
 

 

 

 

 

Mellan himmel och jord  
En kvalitativ intervjustudie av sex diakoners upplevelser av 

sitt handlingsutrymme och sin yrkesidentitet inom  

Svenska kyrkan 

 

 

 

 

 

Elin Erensjö & Jenny Granlund 

Termin 6 

Examination 2019 

Handledare Ann-Britt Sand 



Elin Erensjö & Jenny Granlund 

Abstract 

Mellan himmel och jord - en kvalitativ intervjustudie av sex diakoners upplevelse av sitt 

handlingsutrymme och sin yrkesidentitet inom Svenska kyrkan/ Between heaven and 

earth - a study of six deacons experience of discretion and professional identity in the 

Swedish church 

 

Elin Erensjö & Jenny Granlund 

 

The aim of this study is to examine how deacons that work in the Swedish Church in 

Stockholm experience their work. Six deacons were interviewed, by using a semi structured 

method the empirical material was analysed using qualitative content analysis. The deacons 

in this study comes from a background of social work. The study concerns theories such as 

discretion and professional identity to substantiate the experience of their work. Deacons are 

the ones that carry out the church social work but are unknown as a welfare actor in the 

Swedish society. The interviewed deacons describe the profession as worthwhile and varying, 

but they also experience disadvantages such as inadequate guidance and management within 

the Swedish church as an organisation. The majority of the deacons sees themself as social 

workers due to their previous education even after a change to faith-based work. This can be 

the result of an inadequate education to become a deacon, but also due to that the profession 

seems as obscure by the people that meets the deacons, by managers and also by the deacons 

themself. 

 

Nyckelord: diakoni, diakon, kyrkligt socialt arbete, Svenska kyrkan, yrkesidentitet, 

handlingsutrymme. 

 

Key Words: deaconry, deacon, faith-based social work, Svenska kyrkan, professional 

identity, discretion. 
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Inledning 

En diakon är en person som är anställd av Svenska kyrkan för att utföra kyrkans sociala 

arbete. Diakonens arbetsroll är att stödja människor som är i behov av hjälp, samt vägleda i 

livsfrågor. En diakons arbetsuppgifter kan se olika ut inom olika församlingar, gemensamma 

basuppgifter är själavårdande samtal, samtalsgrupper och att bistå vid fondansökningar 

(Hansson, 1999, s. 11). De utbildningar som ligger till grund för att kunna vidareutbilda sig 

till diakon har människan i fokus på olika sätt, det kan vara ur ett medicinskt, socialt eller 

psykologiskt perspektiv (Svenska akademikers centralorganisation, u.å.). Olika 

grundutbildning kan påverka hur man utför sitt arbete och hur man ser på sig själv i sin 

yrkesroll. Hur diakoner framställer sig själva och hur de handlar i olika situationer kan även 

kopplas till den egna uppfattningen av sin yrkesidentitet (Thunborg, 1999, s. 3). En del 

diakoner har en socionomutbildning och det är dem vi har intresserat oss för i den här 

studien. Socionomer arbetar med människan ur ett helhetsperspektiv utifrån samhälleliga, 

individuella och sociala aspekter (Svenska akademikers centralorganisation, u.å.).  

 

Socialt arbete har historiskt förekommit i olika kontexter, och med olika lösningar för hur 

sociala problem hanterats. Kyrkan som verksamhet har tidigare haft en större roll för 

ansvarstagandet i det som nu är kommunalt eller statligt socialt arbete (Sunesson, 2016, s. 

68-70). Majoriteten av samhällets välfärdstjänster är kopplade till statens sociala skyddsnät 

som är reglerat av socialrättsliga lagar, vilket inte det diakonala arbetet är i samma 

utsträckning. Dock är diakoner i sitt arbete bundna till tystnadsplikt samt har 

anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen 14 kap §1c (SFS 2012:776).  

 

Som diakon träffar du människor som befinner sig i olika kontexter och arbetsdagarna kan 

variera. Variationen i arbetet har en grund i diakonens handlingsutrymme. Arbetet är 

uppbyggt bland annat utifrån det behov som varje enskild församling har, men även utifrån 

kyrkoherdens direktiv och styrning. Funktionen som diakon innebär ett ansvar och en 

förväntan att fånga upp och främja för människor (Svenska kyrkan, 2019a).  
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Tidigare forskning visar att diakoner upplever en ensamhet på jobbet samt en stress som är 

kopplat till avsaknad av styrning och okunskap om de faktiska arbetsuppgifterna (Bergman, 

Blåder, Burman- Holmgren, Johansson & Sandberg, 2018, s.361). Det finns få studier som 

har fokus på diakoners upplevelse av yrkesidentitet och handlingsutrymme. Forskning kring 

socionomers handlingsutrymme har därför använts som ett komplement.  

 

Diakoner kan upplevas som icke erkända socialarbetare trots att de utför samtliga av kyrkans 

sociala arbete och det finns en kunskapsbrist både internt inom verksamheten men även från 

individer i samhället (Engel, 2006, s.210). Således föreligger skäl att studera diakoners egna 

upplevelser och utsagor om rollen som diakon utifrån handlingsutrymme och yrkesidentitet. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur några diakoner med socionomutbildning i grunden 

upplever sitt arbete inom Svenska kyrkan. Ambitionen är att utifrån teorier som 

handlingsutrymme och yrkesidentitet försöka öka förståelsen för de yrkesverksammas 

upplevelser samt stärka diakoner som yrkesgrupp. Detta görs genom frågeställningarna:  

 

● Hur beskriver diakonerna sin upplevelse av att arbeta inom Svenska kyrkan?  

● Hur beskriver diakonerna sin upplevelse av sitt handlingsutrymme i sitt arbete? 

● Hur beskriver diakonerna sin yrkesidentitet? 

Begreppsförklaring  

Ordet diakoni 

Det finns flera förklaringar och aspekter kring ordet diakon. Ordet diakon förekommer i Nya 

testamentet och härstammar från det grekiska ordet diákonos, som betyder tjänare. Genom att 

använda oss av detta grekiska ord istället för att säga tjänande så har ordet diakoni fått 

betydelsen av att det står för något speciellt inom kyrkan (Hansson, J., 1999, s.16). 
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Utbildningsprocessen till att bli diakon 

Grundläggande för att kunna utbilda sig till diakon så behövs en kandidatexamen inom 

exempelvis socialt arbete eller vård. För att bli diakon måste man bli antagen av en biskop 

inom ett stift vilket ger en tillåtelse att utbildas. Vidare ska vissa moment som är förlagda hos 

stiftet genomförts innan man kan få tillåtelse att påbörja diakonutbildningen som pågår under 

ett år. Efter avslutad utbildning börjar man arbeta som diakon direkt efter vigningen (Svenska 

kyrkan, 2018). Vigning innebär, likt dopet att tillkännage sin tro och viljan att arbeta utifrån 

den kristna läran (Svenska kyrkan, 2014, s.17). 

En diakons grundläggande arbetsuppgifter 

I Svenska kyrkan idag så ligger diakonins fokus på vårdande och sociala verksamheter 

(Hansson. J, 1999, s.34). Diakoners arbetsuppgifter är relativt okända och förväntningarna på 

en diakon varierar mellan olika församling (Sandahl, O., 2018, s.81-82). De insatser som 

diakonin kan erbjuda benämns ofta som direkta insatser till individer som är i behov av hjälp 

och stöd (Hansson. J, 1999, s.27). Arbetsuppgifterna innefattar stödjande samtal, 

sorgegrupper, hembesök och andra typer av gruppverksamheter. Men även om att föra de 

utsattas talan i välfärdssamhället, samt ha nära kontakt med andra myndigheter som exempel 

socialtjänsten (Svenska kyrkan, 2016). En diakon behöver ha generell kompetens som 

möjliggör för den enskilde diakonen att hantera de oförutsägbara situationer som arbetet kan 

innefatta, men även kunna förstå andra myndigheter och individers situation (Hansson. J, 

1999, s.35). 

Bakgrund 

Svenska kyrkan 

Kyrkan har historiskt sett haft stort ansvar över samhällets välfärd och tidigare var Svenska 

kyrkan förenad med staten. Med tiden har Svenska kyrkan fått en markant lägre ställning i 

samhället och den kristna identiteten är inte längre lika självklar bland medborgare, detta 

brukar förklara som kyrkans sekularisering (Bäckström, 2002, s.26-27). Denna tydliga 
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distansering kom år 2000 då bandet mellan stat och kyrka bröts och Svenska kyrkans rättsliga 

ställning förändrades. Detta innebär att kyrkan idag utgör en del av det svenska civilsamhället 

(Eckerdal, 2012, s.46-47). 

 

Svenska kyrkan är Sveriges största kristna registrerade trossamfund och lyder under lagen om 

Svenska kyrkan (SFS 1998:1591) (Svenska kyrkan, 2019b). Svenska kyrkan är en 

demokratisk styrd organisation, varje församling leds av en kyrkoherde (Svenska kyrkan, 

u.å.).  

Diakonins historia  

Diakoniinstitutionerna var ideella verksamheter som syftade till att hjälpa utsatta människor 

och bidra till samhällsförbättring (Christiansson, 2008, s.120). Den samhällsfråga som till 

största grad berörde diakonin i slutet av 1800-talet var fattigvårdsfrågan där städerna och 

socknarna hade den primära försörjningsplikten (Elmund, 2005, s.32). Det diakonala arbetet 

som utfördes historiskt ansågs vara en typ av välgörenhet utfärdat av samhället (Hansson. J, 

1999, s.36). De kvinnliga diakonerna skulle ut i samhället med en vårdande och pedagogisk 

karaktär, och tjäna som sjuksköterskor eller lärarinnor (Christiansson, 2008, s.26), diakoni 

blev samlingsnamn för denna verksamhet (Hansson. J, 1999, s.25). På 1800-talet så 

förändrades diakoniinstitutionerna, diakonerna ansåg vara pionjärer och de sociala insatserna 

ansåg vara ett rop efter andlig omvändelse (Hansson. J, 1999, s.24, 26). 

De diakonianstalter som fanns i Stockholm under 1900-talet hade uppkommit genom privata 

initiativ och dess verksamhet anordnades fristående gentemot Svenska kyrkan (Inghammar, 

2008, s.157). Diakoniutredning som kom år 1969 resulterade i att diakoni skulle vara kyrkans 

omsorg ur ett helhetsperspektiv. Till detta så räknas även idag den enskildes psykiska 

välbefinnande (Hansson. J, 1999, s.26-27). 
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Tidigare forskning 

Sökprocess 

Sökprocessen för tidigare forskning och litteratur inleddes inom Stockholms universitets 

sökmotor som är lättillgängligt och genererar breda sökmöjligheter. Söktermer som användes 

var “diakoni, diakon, kyrkligt socialt arbete, deaconry, Svenska kyrkan, diakonalt socialt 

arbete, yrkesidentitet, professional identity, handlingsutrymme”. 

Sökprocessen började brett för att undersöka hur forskningsområdet ser ut. Av sökningen 

framkom att det finns få studier om diakoners upplevelser av sitt arbete och likaså få studier 

med fokus kring teorier som diakoners handlingsutrymme och yrkesidentitet. Då det finns 

endast ett fåtal studier om Svenska diakoner koppat till yrkesidentitet, har vi även kollat på 

internationella studier. Forskning kring handlingsutrymme kopplat till diakoner var svårt att 

finna även då vi sökte i referenslistor i tidigare forskning. Vi valde därför att ta med 

forskning med fokus kring socionomers handlingsutrymme. Studier som påträffades var såväl 

kvalitativa som kvantitativa. Ytterligare en metod i sökningen var att granska tidigare 

forsknings referenslistor för att utöka sökandet.  

Diakoni i relation till kyrkan 

Den forskning som finns gällande det diakonala arbetet har olika fokus. Ett fokus som finns i 

tidigare forskning berör kyrkans koppling till det diakonala arbetet och hur kyrkan ska nå ut 

till individer i samhället. Blehr (2016) diskuterar att Svenska kyrkan i dagens samhälle 

behöver arbeta mer aktivt för att vara attraktiv för individer i samhället utifrån att kyrkan nu 

är mer sekulariserad i samhället. Crisps (2013) studie om hur tro-baserat arbete utförs i 

Svenska kyrkan och Katolska kyrkan i Australien beskriver att Svenska kyrkan i större 

utsträckning riktar sina tjänster till kyrkans medlemmar och hur tjänsterna är utformade beror 

på vad för typ av välfärdsstatsmodell landet har. 

 

Det finns studier som har mer fokus på det diakonala arbetets utformning och utveckling. 

Engel (2006) beskriver i sin avhandling om praktiskt diakonalt arbete att sekulariseringen 

bidrar med både utmaningar och möjligheter för diakonin och att det finns skillnad i 
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diskursen kring diakonin och hur den praktiskt utförs. Men även att diakonin behöver 

omdefinieras i förhållande till kyrkans förändrade roll. Detta är något som även A. Ahonen 

(2013) uppmärksammar i sin studie. A. Ahonen (2013) för även en diskussion kring hur 

diakonin kan ha en differentierande roll i olika kyrkor men att det finns en grund som är att 

diakonin ska verka för de svaga och utsatta i samhället. 

Diakoners arbetssituation 

Vidare finns det studier som belyser det diakonala arbetet utifrån diakonens yrkesroll och 

arbetssituation. Engel och Christiansson (2017) beskriver i sin studie att det diakonala arbetet 

som utförs genom samtal har visat sig inneha en stor betydelse för brukare, men att brukarna 

inledningsvis inte haft en koppling till Svenska kyrkan och att diakoner varit en okänd 

yrkesgrupp. I studien belyser även Engel och Christiansson (2017) att det på ledningsnivå 

finns otydligheter i det diakonala arbetets utförande och hur diakoner ska få stöd i sitt arbete. 

Rapporten är inte Peer-reviewed men intressant i studien då de beskriver en problematik som 

även Engel (2006) diskuterade i sin avhandling om diakonalt arbete. 

