomyndighetens rekommendationer som arbetsplatsernas rutiner för att
minimera risken för smittspridning.
varför fysiska besök hos församlingar
under en pandemi? Att åka ut från stiftskansliet och besöka församlingsmedarbetare
under en av de största kriserna i modern tid
har visat sig ha betydelse ur flera synvinklar.
Vår utgångspunkt var denna: eftersom
diakonalt arbete till sin natur inte är något
som kan skötas hemifrån, torde fysiska
besök vara det bästa sättet att visa stöd och
få en bild av hur diakonimedarbetare har
ställt om sitt arbete under pandemin. Och
det har visat sig att besöken var uppskattade.

Efter ett besök i en liten landsortsförsamling fick vi ett e-postmeddelande från
kyrkoherden som löd:
”Jag vill bara uttrycka lovord över ert
engagemang att åka ut och möta församlingar under den här krisen. Vi är många
församlingar som brottas med hur vi på
bästa sätt kan tackla denna kris. När två
stiftsanställda kommer ut och frågar hur
vi mår och hur vi arbetar känns det som
en enorm styrkeinjektion”.
en annan viktig observation var denna:
Genom att åka ut och prata med diakonimedarbetare i deras egen arbetsmiljö kunde
vi fånga upp frågor och funderingar som
kunde följas upp senare. Frågorna kunde
handla om extern finansiering, fondmedel,
fortbildning och kommande projekt.
Särskilt i denna kristid har det varit viktigt
att lyssna på diakonimedarbetarnas behov
och göra vad vi kan för att underlätta deras
arbete.
Våra besök också gett konkreta resultat
i och med att flera församlingar nu planerar
att gå med i stiftets nästa ESF-projekt ”Samverkan” kring arbetsträning för människor
som står utanför arbetsmarknaden.
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sist men inte minst har vi genom våra
besök kunnat få en detaljerad och dagsaktuell bild av hur diakonimedarbetare och
andra diakonalt engagerade arbetat under
pandemin.

Vi vill uttrycka stor tacksamhet gentemot alla församlingsmedarbetare som har
tagit emot oss på sina arbetsplatser och delat
med sig av sina erfarenheter av diakoni
under pandemin.

Lund, november 2020
Carita Ibarra Kristensen			
Stiftsdiakon, Lunds stift 		

Cheryl French
Diakon, support migration
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Generellt om diakonalt arbete under pandemin
Diakonimedarbetarna (och andra medarbetare som arbetar aktivt med diakoni)
i Lunds stift har inte haft mindre arbete
under pandemin – snarare tvärtom.
Medan en del andra yrkesgrupper i
församlingarna kan ha haft en lugnare
arbetssituation under våren 2020, har
diakonimedarbetarnas arbetssituation påverkats av den ökade utsattheten i samhället
under pandemin. Även om en del diakonala
gruppverksamheter fick ställas in under
våren, tillkom helt nya arbetsuppgifter som
inte fanns före pandemin.
”Vi har kört på rätt bra här i min församling, trots corona. Jag anser att man
ska vara försiktig, men man ska inte vara
rädd.” – diakon i södra Skåne
”Coronakrisen är en möjlighet att visa vad
vi går för.” – diakoniassistent i Blekinge

Diakonen i Tomelilla församling, iförd munskydd.

Handlingshjälp till människor i riskgrupper
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I slutet på mars skrevs ett avtal mellan MSB
(Myndigheten för Samhällsberedskap), SKR
(Sveriges Kommuner och Regioner) och
civilsamhällets organisationer, kring hjälp
till riskgrupper under pandemin. Många
diakonimedarbetare i stiftets församlingar

