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Abstract  

This essay aims to examine the deacons, that is working at the Church of Sweden, 

understanding of them self according to power, impotent, duties, exposure and reparation.  

The main questions for this essay where, how do the deacon perceive the balance of power 

towards their clients, in what extent do the deacons feel impotent in their work, what do they 

se as their most important task as a deacon and who do they se as exposure and how can these 

reach reparations? To examine these questions I interviewed five deacons during four 

different sessions. After the interviews I analyzed them according to Ulla Holms theories on 

how to be a professional helper. I also use a text, written by the Church of Sweden’s bishops, 

that converts the deacons ordinations vows into how a deacon should act. 

After the discussion of the result from the interviews I could do my conclusions. Deacons are 

aware of their power towards their clients, but they do point out that they must use the power 

to benefit their clients and never to use it to gain on it them self.  When the deacons feel 

impotent at their work it depends both their own and the systems flaws. Two of their most 

important task are prophetic diaconal work and give people a context to be in. Immigrants, 

people in debts, addicts and Romani people where among these who the deacon saw as 

exposure. One way to give them reparation, was to helping them to help them self and also to 

enhance visibility of these people and their problems. 

 

 

 

Keywords: Diakon, Makt, Maktlöshet, Profetisk diakoni, Vigningslöften  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	 	 	

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning      1 

1.1 Introduktion       1 

1.2 Bakgrund     1 

1.3 Syfte      4  

1.4 Frågeställning     5 

1.5 Avgränsningar      5 

1.6 Metod och Material     5 

1.7 Genomförande     7 

1.8 Forskningsöversikt    8 

1.9 Disposition       12 

2. Intervjuer      13 

2.1.  Inledning      13 

2.2. Makt      13 

2.2.1 Makt och medvetenhet     13 

2.2.2 Uttryck av makt     14 

2.2.3 Diakonens makt     15 

2.2.4 Konfidentens makt     18 

2.3.  Maktlöshet      20 

2.3.1 Konfidentens maktlöshet     20 

2.3.2 Diakonens maktlöshet     21 

2.3.3 Systemets maktlöshet     22 

2.4.  Diakonens uppgift      24 

2.5.  Utsatthet och Upprättelse      27 

2.5.1 Varför utsatta?     28 

2.5.2 Upprättelsen     30 

2.6.  Sammanfattning      32  

3. Diskussion       33  

4. Sammanfattande utblick     38 

5. Källförteckning      40 

5.1 Bibliografi      40 

5.2 Övrigt      41 



	

	 	 	

Bilagor 

Bilaga 1 Intervjufrågor 

Bilaga 2 Intervjuer 



	

	 1	
	 	

1. Inledning 

1.1 Introduktion 
  

Sankt Lars eller Laurentius som han egentligen hette, var diakon i Rom under 200-talet. 

Enligt legenden ska Sankt Lars blivit beordrad av Roms ståthållare, som ville komma åt 

kyrkans rikedomar, att samla in kyrkans skatter och lämna det till ståthållaren. Istället ska 

Sankt Lars ha delat ut skatterna till de fattiga i Rom. Därefter tog han med sig de sjuka och 

fattiga till ståthållaren och sade ”Här är den eviga skatten, som aldrig förminskas utan växer.” 

Han straffades genom att brännas på halster. 

 

Jag tänker Sankt Lars som själva sinnebilden för en diakon. Han tjänade människorna och 

stod på de förtrycktas sida. Han hjälpte människor i nöd och gav dem av rikedomar. 

Dessutom såg han dem som något mer än bara människor, för han såg dem som Guds eviga 

skatt. Idag har bland annat Lunds domkyrka Sankt Lars som sin skyddspatron. I Domkyrkan 

finns han även avbildad både i form av en skulptur och på kyrkans astronomiska ur. Sankt 

Lars brukar avbildas med ett halster i handen eller bredvid sig. Detta som en symbol då han 

dog martyrdöden genom att brännas levande på ett halster. Även Lunds stifts sigill har en 

avbildning av hans halster. Det är även tänkt att jag ska bli en del av diakonatet för Svenska 

kyrkan i Lunds stift, för att jag liksom Sankt Lars ska med Guds hjälp och förtröstan tjäna 

människorna och stå på de förtrycktas sida.   

 

1.2 Bakgrund 

Begreppen diakoni och diakon kan vara svåra att definiera. Diakoni skulle i allmänna drag 

kunna definieras som den socialt hjälpande verksamheten inom kyrkan, medan en mer 

specifik beskrivning kan vara; ”Alla insatser av hjälp och stöd som utförs av personer med en 

uttalad kristen tro inom en kristen organisation.”1 Ordet diakon innebär ett särskilt ämbete 

inom kristna kyrkor och betyder tjänare, vilket härstammar från det grekiska ordet dia’konos.2  

I denna uppsats kommer jag att inrikta mig mot diakonen som är verksam inom Svenska 

kyrkan. Detta då utgångspunkten kommer vara Svenska kyrkans vigningslöften för diakoner. 

I Svenska kyrkan utgör diakonen en del av det treledade ämbetet. Det vill säga diakon, präst 

																																																								
1 Erik Blennberger & Mats J Hansson, 2008, 13 f. 
2 Beskow u.å.  2 Beskow u.å.  
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och biskop.3 Att ämbetet är treledat innebär att det bara är finns ett ämbete men med tre olika 

uppdrag. Svenska kyrkan menar också att den som har ett ämbete för kyrkan är en tjänare, 

vilket sker med hjälp av Guds ord och sakramenten. Eftersom denna uppsats kommer att 

handla om diakonens roll ger jag bara korta exempel på biskopens och prästens ansvar i det 

treledade ämbetet. I biskopens uppdrag ingår bland annat utföra en tillsyn över 

församlingarna, samt att viga diakoner och präster. Prästens uppdrag innebär bland annat att 

förkunna evangelium och leda nattvarden. Diakonens ansvar och uppgift inom ämbetet 

innebär bland annat att vara en röst för de som inte hörs, att stå på de utsattas sida, stå upp för 

rättvisa och lyfta upp allas värde.4 När någon vigs in i ämbetet för svenska kyrkan lovar man 

att följa vissa löften. De som lovar att leva efter löftena, lovar att göra detta hela livet både i 

sin tjänst och privat. 5  När diakonen vigs till sin tjänst, lovar denne att följa dessa 

vigningslöften;6   

Kyrkan är ett Guds folk, Kristikropp, Ett tempel av levande stenar, där Kristus 
är hörnstenen. I detta Guds folk, där vi alla genom dopet är kallade att föra ut 
evangelium i hela världen, har diakonen och prästen ett särskilt uppdrag. En 
diakon skall uppsöka, hjälpa och stödja dem som är i kroppslig och själslig nöd, 
ge kristen fostran och undervisning i tron, i församling och samhälle vara ett 
barmhärtighetens tecken och i allt tjäna Kristus i sin nästa. En diakon skall leva 
som Kristi tjänare och hjälpa människor att gestalta Guds kärlek. Diakonen skall 
försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra 
Guds folk till det som är gott, så att Guds kärlek blir synlig i världen.7  

Detta är de vigningslöften som en diakon ska svara ja på och leva efter. De två första 

meningarna har diakonen och prästen gemensamt i sina löften. Där efter skiljer dem sig åt. 

Här är då diakonens löften. Här kan vi se hur diakonen både ska hjälpa och stödja men också 

fostra och undervisa. Dessutom ska en diakon försvara och stå på de förtrycktas sida för att 

göra Guds kärlek synlig. Jag kommer nedan redogöra för hur dessa löften tolkas så att de kan 

omvandlas till praktik. Det är också från dessa löften som min uppsats tar sitt avstamp. Dessa 

löften är grunden till diakonens uppgift. Här ligger grunden till att diakonen ska hjälpa och 

stödja utsatta människor. Men finns det en risk att den relationen som en diakon får till sin 

konfident blir paternalistisk? Det vill säga att diakonen som överordnad får en maktposition 

genom att erbjuda den underordnade konfidenten hjälp, om denne följer vissa krav. Det kan 

																																																								
3 https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=772466 15/3-16. 
4 Biskop, präst och diakon i Svenska kyrkan, Kapitel: Ett ämbete tre uppdrag, 1990. 
5 Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan, 2014, 43 & 51. 
6 Kyrkoordningen för svenska kyrkan, 63.  
7 Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan, 2014, 33. 



	

	 3	
	 	

också utryckas så här att konfidentens frihet begränsas för att det ligger i dennes intresse.8  

Det finns många olika teorier kring makt som kan uppstå i relationer och eftersom jag är 

senare ska belysa diakonens syn på makten kan det vara av intresse att nämna några tankar 

kring detta. En tanke är att relationer kan antingen vara symmetriska eller asymmetriska. Är 

relationen symmetrisk har alla parter i relationen lika stor makt över sig själva och varandra. 

Skillnaden blir då att en part har ett övertag i makten, vilket gör relationen asymmetrisk.9 

Längre fram kommer jag gå djupare in på olika former av maktrelationer.     

I biskopsbrevet, Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan, (2014), kan vi läsa om vad 

diakonens uppgift i kyrkan går ut på. Kyrkoordningen säger att diakonen har som uppgift att 

vara ett barmhärtighetens tecken och göra kärlekens gärningar, speciellt mot de som är mest 

utsatta. Dessutom ska diakonen vara en källa till att få andra att ta ansvar för de i nöd.10 Detta 

har sedan i biskopsmötet mynnat ut till fyra olika huvudsakliga uppgifter. En diakon ska vara 

en röstbärare, en ledare, en själavårdare och en undervisare. Som röstbärare ska diakonen med 

profetisk diakoni vara en röst åt de människor som lever i utsatthet. Diakonen är därför 

skyldig att tydligt ifrågasätta om och när en människas oändliga värde kränks. Ett sådant 

arbete kan ske genom att aktivt bilda en opinion för att kunna påverka de olika system i 

samhället som gör människor i utsatthet mer sårbara. Diakonen som en ledare innebär rent 

konkret att vara de olika församlingarnas ledare i det diakonala arbetet och att få andra 

människor att engagera sig i detta. För den själavårdande diakonen är de mest centrala 

hjälpmedlen samtal och bön. Därför behöver diakonen kunna bygga upp en tillit i sina möten 

med andra människor så att dessa vågar gå till denne för själavård. Som undervisare ska 

diakonen lyfta och dela med sig av det diakonala djupet i tron med utgångspunkten av 

barmhärtighet.11  

Svenska kyrkan är indelat i 13 stift. Bland annat har Stockholms stift, Strängnäs stift och 

Luleå stift låtit skriva en Codex Ethicus. Detta är en skrift som tagits fram för att framhålla 

förhållningsregler som gäller för de som vigs in i tjänst som diakon eller präst. I Stockholms 

stifts Codex Ethicus skrivs det om vikten av att alla individer är värdefulla, heliga och är en 

Guds skapelse. I denna text uppmärksammas också problemet att det kan uppstå en obalans i 

maktrelationen mellan en medmänniska och diakonen eller prästen. Därför uppmanas man 

																																																								
8 Ne.se u.å. Paternalism. 
9 Sköldberg, 2014, 104-112. 
10 Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan, 2014, 33 f. 
11 Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan, 2014, 36-42.  
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som diakon och präst att vara medveten om detta så att de kan visa förståelse inför den andres 

situation. Därtill får inte prästen eller diakonen använda sin ställning för egen vinning av 

någon art och måste därför vara väl medveten om var gränserna ska dras.12 

Enligt en undersökning anser många av Svenska kyrkans medlemmar att det är viktigt med 

det diakonala arbetet och de förväntar sig också att kyrkan tar ansvar genom att ta hand om de 

som är utsatta. Detta gör också Svenska kyrkan även om den roll som en aktör för det sociala 

arbetet i samhället ibland förringas.13 Siffror visar att Svenska kyrkan 2012 hade ca 1000 

anställda diakoner14 och 2004 var det därutöver cirka 500 anställda diakonassistenter eller 

diakoner med andra verksamheter kopplade till Svenska kyrkan. Omkostnaderna för Svenska 

kyrkans diakonala arbete och stadsmissionen, med kopplingar till Svenska kyrkan, år 2001 

var cirka 595 miljoner kronor. I en fingervisning kan vi ta församlingarna i Stockholms 

innerstad som ett exempel och visa omfånget i det diakonala arbetet. Dessa församlingar ger 

årligen ungefär 4000 personer ekonomiskt stöd medan socialtjänsten i samma område ger 

bidrag till ungefär 8000 personer. 15  I motsats till detta så visar en undersökning att 

medarbetare i Svenska kyrkan anser att verksamheterna i kyrkan är mer anpassade efter de 

som har det bättre ställt. Verksamheten riktar sig till dem där det redan finns ett större utbud 

av aktiviteter. Dessutom kan det i exempelvis ungdomsgrupper vara väldigt exkluderande mot 

de ungdomar som har tydliga svårigheter.16    

1.3 Syfte 

Denna uppsats har till uppgift att analysera vad diakonerna själva ser som sina arbetsuppgifter 

samt hur de uppfattar maktbalansen mellan sig själv och hjälpsökande. Uppsatsen ska också 

undersöka hur diakonerna ser på de förtyckta och vilka som är de förtryckta. Dock kommer 

jag använda mig av begreppet utsatt i uppsatsen. Jag vill se om detta överensstämmer med 

diakonens löften och tolkningarna till deras löfte. 