  

Lindgren (2007) beskriver i sin studie om diakoners arbetssituation att många diakoner 

upplever stress i sitt arbete vilket är relaterat till arbetsmiljön gällande frånvaro av goda 

kollegor och udda arbetstider. Men Lindgren (2007) beskriver även att stressen diakoner 

upplever i sitt arbete kan vara kopplat till individens egna bedömningar av sina resurser i 

förhållande till arbetsplatsens krav. Det finns likheter mellan Lindgrens (2007) studie och 

Engel och Christianssons (2017) studie som båda beskriver diakoners relativt ostyrda 

arbetssituation där frånvarande ledning och ensamheten i arbetet bidrar till arbetsrelaterad 

stress. Denna stress beskrivs även i Bergmans et al. (2018) studie som kartlägger strukturen i 

diakoners arbetssituation i stiftet vilket visar på att flertalet diakoner känner sig stressade och 

blir utbrända. De menar att detta kan bero på en uppgivenhet som uppfattas bland diakoner 

kring de förutsättningar de har att utöva sitt arbete.  

Det finns olika förståelser kring diakonatet i Svenska kyrkan samt att diakonens roll har 

förändrats under det senaste decenniet. Diakonens roll och arbete saknar tydlig styrning samt 

ledning och det finns en okunskap kring församlingens uppdrag att utföra diakonalt arbete 
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(Bergman et al., 2018). Artikeln är inte peer- reviewed men är intressant då den belyser 

diakonens arbetssituation. 

Yrkesidentiteten hos diakoner 

Det finns få studier som beskriver det diakonala arbetet utifrån yrkesidentitet. Studier om 

yrkesidentitet berör gärna läraryrket eller sjuksköterskors arbete. En studie som belyser 

socialarbetares upplevelser av yrkesidentitet är gjord av Wilies och Vicary (2019). Artikeln 

belyser fenomenet yrkesidentitet utifrån en workshop som var utformad för att upptäcka och 

diskutera hur grupper av socialarbetare från olika länder upplever yrkesidentitet, även utifrån 

olika nationaliteter och kulturer. Studien visar att det finns en kollektiv identitet som delas 

över nationella gränser och att denna identitet inte är statisk utan under ständig utveckling. 

De medverkande uttrycker själva att kärnan av det sociala arbetets identitet alltid är utom 

räckhåll och är svår identifierat. 

 

En av de fåtal studier som belyser diakoners yrkesidentitet är Eurichs (2017) studie som lyfter 

de utmaningar och möjligheter som kristna socialarbetare möter i form av diakoni i dagens 

Tyskland. Utifrån deras professionella självuppfattning som socialarbetare mellan kyrkan och 

samhället diskuteras yrkesidentiteten utifrån att diakonerna tillhör tre olika fält: rättsligt- 

administrativt, terapeutiskt och religiöst fält. Att tillhöra olika fält kan upplevas som ett 

dilemma i professionalismen då de under arbetstid ska försöka anpassa sig till de olika fälten. 

Engel och Christiansson (2017) diskuterar även diakonin utifrån yrkesidentitet och beskriver 

att yrkesidentiteten blir svårdefinierad utifrån att utbildningen endast är under ett år och att 

diakoner därför i hög grad hänvisar och ser sin roll utifrån sin tidigare utbildning och 

arbetserfarenhet. 

Handlingsutrymme 

Vi har inte hittat några studier som belyser det diakonala arbetet utifrån handlingsutrymme. 

Dock finns det flertalet studier som diskuterar handlingsutrymme utifrån socialt arbete. 

 

Handlingsutrymme består av två olika aspekter där ena dimensionen handlar om det 

strukturella och den andra kring den enskildes kunskap. Wallander och Molander (2014) har 
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gjort en studie där handlingsutrymme beskrivs som hålet i en munk där allt runt hålet består 

av restriktioner, storleken på munkens hål kan variera förklarar att det finns väldigt varierad 

storlek på handlingsutrymmet. I litteraturen beskrivs ofta handlingsutrymme som något 

positivt. Trots att handlingsutrymme är en oundviklig aspekt i arbetet möter det kritik, som 

bland annat berör det faktum att handlingsutrymmet kan utmana lagar. Att se 

handlingsutrymme utifrån ett strukturellt perspektiv, såsom utrymme att bedöma och 

beslutsfattande, säger inget vad det har för betydelse i praktiken (Wallander & Molander, 

2014, s.14). J. Berggren (2011) återger i sin studie att handlingsutrymme beskrivs olika 

beroende på vilka aspekter som fokus ligger på. Professionellas arbete ska utföras med 

transparens vilket möjliggör för externa aktörer att granska. Det finns en spänning mellan 

behovet av transparens och handlingsutrymme.  

  

Evans (2012) har gjort en studie som belyser socialarbetarens handlingsutrymme. Evans 

(2012) beskriver att de socialarbetare som medverkat i studien ansåg sig alla vara tvungna att 

följa lagen som är en fast hållpunkt i arbetet, medans organisationens regler kan komma att 

ändras.Vissa socialarbetare ansåg att regler motverkar att i arbetet behandla klienter olika, det 

framkom att regler upplevdes som något bra som främjar likabehandling. Andra beskrev att 

de följde reglerna även om de själva inte alltid höll med. Dock fanns en upplevelse av att 

reglerna ger yrket legitimitet. Evans (2012) menar på att man bör se bortom det enskilda 

handlingsutrymmet där man har fokus på friheten att agera men att de professionellas egna 

attityder gentemot organisationens regler är av stor vikt i arbetet. 

Sammanfattning av forskningsfältet 

Kyrkans roll i samhället är under ständig förändring på grund av samhällets utveckling, 

därmed även diakonin. Kyrkans position i samhället verkar vara ett relativt välutforskat 

område, i och med det så finns det mycket forskning om kyrkan i sin helhet och dess relation 

till medborgare. Studierna i forskningsfältet beskriver det diakonala arbetet som en ensam 

roll i ett större sammanhang med en diffus styrning, av detta beskrivs en upplevd stress hos 

diakoner kopplat till oklara arbetsuppgifter.  

Det finns studier där diakoner själva får ge utsagor om sitt arbete, dock skulle fler studier 

behövas då ämnet fortfarande kan uppfattas som relativt outforskat. Vi har inte hittat 
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forskning om diakoners handlingsutrymme i det vardagliga arbetet, dock finns det flera 

studier som diskuterar handlingsutrymme i förhållande till socialt arbete. 

I en studie fanns det forskning kring diakoners yrkesidentitet med diakoner som var 

verksamma i Tyskland. Eurich (2017) menade på att tron har en betydelse för hur diakoner 

upplever och skapar sin yrkesidentitet. Engel och Christiansson (2017) har också diskuterat 

Svenska diakoner ur teorin yrkesidentitet. Vidare har ingen studie funnits som belyser såväl 

yrkesidentitet som handlingsutrymme i förhållande till diakonalt arbete. 

Kritik/luckor 

Under sökprocessen upptäckte vi att området var relativt outforskat vilket ledde till en 

svårighet i att finna litteratur. Få studier anträffades som belyser diakoners egna upplevelser 

av sitt arbete i förhållande till teorierna yrkesidentitet och handlingsutrymme. Utifrån att det 

inte fanns forskning kring diakoner kopplat till dessa teorier så applicerade vi forskning 

gällande socionomer då de är tillämpbara utifrån att de utför socialt arbete. Vi fick även ha ett 

fokus på internationella studier där vi fick vara uppmärksamma på att diakoners arbete kan 

skilja sig åt beroende på vilken organisation eller kyrka de arbetar för. Utifrån dessa 

svårigheter finns upplevelsen av att tidigare forskning som vi hittat ändå till viss grad ringar 

in forskningsfältet. 

 

Av det relativt begränsade antal studier som finns kring diakonalt socialt arbete, så är ett fåtal 

peer-reviewed. Ovan presenteras två studier som inte är granskade, den ena studien är skriven 

av Engel och Christiansson (2017) som båda är välkända forskare inom diakoni vilket 

genererar tillförlitlighet. Den andra studien är skriven av Bergman et al. (2018), de är 

ansvariga för utvecklingsprojekt inom diakoni i Stockholms stift varav ett par är 

stiftsdiakoner, därför kan det antas att de är väl insatta i diakonområdet, artikeln är utgiven i 

Svensk kyrkotidning. 

Positionering på forskningsfältet 

Med diakoners egna upplevelser som fokus i den egna studien är målsättningen att lyfta deras 

roll som en ouppmärksammad välfärdsaktör och belysa komplexiteten i att arbeta med flera 
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målgrupper ur ett icke statligt sammanhang. Det är således intressant att vända sig till de 

yrkesverksamma för att försöka få en bild av upplevelsen gällande diakoners arbete.  

Engel (2006) beskriver att diakoner kan upplevas som icke erkända socialarbetare trots att de 

utför samtliga av kyrkans sociala arbete, och att det finns en kunskapsbrist om det arbete 

diakoner utför via kyrkan men även kring den hjälp medborgare kan erhålla från diakoner. 

Således föreligger skäl att studera diakoners egna upplevelser och utsagor om rollen som 

diakon utifrån handlingsutrymme och yrkesidentitet. 

Teoretiska perspektiv 

Teorier som handlingsutrymme och yrkesidentitet syftar till att belysa yrkesverksamma 

diakoners upplevelser av det diakonala arbetets utformning och deras upplevelser av arbetet. 

Handlingsutrymme kopplat till yrkesidentitet belyser gemensamt organisatoriska samt 

individuella aspekter av yrket. Teorier syftar till att ge en djupare förståelse för fenomenet 

och hur det tro-baserade arbetet tar sig uttryck för diakoner. 

Handlingsutrymme 

Handlingsutrymme är en teori som Michael Lipsky utformat vilket berör den handlingsfrihet 

den enskilda yrkesutövaren har inom verksamheten kopplat till ramar man bör förhålla sig till 

i form av regler, erfarenhet samt verksamhetens arbetssätt (Lipsky, 1980, s.14-15). 

Utförandet av professionellt arbetet är relativt självständigt, då de professionella har en högre 

utbildning samt kompetens och en specifik kunskapsbas vilket gör att det finns ett relativt 

stort anspråk på handlingsutrymmet (Liljegren & Parding, 2010, s.272). Handlingsutrymme 

kan sägas vara möjligheten att kunna verka och agera mellan regler, vilket betyder att 

handlingsutrymmet inte är något fast och statiskt utan att det skapas och rekonstrueras i 

relationen till de individer man möter. Hur handlingsutrymmet sedan används av den 

professionella avgörs bland annat genom egna värderingar och intressen. Att ha möjligheten 

att kunna besluta och reglera vissa arbetsuppgifter bildar en del av den professionella 

identiteten (FOU- Nordväst, 2016, s.16). Handlingsutrymmets storlek är varierande och 

begränsas av de ramar som finns kring den yrkesverksammas möjlighet att fatta beslut 

(Liljegren & Parding, 2010, s.273). 
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Handlingsutrymme innefattar att planeringen samt utförandet av arbetsuppgifter görs 

tämligen självständigt. Som socialarbetare så finns en förväntan att anpassa sig både till de 

krav som finns från samhället och verksamheten, samtidigt som krav från klienterna ska tas 

hänsyn till. Detta gör det sociala arbetet komplext för yrkesutövaren. Den professionella 

behöver ett utrymme att kunna göra bedömningar kring individen man möter samt kunna 

fatta beslut på egen hand. Detta handlingsutrymme beskrivs som en sfär för den 

professionella, mellan ena sidan klientens intresse och andra sidan verksamhetens uppdrag 

där socialarbetaren med hjälp av sin kunskap, reflekterar och fattar beslut kring enskilda 

situationer (FOU- Nordväst, 2016, s.15). Det finns variationer i de bedömningar som 

socialarbetaren gör och det kan finnas en strid mellan organisationen och den professionellas 

beteende. Yrkesutövaren besitter resurser som möjliggör att de kan rättfärdiga sig mot 

verksamhetens krav. Detta hänger samman med karaktären på ens arbetsuppgifter samt den 

egna positionen inom verksamheten att kunna tillämpa individuella utföranden av regler. 

Handlingsutrymmet kan användas till att hantera tidsbrist kopplat till det dagliga arbetet 

(Östberg, 2010, s.33).  

Yrkesidentitet 

För att förklara begreppet yrkesidentitet kan begrepp som yrkesroll vara klargörande. 

I yrket beskrivs att man som individ intar en roll som till stor del omedvetet skapas och 

införlivas genom uppfattningar, förklaringar och teorier om yrkesrollen (Angelöw, Jonsson, 

Stier, 2015, s.47). Yrkesrollen inkluderar inte individens egna reflektioner och personliga 

uppfattning om den, inte heller individens sociala och personliga identitet. Rollen är 

förvärvad genom att individen väljer att utbilda sig och söka ett jobb och därefter anställs 

(Angelöw et al., 2015, s.48). Den formella tjänsten som utgör en position som yrkesutövare, 

exempelvis diakon, har förväntningar och normer som är kopplade till hur yrket bör 

genomföras och hur man inom yrket bör agera. Rollen införlivas genom att rollinnehavaren 

agerar utifrån ramen av sin roll (Angelöw et al., 2015, s.48). 

  

Identitet består både av en personlig och social identitet där den personliga identiteten kan 

beskrivas utifrån karaktärsdrag och kvaliteter som individen ser hos sig själv (Augustsson, 
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2005, s.53). Social identitet beskrivs utifrån att individen möter samhället utifrån ett 

komplext nätverk med olika grupper som har olika betydelse och innebörd som individen bör 

anpassa sig till. Individens uppgift blir att anpassa sig, skapa och definiera sin plats i dessa 

sociala nätverk. Ett socialt nätverk som individen medverkar i sker inom ramen för yrket 

(Augustsson, 2005, s.53). En persons sociala identitet kan beskrivas som individens egen 

uppfattning och kunskap om sitt medlemskap i en social grupp, inom yrket kan 

grupptillhörigheten stärkas genom gemensam utbildning och gemensam yrkestitel 

(Augustsson, 2005, s.56-57). Arbetsplats och yrke är kategorier som är viktigare än andra när 

det gäller att identifiera sig och andra människor (Aurell, 2001, s.15). Aurell argumenterar för 

att yrkesidentiteten i samband med arbete är konstruerad i ett socialt sammanhang då arbeten 

ofta genomförs i förhållande till andra (Aurell, 2001, s.14). Man kan utgå från att skapandet 

av yrkesidentiteten är en process av kontinuerlig identifikation och differentiering genom 

olika sociala sammanhang (Pingel & Robertsson, 1998, s.9-10). 