hade börjat organisera handlingshjälp till
sina församlingsbor redan innan avtalet
blev känt. Flera som vi intervjuade uppger
att de kontaktade sina respektive kommuner innan kommunen kontaktade dem.
Många församlingar skickade brev till
alla församlingsbor över 70 år, med information om att de kunde vända sig till sin
församling för att få handlingshjälp och
samtalsstöd. Tre församlingar i Lunds stift,
Simrishamns pastorat, Hörby församling
och Björnekulla-Västra Broby församling
i Åstorps kommun, tog på sig rollen som
”koordinerande” (det vill säga att vara huvudansvariga och den första kontaktytan för
allmänheten) i sina kommuner.
de flesta andra församlingar har
istället varit ”utförare” i sina respektive
kommuner och förmedlat hjälp till personer
som anmälde behov. I en del kommuner
har arbetet fördelats på flera av civilsamhällets organisationer (t.ex. Röda Korset
och Frivilliga Resursgruppen). Men även på
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orter där kommunen eller en annan organisation varit ”koordinerande” har Svenska
kyrkans diakoni generellt tagit ett stort
ansvar för det praktiska genomförandet.
Detta beror på flera faktorer: Många
diakonimedarbetare har stor vana av att
leda frivilliga och samarbeta med kommun
och andra organisationer på hemmaplan.
Det finns också en beredskap i de flesta
församlingar att hantera ekonomiska utlägg
för hjälpbehövande och skaffa fullmakt
för exempelvis apoteksärenden. Svenska
kyrkans diakoni har också haft tillgång till
yngre volontärer och anställda som inte
tillhörde riskgrupper.

”Vi kommer inte bara släppa dem, och
handlingshjälpen ska kunna komma igång
igen på en timme om det behövs” berättade
en diakon för oss.
många diakonimedarbetare har också
vittnat om att de genom handlingshjälpen
lärt känna nya människor, både volontärer
och hjälpbehövande, som annars aldrig
hade haft kontakt med kyrkan. Detta ses
som något positivt, mitt i allt det svåra som
pandemin har bjudit på.
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flera som vi intervjuade berättade att
deras arbetskamrater var glada över att stå
till tjänst med handlingshjälp när andra
verksamheter tillfälligt var stängda.

Under sommaren har behovet av handlingshjälp minskat i takt med att mataffärerna och apotek erbjudit egna lösningar
med t.ex. hemkörning eller hämtning. Men
diakonimedarbetarna som vi intervjuade
betonade vikten av att följa upp personer
som tidigare fått hjälp.

Promenader och samtal utomhus
Det förhållandevis vackra vädret under
våren, sommaren och början av hösten har
gjort det möjligt att genomföra en del
diakonala verksamheter utomhus.
Gruppverksamheter för människor som
är äldre eller som tillhör riskgrupper har
i många församlingar ersatts av promenader i långsam takt och möjlighet till samtal
utomhus. En del församlingar organiserade
telefonkedjor under våren, för att hålla kontakt med personer som brukar vara aktiva

i församlingens verksamheter. Ett exempel
på detta är Lyckå församling utanför Karlskrona, där hela personalen var delaktig i att
ringa runt och skicka vykort till sina egna
kontakter i församlingen – körledare till
sina körmedlemmar, diakoniassistent till
sina volontärer o.s.v.
Verksamheter som vanligtvis drivs
med hjälp av äldre volontärer fick antingen
stängas eller hållas öppna med hjälp av
yngre volontärer.
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Mötesplatser för äldre
När vårvädret blev varmare startade en del
församlingar utomhuscaféer. Denna typ av
coronaanpassad caféverksamhet har krävt
mera personalresurser än vanligt.
Volontärer som brukar hjälpa till med
sådana verksamheter är ofta 70+, och då
har det varit nödvändigt att ta hjälp av
medarbetare som hade mindre att göra i
sina egna tjänster. Bord och stolar har fått
ställas med ordentligt mellanrum, och fika
har serverats vid bordet för att minska
risken för smittspridning.
i ringsjö församling utanför Höör blev
hela personalen engagerade i att ordna
”Café med distans”. Medarbetarna hjälpte
till med allt från dukning till musikunderhållning och fick uppmuntrande ord från