 

 

																																																								
12 Codex Ethicus för präster och diakoner i Stockholms stift, 2011, 5. 
13 Engel, 2006, s 9 och 11. 
14 https://svenskakyrkan.se/diakon 15/3-16. 
15 Engel, 2006, s11.	
16 Engel, 2006, s 188. 
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1.4 Frågeställning 

Följande frågor är de jag kommer att söka svar på i min uppsats. 

 

1. Hur ser diakonerna på den maktbalans som finns i möten med hjälpsökande? 

2. I vilken utsträckning och på vilket sätt upplever diakoner maktlöshet i sitt arbete med 

hjälpsökande? 

3. Vilka är enligt diakonerna de utsatta? Och hur ska utsatthet avhjälpas? 

4. Vad anser diakonerna att deras viktigaste arbetsuppgifter är? 

1.5 Avgränsningar 

Denna uppsats kommer att handla om de diakoner som arbetar inom Svenska kyrkan. Detta 

då utgångspunkten är vigningsorden för diakoner som används inom Svenska kyrkan.  

1.6 Metod och Material 

Uppsatsen är en kvalitativ intervjustudie, där basmaterialet utgörs av fyra stycken intervjuer 

som består av elva frågor. Jag har ställt frågorna till fem olika diakoner inom Svenska kyrkan, 

dock sker en intervju med två diakoner samtidigt. Anledningen till att jag valt att göra en 

kvalitativ intervjustudie är för att nå en förståelse kring mina frågor utifrån diakonens egna 

perspektiv.17 Vid en intervju är det viktigt att får ett informerat samtycke från den informant 

som ska bli intervjuad. Detta innebär först och främst att informanten ska delta på frivillig 

basis, samt att de ska veta deras möjlighet att avbryta medverkan i undersökningen när helst 

de vill. Dessutom ska informanten få veta i stora drag varför undersökningen görs samt de 

konsekvenser, såväl positiva som negativa, som kan uppstå genom att denne ställer upp på en 

intervju.18 Därför tog jag först kontakt med mina informanter via mejl där jag förklarade 

syftet med min undersökning för att sedan fråga om de var intresserade att ställa upp. Jag 

tillade också att om oavsett om de säger ja, har de möjlighet at avbryta sin medverkan när de 

helt vill. När jag träffade informanterna för att göra intervjun upprepade jag än en gång deras 

rättighet att avbryta deras medverkan innan intervjun genomfördes.  

																																																								
17 Kvale, 2014, 41. 
18 Kvale, 2014, 107. 
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Informanterna ska dessutom få vara anonyma, vilket innebär att all information som kan 

identifiera dem ska inte röjas.19  Därför har jag valt att använda mig av könsneutrala uttryck 

när jag hänvisar till de olika diakonerna, främst med ordet informant. Så fast jag aktivt valt att 

ha både ha män och kvinnor representerade i min studie, så finns det inget intresse av att göra 

en jämförelse mellan könen utan endast att få med en mångfald i mina svar. Därför vill jag 

inte redogöra för vilka informanter som är män eller vilka som är kvinnor. Detta har jag löst 

med att ge dem könsneutrala beteckningar i transkriberingen av intervjuerna. Jag har valt att 

ge dem kodnamn, så som D1, D2 och så vidare, vilket betecknar diakon 1, diakon 2, i den 

ordning intervjuerna gjordes. 

I min studie har jag fem informanter under fyra stycken intervjuer. Från början var det tänkt 

att skulle göra fem intervjuer. Jag förklarar under rubriken 1.7 Genomförande, varför en 

intervju föll bort. Dock baserade jag antalet intervjuer efter Steinar Kvales bok ”Den 

kvalitativa forskningsintervjun” (2014). I den skriver han att antalet intervjuer brukar vara 

femton stycken, plus/minus tio stycken i vanliga studier. Anledningen till att det kan variera 

med plus/minus 10 stycken beror på vilka tidsaspekter och resurser som undersökningen kan 

avvara till intervjudelen.20   

Jag har valt att spela in mina intervjuer med en ljudupptagare då detta ger mig möjligheter att 

vara mer hörsam på informanten. Dessutom ger en ljudupptagningen mig möjligheten att 

lyssna på intervjun flera gånger, samt omvandla det genom att skriva ut intervjun i text.21  

Därefter ska intervjuerna analyseras. Detta sker i första hand med teorier ur Ulla Holms bok 

Det räcker inte att vara snäll: Om empati och professionellt bemötande i människovårdande 

yrken (2009). Sedan kommer jag främst använda andra böcker som är inriktade mot socialt 

arbete, då diakonen ofta benämns som kyrkans socialarbetare. Intervjumetoden har både sina 

för- och nackdelar. Några nackdelar är att det är tidskrävande och kan inte ge några 

standardiserade svar som exempelvis vid enkäter, som är lättare att jämföra. Dock anser jag 

att fördelarna är desto fler när det kommer till min uppsats. Dels har de jag kommer att 

intervjua en sådan specifik roll i sitt arbete att jag får tillgång till viktig information kring 

diakonens makt och empatiska roll. Svaren som ges vid intervjun kommer ge mer djup och 

vara mer detaljerade än vid standardiserade enkäter. Dels ger det en starkare validitet då jag 

																																																								
19 Kvale, 2014, 109. 
20 Kvale, 2014, 156. 
21 Kvale, 2014, 218 f. 
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under intervjun har större möjlighet att kontrollera att informanten förstår frågorna och kan 

därmed få mer relevanta svar än vid en enkät.22 

När jag citerar mina informanter under rubriken 2. Intervjuer, kommer jag aktivt att ta bort 

stackningar, upprepningar och utfyllnadsord, så som hmm och eh, då jag anser att de stör 

flytet i läsningen. Dock har jag skrivit ut dessa ord vid transkriberingen, så att de kan läsas i 

sin helhet under bilagor. Vid de tillfällen jag ändå tar med deras utfyllnadsord, beror det på att 

just vid de tillfällena har de använts för att betona att informanten funderar. Detta beslut 

grundar jag efter Kavles bok, där han nämner att detta är ett val intervjuaren får avgöra 

själv.23  

1.7 Genomförande 

Efter min första intervju kunde jag konstatera att frågorna var svåra att ställa rakt av.  Jag var 

tvungen att formulera om frågorna efter svaren jag fick från tidigare fråga. Dessutom fick jag 

erfarenheter från intervjuerna som kan påverka hur jag ställer frågorna allt efter jag gjorde en 

ny intervju. Jag fick efter första intervjun också byta ut vissa ordval då de kunde 

missuppfattas eller låta raljerande. Exempelvis fick jag ändra uttrycket svaga individer till 

utsatta individer.  

Jag utförde fem intervjuer med sex diakoner, varav två diakoner var med under en interjvu. 

Dock kommer jag bara att använda mig av 4 intervjuer, då den femte fick ett allt för dåligt 

utfall. Informanten i den här intervjun hade inga reflektioner i svaren utan svarade oftast med 

jakande eller nekande svar. Denna intervju tog ca 14 minuter att utföra medan de övriga fyra 

varade mellan 30 minuter till en timme. Därför fanns det också mer substans att hämta ur 

dessa intervjuer. Därutöver så försvann en del från en av intervjuerna. Närmare bestämt den 

som gjordes med de två diakonerna samtidigt. Av någon oklar anledning slutar inspelningen 

tvärt en bit in i informanternas svar under fråga elva. Så det är inte ett avbrott mitt i intervjun, 

utan det är i slutet fattas några få minuter. Jag har ändå valt att använda mig av materialet jag 

fått kring fråga elva av de övriga 3 intervjuerna, då de var tillräckligt utförliga. Jag förde 

också anteckningar under intervjuerna, dock fanns det inget i mina anteckningar som kom till 

användning från fråga elva i den intervju där slutet försvann. 

																																																								
22 Denscombe, 2000,161- 162. 
23 Kvale, 2014, 221. 
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1.8 Forskningsöversikt 

Det finns en del skrivet om diakoni, men det är svårt att hitta något kring just mitt ämne om 

makt och empati kopplat till vigningsorden. Det närmsta jag hittat har varit en uppsats som 

handlar om diakoner som kyrkans visselblåsare. I Erik Lundströms uppsats Kyrkans 

visselblåsare: Diakonernas syn på profetisk diakoni och vad de behöver för att stå på de 

förtrycktas sida (2015), går det att läsa att diakoner finner det svårt att leva efter 

vigningsorden, vilket kan få dem att känna en stress att inte lyckas leva upp till dessa 

moraliska regler.24 Här kan vi se hur profetiska diakonin lyfts fram som en viktig del av det 

diakonala arbetet, vilket jag vill analysera.                   

Det finns dock en skrift, i form av ett biskopsbrev, från Svenska kyrkans biskopsmöte som 

berör diakonens olika uppgifter kopplade till vigningslöftena, Kallad till diakon och präst i 

Svenska kyrkan (2014). I denna skrift formas vigningslöftena till fyra grundstenar eller 

huvudsakliga uppgifter som tillhör diakonen. Dessa är att diakonen ska vara en röstbärare, en 

ledare, en själavårdare och en undervisare. Som röstbärare innebär det att diakonen ska vara 

en röst för de som är utsatta, därför måste diakonen säga ifrån när människovärdet kränks. I 

denna grundsten lyfts även den profetiska diakonin fram. Ett sätt att bedriva profetisk diakoni 

är att aktivt vara en opinionsbildare så att det förs en kamp för att de grundläggande 

rättigheterna som människor ska ha, efterlevs. Som ledare är det diakonens uppgift att leda det 

diakonala arbetet i de olika församlingarna. Därutöver ska diakonen också synliggöra Guds 

kärlek genom att få människor runt sig att bry sig om varandra. Därför är det viktigt att 

diakoner skapar verksamheter där människor kan umgås och mötas. Som ledare ska diakonen 

också synliggöra den utsatthet som finns i församlingarna. Som själavårdare ska diakonen 

arbeta för att bygga upp förtroende så att människor vågar komma till denne för att gå i 

själavård. I själavården ska diakonen leda samtal, vilket innebär att diakonen ska vissa den 

som kommer att den är sedd och värd att lyssnas på. Grundstenen där diakonen ska vara 

undervisare menar att diakonen ska undervisa i den kristna tron med en utgångspunkt i 

barmhärtighet.25  Biskopsbrevet tar upp vad som är diakonernas huvudsakliga arbetsuppgifter 

och vad uppgifterna innebär. Vi kommer längre fram så hur dessa olika grundstenar efterlevs 

och faktiskt syns i intervjuerna. Jag kommer att utgå från denna skrift för att jämföra med 

																																																								
24 Lundström, 2015, 91. 
25 Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan, 2014, 36-40. 
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mina informanters svar, för att där igenom se hur väl deras syn på diakonens uppgift och roll 

överensstämmer med vad som förväntas enligt biskopsbrevet. 