  

Yrkesidentitet kan upplevas genom gemensamma föreställningar och handlings- 

interaktionsmönster hos olika aktörer inom samma yrke och verksamhet, det benämns som en 

kollektiv yrkesidentitet (Thunborg, 1999, s.3). Identitet är inte något som finns fast i grupper 

eller individer, utan är något som ständigt konstrueras och omkonstrueras utifrån sociala 

samspel. De konstrueras även i ljuset av samhälleliga kategoriseringar (Thunborg, 1999, s.4). 

Hur handlingsutrymme och yrkesidentitet hör ihop 

Handlingsutrymme som teori har ett större fokus kring organisatoriska ramar och 

förutsättningar som de yrkesverksamma behöver förhålla sig till, samt vilket utrymme de har 

att själva utforma ditt arbete (FOU- Nordväst, 2016, s.15). En viktig aspekt i 

handlingsutrymmet är de fysiska ramar som finns inom yrket. Yrkesidentitet å andra sidan 

belyser individens egna identifiering till yrket samt hur individen på ett personligt plan 

förhåller sig till yrkesrollens innebörd (Pingel & Robertsson, 1998, s.9-10). Dessa två teorier 

kompletterar varandra och skapar gemensamt en relativt heltäckande bild av yrket. Då studien 

har ett fokus king diakonens egna upplevelser så kan det antas att dessa teorier ska kunna 

fånga upp de aspekter diakonerna beskriver och backa analysen av deras upplevelse av sitt 

yrke. 
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Svårigheter med teorierna 

Handlingsutrymme som teori kan vara användbart för att belysa såväl tillgångar som 

begränsningar inom ett yrke, men även vilket utrymme de professionella har att utöva sitt 

arbete. En svårighet med denna teori kan antas vara att studien får ett större organisatoriskt 

fokus och således begränsar den personliga upplevelsen som utgångspunkt. Ytterligare 

svårighet är att vi inte funnit studier kring diakoners handlingsutrymme och i studien ha fått 

dra paralleller till socialarbetarens handlingsutrymme, men då båda arbetar med socialt arbete 

så har inga större problem uppkommit.  

 

En svårighet med yrkesidentitet som teori i studien kan vara att intervjupersonerna själva inte 

har reflekterat över fenomenet och inte kan relatera till det. Det finns en medvetenhet hos oss 

att den egna yrkesidentitet är under ständig utveckling, påverkas av olika kontexter och aldrig 

är färdigutvecklad. Trots detta kan teorin vara av betydelse för såväl diakonerna själva som 

för studien. 

Metod 

Kvalitativ metod 

Kvalitativ forskning syftar till att klargöra ett fenomens karaktär och egenskaper samt 

försöker undersöka innebörden eller meningen i ett fenomen (Widerberg, 2002, s.15). Att 

arbeta kvalitativt är därmed lämpligt då man vill undersöka diakoners egna upplevelser av sitt 

yrke samt kopplat till handlingsutrymmet och yrkesidentiteten. 

  

Intervju som metod är lämpligt då den kvalitativa intervjun syftar på att fånga upp 

intervjupersonens förståelse och berättelse av temat (Widerberg, 2002, s.16). Vi har genom 

intervjuer försökt undersöka hur diakoner upplever och utför sitt arbete samt hur de 

reflekterar kring handlingsutrymme och yrkesidentitet. Intervjuerna öppnade upp för 

möjligheten att uppleva forskningsämnet genom intervjupersonens egna perspektiv (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s.39.). 
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Urval 

Studiens urval är målstyrt, där de intervjupersoner som medverkar i studien är relevanta för 

forskningsfrågan (Bryman, 2011, s.350). Diakonerna som medverkat i studien skulle utöver 

sin diakonutbildning ha en socionomutbildning samt varit verksam som diakon under minst 

ett år. Syftet med att intervjupersonerna har en socionomutbildning är för att kunna utgå ifrån 

att intervjupersonerna hade samma teoretiska grund för sitt arbete. 

  

Inledningsvis fanns en förhoppning om att intervjua sex diakoner från tre olika församlingar. 

Men i sökandet av intervjupersoner blev det snabbt tydligt att det fanns ett begränsat antal 

diakoner med socionomutbildning som grund. Detta resulterade i en svårighet att hitta två 

verksamma diakoner inom samma församling som uppfyllde dessa krav. Till följd av detta så 

beslutade vi att det fanns ett större värde i att ha fokus kring att intervjupersonerna kom från 

samma teoretiska bakgrund än från samma församling. Därefter kontaktades slumpmässigt 

flertalet diakoner i församlingar inom Svenska kyrkan i Stockholmsområdet, de första sex 

diakonerna som svarade bokades in för intervju. Samtliga intervjupersoner har under minst 

ett år varit verksamma diakoner inom sin församling i Stockholmsområdet, och de hade 

varierande ålder samt varierande tid som yrkesverksam. 

  

Urvalet blev ett så kallat snöbollsurval, vilket i viss bemärkelse är ett bekvämlighetsurval 

som innebär att man kontaktar ett antal personer som är relevanta för undersökningens tema, 

de som faller inom urvalets kriterier valdes. Problemet med snöbollsurval är att det är 

osannolikt att urvalet kommer kunna vara representativt för populationen. Men då vi 

genomför en kvalitativ studie är inte extern validitet och generaliserbarhet något som 

eftersträvas, då kvalitativa studier lyfter egna tolkningar av fenomen och personens berättelse 

(Bryman, 2011, s.196-197). 

Intervju 

Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade och utgick från en intervjuguide som vi 

gemensamt konstruerade på förhand utifrån studiens frågeställningar samt syfte. 

Intervjuguiden (bilaga 3), fungerade som ett manus som strukturerar intervjun samt såg till att 
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alla intervjuer höll samma grundstruktur (Kvale & Brinkmann, 2014, s.172). Frågeområden 

som intervjuguiden berörde var utbildning, tro, arbetsplats, arbetsuppgifter, 

handlingsutrymme, yrkesidentitet och kyrkan som välfärdsaktör. Dessa områden uppkom 

utifrån studiens syftet i fokus men även utifrån viljan att skapa ett helhetsperspektiv kring 

upplevelsen av arbetet. Under intervjuerna upplevdes intervjuguiden som ett bra hjälpmedel 

där frågorna hade en naturlig följd men även lämnade utrymme för följdfrågor.  

 

Vi båda medverkade under samtliga intervjuer, där en av oss hade en aktiv roll som 

intervjuare och den andra hade en reflekterande och observerande roll. Syftet med denna 

uppdelning var ett försök att fånga även de outtalade aspekterna av samtalet, som 

kroppsspråk och minspel, detta för att bidra med en så nyanserad bild som möjligt av 

intervjun. Varje intervju var cirka 60 minuter och genomfördes i samtalsrum i de olika 

församlingarna. Alla intervjuer genomfördes ostört och ingen intervju avbröts för tidigt. 

Diakonerna upplevdes som villiga att medverka i studien och hade en positivt inställning. 

Diakonerna verkade ha lätt att tala om området och intervjufrågorna verkade rama in 

diakonernas egna utsagor. Frågorna från intervjuguiden i sig, även utan följdfrågor öppnade 

upp för rika och nyanserade svar av diakonerna. Med stöd av Kvale och Brinkmann (2014) 

hade vi i åtanke att låta intervjupersonerna tala till punkt och berätta färdigt, vilket resulterade 

i att vissa diakoner ibland i sina svar svävade bort lite från ursprungsfrågan. Detta resulterade 

i att vår egen förståelse kring området ökade och blev en tillgång i vår studie.  

 

Intervjuerna spelades in på mobiltelefon och samtliga inspelningar var av bra kvalitet. Innan 

intervjuerna började så inhämtades samtycke av diakonerna och de informerades om 

möjligheten att avsluta intervjun samt studien om de önskade, även att de i största möjliga 

mån skulle förbli anonyma i studien. Vi upplevde att samtliga diakoner hade en avslappnad 

och lättsam inställning till anonymiteten, trots detta är vi väldigt måna om att 

intervjupersonerna ska förbli anonyma genom hela studien. 

Tematisk analys 

Intervjuerna transkriberades av den av oss som höll i intervjun, inspelningen raderas sedan. 

Intervjumaterialet granskades och analyserades av båda studenterna. Vid kodning valdes 
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meningar ut som var betydande utifrån studiens frågeställningar och syfte, vilket ökade 

förståelsen för datan och informationen (Bryman, 2011, s.523). Meningarna döptes och koder 

skapades, när samtliga intervjuer hade granskats återkom flera av koderna i samtliga 

intervjuer, det fanns även samband mellan flera koder som kunde slås ihop till en kod. 

Därefter granskades koderna kritiskt och reducerades till fyra teman som bestod av ett antal 

koder. Temana redovisas i resultatdelen.  

Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet 

Validitet handlar om ifall man i studien undersöker det man avser att undersöka. Ett sätt att 

ge studien en högre grad av validitet är att i studien vara transparant kring genomförandet och 

att bära med validiteten i forskningens alla steg (Kvale & Brinkmann, 2014, s.296). 

I planeringsstadiet berör valideringen att vi som studenter har bra underbyggda teorier med 

en tydlig koppling till våra forskningsfrågor. Vi skapade vår forskningsplanering med 

teorierna som huvudfokus kopplat till syftet, vilket resulterade i att teorierna gavs en naturlig 

och tydlig plats tidigt i forskningen. Intervjumetoden och designen passade väl in till 

undersökningens syfte vilket Kvale och Brinkmann (2014) beskriver är av vikt, även att 

intervjuguiden bygger på forskningsproblemet och syftet med studien. Under intervjun 

synliggörs validiteten i trovärdigheten av intervjupersonernas svar och intervjuns kvalitet. 

Vid transkriberingen var vi noggranna och transparenta i hur vi transkriberade 

intervjumaterialet, så att samtliga intervjuer skulle transkriberas på liknande sätt. Under 

analysdelen kommer validiteten fram genom huruvida tolkningarna är hållbara och logiska i 

förhållande till empirin (Kvale & Brinkmann, 2014, s.297- 298).  

I studien har ambitionen varit att aktivt jobba med validiteten i alla stadier av studien. Det 

finns en strävan att läsaren av studien själv ska ha möjlighet att förstå hur processen har sett 

ut och vilka val vi har gjort, för att själv ha en möjlighet att kunna göra en egen bedömning 

av studiens validitet. Det finns en svårighet att mäta validiteten i studien kring hur diakoner 

upplever och utför sitt arbete då arbetssätten varierar från olika församlingar och mellan olika 

diakoner. 

  

Reliabilitet hör till studieresultatets tillförlitlighet och innehåll. Reliabilitet kopplas ofta till en 

fråga om resultaten går att reproduceras av andra forskare vid andra tillfällen. Det handlar 

även om ifall intervjupersonen kommer förändra sina svar eller ge ett annat svar till en annan 
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forskare (Kvale & Brinkmann, 2014, s.263). Begreppet reliabilitet kan vara svårt att använda 

i en kvalitativ studie då det i praktiken kan vara svårt att nå samma resultat vid två tillfällen 

då man i intervjustudie har fokus på att fånga den unika upplevelsen i intervjun. Istället kan 

reliabilitet handla om att förhålla sig kritisk till sina egna tolkningar och att de egna 

tolkningarna har en förankring i tidigare forskning (Kvale & Brinkmann, 2014, s.263). I 

studien har vi båda medverkat i samtliga intervjuer, i tematiseringen av materialet har 

gemensamma tolkningar diskuterats utifrån intervjupersonernas svar, detta för att få en 

samstämmig bild av vad som framkommit. 

  

Generaliserbarhet innefattar om studiens resultat går att överföra till andra intervjupersoner 

och situationer. Generaliserbarhet brukar vara svårt att generera i en kvalitativ studie då 

antalet intervjupersoner ofta brukar vara för få för att kunna generera generaliserbarhet som 

skulle kunna vara allmängiltig i samma situation över tid (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 280). 

Om man vid en intervjustudie är intresserad av att generera generaliserbarhet så bör fokus 

rikta sig mindre mot om intervjuresultatet går att generalisera i största allmänhet, utan istället 

om den information som framkommit i en specifik intervju möjligen skulle kunna överföras i 

andra relevanta situationer (Kvale & Brinkmann, 2014, s.281). Eftersom studien bygger på 

diakoners upplevelser av sitt arbete så kommer studien inte generera generaliserbarhet på så 

sätt att resultatet skulle vara giltigt i alla sammanhang. Dock skulle en viss grad av 

överförbarhet kunna finnas på så sätt att undersökningen skulle kunna appliceras på liknande 

sammanhang (Kvale & Brinkmann, 2014, s.310) och det skulle kunna vara tänkbart att någon 

eller några diakoner skulle kunna känna igen sig av vissa delar av studiens innehåll. 

Forskningsetik 

Etiska problem som kan vara framträdande i intervjustudier berör svårigheten i att forska 

kring privata uppfattningar om yrkesliv. Etiska problem kan förekomma genom hela 

undersökningen och man bör vara medveten om detta (Kvale & Brinkmann, 2014, s.78). Då 

studien fokuserar på egna uppfattningar så är vi tydliga och noggranna med 

intervjupersonernas anonymitet och integritet. De intervjuade diakonerna gav intrycket samt 

uttalade muntligt att de inte hade problem med att medverka och hade inga större funderingar 

kring hur deras anonymitet skulle hanteras, och vi uppfattade det som en tillit till oss som 

studenter. Utifrån den tilliten finns det anledning att vara konsekvent i att inte röja någons 
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anonymitet, därför har församlingens och diakonens namn, kön och ålder anonymiserats för 

att skydda deras uppgifter, denna information har ingen betydelse för studiens resultat. 

