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Maria Lundberg & Eva Berglund

Internationellt diakonalt arbete  
– en källa till lärande?
Den internationella diakonin har tydlig struktur både när det gäller riktlinjer och samordning men också inom 
planering, uppföljning och lärande. Den by!er på kontinuerlig omvärldsanalys. Uppförandekoder säkrar kvalitet 
och ansvarstagande i relation till de människor vi har för avsikt att stödja. Samordning är en viktig grundprincip 
för att se till att resurser används väl och för att undvika att "ckor i samhället missas. Ett exempel från Liberia är 
utgångspunkt för Maria Lundbergs och Eva Berglunds artikel om metoder i diakonalt arbete.

Ett enda bröd och en enda 
mänsklighet”. Orden från 
mässan, som tydligt marke-

rar alla människors lika värde och 
rätt, bär det diakonala arbetet både i 
Sverige och internationellt. Det gäller 
också det arbete som den Lutherska 
kyrkan i Liberia gör genom Trauma 
healing programmet (THRP). Det 
visar på arbets- och förhållningssätt 
som kan ge inspiration till försam-
lingsdiakonin i Sverige.  

Bygga fred i praktiken
Under senaste året har vi nåtts av 
skrämmande rapporter i media av 
Ebolaepidemins konsekvenser i 
Västafrika. De hårdast drabbade län-
derna är Sierra Leone, Liberia och 
Guinea som samtliga har genomlevt 
svåra kon!ikter för 10-15 år sedan, 
inte minst Liberia och Sierra Leone. 
Länderna är i en skör återuppbygg-
nadsfas när denna fasansfulla epidemi 
blossar upp. I Liberia har Svenska kyr-
kan under decennier haft nära samar-
bete med den lutherska kyrkan. 

På 90-talet, när krigets härjningar 
i landet var svåra, startade kyrkan 
ett program för att medverka till att 
bygga fred och försoning genom bl.a. 
psykosociala insatser till olika grup-
per i samhället. Programmet – som 
kallas Trauma Healing and Reconci-

litation Program (THRP) – har med-
verkat till att människor kunnat söka 
kraft och stöd hos varandra för att på-
verka och utmana till förändring som 
bygger fred. Det är ett arbete som 
visat sig vara av stort värde och en 
metod där kyrkan spelar en konkret 
och strategisk roll i samhället. Hans 
Lindqvist från Västerås har varit en 
viktig person i arbetet genom åren 
tillsammans med en rad liberianska 
medarbetare. Hans har också doku-
menterat arbetet, senast genom bo-
ken ”Att bygga fred där freden alltid 
hotas”. THRP är fortsatt en del av 
kyrkan och driver idag !era program 
(lcl-thrp.com) och har ca 13 anställda, 
förutom de som är direkt knutna till 
olika projekt. 

Arbetet har fortsatt också efter att 
freden äntligen kommit och återupp-
byggnaden tagit vid. De metoder som 
THRP utarbetat har visat sig fungera 
också i humanitära insatser när kriget 
i grannlandet Elfenbenskusten bröt 
ut 2011. Då tog medarbetare från 
THRP ansvar för psykosociala insat-

ser bland !yktingar som kom till Li-
beria. Inriktningen i detta arbete var 
att medverka till fredlig samexistens 
mellan !yktingar och värdsamhällen. 
Det handlade om allt från att reduce-
ra genusbaserat våld, säkra skydd för 
barn och kvinnor i utsatta situationer 

samt olika former av rekreation för 
att skapa en känsla av normalitet som 
fotbollsturneringar, utbilda fotbolls-
domare/ledare och dans.  

När Ebolaepidemin bröt ut 2014 
kunde THRP använda sin kompetens 
också i detta sammanhang THRP 
medverkade i de insatser som kyr-
kan och andra medlemmar i ACT-
alliansen genomförde för att minska 
spridningen av sjukdomen genom att 
organisera människor och informera 
om sjukdomen och smittvägar och 
har därmed kunnat minska stigmati-
sering, som varit en försvårande fak-
tor i arbetet mot Ebolaspridningen. 
Men man har också bidragit till in-
satser för att kunna ta hand om barn 
som förlorat föräldrar och säkra vär-
dig vård i de karantänboenden som 
byggts upp för människor som miss-
tänkts ha smittats som måste hållas 
i avskildhet till dess man vet om de 
verkligen smittats och behöver vård 
eller om de är friska. 