Eftersom det varit svårt att hitta litteratur kopplat till mitt ämne har jag därför bland annat 

tittat på det som skrivits om makt och empati kopplat till andra människovårdande yrken eller 

för socialt arbete. En som har skrivit om hur vi kan hanterar empatin och makten inom de 

professionella yrkena är Ulla Holm. Hennes bok Det räcker inte att vara snäll: Om empati 

och professionellt bemötande i människovårdande yrken (2009) är också den bok jag främst 

kommer att arbeta med. Detta genom att jämföra informanternas svar med vad Holm tar upp 

som viktigt för människovårdande yrken.   

                      

I boken tar Holm till exempel upp vikten att ha emotionell duglighet vid arbete med 

människor. Det räcker inte att bara med att ha en teoretisk kunskap inom sitt arbetsfält.26 

Detta går i samklang med Svenska kyrkans ordning som nu mera säger att den som ska vigas 

till tjänst måste anses lämplig för detta och inte endast besitta kunskaper i sitt område.27  

Holms bok avhandlar vad det innebär att ha ett professionell förhållningsätt och hur empati 

ser ut i praktiken för en människobehandlande profession.28 Hon berör också ämnen som 

respekt, professionell hållning och professionell förhållningsätt.      

Den professionella hållningen definierar hon så här; ”Professionell hållning är en ständig 

strävan att i yrkesutövandet styras av det som gagnar patientens/klientens legitima behov – 

inte av de egna behoven, känslorna och impulserna”.29 Med legitima behov innebär det inte 

att en konfident kan ställa ett krav på att få alla sina behov tillfredsställda eller ställa allt för 

omöjliga krav. Denna definition innebär där emot att den som är hjälpare måste kontrollera 

sig så att denne inte låter sig ledas av sina egna känslor eller impulser. Utan hjälparen ska 

agera utifrån vad som är bäst för konfidenten.30              

Respekt är också en viktig del för den som arbetar i mänskovardande yrken. Den som arbetar 

som en hjälpare måste se till att konfidenten förstår att den har ett okränkbart värde som 

människa. Detta är viktigt då det påverkar konfidentens självbild. Får inte konfidenten den 

																																																								
26 Holm, 2009, 14. 
27 Edqvist, 2000, 147. 
28 Holm, 2009, 70 och 123. 
29 Holm, 2009, 51. 
30 Holm, 2009, 51 f. 
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respekt som den ska ha riskeras deras självbild att förstöras vilket försvårar arbetet med 

denne.31         

Det finns också böcker som berör det diakonala arbetet i mer breda perspektiv än just 

kopplingen till vigningsorden. I boken Exposure: Att utsätta sig för utsatthet (2004) 

poängteras att det diakonala arbetet måste anpassa sig efter den tid och det samhälle vi lever 

och verkar i. För att kunna göra detta är det viktigt att veta vad det är för sociala livsvillkor 

som människor lever i, vilket är något vi längre fram kommer se också framföas i 

intervjuerna. Denna bok tar också upp att det finns ett önskemål från kyrkans medlemmar att 

det diakonala arbetet ska inrikta sig mot utsatta människor, så som missbrukare, samt att det 

diakonala arbetet ska vara uppsökande.32 Det lyfts också fram i den här boken att det 

diakonala arbetet har tre grundstenar, dessa liknar till stor del de grundstenar som nämnts 

tidigare i samband med biskopsbrevet Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan (2014). 

De tre grundstenar som benämns i boken är, förebyggande arbete, akut arbete och politiskt 

eller profetiskt arbete. Det förebyggande arbetet innebär att diakonen ska arbeta för att hindra 

att utsattheten människor lever i påverkar dessa personer på ett destruktivt sätt. Det akuta 

arbetet innebär att ge stöd och stötning till de människor som lever utsatt. Den sista 

grundstenen, politiska eller profetiska arbetet, vilket är den som mest liknar tidigare nämnda 

grundstenar, avser att diakonen ska jobba för att förändra förhållandena som råder i samhället 

för att förhindra att människor ska behöva leva i utsatthet.33   

En annan bok, Handlingsutrymme: utmaningar i socialt arbete (2014) handlar om hur 

praktiskt socialt arbete bedrivs. Den tar upp frågor som hur det är att vara socialarbetare, 

professionell, yrkesroller och interaktionen mellan människor.34  

En annan bok inom ämnen socialt arbete är boken Etik i socialpolitik och socialt arbete 

(2010). I den kan vi läsa om det offensiva medborgaridealet som även kan kallas 

empowerment. Detta ideal menar på att en klient eller konfident inte ska se sig själv som en 

person som precis kan klara sig genom att vara en som förbrukar allmännyttan. Konfidenten 

ska själv vara aktiv och forma sitt livsvillkor genom att få stopp på sina destruktiva 

handlingar. Konfidenten ska bli aktiv och föra en talan för ens egna problematik, eller om 

man tillhör en utsatt grupp även föra gruppens talan. Detta kan ske på flera olika sätt bland 
																																																								
31 Holm, 2009, 52 f. 
32 Björklund, Sandahl och Stenow, 2004, 17f. 
33 Björklund, Sandahl och Stenow, 2004, 19. 
34 Svensson, Johnsson och Lannemets, 2014, 5 ff och 13. 
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annat genom att starta eller bli medlem i en organisation eller ett förbund. Som i sin tur för en 

aktiv dialog med samhället.35  Denna metod, att arbeta efter empowerment, är ett sätt att 

hjälpa en utsatt konfident eller grupp, vilket är en del av det jag vill analysera i min uppsats. 

Jag vill också ta reda på hur diakonerna ser på den eventuella maktbalans som finns mellan 

dem och sina konfidenter. Därför kommer jag här presentera olika former av hur maktbalans 

kan se ut. När det kommer till makt, så har det skrivits en hel del. Michel Foucault är en av de 

moderna tänkarna kring makt, dock kommer jag inte använda mig av Foucaults diskursiva 

analys. Jag söker hur makten förklaras i relationen mellan människor och i Kaj Sköldbergs 

bok Maktens många ansikten: Teorier och idéer om makt under två och ett halvt tusen år 

(2014), nämns tre typer av makt med varsin motsats. Dessa är reflexiv- symmetrisk- och 

transitivmakt. Motsatserna är irreflexiv- asymmetrisk- och intransitivmakt. Den reflexiva 

makten innebär att man har en makt över sig själv. Den symmetriskmakt är när det finns en 

gemensam makt eller jämbördig makt över varandra.  Den här typen av makt framhävs av 

Foucault, då han menar att makten alltid har en opposition och är därmed aldrig ensidig. Den 

transitivamakten är när någon har makt över några eller något i flera led. Här kan det tänkas 

att en chef på ett toppstyrt företag har makt över sin underchef. Underchefen har i sin tur makt 

över sina anställda. Den högsta chefen har därmed också makt över dessa anställda.36  Ann 

Heberlein skriver i sin bok Den sexuella människan: Etiska perspektiv (2008), att makten i 

relationer är antingen symmetriska eller asymmetriska. Den symmetriska relationen förklaras 

här som att de som ingår i relationen gör det av egen fri vilja och de kan, var och en för sig, 

välja att bryta relationen. En asymmetrisk relation däremot sitter endast en på makten att 

kunna avsluta relationen.37                  

Holm berör också begreppet makt i sin bok. Liksom ovan tar Holm upp den asymmetriska 

makten. Hon menar att relationen till konfidenten inte är symmetrisk, vilket också är något vi 

måste förlikas med. 38  Att relationen är asymmetrisk beror bland annat på att den 

professionella hjälparen är i en maktposition över konfidenten då denna står i en 

beroendeställning. Detta är också något som hjälparen måste ha en medvetenhet om.39 

Dessutom mannar Holm att relationen blir asymmetrisk åt andra hållet också. Detta eftersom 

																																																								
35 Blennberger, 2010, 118. 
36 Sköldberg, 2014, 104-112. 
37 Heberlein, 2008, 22. 
38 Holm, 2009, 55. 
39 Holm, 2009, 48. 
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det ställs höga krav på den professionella hjälparen. Denna måste åsidosätta sina egna behov 

och impulser för att ge rum till konfidentens behov och känslor.40  

1.9 Disposition  

Under nästa kapitel redogörs de intervjuer som jag har gjort. Intervjuerna utgör uppsatsen och 

materialets bas. Kapitlet är uppdelat i olika teman. Makt, maktlöshet, diakonens uppgift, 

utsatthet och upprättelse. De tre första teman kommer att presenteras var för sig medan 

utsatthet och upprättelse presenteras tillsammans. I kapitel tre kommer jag föra en diskussion 

kring vad som framkommit i intervjuerna. Detta kommer att göras genom att belysas av mina 

frågeställningar samt det jag tagit upp under tidigare forskning. Därefter följer en 

sammanfattning som avslutas med en slutsats av vad jag kommit fram till i min undersökning, 

som förhoppningsvis kan svara på mina frågor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
40 Holm, 2009, 55. 
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2. Intervjuer 

2.1 Inledning 
I detta kapitel ska jag presentera och sammanfatta mina intervjuer med informanterna. Jag 

kommer att dela in redogörelsen i olika teman. Dessa teman är övergripande och utgår ifrån 

vad som kommit under intervjuerna. Teman som jag tycker gjorde sig tydliga var makt, 

maktlöshet, diakonens uppgift, utsatthet och upprättelse. De två sista teman kommer att 

presenteras gemensamt då de berörde varandra i en större utsträckning.  

 

2.2 Makt 
 

Har en diakon makt över sina konfidenter? Hur utrycker sig makten i sådana fall, och hur 

uppstår den? I mina intervjuer går det att utläsa att det finns ett tema av makt. Informanterna 

uppfattar att de själva sitter på någon form av makt, i mer eller mindre utsträckning, gentemot 

sina konfidenter. Jag kommer här börja med att redogöra för informanternas medvetenhet 

kring sin egen makt. Sedan går jag in på hur makten ser ut och hur den hanteras. Sist kommer 

jag att redogöra för informanternas syn på när de kan känna sig i underläge gentemot sina 

konfidenter. 

 

2.2.1 Makt och medvetenhet 
 

På frågan om informanterna kan känna att de har en makt över sina konfidenter får jag bland 

annat dessa svar. Informant D; ”Ja, alltså, det har jag. Det tror jag vi måste vara medvetna 

om.”41             

Informant D3 utrycker det så här; ”Jag tror alltid att man ska vara medveten om att man i 

varje sån här situation har en makt.”42                 

Dessa två informanter inte bara bekräftar här att de har en makt, utan de lägger också en 

tydlig vikt vid att det måste finnas en medvetenhet om den makt de har över konfidenterna. 

Ett sätt att hålla sig medveten om den makt som en diakon kan besitta är att ha insikt att 

diakonen själv kan hamna i samma situation. Informant D1 säger;  

 

																																																								
41 Informant D1, Intervju 1, s. 6 
42 Informant D3, intervju 3, s. 30 
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”Alla kan vi också sitta i den andra stolen och jag har ibland suttit i den andra 
stolen i olika situationer i mitt liv och varit den som behövt hjälp. Så det är väl 
min egen främsta redskap för att hantera den här obalansen i relationen. Att 
liksom hålla mig själv ödmjuk i det.”43  

 
Här såg vi hur inlevelsen att diakonen själv skulle kunna vara den som är utsatt, gör att 

maktperspektivet hålls vid medvetandet. Ett annat sätt att göra sig själv medveten om att 

diakonen kan ha en makt över konfidenten är att samtala om dilemmat. Informant D4 säger; 

”Jag tror det är viktigt att prata om det. Att man kan prata med varandra [kollegor] om 

det.”44  

 

2.2.2 Uttryck av makt 

 
Makten som diakoner har utrycker sig på olika sätt. Här börjar jag med att visa på den 

ekonomiska makt en diakon kan ha. Det verkar också finnas någon form av konsensus hos 

mina informanter, kring att de anser att makten syns mer tydligt när det gäller att ge 

konfidenter en ekonomisk hjälp eller inte. Informant D5 säger;  

”Det uppenbara blir ju om dom kommer och behöver hjälp med pengar. Och tittar på en med 

sina hundvalpsögon, och liksom, ‘jag behöver pengar till det här’, och så sitter man och, jag 

kan ju säga ja eller nej. Jag som sitter med makten över personen, vad gäller just den biten”45 

Här ges ett konkret exempel på att diakonen har makten att avgöra om konfidenten ska få de 

pengar som önskas. Informant D2 utrycker det på följande sätt;  

 

”Vi [Församlingen] har inga fonder och inga egentliga medel att lämna ut. Men 
vi har ett visst samarbete med andra ideella organisationer som har lättare att 
få loss pengarna. Det är ju det att på nått sätt ska det redovisas. Så då kan jag 
förmedla kontakter ibland och så där. Då kan jag känna det att vad har jag för 
rätt att bestämma både summa och vem som ska få det eller inte få? För dom 
ideella organisationerna brukar ha sagt till mig att ‘vi tycker det är svårt att 
avgöra. Men så länge du kan säga att du känner att det här är en människa som 
behöver, så får du pengar till det’. Och det kan jag känna är lite för mycket 
makt och lite för stort ansvar och sådär. Att liksom veta, vad ska man göra den 
bedömningen på liksom? Kan känna ibland att socialtjänsten har en annan 
tydlighet, som jag i och för sig ville bort ifrån, men att den kanske fyller en viss 
funktion ibland.”46   

 

																																																								
43 Informant D1, Intervju 1, s. 8 
44 Informant D4, Intervju 4, s. 50 
45 Informant D5, Intervju 4, s. 47 
46 Informant D2, Intervju 2, s. 16	
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Här ger informanterna uttryck för att diakonen sitter på en makt att föra vidare en konfidents 

ekonomiska problem till organisationer som har möjlighet att ge dem ett ekonomiskt stöd. 