Diakonerna benämns i resultatdelen som siffror vilka är slumpmässigt givna och har ingen 

koppling till i vilken ordning diakonerna intervjuades. Detta för att tillförsäkra ytterligare 

anonymitet. 

 

Viktiga etiska riktlinjer i en intervjustudie innefattar informerat och inhämtat samtycke från 

intervjupersonen, konfidentialitet, anonymitet och vilka möjliga konsekvenser 

intervjupersonen skulle kunna få av att ha medverkat i studien (Kvale & Brinkmann, 2014, 

s.82). I studien inhämtades samtycke muntligt av intervjupersonerna. Det tydliggjordes även 

skriftligt och muntligt angående intervjupersonernas anonymitet och i vilken utsträckning 

studien kommer användas. Vi anser inte att vår studie skulle kunna bidra med negativa 

konsekvenser för våra intervjupersoner, men vi har i studien försökt förebygga denna risk 

med en relativt hög grad av anonymitet. 

 

I en forskningsintervju finns en maktasymmetri i och med att studenten besitter möjligheten 

att använda empirin och vinkla den efter sin egen förståelse, som eventuellt inte 

överensstämmer med intervjupersonens. Maktasymmetrier går inte att eliminera, men med en 

ökad medvetenhet kring makten så kan konsekvenserna minimeras (Kvale & Brinkmann, 

2014, s.48-50). I studien fanns ytterligare maktaspekt då intervjupersonen intervjuades av ena 

studenten och den andra studenten medverkade utifrån en reflekterande roll. Detta är en 

aspekt som skulle kunna påverka intervjupersonens upplevelse av intervjun. För att underlätta 

denna situation förberedde vi intervjupersonen innan intervjun att vi båda skulle medverka, 

samt förklarade syftet med upplägget. De intervjuade diakonerna uppvisade en positiv 

inställning och uttryckte inga anmärkningar kring detta upplägg.  

Resultat och analys 

I detta avsnitt redovisar vi våra resultat av intervjuerna samt redovisar vår analys utifrån 

valda teoretiska ansatser. Avsnittet börjar med en kort presentation av intervjupersonerna och 

varje citat hänvisar till respektive intervjuad diakon. Avsnittet är uppdelat efter våra fyra 
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tema, Vägen till diakonyrket, Att vara verksam diakon, Ett ramlöst arbete ger stora friheter 

och Att bära flera roller. I varje tema presenteras resultatet följt av analys.  

 

Teman uppkom utifrån olika koder som hör samman och bildar resultatet. Nedan visas de 

fyra teman samt tillhörande koder, för att visa hur teman uppkom utifrån intervjumaterialet. 

 

● Tema 1: Vägen till diakonyrket 

○ Kallelse till att bli diakon 
○ Diakonens tidiga relation till kyrkan  
○ Anledning till att bli diakon 
○ Människosyn 

 

● Tema 2: Att vara verksam diakon 

○ Arbetssituation 
○ Tro 
○ Arbetsuppgifter 
○ Tillgänglighet/medvetenhet 
○ Förväntningar 
○ Skillnad från socionomyrket 

 

● Tema 3: Ett ramlöst arbete ger stora friheter  

○ Styrning inom Svenska kyrkan 
○ Diakonens upplevda handlingsutrymme 

 

● Tema 4: Att bära flera roller 

○ Yrkesidentitet 
○ Yrkesroll 
○ Påverkan av tidigare utbildning 
○ Diakonutbildning 

 

Presentation av intervjupersonerna. I texten kallas de intervjuade diakonerna för diakon 1, 

diakon 2, diakon 3, etc. 

 

1. Diakon som vigdes år 2005, verksam som diakon i nuvarande församling i 2 år. 

2. Diakon som vigdes år 2005, verksam som diakon i nuvarande församling i 4 år. 
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3. Diakon som vigdes år 2005, verksam som diakon i nuvarande församling i 1 år. 

4. Diakon som vigdes år 1996, verksam som diakon i nuvarande församling i 8 år. 

5. Diakon som vigdes år 2017, verksam som diakon i nuvarande församling i 2 år. 

6. Diakon som vigdes år 1995, verksam som diakon i nuvarande församling i 23 år.  

Vägen till diakonyrket 

Diakonens tidiga relation till kyrkan 

Relationen till Svenska kyrkan har sett olika ut för de intervjuade diakonerna. Flertalet föddes 

in i en kristen samvaro där man som liten döpts, genomgått konfirmation samt medverkat på 

begravningar. Den tidiga relationen till kyrkan har varit något som skett oreflekterat och att 

diakonerna själva inte lagt så mycket tanke kring vad är det att vara kristen eller medlem i 

Svenska kyrkan. Den egna tron och den egna tanken kring religion är något som de själva har 

kommit fram till genom aktiva val utifrån upplevelser och händelser som skett i livet.  

 

“Man döptes in i Svenska kyrkan och ibland konfirmerades man. Sen kunde det vara så att 

man gick på begravningar som var i Svenska kyrkan.” Diakon 3. 

 

Några diakoner menade att det i familjen inte fanns någon tydlig tanke kring kristendomen 

utan att de döptes utifrån att det tillhörde en familjetradition utan att vara kopplat till Svenska 

kyrkan eller kristendomen. Diakonerna beskrev även att konfirmationen som tillhör 

ungdomsåren bidrog med att de redan då fick medverka i kristna sammanhang och i den 

tillhörigheten låta den egna tanken kring Gud utvecklas.  

 

“Jag är inte uppvuxen i en kristen familj. Men jag har alltid haft en tanke om att Gud finns, 

men jag bestämde mig att jag ska gå på konfirmationsläger och då skulle jag ta ställning.” 

Diakon 1. 

 

“Sedan konfirmationen har jag funnit en livsgrund att stå på, utgå ifrån och leva i. Jag 

kommer inte från en kristen familj utan det var ett eget aktivt val.” Diakon 6. 
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Att vara döpt in i Svenska kyrkans gemenskap betyder inte att man väljer att stanna kvar där 

för resten av livet. En diakon valde i sina ungdomsår att medvetet avsluta sitt medlemskap 

och gå ur Svenska kyrkan då det inte gav diakonen något och det fanns inget intresse kvar. 

Diakonen beskrev att hen åter mötte andligheten, vilket skedde kopplat till en personlig kris, 

och att kyrkan i stunden mötte diakonens behov.  

 

“Jag var ju döpt och konfirmerad...men jag gick ur kyrkan som 19 eller 20 åring. Tiden fram 

till dess att jag kom tillbaka till kyrkan...var jag fullständigt ointresserad av kyrkan. Men så 

gick jag igenom en personlig kris, jag var djupt deprimerad och sökte efter någonting som 

svarade mot den längtat som jag hade.” Diakon 5. 

  

Den individuella kallelsen 

“Så småningom när kallelsen kom, då kände jag att det var diakon i Svenska kyrkan jag 

skulle bli... Så även om det var trögt så visade Gud mig ändå vägen.” Diakon 3. 

  

Diakonyrket beskrivs av diakonerna som ett kallelse yrke, där kallelsen har sitt ursprung ifrån 

Gud. Samtliga av de intervjuade diakonerna beskriver någon form av kallelse som har lett 

dem in i yrket. Kallelsen är individuell och ser olika ut. Antingen påverkas kallelsen av 

händelser i livet som gör att man får en slags bekräftels att det är rätt väg att gå. Eller att man 

varit med om en personlig förändring som gör att man får nya perspektiv på sitt liv och vad 

man skulle vilja jobba med. En diakon berättar att innan hen utbildade sig till diakon så hade 

kyrkan och det andliga på senare tid fått ta en allt större plats i dennes liv till det att vid en 

specifik livsomvälvande händelse få en självklar plats i vardagen.  

 

“Jag har ju en helt annan bakgrund... jag har jobbat inom turismnäringen 10 år innan. Sen 

blev det en vändpunkt när jag fick mitt första barn. Då insåg jag att det är något annat jag 

vill göra i mitt liv och då låg kyrkan väldigt varmt om hjärtat.” Diakon 2. 

 

Kallelsen kan även komma i form av en längtan att lämna tidigare arbete inom exempelvis 

socialtjänsten där diakoner beskrivit att då man arbetat som socionom så drogs snaran åt 

kring klienterna och att de inte längre kände att de kunde stå för sitt arbete. Då fanns en 
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dragningskraft till de diakonala arbetsuppgifterna då man lämnar ett tidigare maktstyrt och 

reglerat arbete, till att som diakon arbeta mer behovscentrerat och mindre reglerat.  

 

“Men det var ju naturligtvis så att jag var socialsekreterare en lång tid och det var ju bra... 

Men så kände jag att snaran drogs åt kring de människor jag arbetade med. Att det var vad 

lagen sa och vad förvaltningsrätten hade sagt. Jag tyckte att människokärleken försvann lite. 

Ett kall för mig är att ge människor ett språk och ett verktyg att kunna hantera sina liv.” 

Diakon 3. 

En gemensam människosyn 

“Jag ser ljust på att människor kan få det bättre och att saker inte behöver vara statiska.” 

Diakon 2. 

  

Kopplat till att man vill hjälpa andra så har diakonerna en genomgående syn på att människan 

har möjligheten att klarar av majoriteten av de situationer de hamnar i. Men att ibland behövs 

bara lite extra vägledning eller någon att prata med. Att alla har vi ett lika värde är något som 

varje diakon betonar genomgående i intervjuerna och menar att det är något de arbetar 

dagligen med.  

 

“Grunden var ändå att det här är en medmänniska som vi ska ta hand om. Det liknar väldigt 

mycket den kristna människosynen...Alla människors lika värde. Sen att inte göra skillnad på 

människor...Det handlar om att ge folk nya chanser och att tro på dem.” Diakon 3. 

 

Analys 

Den kristna identiteten är individuell och varierar mellan diakonerna. Den är inte helt olikt 

den egna yrkesidentiteten som är under ständig utveckling. Vi identifierar oss själva genom 

att ta ställning till vilka sociala kategorier vi tillhör (Aurell, 2001, s. 15) och religion är en 

sådan identitet som knyter alla verksamma inom kyrkan tillsammans. Denna gemensamma 

grund tro skapar en grupptillhörighet som bidrar till ett medlemskap i en socialt konstruerad 
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grupp detta påverkar även hur diakonerna själva finner, ser samt skapar den egna 

yrkesidentiteten (Augustsson, 2005, s. 56-57). 

 

Identiteten som är kopplad till den egna tron är inte något som måste ha varit en självklar del 

av diakonens liv under uppväxten eller levnadsåren utan kan likt yrkesidentiteten förändras 

och utvecklas över tid (Thunborg, 1999, s. 4). Hur man ser sig själv som diakon och den egna 

yrkesidentiteten baseras även på varför man ville bli diakon, där kallelsen eller den händelse 

som haft en påverkan är ytterligare en dimension som ger valet av yrke en större betydelse. 

Diakonerna beskriver att kallelsen behövs då det trosbaserade arbetet kräver en egen tro som 

är något utöver det man lär sig från diakonutbildningen. Denna aspekt återfinns också i den 

gemensamma människosynen som handlar om allas lika värde. 

 

Handlingsutrymmet för diakonen handlar inte enbart om verksamhetens ramar och arbetets 

fysiska utformning (Lipsky, 1980, s. 14-15) utan även vilket utrymme diakonen får till att 

använda sin personliga tro i arbetet. Diakonerna menar på att yrkets fria handlingsutrymme 

möjliggör att den egna tron samt kallelsen får ha en betydande och personlig aspekt för 

diakonerna och att de kan få utrymme att växa och utveckla sin egen tro i förhållande till 

arbetet inom en trosbaserad organisation. Det fria handlingsutrymmet möjliggör även för 

diakonerna att utifrån den gemensamma människosyn som diakonerna delar kunna möta 

individer som befinner sig i olika livssituationer och vägleda utifrån varje specifik situation.  

Att vara verksam diakon 

Kyrkans roll i samhället beskrivs av diakonerna som ”det dåliga samvetet”. Kyrkan beskrivs 

även som en viktig aktör i samhället som har varit kontinuerligt genom historien. Av samtliga 

diakoner beskrivs att kyrkan ofta tar en mer betydande och synlig roll i samhället när det blir 

en kris eller att samhället behöver avlastas. Där kyrkan blir en plats där man kan samlas då 

samhälle genomgår något jobbigt, där det inte finns krav på religionstillhörighet. En diakon 

beskriver att kyrkans sekularisering har påverkat kyrkans roll, många går ut ur kyrkan av 

ekonomiska skäl och få vet vad Svenska kyrkan gör. 
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“Tror att vi måste vara det dåliga samvetet, att vi måste påminna om när det exempelvis 

smyger in hjärtlöshet eller hårdhet i samhället. Att vi måste hjälpas åt att värna om 

mänskliga värden.” Diakon 5. 

 

“Vid terrorattentatet på Drottninggatan så strömmade de in folk i kyrkan från alla religioner. 

För det hade hänt något och då var det naturligt att man vänder sig till kyrkan. Man samlas, 

tänder ljus, ber tillsammans då spelar vilken sorts tro man har ingen roll.” Diakon 1. 

 

Att kyrkan får en så självklar roll i samhället vid katastrofsituationer anser diakonerna är 

positivt och en självklarhet. Dock anser en diakon att kyrkan bör ta och tillskrivas en större 

och en mer självklar plats i vardagen. Att kyrkan bör förbättra sättet som de synliggör sig 

själv i vardagslivet.  