Beredskap att ställa om
Liberia är ett exempel på hur det dia-
konala arbetet i det internationella 
sammanhanget kan se ut. THRP an-
passar kontinuerligt sin verksamhets-
inriktning efter behov och situation. 
Väl förankrad i uppdrag, med tydlig 
kompetens och !exibla medarbetare, 
anpassar man inriktning och verktyg 
för att kunna användas i det nya sam-
manhanget. För att vara relevant i sitt 
sammanhang måste man också kun-
na omprioritera och därmed också 
vara beredd på att bortprioritera om 
situationen så kräver. 

”

Hur är det då möjligt att upp- 
rätthålla kvalitet och relevans?
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Vår erfarenhet från församlingsar-
bete i Sverige tyder på att det "nns 
en vilja till att starta nya, angelägna 
verksamheter, men att det är betyd-
ligt svårare att bortprioritera något 
annat. Hur är det då möjligt att upp-
rätthålla kvalitet och relevans? Kan 
man under någon fas av året avsätta/
prioritera tid för att analysera beho-
ven i närområdet för att kontinuerligt 
avgöra om det diakonala arbetet är 
relevant och strategiskt utifrån beho-
ven? Analysen måste hela tiden utgå 
från vad som är viktigast för männ-
iskor i störst utsatthet. 

Se, bedöma, handla är en arbets-
metod som blir allt tydligare i det 
diakonala församlingsarbetet i Sve-
rige. Att arbeta metodiskt och struk-
turerat ger möjlighet till utveckling 
och fokusering. Då räcker det inte 
bara med att se-bedöma–handla 
utan lägga till så det blir se-bedöma-
planera-handla-utvärdera-lära. Vi 
behöver kunna dokumentera och 
rapportera vad vi ser för resultat för 
att kunna lära och förbättra. Vad var 
det vi gjorde – vad hände – vad kan 
vi lära? Dokumentationen är viktig 
också för att andra ska kunna ta del 
av nya erfarenheter och metoder. Vi 
måste också bli bättre på att synlig-
göra vad kyrkans diakonala arbete 
bidrar till. 

 
Riktlinjer för katastrofarbete
Det internationella humanitära 
arbetet (katastro"nsatser) styrs av 
det humanitära imperativet; rätten 
att få ge och få ta emot stöd när en 
katastrof  har drabbat ett samhälle. 
Insatserna ska bygga på humani-
tet, neutralitet, opartiskhet och 
oberoende. Det är behovet som 
styr vem som ska prioriteras och 
ingenting annat. Till hjälp för att 
kunna upprätthålla dessa princi-
per "nns globala uppförandekoder 

och minimistandards med en rättig-
hetsbaserad utgångspunkt.

För Svenska kyrkan på nationell 
nivå "nns en uppförandekod av mer 
övergripande art än den som gäller 
inom ACT. ACT:s uppförandekod 
undertecknas av alla medarbetare 
och utsända inom den internationel-

la verksamheten. Regelverket och de 
minimistandards som "nns etable-
rade både för vad och för hur man 
planerar och genomför humanitära 
insatser bidrar till att stärka och hålla 
samman det drabbade lokalsamhäl-
let och underlätta rehabilitering av 
både människor och samhälle. Ge-
nom att basbehov kan mötas där 
människor bor och lever minskar 
risken att människor måste lämna 
sina hem för att söka skydd och över-
levnad.

Minimistandards säger vad man be-
höver/har högst prioritet och har rätt 
till av basbehov (mat, vatten, sanitet, 
boende, hälsovård) och där är de psy-
kosociala behoven integrerade. Ett 
arbetssätt som utgår från dessa rikt-
linjer och minimistandards bygger på 
deltagande, de drabbade människor-
na får på olika sätt in!ytande vilket 
bidrar till en snabbare rehabilitering. 
Människor kan tas i anspråk även i 
en kris och att identi"era resurser 
och förmågor stärker människor och 
samhällen.