sina församlingsbor, ”Det här är det enda vi
har sett fram emot på hela veckan.” En del
besökare till caféet kom från kringliggande
församlingar som hade stängt sina mötesplatser för äldre.
i församlingar där man brukar ha
sommarkyrka eller sommarcafé har man
också fått tänka till för att kunna genomföra
verksamheten på ett coronaanpassat sätt.
Karlskrona församling dukade utomhus
och tog upp fikabeställningar vid bordet
för att undvika trängsel. Istället för äldre
volontärer fick sommarjobbande ungdomar
servera fika, och i år beställde församlingen
fikabröd hos olika lokala bagerier varje
vecka för att stötta företag som hade lidit
förluster under våren.

Diakonimottagningar och fondmedelshantering
Diakonimedarbetare fick snabbt ställa om
och förändra sitt sätt att arbeta med öppna
diakonimottagningar och fondmedelshantering. De öppna diakonimottagningarna
som finns i många församlingar fick bli
mindre öppna under pandemins första
veckor, för att minska risk för smittspridning i väntrum och ge arbetsgivarna tid att
anpassa lokalerna med t.ex. plexiglas för att
skydda både anställda och besökare.
Församlingsbor gavs istället möjlighet
att ringa, mejla, skicka sms eller träffa en
diakon utomhus. Den första månaden av
pandemin, när stora delar av samhällets
stängdes ner, råkade infalla under vårens

stora fondperiod för Lunds stifts beviljade
medel. Diakonimedarbetarna visade stor
flexibilitet och försökte ändå möjliggöra
för behövande att ansöka om fondmedel.
Dock upplevde många att arbetet med
fondansökningar blev krångligare eftersom
man inte kunde ha öppen mottagning eller
”ifyllardagar” där många kunde få hjälp att
fylla i sina fondblanketter.
I skrivande stund har Region Skåne
infört nya rekommendationer mot
smittspridning, vilket innebär nya begränsningar för öppethållande mitt i perioden
för julfondsansökningar.
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Verksamheter för samhällets mest utsatta
Öppna verksamheter där samhällets mest
utsatta kan få en mål mat, fika, kläder eller
matkassa har i mycket stor omfattning hållit
öppet under pandemin, ofta med hjälp
av yngre volontärer som inte tillhörde
riskgrupper.
Eftersom vårvädret var förhållandevis
fint kunde en del verksamheter flytta utomhus. Exempel på detta är Café Maria
i Malmö, där gäster kunde hämta fika
i entrén och sitta vid picknickbord utanför

kyrkan. På Diakonijouren i Hässleholm
skaffade diakonerna skyddsutrustning som
de kunde ta på sig för att kunna hålla öppet
i sin verksamhet Diakonijouren även under
den kalla årstiden.
MATkassen i Landskrona, där man
delar ut mat som skänks av lokala mataffärer, har kunnat hålla sina vanliga öppettider under pandemin med hjälp av ändrade
rutiner, skyddsutrustning och volontärer.
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Arbete för människor på flykt
Under pandemin har församlingarna också
fått ställa om i sitt arbete för människor på
flykt. En del församlingar har valt att stänga
sina språkcaféer, dels för att undvika större
samlingar och dels för att många av volontärerna på språkcaféerna är 70+.
höllvikens församling har gått mot
strömmen och valt att hålla igång sitt språkcafé och klädförråd, trots att en del volontärer inte kan jobba. En brobyggare och en
vikarierande präst har bistått diakonen i att
hålla öppet hela våren och sommaren. Man
har resonerat så, att det är bättre att hålla
öppet med mindre ambitioner än att stänga
helt. Detta har visat sig vara mycket värdefullt för människorna som kommer till
caféet, eftersom all SFI-undervisning
bedrevs digitalt under våren. Diakonen
berättar:
”Några av våra nyanlända har sagt till
oss att vi är de enda de har träffat på hela
veckan.”
även om en del församlingar har stängt
sina språkcaféer har hjälparbetet för asylsökande och papperslösa inte kunnat sättas
på paus under pandemin. Begränsningar
i asyllagstiftningen och striktare tolkningar i asylärenden har lett till att många
människor på flykt nu befinner sig i en lång
överklagandeprocess eller fått utvisningsbeslut och därmed förlorat sin rätt till
försörjning. Samtidigt har pandemin satt
stopp för såväl frivilligt återvändande som
tvångsutvisningar till många länder. Det
uppstår därmed en limbo-situation där den
asylsökande eller papperslöse är kvar i landet fast utan rätt till arbete eller försörjning.
En del papperslösa som tidigare kunnat