 

“Svenska kyrkan är dålig på att göra reklam om sig själv. Jag kan förstå det på ett sätt för 

jag tycker inte vi ska lägga miljoner på reklam. Men däremot tycker jag att vi ska göra oss 

kända för vad vi gör...så att fler människor kan komma till oss inte bara då det hänt en 

katastrof i samhället.” Diakon 4. 

 

Diakonerna beskrev en något tvådelad bild av sin upplevelse av att vara anställd av Svenska 

kyrkan. En diakon beskrev att det var som vilken arbetsplats som helst med tillhörande 

interna konflikter och att när man anställs så går man på arbetsintervju och får en 

arbetsbeskrivning trots att det är ett kallelse yrke. 

 

“Svenska kyrkan är som vilken annan arbetsplats som helst...Bara för att vi jobbar i 

gudstjänst och med Gud i ryggen så är vi inte på något sätt skyddade från egna problem med 

sjukdomar, skilsmässor eller vad det nu kan vara. Det är bara att finna sig om... det är 

kyrkoherden eller om det är en enhetschef… att det är alltid någon som bestämmer hur det 

ska vara.” Diakon 3. 

 

En diakon beskriver att det kan vara tufft att vara en anställd i Svenska kyrkan då den 

professionalitet som ofta visas utåt inte alltid speglas inåt. Utåt upplevs Svenska Kyrkan som 

tillgänglig, tillmötesgående och en demokratiskt tillåtande organisation. Alla som arbetar 
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inom Svenska kyrkan arbetar utifrån samma grundläggande kristna tro, men mellan 

professionella inom organisationen kan det uppstå konflikter som grundas i att det finns 

många olika yrkesinriktningar som kräver olika utbildningar och det beskrivs som att det 

saknas en samstämmig kunskap speciellt kring vad diakoners arbete innefattar. 

 

“Jag upplever att det är ganska tufft. I kyrkan överlag är vi duktiga på att säga fina saker 

men det är inte alltid vi sen gör dessa och det kan bli frustration. Sen tycker jag att vi ofta är 

snälla, duktiga och professionella utåt men det är vi inte alltid inåt, mot varandra.” Diakon 

1. 

Den egna och andras tro 

Återkommande i intervjuerna beskrevs viljan att i möte med andra människor förmedla hopp. 

Att i mötet veta att de kanske inte kommer kunna förändra situationen för individen, men 

kanske lyckas de förmedla hopp och på så sätt underlätta situationen. 

 

“Jag tänker att utifrån de behov som finns och de människor jag möter, försöker jag att... 

underlätta. Framförallt det här med hopp, många människor kan man inte förändra, de 

kommer ha det skit tills de dör...De små sakerna är oftast mycket viktigare än de stora 

projekten. Men att få finnas och att göra så människor orkar leva ett tag till. Det är grunden, 

oavsett om man träffar en ungdom som mår dåligt eller en mamma som har svårt med 

ekonomin och inte orkar, så spelar det ingen roll. Utan att kunna hitta något litet frö som gör 

att det känns bättre.” Diakon 1. 

 

En diakon beskrev tron och diakonens vilja att förmedla hopp genom emblemet som hänger 

runt alla diakoners hals. Den symbol som diakonerna bär har en symbolik som beskriver 

uppgiften att förmedla hopp till den som behöver. 

 

“För mig är tron då jag tar i mitt emblem som ska vara en symbol för diakonins uppgift. Det 

är cirkeln som innesluter hela treenigheten, det är korsets armar som når ut till yttersta 

gränsen som symboliserar kristus, sen är det duvan med en olivkvist. Man brukar prata om 

Noaks ark. Noak släppte ut fågeln för att se om den kunde hitta något tecken på att man 

kunde stiga iland någonstans. Första dagen han släppte ut den så kom den tillbaka med 
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ingenting i näbben. Nästa gång Noak släppte ut fågeln så kom den tillbaka med en olivkvist, 

då förstod man att nu hade vattnet sjunkit undan från jorden. Tredje gången då kom inte 

fågeln tillbaka alls, då hade den kunnat finna en plats för att bygga bo. Det är ett tecken på 

hopp. Ett barmhärtighetens tecken.” Diakon 6. 

 

Diakonerna uttalar en vilja att hjälpa människor genom en andlig dimension som de anser 

fungerar för dem själva. De som söker sig till diakonerna för stöd behöver inte vara troende 

eller medlemmar i Svenska kyrkan. Att vara diakon innebär att förhålla sig till sin egen och 

andras tro på olika sätt. Hur man väljer att använda sig av tron i arbetet beskrivs olika av de 

olika diakonerna. Men likaså hur man väljer att använda sig av arbetsverktyg som bön i 

samtal med människor. En diakon beskrev tron med ord som tillit och upplevde att det var ett 

ord som lättare närmade sig trons betydelse. En diakon förklarade att i mötet med individer 

talar man sällan om den egna tron men att möjligheten att tala tro med personen alltid finns. 

Tron beskrivs som något man talar om utifrån klientens önskan och behov, men det är ingen 

självklarhet i varje möte. 

 

“Jag tycker att tillit är ett bättre ord för att tro kan lätt bli som att det finns ett färdigt svar, 

som något som är fastlåst och inte förändras. Men tillit handlar hela tiden om en process där 

jag måste släppa taget, där jag får vara så liten jag är och ändå lita på att den här otroligt 

mycket större, den här starka kraften som Gud är. Det är någonting annorlunda än de ord 

jag försöker beskriva Gud med. Det är det som är min längtan att leva i, och det är i det jag 

möter människor.” Diakon  5. 

 

Vidare beskriver diakonen att hen i samtalet kan använda tron genom att förbereda en plats 

för Gud i rummet. Hen använder då bön som verktyg för att stärka sig själv i sitt arbete, men 

även för att öppna upp för individen att tillåta en andlig dimension. 

 

“Den stora skillnaden till de stödsamtal som jag har så är det framförallt att det är en tredje 

part som är inbjuden i rummet. Att jag förutsätter, förväntar mig eller gör plats för Gud i 

rummet och med den person som kommer. Jag förbereder mig inför alla samtal, jag 

förbereder mig med bön, med att öppna mig. Nu vet inte jag precis vad jag har för planer 

med det här samtalet men jag litar på att Gud vet och att jag ska vara öppen för de signaler 
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som kommer, och sen att vara tydlig med det i själavårdandet, att vi också bjuder in Gud. För 

där tror jag den stora skillnaden kan bli att den som kommer upplever att rummet är till för 

Guds ingivelse också. För det tänker jag att man tar med sig ut i sitt vanliga liv, i sin 

stressade vardag. Man tar med sig sin egen förmåga, sin egen längtan att vända sig till Gud, 

längtan efter bön. Tänker att det finns en otroligt helade kapacitet, en helande kraft i det.” 

Diakon 5. 

 

Arbetets mångsidighet 

Diakonerna beskriver arbetsuppgifterna som varierande och olika från dag till dag. Det 

framkommer att olika församlingar väljer att dela upp arbetsuppgifterna på olika sätt mellan 

de anställda diakoner. I en församling gör alla diakoner allt arbete tillsammans, medan en 

annan församling delar upp uppgifterna mellan diakoner utefter deras inriktning.  

Återkommande arbetsuppgifter är fondutredning, stödsamtal och sorgegrupper. Typen av 

samtal som diakoner utförs anpassas efter varje konfidens behov och möjlighet. Diakonerna 

har även samarbete med andra aktörer i samhället som exempelvis socialtjänsten. Det 

framkommer ur intervjuerna att det finns stor variation på de uppgifter de utför och att det till 

stor del är de själva som begränsar antalet samtal de kan erbjuda eller avgränsar vad för typ 

av stöd de kan ge individen. 

 

“Jag har ju en del fasta verksamheter men sen ser dagarna helt olika ut från dag till dag. 

Ofta kommer saker i en klump, Det är väldigt varierat” Diakon 1. 

 

“Vi har ju olika uppgifter och vi kommer överens om vem som gör vad vilka veckor men det 

är inte fast bestämt. Jag har lite mer ansvar över volontärer, men vi gör saker ihop, och vi 

utnyttjar våra gåvor och resurser... vi är fria i vårt sätt att tänka och hur blir detta optimalt 

för de som kommer till oss.” Diakon 1. 

 

Diakonerna träffar i sitt arbete många olika personer. Gemensamt var att diakonerna beskrev 

att lättaste sättet människor når dem är från mun till mun. De beskriver att då man hjälper en 

individ som är utsatt för något så sprids det och då kommer fler med samma problematik. De 

fanns en uppfattning hos diakonerna om att deras yrkesgrupp och arbetsuppgifter är ganska 
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okända i samhället. Men likaså finns uppfattningen om att de som möter dem uppskattar 

deras arbete och att diakonerna finns där för människor. 

 

“Det är ett socialt arbete som människor uppskattar, som församlingsbor uppskattar. 

Ytterligare ett sätt för medborgare att finna diakonerna är genom att skicka ut inbjudan till 

sorgegrupp när en anhörig har gått bort. Men även genom Svenska kyrkans hemsida där de 

olika gruppverksamheterna och diakoners telefonnummer finns tillgängliga.” Diakon 5. 

 

Diakonerna beskriver att det inte finns några kriterier för att få hjälp från kyrkan, man 

behöver inte vara medlem eller kristen för att få stöd av en diakon, utan att det snarare 

handlar om församlingens resurser och diakonens möjligheter kopplat till deras 

arbetsbelastning. En diakon menar på att friheten i arbetet möjliggör för att träffa alla slags 

människor, att det blir ett gränsöverskridande arbete. Där gränser som religion, tro, eller 

kultur inte spelar någon roll. Diakonen menar att vikten ligger i att se människan för vem den 

är och se personen i dess nuvarande situation.  

 

“När jag jobbade på “förort” så var Svenska kyrkan en minoritetskyrka, och det gör att jag 

jobbade med många andra kulturer och religioner...jag kunde ibland ställa frågan till en 

muslimsk kvinna varför väljer du att komma till mig? Då var svaret: du har en tro, det är 

lättare för mig att förhålla mig, du säger att du är kristen, men att gå till en psykolog som 

säger att jag tror inte över huvud taget är så främmande, än att i alla fall ha en form av 

kontakt, sen att vad vi tror på spelar inte så stor roll.” Diakon 2. 

 

I det som diakonerna beskriver som ett fritt och ostrukturerat arbete så finns det fortfarande 

lagar som diakonerna är bundna till då de inte har absolut tystnadsplikt. Diakoner berättar att 

de har anmälningsplikt om de misstänker att ett barn far illa. Trots denna gemensamma 

lagstadgade grunden i anmälningsplikten så berättar diakoner att sättet man förhåller sig till 

den ser olika ut. Några väljer att tidigt i kontakten med familj berätta om deras skyldigheter 

och betonar det som en försvårande omständighet i den fortsatta kontakten.  

 

“När jag ska träffa någon i samtal så är jag ganska fyrkantig och säger reglerna. Att berätta 

inte om ni har något barn som är under 18 för då har jag anmälningsplikt” Diakon 3. 
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Till skillnad från detta så beskriver en annan diakon att skyldigheter som anmälningsplikt är 

en främjande aspekt i arbetet med familjer och med barn då det kan förbättra förhållandena, 

för barnet och bidra med att ge familjen och barnen den hjälp de behöver. Diakonerna är 

samstämmiga i beskrivningen att de som kommer till en diakon för att prata eller medverka i 

olika typer av gruppverksamheter har en medvetenhet kring att kyrkan inte är en myndighet 

och inte representerar makten som socialtjänsten ofta sammankopplas med vilket diakonerna 

menar leder till att människor ofta öppnar upp sig mer frikostigt.  

 

“I barnstödsgrupperna blir det alltid anmälningar på barnen. Om inte på alla så åtminstone 

på hälften, det kanske är sex barn i gruppen. Det är ett jättebra sätt att hjälpa familjerna för 

då får ju socialtjänsten upp ögonen för missförhållanden i familjen. För vi får ju så mycket 

information som man inte får annars, och då får de ju den hjälp de ska ha utav samhället.” 

Diakon 5. 

Analys 

Vid katastrofsituationer får kyrkan en självklar roll och plats i samhället, i den situationen 

syns och förstärks diakonens roll. Under sådana situationer visar samhället tydligt vad en 

diakon ska göra men även förväntas göra. Sekulariseringen i samhället bidrar med att kyrkans 

roll förändras, en naturlig följd av det blir att diakonens roll omdefinieras och utvecklas. 

Kopplat till detta finns det samhälleliga normer samt förväntningar kring hur diakonerna ska 

agera utifrån situationer (Angelöw et al., 2015, s. 48). Dessa samhälleliga förväntningar som 

finns på kyrkan och på diakonen gör att med utgångspunkt ur förväntningarna kommer 

diakonen behöva tolka den egna rollen och använda sig av sitt handlingsutrymme (Svensson 

et al., 2008, s. 96) för att möta och överensstämma med samhällets behov. 

 

Kring tro behövs ett individuellt och relativt fritt handlingsutrymme som ger utrymme för den 

individuella aspekten som tron innefattar. Grunden i Svenska kyrkan är den kristna tron och 

som diakon krävs en fingerfärdighet att använda sig av och lämna ett utrymme i mötet för 

tron, utifrån individens behov och önskemål. Men även en flexibilitet i att möta personer med 

andra religiösa tillhörigheter. En svårighet i att arbeta i en trosbaserad organisation är att man 

som verksam behöver röra sig i flera olika fält som terapeutiskt, teologiskt och administrativt 
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och det kräver en flexibilitet i att kunna veta vilken situation som behöver/ kräver olika 

verktyg (Eurich, 2017, s. 2). Arbetet innebär ett fritt handlingsutrymme och diakonen har 

själv stort ansvar att använda sig av de olika fälten utifrån arbetssituationen. Denna 

flexibilitet som krävs möjliggörs genom arbetets fria ramar och diakonens breda kompeten 

(Hansson. J, 1999, s. 35).  