Vikten av att barn kan gå i skolan 
kan aldrig underskattas. Ofta avbryts 
skolgången när en katastrof  inträ#ar. 
Att prioritera att skolor kan komma 
igång igen är centralt. Förutom att 
säkra skolgången för barnen bidrar 
det också till struktur i den kaotiska 
vardagen. Det ger föräldrarna trygg-
het då barnen får en meningsfull fri-
tid och också hjälp att tolka barnens 
reaktioner. Det bygger på att lärarna 
har fått kunskap om barns krisreak-
tioner och verktyg för att kunna han-
tera dem. 

Ett allt större erkännande "nns 
idag för att också människors andliga 
och religiösa behov måste mötas i en 
katastrofsituation. Att få möjlighet 
att utöva sin religion, att religiösa le-
dare är identi"erade som kan hjälpa 
till med förrättningar och ritualer och 
ge andligt stöd bidrar till en känsla av 
normalitet.

Säkerhet är en annan viktig as-
pekt. Människor måste kunna gå 
och hämta vatten eller besöka la-
trinen utan att riskera sin säkerhet. 
Kvinnor och barn är mest utsatta i 
dessa sammanhang. Därför är detta 

aspekter som man alltid måste in-
kludera i det internationella huma-
nitära arbetet. 

Hur skulle man kunna omsätta 
detta i ett svenskt sammanhang? Vad 
kan vi lära? Kan församlingsinstruk-
tionen utarbetas till att bli ett liknan-
de instrument som riktlinjerna för 
humanitära insatser? Uppförande-
koder "nns inte artikulerade lika 
tydligt i församlingsdiakonin. Det 
närmaste vi kommer detta i Sverige 
är diakonernas vigningslöften. Vissa 
stift har utvecklat Codex Ethicus (en 
vägledning och uttolkning av vig-
ningslöftena). Finns det andra vägar 
för att bygga struktur och kvalitet 
i det diakonala arbetet? Är vi som 
diakoner uppdaterade kring social-
lagstiftning för att kunna medverka 
till ett rättighetsbaserat arbete i Sve-
rige?

Samordning 
Samordning är en av de viktigaste 
grundprinciperna för humanitära 
insatser för att nyttja resurser så ef-
fektivt som möjligt, men också för att 
hålla hög kvalitet och säkra att stödet 
når de drabbade utifrån behov på ett 
så väl fördelat sätt som möjligt. Om 
fördelningen är orättvis, inte bygger 
på opartiskhet eller bristfälligt för-
delad kan det bidra till att kon!ikter 
uppstår.  

Detta är lika aktuellt i ett svenskt 
sammanhang. Når vårt diakonala 
arbete de mest utsatta? Använder 
vi resurserna på bästa möjliga sätt, 
inklusive människors resurser, i för-
samlingens arbete så att de får en 
möjlighet att växa? Hur ser samord-
ning ut i våra församlingar? Tar vi 
tillvara varandras kompetenser inom 
arbetslaget? Använder församlings-
pedagogerna diakonens kompetens 
och vice versa? Ser vi möjligheterna 
att koppla in en diakon när det är pro-
blem i en barngrupp eller någon i kö-
ren inte mår bra? 

Kan vi mobilisera resurser i för-
samlingen för att bredda det diako-
nala arbetet? Kanske ska vi satsa ännu 
mer på att utbilda ideella medarbeta-
re/volontärer utifrån den fokusering 
man har i församlingens diakonala 
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arbete. Kan vi bli ännu bättre på att 
strategiskt ta tillvara kompetenserna 
som "nns? 

Psykosocialt arbete 
som specialitet
Inom ACT-alliansen har olika med-
lemmar specialiseringar inom de hu-
manitära insatserna. Svenska kyrkan 
har specialiserat sig på psykosociala 
insatser och har utvecklat verktyg 
som "nns publicerade och kan an-
vändas av hela alliansen. Vi har också 
rekryterat kompetenta och erfarna 
personer till en internationell per-
sonalpool som kan skickas till drab-
bade områden för att stötta lokala 
ACT-medlemmar med kompetens-
utveckling inom det psykosociala 
arbetet, bistå i behovsanalyser och 
projektutveckling. Fokuseringen på 
psykosocialt arbete som tar sig olika 
uttryck i olika situationer bygger på 
insatser i det lokala samhället för att 
människor ska hitta vägar att stötta 
varandra. Det kan vara som i !yk-
tingläger i Jordanien där ungdoms-
gårdar startats där ungdomar kan 
få stöd att bearbeta sina upplevelser 
och sin situation och därmed bidra 
till en meningsfullare tillvaro. Det 