Denna informant menar också att denne tilldelats en allt för stor makt, då dennes avgörande 

görs utifrån egna bedömningar och inte av lika tydliga riktlinjer som finns hos socialtjänsten. 

 

2.2.3 Diakonens makt 
 

Det finns flera olika aspekter som gör att maktförhållanden mellan en diakon och sina 

konfidenter är i obalans. Dels har diakonen en makt över konfidenten, men också en makt att 

påverka samhället som konfidenten kan sakna.  

 

Den makt en diakon har över en konfident kan bland annat bero på inbyggda problem som vi 

kan se i hur informant D3 uttrycker det;  

 

”Kommer du in till mig och är knäckt från början.  Ledsen, nedbruten och så 
kommer du in här. Du kommer in till en person som, för det första, du förstår 
tjänar pengar, det vill säga redan där är maktförhållande. Du [diakonen] har 
dessutom någon akademisk examen, hoppsan, här kom det ett ännu mer. Och 
jag sitter här i form av nått slags av myndighetsperson. Har jag dessutom på 
mig kragen [diakonkragen], vilket jag brukar ha när vi har diakonimottagning 
tillexempel, när man inte vet vem som kommer. Ja då är det ytterligare ett steg. 
Vi är ganska långt ifrån den person som kommer till en, och vill ha hjälp med 
nått.”47 

 

Här ser vi att diakonen har en annan kunskap genom utbildning som en konfident kan sakna, 

vilket ger en makt genom att diakonen får tolkningsföreträde på olika hjälpåtgärder. Det är 

också så är det ett avlönat arbete vilket gör att konfidenten vet att diakonen inte är där och 

hjälper på frivillig basis. Att informant D3 säger att diakonen och konfidenten står långt ifrån 

varandra, kan tolkas som att de har olika status.  

 

Vi har tidigare kunnat se att makten som en diakon har att göra med ofta handlar om att säga 

ja eller nej till ekonomiskt stöd.  Dock finns det fler aspekter. Om en diakon inte tar sig tid 

eller har brist på tid, är det en form av maktutövning eftersom det kan göra att konfidenten 

påverkas negativt.  Detta kan vi se när informant D1 säger;  

 

																																																								
47 Informant D3, Intervju 3, s. 30 
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”Och då sitter min makt i att om jag är väldigt upptagen eller jag tycker att en 
person borde göra detta själv eller jag har helt enkelt inte tid att gå in och 
medla i det ärende eller massa tid och energi på deras ärende. Då ligger ju min 
makt i det här att då kanske jag inte har gjort allt jag kunnat för den personen. 
Så att makten ligger ofta, i det här jobbet, så är makten, ligger ofta i det här att 
när vi säger nej, så måste vi inse att det blir en kanske negativ konsekvens för 
personen.”48 

 

Här såg vi att brist på tid blir en maktfaktor enligt informant D1. Den makten, att ha brist på 

tid, påminner lite om den makt en diakon kan ha genom att denne underlåter sig att använda 

den makt de sitter på. Detta kan då leda till att konfidenter blir negativt påverkade genom att 

inte få den hjälp de borde. Informant D1 säger;  

 

”Så det är ganska tungt ansvar att bära. Och det tror jag också är anledningen 
att många kan må dåligt i det här arbetet, för det är ofta den här känslan av 
otillräcklighet. För makten handlar ofta om det vi inte hinner göra, det vi inte 
tar på fullt allvar eller det vi inte hinner sätta oss in i. Så blir det ju att vi hade 
kunnat använda vår kunskap eller våra kontakter eller vår titel som ett sätt för 
dom här människorna att få mer hjälp än vad dom har fått.”49  

 

En maktutövning som skiljer sig från bristen på tid eller besluten om ”ja eller nej” är när 

diakonen använder sin makt mot en konfident för att utnyttja denna till sina egna syften. 

Informant D4 säger;  

 

”Makten kan du ha i en själavårdsituation också […] om du utnyttjar det, på 
skumt sätt. […] jag menar i ett själavårdsamtal, när jag träffar en människa 
som kanske mår väldigt dåligt, som, ja, nånstans nästan balanserar på nån form 
av, om man ska fortsätta eller inte fortsätta. Det är klart att det jag säger, det 
kan ju faktiskt innebära, om jag har skumma syften till exempel, det kan ju 
innebära att man leder en människa helt fel. Vilket naturligtvis inte får hända. 
Men jag menar, uppenbart är det så, vi läser om det emellanåt, hur till exempel 
präster, framför allt brukar det väl va präster, tycker jag när man läser om det, 
hur dom inleder sexuella relationer med konfidenter och så vidare. Och jag 
menar, då har man ju verkligen utnyttjat sin maktposition, för att, ja gentemot 
en utsatt och svag människa. Eller svag i den stunden i alla fall.”50 

 

Här visar informanten på hur en diakon kan utnyttja en konfident genom sin ställning. 

Diakonen kan ha byggt upp ett förtroende under själavården och om konfidenten är i en svag 

																																																								
48 Informant D1, Intervju 1, s. 6 
49 Informant, D1, Intervju 1, S. 7 
50 Informant D4, Intervju 4, S. 48 
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position kan denne få svårt att neka diakonens vilja. Detta blir då ett grovt övertramp i den 

professionella hållningen.   

 

Sedan kan det också vara så att makten en diakon har i någon form ges till denne från 

konfidenten. Eftersom diakonen kan ses ett rättesnöre eller moralisk auktoritet. Informant D2 

säger så här angående hur ojämlikhet kan visa sig och hanteras;  

 

”Osäker på hur det visar sig. Men jag tror det kan va i såna här små 
kommentarer, när folk ‘oj, nu svor jag, det borde jag nog inte göra när du är 
med’. Eller ‘vad ska diakonissan eller diakonen säga nu när jag sa så här, eller 
gjort såhär’. Jag tror det är mest så. För det är en så väldigt avslappnad 
församling, upplever jag. Att det är liksom, ganska trygg atmosfär och så. Och 
inte jätte mycket att det ges uttryck för ojämlikhet. Men det är klart, den finns ju 
där alltid ändå. Men däremot försöker jag hantera den genom att vara 
bristfällig.”51 

 

Denna informant försökte kompensera maktbalansen genom att själv visa på sina brister. Men 

den makt en diakon sitter på kan göra att konfidenterna på allvar tar till och lyssnar på det de 

säger och därmed följer deras tips och råd. En konsekvens av detta gör att en diakon måste 

reflektera over vad den säger till sina konfidenter. Informant D3 säger; ”Därför ska man vara 

väldigt försiktig. Man ska va försiktig med och ge råd tillexempel. och man ska vara väldigt 

försiktig med, överhuvudtaget, hur man framför saker och vad man säger.”52 

 

Ytterligare en form av makt som diakoner kan ha, men som inte direkt är över konfidenten 

själv, är deras möjlighet att påverka samhället. Detta är därmed inte en maktbalans mellan 

diakon och konfident utan handlar om deras olika påverkans möjligheter. Informant D1 säger;  

 

”Dels har vi en makt när vi, om vi väljer att ta kontakt med en myndighet 
tillexempel och säger ‘jag är diakon och jag skriver till dig’ eller ‘jag ringer till 
dig i det här ärendet, den här personens ärende’, då vet jag att jag har en makt 
att påverka. Därför att tyvärr är det så att myndighetspersoner och vården ofta 
lyssnar mer på oss än på den lilla individen som söker hjälp hos dem.”53

                
 

																																																								
51 Informant D2, Intervju 2, s. 18 
52 Informant D3, Intervju 3, s. 30 
53 Informant D1, Intervju 1, s. 6 
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Här ser vi hur makten är ojämn, eftersom diakoner sitter på en makt att påverka samhälleliga 

institutioner genom att bara ta kontakt med dem. Däremot har konfidenten inte lyckats få den 

hjälp de behövt av myndigheten innan diakonen fört deras talan. 

 

Makten att påverka samhället har även diakoner när de formerar sig och utför en profetisk 

diakoni. Exempel på detta kan vi se när informant D1 svarar på frågan vad diakoner har för 

viktiga uppgifter; ”Men det kan också vara att jag håller på med profetisk diakoni, socialt 

påverkans arbete, där jag känner att det jag och mina kollegor gör kanske kommer att kunna 

påverka samhället i en viss riktning”.54 Det finns således en makt hos diakoner att förändra 

samhället. I och med den profetiska diakonin finns också makten att synliggöra utsatta 

grupper och olika problem. Informant D3 säger; ”och jag tänker att det är nog så lite man får 

tänka att, är detta ett problem som drabbar väldigt många, då ska man nog jobba profetiskt 

också. Och faktiskt våga lyfta upp det en högre nivå”.55 Detta vill säga att om en diakon 

märker att det finns en problematik som gör att många blir utsatta, då får de jobba med lyfta 

upp och synliggöra detta. 

 

2.2.4 Konfidentens makt 
 

Det ges även uttryck till att diakoner upplever att konfidenter kan hamna i ett överläge. Det 

kan bli svårt för en diakon att neka hjälp om de blir tagna med garden nere. Informant D4 

säger;  

 

”[…]Jag kan också känna i vissa situationer att jag hamnar i ett underläge, 
som i och för sig, det är nånstans, det sitter inne i mitt huvud då. Men om, det 
kanske inte egentligen är ett faktiskt underläge, men det har hänt mig flera 
gånger att man har samtal med nån person, och man kommer ganska nära, och 
sen då, efter en tid, så vill även den personen ha hjälp med ekonomin så att 
säga, och där kan jag känna, då blir det svårt, det är jätte svårt som diakon och 
neka en sån person, att gå in och stötta ekonomiskt. Fast det kanske inte är det 
man skulle gjort i det läget. Där känner jag, då hamnar jag i ett underläge. […] 
Som är ganska svårt att hantera. […] Ja man har fått en annan relation, och så 
plötsligt blir det en ny relation. […]”56 

 
Det poängteras här att det inte behöver vara ett faktiskt överläge konfidenten får, utan det kan 

vara så att det bara är diakonens upplevelse. Dock menar informanten att när en diakon byggt 
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upp en relation med en klient runt ett själavårdsamtal, så kan det skapa problem om i fall 

klienten plötsligt frågar om ekonomiskt stöd, då diakonen kan få svårt att fatta ett korrekt 

beslut. Så här säger informant D5 om den saken;  

 

”Man kommer och söker hjälp för att man vill tala, alltså prata om nånting som 
hänt i livet och så kommer ekonomin in. Och så sitter man plötsligt, så ska man 
ändå sitta där och lyssna och personen ska ha förtroende för en, och sen slinker 
dom in att dom behöver pengar, så säger jag nej, vad händer då med relationen 
i den andra biten, i samtalsbiten? Det är komplicerat.”57 

 
Detta underläge diakonerna upplever är att de får en rädsla att den relation de byggt upp med 

sin konfident ska komma till skada om de nekar dem ekonomiskt stöd. Sedan ges det utryck 

för att problemet kan ligga i att man som diakon tycker mer om vissa personer än andra. 