 

Den andliga kompetensen diakonen har spelar mindre roll för individen de möter, men spelar 

en stor roll för diakonen själv då det är därifrån de hämtar sin egna kraft och styrka men även 

hittar vägledning i sitt arbete (Engel & Christiansson, 2017, s. 14), diakoner beskriver att i 

den egna tron återfinns även en betydande del av den personliga identitet men även 

identiteten i yrket. 

 

Hur diakoner lägger upp sitt arbete påverkas av diakoner själv, men även församlingens 

behov. Detta bidrar med att diakoner fyller sitt arbete med vad de själva anser att det bör 

innehålla samt att de bildar sin egen uppfattning om diakonens kompetensområde, vilket kan 

skilja sig åt vad andra tycker diakonyrket bör innefatta (Bergman et al., 2018, s. 361). Att ha 

ett arbete som i grunden är otydligt bidrar med att diakonerna själva gör individuella 

tolkningar av sitt arbete och arbetet utförs därför olika på församlingarna (Engel, 2008, s. 

246). Denna otydlighet i yrkets grund bidrar även till diakonens fria handlingsutrymme, men 

även att individer som uppsöker en diakon inte vet vad de kan förvänta sig. På en nationell 

nivå så finns det få konkreta riktlinjer kring vad det diakonala uppdraget bör innefatta och hur 

man ska verkställa detta i praktiken och de riktlinjer som finns är vagt formulerade (Engel, 

2008, s. 235).  

 

Handlingsutrymme är inte fast och statiskt utan det rekonstrueras i relationen till de individer 

man möter (Svensson et al., 2008, s. 55). I denna relation menar diakonerna att de har ett 

handlingsutrymme att bestämma vad för hjälp de kan bidra med. Diakonerna beskriver att det 

är de själva som avgör vart dessa gränser går samt hur de väljer att använda sig av detta 

handlingsutrymme, inte bara kring vad de ska göra, utan även när de ska avgränsa.  
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Ett ramlöst arbete ger stora friheter 

Styrningen inom Svenska kyrkan 

Hur församlingsarbetet är uppbyggt och vad diakonen har för fokusområde bestäms och 

påverkas efter de behov som finns i området. Kyrkoherden är den som bestämmer och har i 

uppgift att ta tillvara behoven och möta samhället efter invånarnas önskemål och styra 

församlingens arbete mot dessa. Arbetet regleras även av diakonen själv som i första hand 

möter individer i samhället och anpassar sitt arbete utifrån dem. Alla diakoner beskrev att de i 

det dagliga arbetet inte upplevde sig kontrollerade eller reglerade av kyrkoherden, utan 

beskrev det som ett samstämmigt samarbete där diakonen upplevde mandat att själv reglera 

sitt arbete. De beskrev även att de kände sig lyssnade på och hade utrymme att forma 

arbetsuppgifter efter sina önskemål. 

 

“Här har jag kunnat ha ganska stor frihet att påverka min arbetssituation rörande vad jag 

känner att jag vill jobba med. Förutom att jag måste ta hänsyn till det församlingen har 

behov av förståss.” Diakon 4. 

 

“Jag har inte varit med om att kyrkoherden någonsin har gått in och reglerat samtal jag har 

eller hur jag håller samtal… Det är viktigt att kyrkoherden kan känna att diakonen gör det 

som förväntas. Det är viktigt med det ömsesidiga förtroendet. Sen kan man ju jobba ihjäl 

sig.” Diakon 3. 

 

Diakonerna upplever en tvetydighet i arbetets utformning då de ges såväl en frihet som ett 

ansvar att kunna täcka upp för församlingens behov, men också att alltid var tillgängliga. Det 

finns få gemensamma riktlinjer för diakoner som reglerar arbetet, vilket gör att diakonerna 

själva får styra och reglera sina uppgifter. Svårigheten blir att kyrkoherden inte alltid är insatt 

i det vardagliga arbetet och en konflikt kan uppstå mellan kyrkoherdens förväntning och 

diakonens arbetssituation.  
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“Sen när jag äntligen har satt mig ner efter en hel dag, så säger någon att det står en person 

där ute, du måste prata med honom, och då känner jag att nej, det kan inte jag, men då får 

man höra av kyrkoherden att han inte accepterar det, och att i min kyrka tar vi emot alla, 

alltid. Och i sådana situationer får man inte säga någonting. Å ena sidan tror man att man 

får bestämma mycket mer än vad man egentligen får och i nästa sekund ska du finnas till 

hands dygnet runt.” Diakon 1. 

 

I den styrningen av församlingen som flertalet av diakonerna menar på är liten, så blir 

kyrkoherdens tidigare erfarenheter och kunskap kring organisation och ledning tydlig. En 

diakon beskriver att kyrkoherden ibland har oförmåga att styra vilket påverkar 

organiseringen. Detta blir tydligt om den som ska leda verksamheten saknar kunskap samt 

förmågan att vara tydlig i vilka arbetsuppgifter de yrkesverksamma har, vilket påverkar 

diakonens förmåga att utföra sitt arbete.  

 

“Jag tycker att kyrkan ibland har ledare som inte är utbildade på att vara arbetsledare eller 

på grupprocesser...De kanske inte är jättebra på att strukturera upp processer och då blir det 

ett bekymmer...Sen är det ju så att folk jobbar olika...Folk har olika svårigheter och man har 

olika tolerans. Där tycker jag att ju mer stressad och pressad man är desto mer konflikter 

blir det. Kan man inget om grupprocesser så bör man nog läsa in sig på det om man är 

någon form av arbetsledare.” Diakon 4. 

 

Över kyrkoherden finns kyrkorådet vilket är politiskt styrt och som bestämmer över 

verksamhetens grundläggande uppgifter. Vilket kan påverka hur diakoner får samt bör utföra 

sitt arbete. Diakonerna menar på att de i sitt arbete har ett stort ansvar med få befogenheter att 

forma sitt arbete. Diakonerna menade att organisationens uppbyggnad i grunden  är svår då 

kyrkorådet är politiskt styrt vilket kan påverka deras handlingsutrymme.  

 

“Det finns en väldigt hierarkisk struktur som är svår att bryta och vem som får säga vad och 

vem som inte får. Sen är det ju en politisk organisation. När jag jobbade på en tidigare 

församling så fanns det saker som man inte fick säga men som man såg i verkligheten, för att 

det inte stämde med deras politiska övertygelse, vi fick inte säga att det fanns fattiga för 

deras politik menar på att det finns inga fattiga i det området.” Diakon 1. 
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Diakonens upplevda handlingsutrymme 

“Jag har ju många fasta grupper, varje onsdag mellan klockan 13-15 sen ska jag förflytta 

mig och äta lunch. Så jag kan känna mig ganska låst tidsmässigt. Jag kan inte boka in samtal 

precis när jag vill för jag har så mycket grupper. Men det finns ju nästan alltid tid 

inom två veckor som jag kan ge någon ny person som kommer.” Diakon 4. 

  

Alla diakoner anser att de själva bestämmer hur deras dagar läggs upp, vad de ska jobba med 

och de beskriver att deras handlingsutrymme är stort. De har själva ett stort ansvar att se till 

att deras jobb utförs på rätt och bästa sätt utifrån sin kunskap. Vidare beskriver diakonerna att 

den frihet som finns i arbetet inte alltid är positiv då viljan att hjälpa människor är väldigt 

stor, men konsekvensen blir att de arbetar för mycket och får svårt att avgränsa arbetet utifrån 

sina egna resurser. Några diakoner beskriver en önskan om mer styrning eller mer kunskap 

kring arbetsuppgifterna av andra i yrkesgruppen för att få hjälp att avgränsa arbetet för sin 

egen skull. 

  

“Det finns inte en massa över och under chefer. Man sköter sig själv till väldigt stor del. Man 

har ingen chef som petar i vad man gör man har väldigt stor frihet. Faran med det är ju att 

det är så roligt och att man får förtroende för människor och sin chef och man jobbar och 

jobbar...Men det är ju lika farligt för kroppen att jobba för mycket och ha roligt för då 

märker man inte att man är påväg in i väggen.” Diakon 3. 

  

Det ramar som avgränsar arbetet är tillgång till resurser och den egna tiden. En tillgång i 

handlingsutrymmet vilket underlättar det fria arbetet är de erfarenheter man har med sig från 

tidigare arbete och utbildningar. 

  

“Här har jag det oförskämt bra i min församling... Jag får också använda saker som jag har 

med mig i min bakgrund som jag kan hjälpa andra med. Det tycker jag är meningsfullt för 

mig som diakon. Jag tycker att det är viktigt att jag får använda det jag kan till andras bästa 

på bästa möjliga vis.” Diakon 4. 
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Analys 

Diakonerna beskriver sin arbetsplats inom Svenska kyrkan som en vanlig arbetsplats, men 

som är svår att arbeta i på grund av organisatoriska skäl. Att arbeta inom en organisation kan 

vara svårt på olika sätt. En av dessa svårigheter i arbetet beskriver diakonerna handlar om 

ledningens oförmåga att på ett strukturerat sätt leda arbetet. För att en organisation ska 

fungera krävs det tydliga ledare som kan strukturera och ha god insikt i verksamheten (Engel 

& Christiansson, 2017, s. 30). Ledningen bör ta ett ansvar för att informera och öka 

förståelsen kring diakonens roll, för att undvika orimliga förväntningar på diakonen. Lyckas 

man med det så tar man hand om diakonens välmående innan diakonen får för hög 

arbetsbelastning som kan leda till negativa konsekvenser i form av arbetsrelaterade problem 

(Engel & Christiansson, 2017, s. 30). Diakonerna menar att en välfungerande ledning bidrar 

med ett välfungerande handlingsutrymme. Ledningen är en viktig aspekt i 

handlingsutrymmet, både utifrån att ge begränsningar och tillgångar i arbetet. Socialt arbete 

är alltid organiserat på ett eller annat sätt, men graden av organisering påverkas av vilket 

sammanhang det sociala arbetet utförs i. Organiseringens ramar påverkar vad som är möjligt 

att göra och inte göra i arbetet (Svensson et al., 2008, s. 55). När man organiserar socialt 

arbete så handlar det om att sätta gränser för i första hand vad som ska göras och vem som 

ska göra det (Svensson et al., 2008, s. 33) detta menar diakonerna är en svårighet i det 

vardagliga arbetet.  

 

I kontrast till hur arbetet utförs inom socialtjänsten där flera av våra diakoner har arbetat 

tidigare, så har enhetscheferna en väldigt tydlig roll med en tydlig styrning samt kontroll av 

arbetet. Denna kontroll har beskrivits av diakonerna som något de vill komma ifrån vilket var 

en av anledningarna till att de ville bli diakoner. Inom diakonyrket blir kontrasten stor från 

socialtjänsten, och där arbetet som diakon är väldigt självständigt utan att det styrs upp av 

ledare. Vilket beskrivs både som en fördel och en nackdel i arbetet, där nackdelen ibland 

väger tyngre då det påverkar graden av stress och ens egna välmående. Att vara socialarbetare 

innebär att ta ett ansvar för det handlingsutrymme som finns inom organisationen (Svensson 

et al., 2008, s. 231), men för diakonerna beskrivs detta ansvar som svårt hanterligt då arbetet i 

grunden saknar en tydlig styrning. 
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För en socialsekreterare finns ett dilemma i att vara en myndighetsperson i förhållande till 

medborgaren (Svensson, 2008, s. 23). Diakonen är inte en myndighetsperson utan har en roll 

som befinner sig ett steg närmre det civila samhället och besitter egentligen ingen makt. I 

handlingsutrymmet finns inte denna konflikt mellan individens rättigheter och 

organisationens krav, utan handlingsutrymmet handlar om människovärdet och 

organisationens värdegrund.  

Att bära flera roller 

Utbildningens betydelse 

Diakonerna beskrev diakonutbildningen som något bristfällig då de upplevde att de inte fick 

adekvata verktyg för det praktiska diakonala arbetet. Många beskrev att de istället hade med 

sig egna verktyg från tidigare utbildning eller andra kurser som täckte bristerna i 

diakonutbildningen. Flera saknade i utbildningen om fondutredningar och ekonomi men de 

upplevde även att de fick för lite kunskap om teologi.  

  

“Utbildningen gav inte hundra procent verktyg för det praktiska diakonala arbetet. Där hade 

jag redan med mig genom dels den teologiska utbildningen, för den var både praktisk och 

teoretisk med rejäla bibelstudier. Vi fick också öva oss på praktiskt församlingsarbete med 

gudstjänster och genom att vara ungdomsledare eller leda barnverksamhet. Sådana 

färdigheter är väldigt viktiga att ha med sig när man ska gå in i en diakonal uppgift. Det 

fanns mer kunskaper som man tycker att man skulle ha behövt ha med sig som diakon.” 

Diakon 6. 

  

De beskrev att hur man utför sitt arbete kan präglas mycket av vad man har för tidigare 

utbildning. Om man har en socionomutbildning så finns en upplevelse kring att man utför 

arbetet på ett sätt medan de med sjuksköterskeutbildning kanske prioriterar och utför sitt 

arbete på ett annat sätt. Man har olika karaktär från olika utbildningar. Den tidigare 

yrkeserfarenheten beskrivs som viktig och betydande för att klara av diakonyrkets 
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mångsidighet. Men även eftersom diakonutbildningen kanske inte kom med tillräckliga 

verktyg för arbetet. 

 

“Jag vet inte om jag hade blivit en annorlunda diakon om jag blivit diakon då jag var 22 år. 

Att få livserfarenhet är väl det viktiga, att vara hörsam på sin omgivning. Där fördjupar man 

förstående för människor, och bli mer trovärdig som människa.” Diakon 2. 

 

Diakoner beskriver att det är lätt att hamna i sin tidigare socionomroll om det uppstår 

svårigheter i jobbet. En viktig kunskap som fler diakoner nämner att de bär med sig och har 

användning av i sitt dagliga arbete är kunskap om samhällets uppbyggnad men även 

förmågan att kolla på individen utifrån ett helhetsperspektiv. 