har visat sig att kon!ikterna minskat 
i de kvarter där ungdomsgårdarna 
"nns. Tillgång på systematisk infor-
mation i ett kaotiskt sammanhang är 
också av största vikt liksom möjlig-
het till medin!ytande. Här har ge-
nusfrågorna en direkt koppling lik-
som ungas möjlighet att få ta ansvar 
och påverka.

Samhällen i syd är inte lika indi-
vidfokuserade som i vår del av värl-
den, därför är individfokuserat arbete 
inte relevant på samma sätt där. Ett 
uttryck från södra Afrika är ubuntu - 
”jag är för att du är”. Människor de-
"nierar sig i relation till andra vilket 
präglar också det diakonala arbetet, 
som utgår från det lokala samman-
hanget. Vad är bäst för vår by, vår 
grupp. Man tar ett gemensamt an-
svar för att lösa kon!ikter, ta hand 
om ungdomar på glid, stötta familjer 
med ekonomiska problem eller där 
det "nns våld i relationen.

I den internationella diakonin är 
strukturen idag mycket utvecklad. 
Insatserna bygger på en strukturerad 
bedömning av situationen och beho-
ven. 

Samordning med andra aktörer är 
viktigt för att undvika duplicering 

eller riskera att vissa grupper med 
stora behov blir utan stöd. Den lo-
kala befolkningen är involverad i 
största möjliga grad för att bedöma, 
planera, organisera och genomföra 
arbetet. Utsända från Svenska kyr-
kans personalpool kan bidra genom 
att vara möjliggörare/igångsättare/
utbildare. 

Välbe!nnande
Utgångspunkten för det psykosociala 
arbetet är att bidra till att människor 
och samhällen rehabiliteras på ett 
hållbart sätt och med ett helhetsper-
spektiv. En av utgångspunkterna är 
att det är situationen som är onor-
mal, inte människornas reaktion på 
katastrofsituationen. Det kan frigöra 
kraft och energi för att kunna hantera 
situationen och aktivt ta del i åter-
uppbyggnadsinsatser inom många 
områden. Människan har en mängd 
olika behov som behöver tillgodoses 
för att kunna uppleva välbe"nnande 
(well-being) och en känsla av sam-
manhang och normalitet.

Religion som resurs och  
tolkningsram
Religiösa företrädare har en särställ 

Välbefinnande:
En individ eller samhälles välbe-
finnande beror till stor del på hur 
behov är mötta. Tidigare har be-
hovsanalys till stor del byggt på 
att identifiera fysiska och materi-
ella behov men exkluderat psyko-
sociala komponenter. Genom att 
erkänna att fysiska, materiella och 
psykosociala behov är beroende av  
varandra, ökar sannolikheten att 
utsatta människor i större utsträck-
ning kan uppleva välbefinnande 
och därigenom öka möjligheterna 
till rehabilitering och förbättrad 
funktion i samhället. Säkerhet, del-
tagande och utveckling är de tre 
viktigaste områdena som innefattar 
övriga områden för att välmående 
ska kunna uppnås. 
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ning för att kunna möta de olika de-
larna i människors behov om de/vi 
tar detta ansvar. Samtidigt är det av 
största vikt att respektera de uppfö-
randekoder som gäller för att inte 
använda människors utsatthet för 
politisk eller religiös propaganda 
(evangelisering/proselytering). Det 
"nns exempel där det samtidigt med 
matutdelning delas ut biblar och in-
bjuds till gudstjänst. Risken med en 
sådan hållning är att man utnyttjar 
människors utsatta situation för att 
nå dem med det kristna budskapet 
och få nya medlemmar till kyrkan. 
Det blir viktigare än att se till män-
niskors behov för överlevnad och 
deras rätt till ett värdigt liv. Religio-
nen är en tillgång, en kristen tro kan 
vara den livlina och hopp som många 
behöver, men ett respektfullt förhåll-
ningssätt är av största vikt. En utsatt 
situation för en människa ska inte ut-
nyttjas. Att kunna se och identi"era 
människors andliga behov utan att 
kränka är en balansgång och utma-
ning, men fullt möjlig.