Plexiglas i diakonimottagningen i Landskrona
skyddar besökare och medarbetare.
klara sig på svartarbete har sett sådana jobb
försvinna under pandemin. Och många
ungdomar som fick tillfälliga uppehållstillstånd under den så kallade gymnasielagen
har fått det svårare under pandemin, p.g.a.
övergången till digital undervisning och
uteblivna praktikplatser.
för att kunna hjälpa människor som
blivit papperslösa har många diakonimedarbetare prioriterat att hålla öppet församlingarnas klädförråd och matutdelning
under pandemin. En annan typ av hjälp som
efterfrågas mer och mer är juridisk rådgivning, genom stiftets avtal med Asylrättscentrum.
I församlingar med många konvertiter
har detta juridiska arbete varit särskilt
påtagligt, eftersom konvertiter är aktiva i
församlingens gudstjänstliv samtidigt som
en del av dem är i en överklagandeprocess
eller lever under utvisningshot.
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Arbete för människor med psykisk ohälsa
Diakonerna har berättat för oss att
människor med psykiatriska diagnoser
blivit mera isolerade under pandemin,
eftersom en del kommunala mötesplatser
stängt eller begränsat sina verksamheter
under pandemin.
när diakonen i lomma församling såg att
kommunen hade stängt socialpsykiatrins
mötesplats, Trivselhuset, bjöd hon in deltagarna till församlingshuset där de kunde
fika. Några personer började följa med på
promenaderna som församlingen ordnade,
och några har kommit på enskilda samtal.
Men flera av dem mår för dåligt för att delta
i ordinarie verksamhet och hade behövt att
Trivselhusets verksamhet var igång. Därför
har diakonen också valt att agera som röstbärare för gruppen genom att uppmärk-

samma Sydsvenskan på stängningen av
Trivselhuset. I reportaget berättar hon,
”Jag pratar med människor som säger
att jag är den enda de har pratat med
på hela sommaren. De sitter hemma
och har ingenting.”
i tomelillabygdens församling har
diakonen haft ett samarbete med kommunen
kring socialpsykiatrins brukare, genom att
ge flera personer frivilliguppdrag i församlingens klädförråd och matutdelning.
När kommunen tillfälligt stängde sin
mötesplats under pandemins första månader
kunde dessa personer undvika att bli socialt
isolerade genom att fortsätta med sitt frivilligarbete i församlingen.
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Arbetsinriktad rehabilitering
Som en del i kyrkans diakonala uppdrag
erbjuder en del församlingar praktikplatser
och arbetsträning för människor som står
långt ifrån arbetsmarknaden. Lunds stift
är sedan 2015 huvudman för ESF-projektet
”Arbetsinriktad rehabilitering”, där sju församlingar ingår.
Även dessa verksamheter fick ställa i om
sina rutiner i våras för att minska risken för
smittspridning. Ronneby församling, som

har många projektdeltagare, gick över delvis
till digitala träffar under våren. Träffarna
hölls online varje dag mellan kl. 9–12 och
innehöll en samling med gruppdiskussion,
friskvård och arbete med att skriva CV –
allt för att deltagarna skulle kunna behålla
vardagsstruktur och rutiner trots att de inte
kunde vara på plats.