 

“Förståelse för hur socialtjänsten fungerar har varit jätteviktigt. Förståelsen för hur alla 

olika nivåer fungerar. Det har varit lättare att ta kontakt och samarbeta kring olika klienter, 

deras klienter, våra gäster. Det är många som behöver hjälp med kontakten med 

socialtjänsten och som behöver pengar som man söker ur fonder och det har också gjort att 

det varit lättare då jag vet hur socialtjänsten fungerar och vad man har för rättigheter kring 

försörjningsstöd. Nu har ju kyrkan ändrat kraven rätt mycket, man vill ju ha socionomer och 

det tror jag kyrkan behöver ha istället för att man är sjuksköterska eller annat. För att det är 

så stor del socialt arbete i kyrkan nu, och det har förändrats ganska mycket senaste 15 åren.” 

Diakon 5. 

 

En diakon beskriver att sitt tidigare arbete på socialtjänsten har varit till hjälp då det gäller att 

våga sätta gränser och ramar för individer och menar då att som socionom får man lära sig att 

det inte är farligt med ramar utan snarare något som kan ge stöd för en individ.  

 

“Har man jobbat inom socialtjänsten så vet man att godhet inte alltid ligger i att bara ge, 

utan att godhet också kräver ramar. Detta blir lättare att se i kyrkans fria miljö där jag 

jobbar med ramar och att det inte är något dåligt. Utan att det är någonting som är bra.” 

Diakon 5. 
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Den egna yrkesidentiteten 

Att vara diakon är att vara skild från makten. En diakon beskrev att innan utbildningen till 

diakon fanns det en längtan efter att ta avstånd från socialtjänstens ramar och uttryckte en 

vilja att få hålla samtal som inte är så reglerade samt kontrollerade men även där man inte 

behöver vara den som sitter på all kunskap. Diakonen beskriver även en vilja att i sitt arbete 

få arbete med människor utan att behöva ingripa i deras liv och därför skapa relationer till 

individer där individen inte behöver reflektera över vad som får sägas och inte.  

 

“Mindre betalt och mer att göra än som socialsekreterare. Men när man går med kraften 

istället för mot kraften hos människor så händer det så mycket mer... Jag trodde att jag var 

en snäll socialsekreterare, det var jag kanske, men bara för att jag hade rollen socionom så 

fick jag inte reda på så mycket. Folk trodde att jag skulle ingripa i deras liv. Men sen som 

diakon så vet de att nej, den där diakonen lyssnar och säger något och kanske till och med 

reagerar...Men har ingen makt.” Diakon 3. 

 

Att arbeta diakonalt innebär delvis att möta människor utan fördomar och utifrån en god 

människosyn. Diakonernas arbete upplevs av diakonerna själva som något alla kan göra. Alla 

som är i kontakt med människor kan tänka diakonalt. En diakon sa att det kan uppstå en slags 

konflikt i yrkesgruppen då som diakon vilar din kunskap på din vigning men ändå kan alla 

utföra ditt jobb och att så fort en avgränsning behöver göras, då man måste säga nej till en 

person som behöver hjälp så faller det på diakonen. Det som avgränsar vad som ryms inom 

diakonalt arbete är oklart och verkar vara olika för olika församlingar. 

 

“Inte bara jag som utför ett diakonalt arbete, utan det gör ju alla. Man tänker ju att det är 

församlingens hela angelägenhet. Så alla som är i kontakt med människor har möjligheten att 

tänka diakonalt. Att släppa in en som är hungrig och bjuda på något kan det ju vara. Och där 

kan vi ha väldigt olika tyck kring vad är det diakonala att göra i den här situationen. Där en 

vaktmästare exempelvis är mycket snällare än vad jag är, och sätter inte gränser på det sättet 

som jag gör. För det är det obehagligt att göra, otrevligt att säga nej… det är helt okej så 

länge de kan vara på den goda sidan. Men behövs det ett nej då förväntar de sig att jag som 
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diakon kommer in och sätter den gränsen. Så det är en tydlig förväntan som finns. Och de 

har jag märkt.” Diakon 5. 

 

Diakonerna menar på att de ofta jämförs med präster speciellt då de båda är vigda och bär 

krage. Diakonerna upplever att det är få som vet vad de faktiskt gör vilket även påverkas av 

att arbetet utförs och utformas olika av varje enskild diakon. Denna otydliga bild av vad 

diakonalt arbete är speglar även samhällets okunskap kring arbetet, även om det börjar bli 

mer känt idag beskriver diakonerna. 

 

“Jag tror vi arbetar jätteolika. Och det tror jag är en svårighet i att människor inte vet vad 

diakoni är...Dels beror det på vilken utbildning man har med sig, tidigare erfarenheter. Så 

tror jag också att en del är ju uppvuxna i kyrkan och har en den bilden av vad man gör som 

diakon. Andra är som jag som kommer utifrån och har kanske en lite friare bild av vad man 

kan göra som diakon. Olika personligheter, vissa behöver mer styrning av ramar... Jag 

tänker att det måste vara en jättestor variation på hur vi är.” Diakon 5. 

 

Diakonrollen beskrivs även som en iakttagen roll inte bara utåt hos de individer man möter 

utan även inifrån arbetslaget. En diakon beskriver att arbetsrollen är något man är i alla sina 

möten även kollegor emellan vilket gör att man ständigt bör vara medveten om hur man 

framför sig i sin roll som diakon och hur man hanterar kollegors anförtroende. 

 

“Det handlar också om vad man hör i arbetslaget, vad man får förtroende om. Det handlar 

verkligen om att tänka efter före. Två öron och en mun. För det är också det att man blir 

iakttagen. Hur reagerar han, vad säger hon i arbetslaget. Så det är åt mer än ett håll. Men 

det är också för en själv.” Diakon 6. 

 

Diakonerna beskriver att de växer in i sin yrkesidentitet som diakon men att det ibland är 

svårt att veta vad som tillhör den nuvarande diakon rollen och vad som tillhör den tidigare 

socionomrollen. Men flera menar på att det inte är nödvändigt att skilja dessa roller åt. En av 

diakonerna beskriver att hen ser sig själv som socionom då hen arbetade länge som det innan 

diakonutbildningen.  
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“Jag ser ju mig som socionom, i och med att jag varit det så länge också, så kommer det 

först. Jag tror att det är så därför att tänker man yrke så kopplar man det till de yrken som 

man utbildar sig till på universitet och högskolor... Diakon kommer så långt senare, och att 

man måste ha ett yrke innan man kan bli diakon.” Diakon 5. 

 

Vidare beskriver samma diakon att arbetet inte skiljer sig så markant från arbetet hen gjorde 

som socionom. Den stora betydande skillnaden är att hen i diakonyrket får genomföra 

själavårdande samtal. Men också det att hen kan få vila i sin vigning. Diakonen upplever sig 

som mycket mer stabil i sin tjänst som vigd diakon jämfört med att vara socionom. Denna 

stabilitet återfinns i att ha med tron i sitt arbete. Flera diakoner menar att som yrkesverksam 

ha en vigning kan upplevas som en bekräftelse på sina kunskaper men även att man är 

kapabel och kompetent att utföra sitt arbete.  

 

“Alltså egentligen så gör jag inte så annorlunda arbete nu än vad jag gjorde som socionom. 

Utan det som är skillnaden är förstås att jag har själavårdande samtal... Men annars så är 

det att jag får vila i vigningen, att jag inte bär alltihopa ensam. Utan att jag är en del av ett 

stort sammanhang. Jag är mycket mer stabil i tjänsten som vigd diakon än vad jag var som 

socionom... Så tror jag är unikt med präster och diakoner att ha den upplevelsen. För det är 

mer än utbildning.” Diakon 5. 

 

En diakon beskrev yrkesidentiteten som en känsla av att hittat hem. Personen beskrev att hen 

hade utvecklats sedan vigningen, både i att anpassa sig till yrket men också att utföra 

arbetsuppgifter som hen aldrig hade gjort innan. Yrkesidentiteten beskrivs som något som 

kommer fortsätta utvecklas genom hela arbetslivet och påverkas av såväl privata som 

arbetsrelaterade erfarenheter.  

 

“Jag har utvecklats sedan jag började jobba som diakon. Det har med att jag har både 

tvingats lära mig att anpassa mig och både varit beredd att gå in i uppgifter som jag inte 

hade tänkt varken från början eller veckan innan.” Diakon 6. 
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Analys 

Diakoner har sin diakonutbildning och vigning med sig som har bidragit med vissa praktiska 

verktyg för hur yrket ska utföras. Då man kan utbilda sig till diakon från olika 

utbildningsbakgrunder, samt ha olika arbetslivserfarenheter, kan det bidra till en skillnad 

mellan diakonerna som skapas redan innan man börjar jobba och utforma sitt arbete. Även 

om yrket har formella förväntningar och normer kopplat till vigningen, så får yrkesrollen 

olika uttryck utifrån att bakgrunden spelar stor roll i identitetsskapandet (Angelöw et al., 

2015, s. 48).  

 

Diakonerna som intervjuades var samstämmiga i att de upplevde att utbildningen inte bidrog 

med tillräckliga verktyg för det praktiska arbetet. Denna brist tydliggörs när man påbörjar det 

nya yrket och även då man ska finna sin personliga yrkesidentitet, många diakoner upplever 

därför en starkare koppling till sin tidigare utbildning som beskrivs som en stadig grund att 

stå på i diakonyrket (Engel & Christiansson, 2017, s. 36). Diakonyrkets otydliga 

grundstruktur i förhållande till en bristfällig utbildning lämnar den professionella att 

självständigt utföra och utforma sitt arbete genom sitt handlingsutrymme. Men samtidigt 

skapas en förväntning på diakonen att kunna bemästra flera olika kompetensområden 

tillhörande yrkesrollen (Engel & Christiansson, 2017, s. 23). 

 

Inom ett yrke finns det ofta en kollektiv uppfattning om hur yrket ska uppfattas men även vad 

för förväntningar det finns på den enskilda yrkesutövaren, vilket kan kallas för den kollektiva 

yrkesidentiteten (Thunborg, 1999, s. 3). Inom diakonyrket blir detta dock en svårighet då 

diakonerna beskriver att hur man utför arbetet och hur arbetet ser ut är väldigt varierande och 

i hög grad påverkas av den enskilda yrkesutövaren och församlingen. En diakon beskriver en 

styrka och tillhörighet som erhålls genom sin vigning eftersom det är grunden i diakonens 

uppdrag att hjälpa och stötta utsatta, vilket stärker dem i sin yrkesroll och binder dem vid en 

yrkesidentitet där de kan vila. Vigningen blir en trygghet att luta sig mot utifrån 

yrkesidentitetens otydlighet (Hansson, 1999, s. 28). 

  

Yrkesidentitet kan tolkas som en presentation av hur aktörer framställer sig själva men även 

hur aktörer handlar i olika situationer (Thunborg, 1999, s. 3). Utifrån detta beskrivs 
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yrkesidentiteten som något som är individuellt och personligt, diakonerna beskriver att de 

själva har fått finna sin yrkesidentitet på den arbetsplats de befinner sig på, men att 

yrkesidentiteten ständigt utvecklas utifrån att de möter nya människor, byter arbetsplats eller 

skapar nya arbetsuppgifter. Identitet är inte något som finns fast i grupper eller individer, utan 

är något som ständigt konstrueras och omkonstrueras utifrån sociala samspel. De konstrueras 

även i ljuset av samhälleliga kategoriseringar (Thunborg, 1999, s. 4). Yrkesidentitetens 

utveckling har ingen stark koppling till yrkesgruppens eller professionens utveckling utan 

snarare en individuell och personlig utveckling hos den enskilda diakonen. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Vårt syfte med studien var att öka förståelsen för hur några diakoner upplever sitt arbete inom 

Svenska kyrkan för att lyfta den diakonala yrkesgruppen. Utifrån vår första frågeställning 

kring hur diakonerna upplever sitt arbete inom Svenska kyrkan visar resultaten att diakonerna 

upplever sitt arbete som roligt och givande. Alla diakoner beskriver en vilja att hjälpa 

människor på ett kravlöst sätt och att de i arbetet har det utrymmet. Då vissa diakoner tidigare 

hade arbetat inom socialtjänsten så beskrevs en lättnad i att få utföra ett socialt arbete utan att 

vara myndighetsperson. Att inte vara myndighetsperson ger möjlighet att skapa en annan 

relation till den individ de möter utifrån att diakonerna inte besitter någon makt gentemot 

personen. Diakonerna beskriver även att individer de möter uppskattar det arbete de gör, men 

att arbetet i samhället är okänt och att det inte finns en generell kunskap om vad diakonalt 

arbete innefattar. Detta går i linje med våra egna förväntningar och tankar kring diakonyrket 

som vi hade innan studien genomfördes. Vi trodde dock att det fanns mer krav på individerna 

diakonerna möter, exempelvis gällande religionstillhörighet. Likt vad diakonerna berättar, 

beskriver Engel och Christiansson (2017) att diakoniarbetet grundar sig på en öppenhet och 

en kravlöshet gällande medlemskap och trostillhörighet.  

Diakonerna beskriver att i sitt arbete har den egna tron en viktig roll i hur de väljer att utföra 

sitt arbete, men även hur diakonerna förhåller sig till andras tro samt en tro som är olik den 

egna. Vi ser att diakonerna är flexibla i hur de använder sin tro, men även att de är 

individuella.  
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Diakonerna beskriver att de genom den individuella kallelsen leds in i diakonyrket vilket de 

menar är en nödvändighet för att kunna klarar av sitt arbete. De upplever att de kan förlita sig 

på kallelsen, att de hamnat rätt i yrkesvalet och att det ger dem en styrka och kraft i rollen 

som diakon. Innan studien hade vi inte reflekterat över kallelsens roll för diakonen även om 

yrket är ett så kallat kallelseyrke, men nu förstår vi att den har en betydelse för dem då den 

även kopplas samman med deras individuella Gudstro. Engel och Christiansson (2017) 

beskriver att andligheten ligger ett steg bortom den teoretiska kompetens som diakonerna får 

genom utbildningen, men även att kallelsen är viktig för diakonen i utförandet av arbetet.  