Informant D4 säger; 

 
”Men det är klart, det är ju så, man är inte mer mänsklig, man skapar vissa bra 
relationer med vissa människor. Och då kanske det inte alltid är så där jätte lätt 
och va neutral när man ska va neutral va. Det finns mycket fällor och gå in i. 
Och framför allt är det ju vissa människor som man, som jag känner, som man 
tycker mer om.”58  

 
Informant D4 upplever här att underläget handlar om svårheten att vara neutral då det finns 

personer man har bättre eller sämre relationer till. 

 

Sammanfattningsvis har vi här under temat makt kunnat se hur det finns en samsyn mellan 

diakonerna att de faktiskt har en makt över sina konfidenter, i mer eller mindre utsträckning. 

Men det ges ändå olika bilder på hur makten kan se ut och utövas. Den tydligaste biten är när 

deras makt handlar om när konfidenter söker ekonomiskt stöd. Diakonen sitter då på makten 

att säga ja eller nej. Men vi har också sett exempel på att diakonen har en makt att vara en 

auktoritär som konfidenterna lyssnar på och tar till sig diakonens råd. Vi har även sett att 

makten kan användas för ohederliga syften genom att en diakon kan utnyttja en konfident för 

egna personliga syften. Det tas också upp en makt som inte direkt handlar om makten över 

konfidenten, utan mer om en makt som en diakon kan ha men som en konfident kan sakna, 

nämligen makten att påverka samhället. Det är också tydligt att makten måste hanteras genom 

att vara medveten om den och lyfta upp detta dilemma och bland annat samtala med kollegor 

om detta. Vi kunde även se hur diakoner plötsligt upplevde sig finnas i ett underläge gentemot 

																																																								
57 Informant D5, Intervju 4, s. 51 
58 Informant D4, Intervju 4, s. 50	



	

	 20	
	 	

sin konfident när exempel deras samtals relation omvandlas till att konfidenten önskar 

ekonomiskt stöd.  

 

2.3 Maktlöshet 
 

Som en motpart till makt, går det i informanternas svar även att utläsa ett tema om 

maktlöshet. Ämnet maktlöshet angrep jag liksom ämnet makt med direkta frågor, men just 

detta tema tenderade än mer att flytta in i många andra svar från övriga frågor. Det är också 

tydligare här att informanterna inte bara ser maktlösheten hos sig själva, utan de ser att 

maktlösheten även finns hos sina konfidenter. Jag ska börja med att redogöra för hur de ser på 

konfidenternas maktlöshet. Därefter fortsätter jag med redogörelsen av hur diakonerna själva 

upplever sin maktlöshet. Det visar sig att känslan av maktlösheten kommer inte bara inifrån 

dem själva utan de ser systematiska begränsningar. 

 

2.3.1 Konfidenternas maktlöshet  
 

En typ av maktlöshet informanterna ger ett uttryck för, är den maktlöshet många av deras 

konfidenter känner. Informant D1 säger så här på frågan om det finns något gemensamt hos 

hennes konfidenter;  

 

”[…] många av dom som söker vår hjälp på olika sätt, det som jag skulle vilja säga är en 
gemensam nämnare är att dom känner sig maktlösa i sina liv. [...] Men den gemensamma 
nämnaren är kanske att dom blivit obemyndigade eller känner sig maktlösa. […] kanske är 
människor som har kört fast och känner att dom kanske inte har makten att ta sig vidare.”59 
                  
 

Här säger informant D1 att det som är gemensamt för många av de som söker hjälp hos 

diakonala verksamheter känner sig maktlösa i sina liv. Konfidenterna upplever att de blivit 

omyndigförklarade, vilket gör att de inte klarar av att ta sig vidare i livet. 

Kommande citat användes delvis tidigare för att visa på diakoners makt, men den förstärker 

också bilden som gavs av det just ovannämnda citat, nämligen att konfidenterna upplever sig 

omyndighetsförklarade. Detta då diakonen har lättare att nå fram till olika myndigheter. 

Informant D1 säger;  
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”Dels har vi en makt när vi, om vi väljer att ta kontakt med en myndighet 
tillexempel och säger ‘jag är diakon och jag skriver till dig’ eller ‘jag ringer till 
dig i det här ärendet, den här personens ärende’, då vet jag att jag har en makt 
att påverka. Därför att tyvärr är det så att myndighetspersoner och vården ofta 
lyssnar mer på oss än på den lilla individen som söker hjälp hos dem.”60  

 

I detta citat kan vi se hur konfidenter saknar makten att bli lyssnad på av olika myndigheter, 

vilket skapar känslan att de blivit omyndigförklarade och därför behöver söka hjälp hos en 

diakon som har en annan makt att påverka.  

 

2.3.2 Diakonens maktlöshet 
 

Det finns inte bara en maktlöshet hos konfidenterna, utan informanterna talar också om en 

maktlöshet diakoner kan känna. Det finns olika situationer diakoner kan ställas inför som gör 

att de känner sig maktlösa. En sådan situation är när de inte kan göra något eller inte vet vad 

de kan göra. Informant D4 säger så här på frågan om hur maktlöshet utrycker sig; ”Att man 

inte vet hur man ska gå vidare över huvud taget.”61 Här är det väldigt konkret att när 

diakonen inte vet vad det finns att göra för att hjälpa personen uppstår det en känsla av 

maktlöshet. Informant D3 berättar om maktlösheten som uppkom när denna jobbade i en 

församling med många flyktingar;  

 

”[…]så fanns det många gömda flyktingar där. Och det var ju en extrem 
situation, och se dessa barn som for så fruktansvärt illa. Och veta att jag kan 
inte ens anmäla detta nånstans, för gör jag det så anmäler dom till 
migrationsverket att dom finns, och så, ja då åker dom ut.  Det var jätte 
jobbigt.”62     

 

I detta citat kan vi se hur diakonen blir maktlös då den inte kan göra något. Det enda diakonen 

skulle kunna göra är att anmäla barnens situation, men då uppstår ett annat stort problem, 

eftersom barnet i sådana fall riskerar att utvisas och därmed fortsätta att fara illa.  
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2.3.3 Systemets maktlöshet 
 

Informanterna ger också utryck för att det finns en stor maktlöshet som ligger utanför 

diakonens egna möjligheter. Nämligen maktlösheten som beror på ett större yttre system. 

Informant D1 säger;  

 

”[…] Och det handlar om att individen ska slå sig fram i samhället. I mångt om 
mycket. Och dom välfärdsordningar som Sverige skapade engång i tiden, 
fallerar ju hela tiden, och vårdpersonalen hinner bara se sin lilla bit och 
psykiatrin hinner bara se sin lilla bit i en människas liv och likadant dom olika 
myndigheterna tar bara sitt lilla, sin lilla bit. Och då kan vi, tror många av oss, 
känna maktlöshet i att vi ser hela människans situation. Det är det vi är 
utbildade för, också att försöka att analysera hela människans situation när dom 
sitter här framför oss. Hur mår dom, känslomässigt? Hur har dom det med sin, 
känsla för mening med livet? Sitt existentiella liv. Hur har dom det i relationer? 
Hur har dom det socioekonomiskt? Hur har dom det med sin utbildning? Sin 
förmåga att ta till sig kunskap? Och så känner vi att vi omgärdar dom resten av 
samhället där man bara, arbetslivet vill bara ha folk som är helt fria från alla 
skavanker. Och, det helt så. Helst unga, fast med väldigt mycket erfarenhet, 
hehe. Och absolut friska. Man får inte ha några skavanker eller problem för att 
få ett jobb nu för tiden. Och så har vi, liksom, myndighetsapparat, vårdapparat 
som bara ser små bitar av människor och så är vi, ska vi vara nån slags spindel 
i nätet som ska försöka hjälpa folk att navigera i det här. Och där kan det ju 
vara en känsla av maktlöshet. […]”63  

 

Även om detta citat också berör konfidentens maktlöshet, ligger detta inom maktlösheten som 

skapas av ett system. Informanten menar på att bristen på solidaritet tvingar människor att slå 

sig fram, vilket har en negativ påverkan på de människor som saknar den möjligheten. 

Tillexempel kan det bli så att personer hamnar utanför arbetsmarknaden om de inte är 

tillräckligt friska. Informanten lägger till ett ironiskt skratt inför paradoxen att det är viktigt att 

vara ung och samtidigt ha mycket erfarenhet. Det är också så att informanten visar på 

diakonens känsla av maktlöshet här, genom att deras jobb är att se hela människan medan 

myndigheterna bara tittar efter det som är deras uppgift att titta efter. Men diakonens stora 

maktlöshet här är att de förlorar sin makt att påverka då samhällets olika delar drar åt olika 

håll och inte mot ett gemensamt mål.   

                                        

En informant som tidigare pratat om att denna känner en frustration över de unga romers 

																																																								
63 Informant D1, Intervju 1, s. 7 



	

	 23	
	 	

situation, återkopplar detta till maktlöshet. Så här sa informant D3 om maktlösheten kring 

romerna;  

 

”Det gäller ju framför allt våra romer som bor här, och det är så himla tragiskt, 
tycker jag. För att nånstans så, jag känner att vi som kyrka måste kunna göra 
nåt annat, än att fortsätta och ge personerna fondmedel. Alltså vårt uppdrag 
borde va och se till att den här barngenerationen nu stannar kvar i skolan. Att 
den här barngenerationen inte ser upp till sina föräldrar som aldrig jobbat och 
som hoppat av skolan och så. Utan att dom måste få nån annan förebild. För det 
här är en, så destruktivt, känner jag. […] och det är ju nåt, vi har ju inte kunnat 
hantera det. Det är så. Sverige som stat har inte kunnat hantera det och jag 
tycker inte att vi som svenska kyrkan har hanterat det alls, faktiskt. Det tycker 
jag är jättesvåra möten. För det är frustrerande. Jag menar så unga människor. 
Och som inte vill nåt och som inte vill gå klart skolan och som inte vill ingå i 
övriga samhället, och så. Det är en, det väcker nåt i mig som, ja, en frustration, 
faktiskt.”64            

 

Här utrycker informanten en maktlöshet denne känner inför romernas situation, eftersom 

varken den Svenska staten eller Svenska kyrkan lyckats bryta dessa destruktiva mönster där 

generationer aldrig gått klart skolan eller någonsin har haft ett arbete. Detta leder då till att de 

behöver leva på olika fondmedel. Dessutom ser de unga generationerna upp till sina äldre 

vilket får dem att ge upp skolan och inte intrigeras med övriga samhället.  

 

Sedan kan den maktlöshet en diakon känner i systemet gå hand i hand med maktlösheten de 

känner som ligger hos dem själva. Informant D2 säger så här angående att inte kunna nå alla 

som behöver hembesök;  

 

”Jag tror att det är mera systemet. Fast å andra sidan så kanske jag inte skulle 
ha tid att komma ut till alla heller. Det är en sådan två stegs grej tänker jag. 
För som diakon skulle jag kunna starta en besöksgrupp och arbeta upp det. Men 
att den maktlösheten ligger nog ändå i att det finns folk som vi skulle kunna 
missa ändå.”65  

 

Här menar informanten att systemet kan bidra till att de inte når ut till alla som skulle behöva 

deras hjälp, men poängterar att det kan finnas en risk att de inte skulle nå ut till alla även om 

man bygger upp ett system som ska nå fler.  

 

																																																								
64 Informant D3, Intervju 3, s. 27 
65 Informant D2, Intervju 2, s. 18	



	

	 24	
	 	

Vi kan sammanfattningsvis se här att det finns maktlöshet som ligger både inom diakonernas 

egna begränsningar men också inom större systems begränsningar. Diakonens begränsningar 

kan bero på tidsbrist eller att de inte vet hur de ska gå vidare med ett ärende. De systematiska 

begränsningarna som skapar maktlöshet kan bland annat bero på att det finns människor som 

hamnar utanför arbetsmarknaden utan möjlighet att ta sig in då de inte är fullt friska. Vi kunde 

också se hur vissa av konfidenterna som söker sig till diakoner befinner sig i ett maktlöst 

tillstånd då de inte kan ta vara på sina egna rättigheter hos olika myndigheter och får då en 

känsla av maktlöshet. 