Verksamheter för barn och familj
Församlingarna har agerat olika kring
stängning av verksamheter för barn och
familj under pandemin. En del församlingar
stängde sådana verksamheter i våras, medan
andra resonerade att så länge förskolor och
skolor hade öppet så skulle församlingen
också kunna ha sina verksamheter igång.
Även om diakonimedarbetare inte
brukar ansvara för barn- och familjeverksamheter har det funnits en oro bland dem
för hur stängningar påverkar barn och
föräldrar och då särskilt de som lever i
utsatthet. Många församlingar som hade
stängt sina babycaféer och liknande i våras
kunde ändå öppna utomhusverksamheter
under sommaren.
svedala församling, där både diakonen
och diakoniassistenten arbetar i barn- och
familjeverksamheten, valde man att hålla
igång sina verksamheter med coronaanpass-

ning. Diakonin i Ronneby församling valde
att ändå genomföra sitt årliga dagläger för
barn som lever i utsatthet. Lägret, som är
ett samarbete mellan Svenska kyrkan, IOGT
och Rotary, genomfördes med färre barn,
extra utrymme på bussen och coronaanpassning av måltiderna.
Diakonen berättade att daglägret är
mycket betydelsefull för de barn som är
med, och därför kändes det viktigt att inte
ställa in.
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Diakonal kritik mot omfattande stängningar
Många diakoniarbetare som vi intervjuat
har uttryckt sig positivt kring hur deras
respektive församlingar hanterat coronakrisen, men det har funnits en del kritiska
röster mot att vissa församlingar och
pastorat haft omfattande stängningar av
gudstjänster och andra verksamheter under
våren.
Generellt har diakonimedarbetare i små
arbetslag varit nöjdare med både beslut
och arbetsfördelning under pandemin,
medan de från större arbetslag uttryckt
fler kritiska synpunkter. I mera toppstyrda
organisationer har diakoner undrat varför
ledningen inte frågade efter deras kompetens och kunskap innan man fattade beslut
om stängningar. En del har varit kritiska
mot att deras församlingar och pastorat gick
över helt och hållet till digitala gudstjänster
under våren eller sade till äldre frivilliga att
de inte skulle tjänstgöra.
”Jag tycker inte att kyrkan i NN har ställt
om – tycker att vi har stängt NER för
mycket.”
”Vi stängde ner och stängde ute. Jag fattar
inte hur kyrkan kan göra så. Volontärer
frågade ”Varför får inte jag lov att komma?” ”Varför säger ni att jag tillhör riskgrupp. Kan inte jag få bestämma det själv?”