 

De viktigaste resultaten kopplat till studiens andra frågeställning som handlar om det 

upplevda handlingsutrymmet var att diakoner upplever handlingsutrymmet som tvådelat där 

ena sidan är positivt med mycket frihet och de upplever att de själva får utforma sitt arbete, 

vilket även stämmer överens med viljan att hjälpa människor på ett osjälviskt, ostyrt och inte 

övervakat sätt. Å andra sidan upplever diakonerna sig stressade men att de inte alltid känner 

av stressen då viljan är stor att hjälpa individer. Lindgren (2007) bekräftar i sin studie att 

diakoners arbetssituation lätt innehåller viss stress. Svårigheterna i arbetet är att det finns en 

stor okunskap hos ledningen och beslutsfattare om diakoners arbete. Denna oklarhet gör att 

diakonerna själva får ta ansvar för att utforma sitt arbete, och arbetet blir väldigt unikt för 

varje diakon. Denna variationen leder till att det blir svårt för andra att veta vad en diakon 

faktiskt gör. Detta är resultat som Bergman et al. (2018) har lyft fram i sin forskning och vår 

egna studie går i linje med dessa resultat vilket visar att yrket är i behov av att 

medvetandegöras hos ledningen. 

 

Diakoner har inte absolut tystnadsplikt och är därför bundna av anmälningsplikten som är 

lagstadgad (SFS 2012:776). Ett resultat av studien är att diakoner ser på och använder sig av 

anmälningsplikten på olika sätt. Endast en diakon har en helt olik syn på anmälningsplikten 

än de övriga diakonerna. Under intervjun berättar diakonen att hen alltid betonar sin 

anmälningsplikt som en varning i början av samtalskontakten. Diakonen menar att människor 

som kommer till diakonen gör det i ett förtroende och där de är frikostiga i samtalet, därav 

upplever diakonen ett behov av att tydliggöra vilka skyldigheter diakonen faktiskt har, för att 

kommunikationen dem emellan ska baserad på öppenhet och tillit. I övrigt upplevs det som 

att diakonerna använder anmälningsplikten som ett hjälpande och stöttande verktyg där de 
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vill bidra med adekvat hjälp till familjerna. Diakonerna beskriver att de utifrån sin tidigare 

roll som socionom har en kunskap om hur socialtjänsten fungerar och är därför inte 

avskräckta i att ha kontakt med myndigheter. Att anmälningsplikten kan användas på olika 

sätt tolkar vi som en följd av att yrket är oreglerat och att det finns lite insyn i diakoners 

dagliga arbete, men även att handlingsutrymmet bidrar med en frihet att tolka sina 

skyldigheter individuellt. Hur diakoner använder sin anmälningsplikt har inte återfunnits i 

den tidigare forskning som används i denna studie. 

 

Vår tredje frågeställning belyser diakonernas upplevelse av yrkesidentiteten. Alla diakoner 

upplevde diakonutbildningen som bristfällig vilket är ett resultat som förvånade oss. Det 

fanns en enighet om att utbildningen hade för lite teologi och diakonerna upplevde sig inte 

rustade för att bli verksamma diakoner. Diakonerna beskrev att de själva vid sidan har haft 

kompletterande studier som nästan har varit avgörande för att klara av att utföra sitt arbete. 

Men även att de har varit tvungna att nyttja sin tidigare socionomroll och tillhörande 

kunskap. En följd av denna oundvikliga aspekt blir att yrkesidentiteten diakon blir försvagad 

och kantas mycket av tidigare yrkesidentiteter. Engel och Christiansson (2017) beskriver 

också svårigheterna med diakonutbildningen och betonar att en följd av detta blir att 

diakonen inte hävdar sin roll med tillhörande kompetens. Utifrån våra intervjuer är vi villiga 

att dra slutsatsen att de som har med sig sin tidigare yrkesidentiteten till diakonyrket är starka 

i sin roll som diakon likt det Engel och Christiansson (2017) säger i sin studie. Utifrån det här 

är vi medvetna om att yrkesidentiteten i diakonyrket tar tid att utveckla, men då man landat i 

sin yrkesidentitet som diakon så tror vi att man blir stark, grundad och trygg i den. I detta 

kommer vigningen in som en stärkande aspekt. 

En tolkning som vi gör är att det som skiljer diakon från socionom är den egna tron och att 

arbetet utförs inom kyrkan och att man vigs in i yrket. Utöver det utför diakonerna samma 

sociala arbete som socionomerna fast ur en annan arena och med friare ramar och utan 

maktaspekten. 
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Metoddiskussion 

Vi valde att göra en intervjustudie för att få inblick i hur några diakoner upplever sitt arbete. 

Den metod som använts i studien har visat sig vara bra för att besvara vårt syfte. Hade studien 

gjorts ur en kvantitativ ansats så hade fler diakoner kunnat medverka och studien hade då 

kunnat generera en viss generaliserbarhet. Begränsande i en sådan studie hade varit att vi då 

inte hade kunnat få en lika heltäckande samt djupgående bild av den enskilda diakonens 

upplevelse varav syftet inte hade kunnat besvaras.  

Avslutande diskussion och förslag på forskning 

Diakoner har varit en tacksam grupp att studera då de varit tillgängliga och tillmötesgående 

samt visat tacksamhet att bli uppmärksammade. Det har framkommit att diakonalt arbete inte 

alltid är lätt att genomföra men att diakonerna gör det med en stark vilja och styrka, även att 

de står upp för de individer som finns i samhället oberoende religionstillhörighet, problematik 

eller ålder. Vi tycker att det jobb diakoner utför är viktigt och vi önskar att diakoner i 

framtiden får en mer uppmärksammad och självklar roll i samhället samt som välfärdsaktör.  

 

Det finns begränsad forskning kring diakoner och vi uppmanar till att fler studier görs för att 

öka kunskapen kring diakonyrket och för att ge yrket mer legitimitet. Vi ser att fortsatt 

forskning bör göras på områden som diakonutbildning, kyrkans ledning kopplat till diakoners 

arbetssituation samt arbetsuppgifter, men även diakonens inflytande på ledning.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Förfrågan kring medverkan i studien 

Hej! 

Vi heter Jenny Granlund och Elin Erensjö. Vi studerar på Stockholms universitet, 

socionomlinjen termin 6.  

Vi skriver en c- uppsats på området diakoners upplevelser av sitt arbete i Svenska kyrkan.  

 

Vi önskar från er församling intervjua 2 diakoner som har varit verksamma minst 1 år och har 

en socionomutbildning. Finns det diakoner som har möjlighet att medverka i vår studie? 

 

Vi behöver svar senast fredag 29/3, då vi behöver komma igång med studien snarast.  

Tveka inte att höra av er med frågor! 

 

Med vänliga hälsningar 

Jenny Granlund och Elin Erensjö  
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Bilaga 2: Bekräftelse av medverkan samt information 

Kul att du vill medverka i vår studie.  

Vi är två studenter som studerar på socionomlinjen på Stockholms universitet.  

Vi skriver vår C-uppsats nu som kommer handla om diakoners upplevelser av sitt arbete.  

  

Vi kommer båda att medverka under intervjun.  

Intervjun kommer ta ca 60 min och spelas in på mobiltelefon.  

Efter intervjun kommer materialet transkriberas (skrivas ut) och inspelningen raderas.  

Du kommer avidentifieras och förbli anonym så långt det går under hela studien.  

Studien kommer användas i forskningssyfte. 

 

Samtycker du till ovanstående upplägg? Har du frågor så är det bara att höra av dig! 

Tack så mycket! 

 

Med vänlig hälsning, 

Jenny Granlund och Elin Erensjö  

 

Bilaga 3: Intervjuguide 

1.Hur gammal är du? 

2.Vilken är din yrkestitel? 

3. Vart jobbar du någonstans? 

4. Vad har du för tidigare utbildning (utbildning i grunden)? 

5. När utbildade du dig till socionom? 

a. Vart? 
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b. Efter din socionomutbildning, utbildade du dig direkt till diakon (annan 

utbildning mellan?) 

6. Hur ser din arbetserfarenhet ut som socionom? 

a. Vad har du jobbat med? 

b. Hur länge? 

7. När utbildade du dig till diakon? 

a. Vart? 

8. Hur länge har du arbetat som diakon? 

a. Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? 

 

 

Utbildning 

9. Kan du berätta om din relation till kyrkan innan du utbildade dig till diakon? 

10. Kan du berätta vad som gjorde att du ville bli diakon? 

11. Kan du ytterligare förklara hur utbildningsprocessen gick till för att bli diakon? 

12. Hur upplevde du diakonutbildningen? 

a. Fick du verktyg till det praktiska diakonala arbetet? 

b. Vilka? 

13. Tror du att en diakons tidigare utbildning påverkar hur man utför sitt jobb som diakon? 

a. Exempel, på vilket sätt? 

14. Har din socionomutbildning hjälp dig i ditt nuvarande arbete som diakon? 

a. Om ja, på vilket sätt? 

b. Om nej, varför inte? 
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Tro 

15. Hur stor vikt har tro (religion) i ditt arbete med människor som du möter? 

a. Måste dem som du möter/hjälper tillhöra den kristna tron? 

b. Vara medlemmar i Svenska kyrkan? 

16. Vad har tron för betydelse för dig i ditt arbete? 

Arbetsplats 

17. Kan du berätta hur du upplever det att arbeta inom Svenska kyrkan? 

18. Hur många diakoner finns på din arbetsplats? 

19. Vilka möjligheter har du att utvecklas i ditt arbete? 

20. På vilket sätt kan man utvecklas i ditt arbete? 

 

Arbetsuppgifter 

21. Vad innebär det att vara diakon för dig? 

22. Hur skulle du beskriva din yrkesroll som diakon? 

23. Kan du berätta hur dina arbetsuppgifter ser ut? 

24. Vilka individer/människor från samhället träffar du i ditt jobb?  

a. Hur hittar de till dig som diakon, beskriv processen? 

b. Dem du möter vilken slags problematik kan de behöva hjälp med, (inom vilka 

områden, ex. missbruk, psykisk ohälsa ...)? 

c. Finns det några kriterier för att man ska få hjälp/stöd av diakoner? 

d. Vem bestämmer vem som får hjälp eller inte? 

25. Kan du ytterligare beskriva hur du når ut till människor i samhället i ditt arbete? 

26. Hur ser delegationsordningen ut? 

27. Finns det några förväntningar av/på dig som diakon? 
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a. Vem/vilka har dessa förväntningar? 

b. Hur påverkar det ditt jobb? 

28. Vad för hjälp och stöd kan diakoner i Svenska kyrkan bidra med till individer i samhället? 

a. Exempel? 

29. Finns det en gräns för hur mycket stöd ni kan bidra med? 

a. Om ja, hur ser den gränsen ut? (ex, antal samtal, maxbelopp) 

b. Vem sätter/bestämmer gränserna? 

c. Kan en eventuell avgränsning skapa problem/ missnöje/känslor hos dig som 

diakon kopplat till dina arbetsuppgifter? 

30. Upplever du att det finns en medvetenhet i samhället kring den hjälp ni kan erbjuda hos 

individer i samhället? 

Handlingsutrymme 

31. Kan du beskriva hur din arbetsplats (din församling) är utformad organisatoriskt? 

a. Vilka riktlinjer och lagar arbetar ni efter? 

32. I vilken utsträckning kan du själv påverka utformningen av ditt dagliga arbete? 

a. Hur planeras dina dagar/ av vem? 

33. Hur regleras dina arbetsuppgifter? 

a. Av vem? 

b. På vilket sätt? 

34. Kan du beskriva vad handlingsutrymme är och betyder för dig? 

35. Hur ser ditt handlingsutrymme som diakon ut på din arbetsplats? 

36. Tror du att diakoner arbetar på olika sätt? 

a. Om ja, vad tror du kan vara orsaken att man utför arbetet olika? 

37.  Får du handledning/vägledning i ditt arbete? 
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a. Vad har det för betydelse i ditt arbete? 

38. Hur påverkas dina arbetsmöjligheter/arbetsuppgifter utifrån församlingens rådande 

ekonomiska förutsättningar? 

a. Är det ofta att detta påverkar din möjlighet att hjälpa? 

39. Är jobbet som diakon det du föreställt dig innan du började jobba? 

a. Vad önskas mer/mindre? 

Yrkesidentitet 

40. Hur skulle du beskriva din yrkesidentitet? 

41. Hur har du utvecklat din yrkesidentitet? 

42. Tror du yrkesidentiteten slutar att utvecklas? 

43. På vilket sätt utvecklas din yrkesidentitet på arbetet? 

44. Vad i ditt jobb påverkar yrkesidentiteten? 

45. Vad anser du är din roll som diakon? 

46. Har den rollen förändrats sedan du började jobba som diakon? 

47. Hur kan man finna sin roll som diakon? 

48. Hur vill du att andra personer ska uppleva dig som diakon? 

a. Både av kollegor och människor du möter 

Kyrkan som välfärdsaktör 

49. Vilken roll upplever du att kyrkan har i samhället? 

50. Tror du att kyrkans sociala arbete ses som en självklarhet för människor i samhället? 

a. Varför/ varför inte? 

51. Hur gör kyrkan för att nå människor i samhället? 
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a. Exempel? 

52. Anser du att fler behöver nås? 

53. Hur tillgänglig är du som diakon för människor i samhället? 

54. Anser du att det diakonala arbetet behöver utvecklas? 

a. Varför? 

b. På vilket sätt? 

c. Exempel? 

Avslut 

55. Finns det något du skulle vilja tillägga som du känner att vi har missat under intervjun? 

56. Hur upplevde du intervjun? 

57. Har du några frågor? 

58. Vill du ha återkoppling, att studien skickas till dig då den är klar? 

a. Om ja, vart? 
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