 

2.4 Diakonens uppgift 
  

I intervjuerna kan vi se hur informanterna tar upp flera olika aspekter av vad som är den 

viktigaste uppgiften är för en diakon. Jag kommer här att gå igenom olika delar av vad 

informanterna anser vara det viktigaste arbetet för diakoner. Deras uppfattningar om detta 

varierar allt ifrån hur en diakon bör möta sina konfidenter till hur arbetet bör läggas upp. 

Dessutom lyfts den profetiska diakonin upp som en viktig del i det diakonala arbetet. Att en 

av diakonens viktigaste uppgifter är att göra skillnad kan vi se när informant D1 säger; 

 

”Det finns så många olika aspekter, men jag tror det viktigaste för mig är att 
känna att det arbete jag gör, gör någon slags skillnad. Antingen i en individs liv 
eller i en familjs eller i på något sätt i samhällets liv. Så det kan handla om 
enskilda samtal, det kan handla om renodlat socialt arbete där jag går in och 
fixar och donar för att en person ska få den hjälp och stöd de behöver av 
samhället.”66 

 

Här ser vi att den roll diakonen har i sitt arbete är att göra skillnad och påverka. Att göra 

skillnad i enskilda människor liv eller påverka samhället. När en diakon ska hjälpa enskilda 

personer lyfts här bland annat fram att samtal är en viktig del, eller att se till att en person får 

den hjälp de behöver från övriga samhället. 

 

I mina intervjuer har jag kunnat se att en ekonomisk utsatthet är något som förenar många av 

diakonernas konfidenter. Mer om detta ska jag gå in på längre fram under rubriken utsatthet 

och upprättelse, men det berör ändå lite frågan om ekonomiskt stöd tillhör dem viktigaste 

uppgifterna för en diakon? Informant D4 tycker så här;  
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”[…] vi sagt såhär, i den projektgruppen jag där ingår, att en av våra uppgifter, 
det är att försöka ändå tona ner just betydelsen av det här med diakonal 
ekonomisk hantering. Som diakon, måste det vara viktigare, eller syftet och 
huvuduppgiften måste ändå va att nå människorna som finns där bakom. Och 
jag är inte alldeles säker på att pengar är den grejen som är bra alla gånger, 
för att nå dit.”67 

 

Informant D4 avfärdar inte här att diakoner ska arbeta med ekonomiskt stöd, däremot bör det 

tonas ned, eftersom det finns andra uppgifter som är viktigare. Så som att nå personerna där 

bakom den ekonomiska utsattheten, och där tvivlar D4 att ekonomiskt stöd får dem att nå dit. 

Informant D2 säger så här om diakonens viktigaste uppgift;  

 

”Det känner jag nog, det är lite det att gå dit ingen annan går. […] i mitt jobb 
just nu blir det här ju med att, hembesök hos äldre. […] där händer det, i alla 
fall ibland, att jag träffar personer som säger det att jag har inte pratat med 
någon på en vecka. […] Annars är det nog också det här att… Fast det blir på 
samma tema, att lyssna när ingen annan vill lyssna.”68  

 

Här kan vi se hur vissa människor saknar sociala nätverk, vilket gör dem ensamma. Därför 

blir här en viktig uppgift att faktiskt besöka dessa så att de får någon som ser och hör dem när 

ingen annan gör det. Dessa människor var ensamma och hade ingen att prata med, så en annan 

viktig uppgift kan vara att bygga upp en träffpunkt för människor. Informant D4 säger;  

 

”Det är två stycken saker som jag tycker, det här har jag läst nånstans nån gång 
för länge sen, men som jag ändå på nått sätt ändå försökt tagit med mig i det 
diakonala arbetet. Och den ena grejen är ju det att det är viktigt, att, på nått sätt 
skapa sammanhang där människor kan formulera sin egen verklighet. Och för 
att man ska kunna formulera sin egen verklighet så är det också viktigt att det 
finns då träffpunkter där man kan göra det. Träffpunkter där man ser och hör 
varandra och kan bekräfta varandra. Det tycker jag kan vara en sån här, nån 
slags grund, egentligen som man kan bygga på.”69 

 

Informant D4 menar här att en viktig uppgift för en diakon är att se till att människor blir 

bekräftade och att de på så sätt kan formulera sig en verklighet. Ett sätt att göra detta på är 

skapa olika sammanhang där människorna både blir bekräftade och kan bekräfta andra. Ett 

annat sätt att bekräfta människor på är ta dem på allvar och att få dem känna sig älskade. Så 

här säger informant D3; 
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 ”Jag tycker att den viktigaste uppgiften är, det här låter ju lite fånigt, men det 
är ju att älska sina medmänniskor, tycker jag faktiskt. […]hur sliten du än är, 
vad än livet har gjort med dig, så är, du är guds barn och du har en gång varit 
ett litet barn och du är någon som förtjänas att älskas. Du är nån som man ska 
lyssna på, nån som förtjänar att bli tagen på allvar och respekteras, framför 
allt. Det tycker jag är oerhört, oerhört viktigt. Det betyder inte att det är lätt, för 
det är det ju inte. Det är ju, ibland på gränsen till övermänskligt och gilla alla 
människor ju. Så är det! Men det är i alla fall det som är det viktigaste i mitt 
jobb tror jag, och det är det som är min strävan att faktiskt försöka och se varje 
människa och älska varje människa, i det att kärleken är en handling.  Inte ett 
känslomässigt engagemang på det sättet. Jag tänker att kärlek för mig, det är 
hur jag behandlar min medmänniska. Det betyder inte att jag ska på nått vis bli 
amorös eller så med dom här, utan, ja människokärlek.”70  

 

Informant D3 lyfter här fram att oavsett hur ens liv ser ut så är vi alla Guds barn. Oavsett så 

måste alla också mötas med respekt och tas på allvar. Det poängteras att det inte är lätt att 

tycka om alla människor och att det är nästan övermänskligt att göra det. Dessutom är det inte 

en amorös kärlek det talas om här, utan en kärlek till människan.  

 

De olika församlingar som diakoner arbetar på ser heller inte likadana ut. Därför måste det 

diakonala arbetet anpassa sig efter den kontext där diakonen är verksam. Så här säger 

Informant D4 om saken: ”Jag menar, vi är ju i ett sammanhang där vi möter väldig mycket 

utsatthet. Och jag tror också att då är det viktigt att diakonin formar sig utifrån hur den 

utsattheten ser ut.”71  

 

En annan diakonal uppgift som tas upp är den profetiska diakonin. Den utrycks som en viktig 

del i diakonernas arbetsuppgifter. Informant D1 säger: ”[…]det kan också vara att jag håller 

på med profetisk diakoni, på socialt påverkansarbete, där jag känner att det jag och mina 

kollegor gör kanske kommer att kunna påverka samhället i en viss riktning.”72 Här lyfts fram 

vikten att kunna påverka samhället så det sociala arbetet förbättras. Informant D3 tycker 

också att profetisk diakoni är viktigt och säger så här efter att ha konstaterat att profetisk 

diakoni tar mycket tid i anspråk;  

 

”[…]det drabbar så oerhört många, så då fanns det finns en legitimitet i att 
använda ganska många av ens timmar på en vecka, och jobba med detta. Därför 
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att man kommer hjälpa så många människor.  Och jag tänker att det är nog så, 
lite man får tänka att, är detta ett problem som drabbar väldigt många, då ska 
man nog jobba profetiskt också. Och faktiskt våga lyfta upp det en högre 
nivå.”73 

 

Den profetiska diakonin tar mycket tid av arbetet, men det rättfärdigas både genom att många 

människor kommer att hjälpas om de lyckas få till en förändring för dessa. Men också att 

problematiken som finns lyfts upp och synliggörs på en högre nivå. 

 

Vi ser sammanfattningsvis här att vad som är diakonens viktigaste uppgift varierar från 

informant till informant. Men det kan ju vara en konsekvens av kontexten de arbetar i, precis 

som en informant menade, att arbetet måste rätta sig efter sammanhanget där diakonen är 

verksam. Några av de viktigaste arbetsuppgifterna en diakon har är enligt informanterna bland 

annat den profetiska diakonin då den kan påverka så många människors livssituationer. Men 

också att bekräfta människor genom att skapa olika sammanhang där de får finnas 

tillsammans med andra. Sedan är den ekonomiska verksamheten som de jobbar med viktig, 

även om den bör tonas ner enlig informant D4. 

 

2.5 Utsatthet och upprättelse 
 

Under intervjun kom två teman upp som på något sätt gick hand i hand med varandra. Dessa 

var utsatthet och upprättelse. Det som berördes mest var vilka är utsatta och varför är dem 

utsatta? Men de berörde också hur de som är utsatta ska kunna få en upprättelse?                 

Det fanns en tydlig uppfattning hos informanterna, att flyktingar och nysvenskar var en utsatt 

grupp. Särskilt belystes också människor som är lever som överskuldsatta. Sedan nämndes 

fler grupper som jag kommer att gå in på nedan. Vad utsattheten beror på nämns flera olika 

aspekter. Men som för gruppen överskuldsatta var just skuldsättningen en tydlig orsak.  

Informanterna tog också i olika termer upp begreppet upprättelse. Att det är viktigt för 

människor som är utsatta att få en upprättelse. Jag ska börja med att redovisa för vilka 

informanterna ser som utsatta och varför dem är det. Sedan fortsätter jag med hur 

informanterna ser på hur dessa ska få upprättelse. 
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2.5.1 Varför är de utsatta? 
 

Nysvenskar och flyktingar var en grupp som togs upp som utsatta. Så här säger informant D2 

om vilka denne ser som utsatta;  

 

”[…] den första jag tänker på är ju människor som har kommit nyss till Sverige, 
av många olika skäl. Både för att det är svårt att ha varit på flykt, många 
upplevelser och även en svår tid framför sig, både socialt och ekonomiskt och 
massa olika delar. Och det här med att det kan va så att sakna nätverk. Som gör 
att saker blir mycket svårare […]”74  

 

Informant D2 menar på att de människor som fått fly till Sverige är en grupp som tillhör de 

utsatta, då dessa kommer med många svåra upplevelser.  Dessutom menar D2 att de väntar en 

tid för dem där de blir både socialt och ekonomiskt utsatta, vilket försvåras av att de har brist 

på nätverk här i Sverige.  

 

Att just flyktingar och nysvenskar är utsatta får stöd från fler informanter. Informant D3 

säger: ”[…]Sen tycker jag överlag att just nu har inte invandrarna det så roligt, flyktingarna. 

Därför att vi har ju en ökad rasism som är väldigt förfärlig skulle jag vilja säga. Och det 

tycker jag är jättesvårt […]”.75 Här förklaras den ökade rasismen vara en del av det som gör 

de här grupperna utsatta. Informant D1 pekar också ut nysvenskar som en utsatt grupp;  

 

”Jag tror att nya svenskar är väldigt utsatta, på så vis att man har svårt att 
komma in på arbetsmarknaden. Man har oftast en ganska dålig kunskap om hur 
samhället fungerar här, och även hur kreditmarknaden fungerar, så att man kan 
exempel ta en telefonabonnemang och binda sig under två års tid för att man 
tycker att priset ser bra ut, som visar sig att det var helt andra priser som 
gällde, och så kan man inte ta sig ur det abonnemanget. Eller så har man lånat 
pengar utan att inse vilken ränta det var eller så.”76 

 

Här kan vi se att informant D1 tror att dessa gruppers utsatthet beror på att de har svårare att 

ta sig in i samhället bland annat för att de står utanför arbetsmarkanade. Dessutom menas det 

på att många nysvenskar har en bristande kunskap på hur det svenska samhället fungerar, 

vilket i sig bidrar till utsatthet. Detta leder också vidare på att de kan bli skuldsatta eftersom 
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de kanske inte förstår sig på det svenska räntesystemet. Det gör att dessa också riskerar att bli 

en del av den andra utsatta gruppen som tas upp, nämligen de överskuldsatta.  