”Varför har vi stängt verksamheter för barn
och familj när förskolor och grundskolor
haft öppet?”
”Det blir den subjektiva rädslan som styr.
Det har slitit på arbetslaget, för vi har haft
så olika uppfattningar.”
I en del församlingar har diakonimedarbetare upplevd att de arbetat mycket
mer på plats än andra medarbetare.
”Det fanns en period i våras när vi hade
jättemycket att göra i diakonin, medan våra
arbetskamrater hade tid att rensa på sina
arbetsrum eller jobbade hemifrån, fast ingen
hade koll vad de gjorde där. Men när vi bad
om hjälp med praktiska saker så var det
ingen som ställde upp.”
Det har också funnits kritik mot att äldre
och andra riskgrupper fått isolera sig mer
än andra grupper i Sverige:
”För många äldre väger ensamheten tyngre
än smittorisken. Jag har sett personer som
brukar vara aktiva i församlingen, som
verkligen tacklat av under isoleringen.”
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Diakonala utmaningar i pandemins spår
I våra intervjuer har vi frågat diakonimedarbetarna vad de ser för framtida utmaningar under och efter pandemin. De har pekat
särskilt på fyra områden:
fler som får ekonomiska problem
och skulder
Människor som redan var socioekonomiskt
utsatta har blivit mera utsatta under pandemin. För personer som redan stod utanför
arbetsmarknaden blir det ännu svårare att
komma i arbete. Och för människor som
blivit arbetslösa under pandemin och som
saknade sparkapital kan det ekonomiska
avbräcket få stora konsekvenser i form av
skulder.
möjlig ökning av psykisk ohälsa
i samhället
Det finns forskning från andra länder som
tyder på att den psykiska ohälsan kan öka
efter en pandemi, och farhågorna är stora
att så kommer att ske även i Sverige.
Socialstyrelsen har i oktober 2020
publicerat en rapport (Socialstyrelsen Art.
Nr. 2020-10-6975) om inrapporterad
psykisk ohälsa under perioden februari–juni
2020, där myndigheten konstaterar att det
generellt inte skett några stora förändringar
vad gäller inrapportering av psykiatriska
tillstånd eller uttag av psykofarmaka
under pandemins första halvår jämfört
med tidigare.
Även när det gäller suicidförsök har det
varken skett en ökning eller minskning (när
det gäller suicid har myndigheten ännu inte
data att analysera från februari–juni). Man
kan diskutera om människor undvikit att
söka vård och istället mår psykiskt illa
hemma, eller om en del av befolkningen
faktiskt mått bättre av att stanna hemma
från jobbet, högskolan eller gymnasiet
under våren.
Diakonimedarbetare berättar i alla fall
anekdotiskt om att den psykiska ohälsan

redan ökat bland två grupper: äldre och
människor som redan hade psykiatriska
diagnoser. Det finns också tecken på att
ungdomar och unga vuxna, särskilt de från
utsatta livsmiljöer, drabbats av övergången
till digital undervisning och minskade
möjligheter till jobb och försörjning längre
fram.
isolering bland äldre och riskgrupper under vintern
Diakonimedarbetarna har uttryckt oro
för hur det ska gå för äldre och andra som
tillhör riskgrupper, när vintervädret tar vid
och det inte längre är möjligt att mötas och
genomföra verksamheter utomhus.
Många rapporterade att de hade startat
upp grupper för äldre i större lokaler och
med coronaanpassning av fika och aktiviteter.
Dessvärre har de nya, strängare rekommendationerna som kom i slutet av oktober,
gjort att större delen av dessa verksamheter
åter får sättas på paus.
ökande utsatthet för människor
på flykt
Av samma anledningar som beskrevs i det
tidigare avsnittet om människor på flykt,
ser diakonimedarbetarna stora behov bland
denna grupp. Människor som beviljas
uppehållstillstånd i Sverige får i regel endast
tillfälliga tillstånd till följd av den strängare
lagstiftningen som gällt sedan 2016, vilket
ökar stressen under etableringsfasen. Och
för människor som fått avslag på sina
asylansökningar blir livssituationen särskilt
desperat.
Diakonimedarbetarna i nästan alla
stiftets församlingar och pastorat möter
asylsökande, papperslösa och ensamkommande som lever i en utsatthet som de
flesta i vårt samhälle inte kan föreställa sig.
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Sammanfattning
Diakoner, diakonimedarbetare och andra
som engagerar sig i sina församlingars
diakonala arbete har visat prov på handlingskraft, professionalitet och en stor
omsorg under coronapandemin 2020.
Detta har de gjort med den kristna
kyrkans flertusenåriga kunskap och
erfarenhet i ryggen. Genom att åka ut från
stiftskansliet och besöka medarbetare i
deras egna sammanhang under en pågående
samhällskris, har vi sett vikten av personliga möten för att främja församlingarnas
arbete.
Det är vår förhoppning att denna
rapport kan ses som ett levande dokument
som följas upp, utifrån de utmaningar som
kommer i pandemins spår.
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