Informant D1 säger så här om överskuldsättning;  

 

”[…] upprop mot överskuldsättning som vi har hållit på med det senaste året 
och det att det är otroligt lätt att sätta sig i skuld i Sverige på grund av dom 
kreditsystemen vi har och dom lagar som vi har. Och det är samtidigt väldigt 
svårt att ta sig ur skuld. På grund av att det är långa köer till att få hjälp av 
skuld- och budgetrådgivare i kommunen. Oftast väntar folk tills det nästan är 
för sent innan dom tar kontakt. Kronofogdemyndigheten är mest, har under dom 
senaste, kanske 10-15 åren varit inriktad på att hjälpa fordringsägarna att driva 
in skulder och mindre inriktad på att förhindra på att folk hamnar i ännu mer 
skuld. Deras preventiv arbete har varit under all kritik […]”77  

 

I ett upprop för att hjälpa de överskuldsatta, så ifrågasätter här en grupp diakoner de 

kreditsystem som finns i Sverige. Dessutom ifrågasätts här de bristfälliga förebyggande 

åtgärder som ska hindra att någon blir överskuldsatt. Kronofogden är mer inriktad på att driva 

in skuld snarare än att motverka skulder.  

 

Informant D3 som också jobbat med det här uppropet säger så här:  

 

”[…] Jag tycker dom överskuldsatta är en väldigt utsatt grupp. Som man pratar 
för lite om. Därför att dom har en mycket mycket högre suicidrisk, dom uppvisar 
mycket högre sjuktal på både hjärtkärl och cancer och allt möjligt. Och det är 
en jättestor grupp, och den väljer vi på nått vis att mörka. Och det beror ju på 
det kapitalistiska samhället, helt enkelt, för att ja, dom är nån slags, bevis på att 
det kanske inte är så himla bra och köra på såhär som vi har gjort. Och därför 
så vill man ju inte visa upp dem. Dom tycker jag har det för jäkligt. Och dom 
spänner över alla samhällsklasser egentligen. Över alla bakgrunder och 
traditioner och så […]”78 

 

Informant D3 menar här att dessa inte bara är utsatta på grund av deras ekonomiska situation, 

utan för att de dessutom löper större risk för sjukdom. En annan problematik är att de heller 

inte synliggörs eftersom de är ett bevis på det bristfälliga system som råder. 

Det finns fler utsatta grupper som informanterna lyfter fram eftersom de anser att dessa inte 

heller synliggörs. En sådan grupp är missbrukare. Så här säger informant D4 om att 

missbrukarna inte tillräckligt synliggörs;  

 

																																																								
77 Informant D1, Intervju 1, s. 11 
78 Informant D3, Intervju 3, s. 38 



	

	 30	
	 	

”Det är ju en grupp som inte heller uppmärksammas egentligen. Jag menar det 
finns ju andra grupper, om vi tar våra eu- migranter exempel, som också 
naturligtvis lever många gånger i en extrem utsatt situation och miljö, på alla 
sätt och vis. Men där är en stor skillnad tänker jag, att den grupp har fått 
oerhörd mycket uppmärksamhet. […] i massmedia, politiken, över allt, men jag 
menar den här gruppen [missbrukarna] som ‘D5’ pratar om, är ingen som 
pratar om över huvud taget.”79  

 

Här ser vi hur olika utsatta grupper synliggörs, blanda annat i media och i politiken. Men just 

missbrukarna pratas det inte alls om menar informant D4.  

 

Informant D3 tar upp romerna som en annan utsattgrupp, men menar att det skiljer sig något 

från övriga grupper;  

 
”När det gäller romerna situation så tänker jag att den är lite annorlunda, 
därför att man har valt ifrån romernas sida, vilket är fullständigt naturligt, att 
söka skydd och tillit i sin egna grupp. Så där blir det. Där måste man ju jobba 
från två håll, tror jag. Man måste jobba med regelverket för det är 
grundproblematiken. Men sen måste man också på nått vis jobba inom gruppen, 
och det är därför, tror jag, som det är jätteviktigt med alla dom här romska 
föreningar som finns.”80  

 

Skillnaden här är då att romerna själva väljer att stå utanför samhället genom att söka skydd 

inom sin egen grupp. Därför måste man kolla på regelverket hur man kan nå fram till dessa. 

Men det poängteras också att det måste jobbas inom romska föreningar för att möta övriga 

samhället. 

 

2.5.2 Upprättelsen 
 

Upprättelse för de som är utsatta är också något det pratas om. Och informant D3 menar att 

det kan finnas en upprättelse i att det finns föreningar som för gruppens talan. Liksom de 

nämnda romska föreningarna här ovan. Informant D3 säger; 

”Man skulle önska att alla grupper skulle ha sin egen förening då, som kunde föra deras egen 

talan, så att säga. För det tror jag alltid är bra. Och det tänker jag, det är också en 

upprättelse, att kunna göra det. Att kunna få vara med och delta i samhällsdebatten.”81 Här 
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finns alltså en önskan om att alla grupper ska ha en egen förening som kan föra en dialog med 

övriga samhället om den problematik de lever i. 

 

Ett annat sätt att upprätta grupperna kan finnas i att synliggöra problematiken genom att 

ifrågasätta systemen som är grunden till problematiken. Informant D3 sade tidigare att det 

mörkas kring de överskuldsatta och att dessa helst inte ska vissas upp. Genom den profetiska 

diakonin kan denna problematik synliggöras. Så här säger informant D1;  

 

”[…] vi har försökt jobba på en mer profetisk diakonalt plan. Vi ser att just 
Sverige sticker ut lite gran bland dom andra europeiska länder. I och med att 
man lägger hela skulden på individen när dom hamnar i en skuldsituation. Och 
kreditmarknaden och inkassobolagen betalar en väldigt liten del av dom 
samhällskostnader som det innebär när människor hamnar i skuld. Utan det är 
individerna själva och skattebetalarna som betalar priset för det. […] Så där 
har vi verkligen ett sjukt system och det var därför vi körde uppropet nu under 
det här senaste året, […] Och det sjukaste av allt är att det finns folk som 
verkligen tjänar på det. Det finns bolag som tjänar multum med pengar på att 
andra inte har råd att betala sina räkningar. Det är ondska tycker jag […]”82 

 

Här ifrågasätts systemet där bolag i Sverige kan tjäna pengar på dem som inte har råd att 

betala sina räkningar. Denna problematik synliggörs då genom att den profetiska diakonin gör 

ett upprop för att lyfta fram både den utsatta gruppen och ifrågasätta att den här 

problematiken tillåts.  

 

Ytterligare ett sätt att ge människor upprättelse är att hjälpa dem att hjälpa sig själva. Så här 

säger informant D3 efter att ha berättat om vikten att ställa motfrågor och inte säga ja till alla 

hjälpförfrågningar;  

 

” […] Så att man på nåt vis ger människan en möjlighet att stå på egna ben, för 
det är det som är vårt uppdrag, tycker jag. Det är upprättelse. Hela tiden, i alla 
led, måste man tänka det. Inte gå in med ad hoc-lösningar [Tillfällig lösning], 
utan ett steg till. […] ‘du får gärna bli sur nu, men jag är säker på att det är 
mycket, mycket bättre att, det ligger en upprättelse i att du gör saker själv’.”83 

 
  
Här menar informant D3 att tillfälliga lösningar och att hjälpa människor att stå på egna ben 

är en del av upprättelsen.  Därför kan inte en diakon göra allt för en konfident, utan låta dem 

göra vissa saker själva även om de inte skulle vara nöjda med det. 
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Sammanfattningsvis ser vi här att de grupper som informanterna ser som extra utsatta är 

nysvenskar, flyktingar, romer, överskuldsatta och missbrukare. Orsakerna till dessa är många. 

Bland annat att problemen eller gruppen inte synliggörs tillräckligt. Många av dessa är också 

ekonomiskt utsatta och har ökad risk för sjukdom. Informanterna ser det som en viktig uppgift 

att upprätta dessa genom att synliggöra dessa grupper och deras problematik.  

 

2.6 Sammanfattning 
 

Här kan vi läsa hur informanterna uppfattar makt, maktlöshet, diakonens uppdrag, utsatthet 

och upprättelse. Kring temat makt finns det en överstämmande tanke hos informanterna, 

nämligen att de sitter i en maktposition gentemot konfidenterna. Detta är också något de 

tycker är viktigt att uppmärksamma. Under temat maktlös het tar informanterna upp 

problemen att både diakoner och deras konfidenter kan vara maktlösa. Diakoner kan känna en 

maktlöshet i både sig själva, men också att det finn en maktlöshet som ligger bortom dem. 

Vilket kan bero på att det finns begränsningar i olika yttre och större systems. Konfidenternas 

maktlöshet ligger ofta i att de inte själva klarar av att ta tillvara på sina rättigheter. När vi tittar 

på temat diakonens uppgift, så finns det många bilder om vad som tillhör diakonernas 

viktigaste uppgifter. Informanterna tar bland annat upp vikten att hjälpa människor in i 

sammanhang där de kan forma sin verklighet. En annan uppgift som anses vara viktigt är den 

profetisk diakoni som utförs. De två sista teman, utsatthet och upprättelse, betonar 

informanterna att de måste upprätta de konfidenter som kommer till dem. Vi ser också att 

många av de som är utsatta inte synliggörs tillräckligt. De som är utsatta lever dessutom ofta 

under ekonomiska svårigheter och har en ökad sjukdomsrisk. Det finns flera utsatta grupper 

som lyfts fram, bland annat flyktingar, missbrukare och överskuldsatta.  
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3. Diskussion 

Ulla Holm har i sin bok ett kapitel som heter ”Att vara professionell”. Där skriver hon 

inledningsvis att den som arbetar professionellt som hjälpare befinner sig i en maktposition 

gentemot den som söker hjälp. Den sökande befinner sig därmed i en beroendeposition. Detta 

maktförhållande måste hjälparen vara medveten om och arbeta utifrån en etisk reglering. En 

så kallad professionell hållning.84 Detta stämmer väl överens med hur mina informanter har 

utryckt sig i intervjuerna. Som vi exempelvis kunnat se ovan säger informant D1 att denna har 

en viss makt över sina konfidenter och att det är viktigt att vara medveten om detta. Konkret 

har det också lyfts fram att en konfident är i beroendeställning till när diakonen ska säga ja 

eller nej till om de ska få ett ekonomiskt stöd och i så fall hur stort stöd. 

I forskningsöversikten har vi också kunnat se olika teorier om hur maktrelationer ser ut. Det 

nämns bland annat symmetriska och asymmetriska, samt reflexiva maktrelationer. Den 

symmetriska är när alla parter i relationen är på en lik maktnivå. Medan den asymmetriska 

innebär att en part har makt över den andra. Den reflexiva makten är när en part har makt över 

sig själv. 85  Holm säger att relationen mellan den professionelle och konfidenten är 

asymmetrisk i båda riktningarna. Som nyss nämnt så står konfidenten i en beroendeställning 

till den professionelle hjälparen, vilket gör relationen asymmetrisk. För hjälparen blir 

relationen asymmetrisk eftersom denne måste lägga ifrån sig sina egna känslor och behov för 

att ge plats åt konfidentens behov.86                  

Dock kan vi också se hur diakoner arbetar för att makten ska bli reflexiv, så att konfidenten 

får makten över sig själv. Detta ser vi i när informanterna talar om upprättelse. Informant D3 

önskar att olika utsatta grupper skulle ha en förening eller organisation som kan föra en debatt 

i samhället. Där igenom tar parten, utsatt grupp, makt över sig själv och för sin egen talan. 

Just denna tanke klingar också väl med begreppet empowerment, där det finns en önskan om 

att konfidenter ska vara aktiva i arbetet för att motverka sina destruktiva handlingar och 

synliggöra utsatthet eller en vis problematik. Detta kan då bland annat göras med just ett 

aktivt deltagande i organisationer eller föreningar som för en dialog med samhället.87 
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Holm preciserar det professionella förhållningsättet till konfidenterna på följande vis, 

”Professionell hållning är en ständig strävan att i yrkesutövandet styras av det som gagnar 

patientens/klientens legitima behov – inte av de egna behoven, känslorna och impulserna.”88 

När det kommer till de legitima behoven hos konfidenten tydliggör Holm att det inte handlar 

om att konfidenten kan ha orimliga behov eller att man kan tillgodose alla behov. Utan det 

handlar snarare om vilka rättigheter konfidenten har. Rättigheten att hjälparen ska använda sig 

av de kunskaper de har i sin yrkesroll, för att tillgodose klientens behov. Rättigheten att känna 

en tillit till den som ska hjälpa. Detta görs bäst om hjälparen visar att den både bryr sig och 

intresserar sig för konfidenten. Alla konfidenter har också en rättighet att bli bemöt på ett 

sådant sätt att hjälparen respekterar konfidentens okränkbara människovärde. Holm lägger en 

tyngd i respekten för människovärdet, då det har en stark påverkan av självbilden hos 

konfidenten. Självbilden är viktig eftersom en nedbruten sådan kan leda till negativa effekter. 

Så som att regrediera, vilket innebär att man inte agerar som en ansvarsfull myndig person, 

utan lämnar över ansvaret till andra runt om kring en.89 Här ser vi att den professionella 

hållningen innebär att ens handlingar ska gagna konfidenten. Handlingarna ska inte drivas av 

ens egna känslor eller behov. När det sker kan det gå riktigt illa som vi kan se i informants D4 

exempel om när diakonen utnyttjar sin position för att utnyttja konfidenten till sina egna 

syften och behov. Så som att inleda en sexuell relation med en konfident som befinner sig i en 

utsatt situation. 

Maktlöshet är också ett begrepp som omnämns i intervjuerna. Informanterna utrycker att både 

dem själva som diakoner och sina konfidenter kan känna en maktlöshet. För konfidenterna 

handlade det, som vi kunnat se ovan, ofta om att de känner sig omyndigförklarade av 

myndigheter eller att de saknar kraft att ta sig vidare hos de olika myndigheterna. Holm 

skriver i sin bok att de som söker hjälp ofta låtit sina problem gå så långt att de inte klarar av 

att reda ut det på egen hand.90 Om de då inte får den hjälp de behöver från myndigheten de 

sökt sig till är det inte konstigt att de känner sig maktlösa. Diakonerna däremot känner en 

maktlöshet inför sina egna och systemens begränsningar. De kände att de inte alltid hade tid 

att hjälpa sina konfidenter även om de så önskade. Ett exempel på maktlöshet inför systemet 

är när informant D3 utrycker sin frustration över att den svenska staten och Svenska kyrkan 

inte lyckats få bukt med romernas destruktiva beteende med att fjärma sig från övriga 

samhället. Det kan tänkas att denna maktlöshet blir till frustration för diakonerna eftersom de 
																																																								
88 Holm, 2009, 51. 
89 Holm, 2009, 51 ff. 
90 Holm, 2009, 53. 



	

	 35	
	 	

inte ska styras av sina egna känslor och behov.91 Ett behov av att visa för sina konfidenter att 

de står maktlösa i vissa situationer. 

Holm menar också på att det finns tre olika positioner som hjälpare kan ställa sig i gentemot 

en sökande. Den första positionen är när hjälparen ställer sig för långt ifrån en sökande. 

Hjälparen är av någon anledning för upptagen med sina egna känslor och behov, vilket 

riskerar i att hjälparen missar den sökandes behov och känslor. Den andra positionen är när 

hjälparen ställer sig för nära den sökande. Detta riskerar då till att hjälparen skulle identifierar 

sig i den sökandes känslor, vilket kan leda till att hjälparen drags in i känslorna och kan inte 

vara till någon hjälp. Den tredje och sista positionen är när hjälparen kommer i en balans. 

Avståndet till den sökande är så pass lagom att det går att detektera dennes känslor och behov. 

Samtidigt gör detta balanserade avstånd att hjälparen kan förstå den sökande och därmed vara 

den professionella hjälparen.92 Den sista av positionerna är den som är att eftersträva men det 

är inte alltid så lätt. Jag tycker mig kunna se exempel på, i intervjun, hur känslor kan komma i 

vägen för den professionella hållningen. Ett givet exempel är informant D4 som menar på att 

det blir svårare att hålla sig neutral om man byggt upp en relation med en person under 

själavårdande samtal. För om personen sedan frågar om ekonomisk hjälp, blir det svårare att 

hålla den professionella hållningen. Om inte denna relation hade byggts upp med själavård 

utan frågan om ekonomiskt stöd kommer vid första kontakten skulle diakonen i vanliga fall 

försöka se efter vad konsekvenserna kan bli om denne beviljar ett ekonomiskt stöd.  

I mina intervjuer kan vi också se att informanterna tycker att det är viktigt för diakoner att dra 

en gräns och kunna säga nej till en konfident. Detta argumenteras bland annat från informant 

D3 med att det finns en upprättelse i att få konfidenten att ta ansvar och göra saker själv. 

Detta får då stöd i den tanken om respekt som Holm presenterar. Holm menar att det är viktigt 

med att dra gränser och våga säga nej till sina konfidenter. Görs inte detta så blir det en form 

av omyndighetsförklaring av konfidenten, genom att inte tro på dennes förmåga att handla 

och ta ansvar för själv.93 I detta blir det också viktigt att se människor som ansvarstagande, 

eftersom våra förväntningar på en person ofta gör att de blir så som vi förväntar oss. Så skulle 

vi se en person som ansvarslösa och därmed behövas kontrolleras, riskerar de att bli just 

																																																								
91 Holm, 2009, 51. 
92 Holm, 2009, 50. 
93 Holm, 2009, 54. 
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ansvarslös.94  Informant D3 tar också upp att det är viktigt för konfidenter att göra saker på 

egenhand så att dessa inte omyndigförklaras utan istället blir upprättade.  

Enligt biskopsbrevet, Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan (2014), kan vi läsa om 

diakonens uppgifter. Uppgifterna delas in i fyra grundstenar, röstbäraren, ledare, själavårdaren 

och undervisare.95 De tre första grundstenarna tycker jag mig kunna se flera likheter med i 

informanternas svar. Däremot kan jag inte hitta några svar där diakonerna lyfter fram den 

fjärde grundstenen, undervisare, som en viktig uppgift i deras arbete. Som röstbärare ska 

diakonen vara en röst för de utsatta vilket kan göras genom ett aktiv arbeta med profetiskt 

diakoni, för att påverka de utsattas situation.96 Ovan i intervjuerna har vi kunnat se att den 

profetiska diakonin framhålls som en viktig del bland annat för att det kan hjälpa så många 

människor om diakonerna lyckas få till stånd en förändring. Exempelvis har några av 

informanterna arbetat för att de överskuldsattas situation ska förbättras.  Som en ledare ska 

diakonen leda det diakonala arbetet och synliggöra Guds kärlek genom att få människor att 

brys sig om varandra.97 I biskopsbrevet står det att ett sätt för att göra detta möjligt är att starta 

olika verksamheter där människor samlas och umgås. Exempel på detta har vi också kunnat se 

i intervjuerna. Informant D4 talar om vikten för att människor ska få finnas med i ett 

sammanhang så att de kan forma sig en egen verklighet. Som själavårdare ska diakonen 

bygga upp en tillit och leda samtal med individer så att de känner att de blir sedda och 

hörda.98 Även detta kan vi se exempel på i intervjuerna. Informant D2 talar om att ett viktigt 

arbete för diakoner är att gå dit ingen annan går och på vissa av hembesöken där ger 

människor uttryck för att de inte pratat med någon på en hel vecka. Här blir det däför viktigt 

att både lyssna på och se dessa individer.  

Om vi tittar på frågan vilka diakonerna ser som de utsatta? Samt vad ser diakonerna som 

orsaken till utsattheten och vad kan göras åt saken? Kan vi se att informanterna nämner flera 

olika grupper. De nämner främst, flyktingar, nysvenskar och överskuldsatta, men också 

missbrukare och romer. För att upprätta dessa grupper och individer gör diakonerna flera 

olika saker. Liksom jag tidigare nämnt så vill informant D3 upprätta sina konfidenter bland 

annat genom att få dem att göra vissa saker själv. Detta kan finna ett vis stöd att de ger 

upprättelse om vi tittar på Holms bok när hon skriver att konfidenter blir omyndigförklarade 

																																																								
94 Holm, 2009, 68. 
95 Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan, 2014, 36-42.  
96 Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan, 2014, 36 f. 
97 Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan, 2014, 38. 
98 Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan, 2014, 38-41. 
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genom att man som hjälpare inte tror på deras förmåga att ta ansvar och handla på egen 

hand.99                          

Vi kan också se att diakonerna söker upprättelse för de utsatta genom att bedriva profetisk 

diakoni. Den profetiska diakonin ska enlig biskopsbrevet ska diakonerna vara de utsattas röst 

och arbeta för att förändra deras livssituation.100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
99 Holm, 2009, 54. 
100 Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan, 2014, 36-37. 
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4. Sammanfattande utblick 

Jag har i den här uppsatsen tagit avstamp från de löften en diakon ger när denne vigs 

Uppsatsen har varit i form av en intervjustudie. Därför har jag haft intervjuer med fem 

diakoner inom Svenska kyrkan. Utifrån intervjuerna har jag sedan redovisat de teman som 

berördes och som kan svara på de frågeställningar som jag har valt arbetat med. Därefter har 

jag fört en diskussion mellan resultatet från intervjuerna och vad jag tidigare skrivit om i 

forskningsöversikten. 

På den första frågan, ”Hur ser diakonerna på den maktbalans som finns i möten med 

hjälpsökande?”, tycker jag att uppsatsen har kommit fram till att diakonerna är medvetna om 

att de har en makt över sina konfidenter. Att den som hjälpare har en makt över sina 

konfidenter får också stöd i Ulla Holms litteratur. Därutöver ger informanterna också uttryck 

för att makten ska användas på rätt sätt. Makten får inte användas till att utnyttja sina 

konfidenter. Dessutom leder medvetenheten kring den makt man har som diakon till att de 

funderar och reflekterar kring vad de säger och ger för råd till sina konfidenter. De lyfter 

också upp att de kan känna att de kommer i underläge gentemot sin konfident om de byggt 

upp en relation där de inte längre kan hålla sig neutrala.  

Diakonerna kan också se och uppleva att det finns maktlöshet i sitt arbete, både hos sig själva 

och hos sina konfidenter. Detta gör att jag kan komma till en slutsats i till fråga två. De ser att 

deras konfidenter har en känsla av maktlöshet när de söker sig till dem som diakon. 

Konfidenterna är maktlösa i förhållande till att få den hjälp de har rätta av från olika 

myndigheter. Holm menar också att många människor väntar med att söka hjälp så pass länge 

att de inte längre kan hantera problemen själva, detta kan tänkas vara en bidragande faktor till 

maktlösheten. Dessutom upplever diakonerna själva en maktlöshet, både genom sina egna 

begränsningar men också på grund av de begränsningar som finns i de större systemen. 

Diakonerna har också klargjort vilka de ser som utsatta och hur deras utsatthet kan avhjälpas, 

vilket ger svaret på fråga tre. De utsatta enligt informanterna är flyktingar, nysvenskar, 

överskuldsatta, romer och missbrukare. De tar upp flera sätt för att motverka deras utsatthet. 

Bland annat arbetar de med profetisk diakoni som en metod. Men också att det måste finnas 

verksamheter där människor kan finna ett sammanhang att existera i. Detta ser diakonerna 

även som en del av det som deras viktigaste arbetsuppgifter. Diakoner vill också se en 
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upprättelse hos sina konfidenter genom att hjälpa dem att hjälpa sig själva, så kallat 

empowerment. 

Den fjärde och sista frågan, vad diakoner anser att deras viktigaste uppgift är, har jag också 

funnit svar på. Informanterna har bland annat framfört att en diakons viktigaste uppgifter är 

profetisk diakoni, själavårdsamtal och att starta olika verksamheter för olika grupper. Att detta 

också tillhör en diakons uppgift kan vi finna stöd i biskopsbrevet, Kallad till diakon och präst 

i svenska kyrkan. Detta brev lyfter dock också upp att diakonen ska vara en undervisare i den 

kristna tron, vilket ingen av informanterna har  

Det behövs mer forskning kring diakonin och deras förhållnings sätt till vigningslöftena. 

Därför önskar jag att det i framtiden kan göras en mer omfattande studie kring diakonernas 

arbete utifrån de löften de avgett. Exempel på forskning som skulle kunna göras är hur den 

profetiska diakonin förhåller sig till löftena, då detta är svårt att finna i befintlig forskning. 
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