Det framkommer i !era studier att 
religiösa företrädare och institutioner 
har en mycket viktig funktion i sam-
band med katastrofer som inte andra 
aktörer kan fylla, inte minst genom 
ritualer för sorg och förtvivlan som 
starkt kan bidra till människors för-
måga att hantera katastrofen. Att få 
sörja och begrava sina nära och kära 
på ett sätt som är värdigt och man är 
bekant med, framkommer i många 
sammanhang som ytterst centralt för 
förmågan att kunna hantera situatio-
nen och även kunna gå vidare. Ritua-
lerna kan också ge framtidstro och 
en känsla av normalitet genom att 
t.ex. dop och vigslar kan genomföras.  
Även om religionens roll i samhället 
är annorlunda i vår del av världen 
jämfört med många andra delar av 
vår värld tror vi att vi även i Sverige 
kan ta ett större ansvar genom att 
analysera vilka ingångar vi som kyr-
ka har som inte andra aktörer kan ta 
och vad vi kan tillföra som kyrka t.ex. 
i olika krissituationer. Det har vi sett 
exempel på vid Estoniakatastrofen, 
tsunamin och andra typer av kata-
strofer då många sökt sig till kyrkan 

för ljuständning och manifestationer, 
samtal, stöd och bön. Vi kan ta lär-
dom av våra systerkyrkor i syd, där 
religionen ofta har en mer självklar 
roll än i Sverige.

Kapacitetsbyggande eller 
välgörenhet?
Diakoni är en del av församlingens 
grundläggande uppgift. Syftet med 
diakoni är inte primärt att medverka 
till att !er människor kommer till 
gudstjänst. Diakonins fokus är att 
möta människor där de är. Krisorga-
nisationen i Sverige har många likhe-
ter med den internationella krishan-
teringen. Kyrkans roll är viktig. Vi 
har erfarenhet att kunna möta männ-
iskor och grupper i kris, vilket ger en 
känsla av trygghet och kan skapa ro 
mitt i ett kaos. Diakonins roll är, pre-
cis som i de internationella samman-
hangen, att se helhet och samband, 
att samordna och samverka med an-
dra aktörer. Att bygga på människors 
egen kapacitet och inte bara se dem 
som objekt för välgörenhetsinsatser. 
Att som Jesus fråga: vad kan jag göra 
för dig? innan vi de"nierar vilka be-
hov som behöver mötas. Det är kan-
ske inte det vi tar som självklart, som 
prioriteras av dem som är i behov av 
hjälp och stöd. Jesus ger oss många 
exempel på ett diakonalt förhåll-
ningssätt genom att möta människor 
i ögonhöjd. Det är en annan viktig 
lärdom från det internationella arbe-
tet. Vi måste möta människor där de 
är. Det handlar inte om välgörenhet 
och att dela med oss av vårt över!öd. 
Det handlar om att se till att männis-
kors grundläggande rättigheter upp-
fylls. Att ha kännedom om sina rättig-
heter och få stöd att hitta kanalerna 
för att kunna utkräva dem bidrar till 
att människors värdighet byggs. 

Diakonin har under lång tid varit 
tämligen osynlig. Detta håller på att 
förändras. Den måste synas, höras 
och resurser måste avsättas för att 
kyrkan ska kunna få den betydelse i 
samhället som den har möjlighet till. 

Det är av stor vikt att koppla dia-
konin in mot gudstjänsten för att syn-
liggöra det sociala sammanhang som 
kyrkan "nns i. Den utsatthet som dia-

konerna möter i samhället är det få 
som har samma inblick i. Det får vi 
bära med oss i mässan. Förbönen är 
en viktig del av detta. I gudstjänsten 
får vi lämna av våra bördor och häm-
ta ny kraft för det fortsatta arbetet. I 
mässan manifesteras på det optimala 
sättet alla människors lika värde inför 
Guds ansikte och den yttersta sym-
bolen för lika delande. ”Brödet är ett, 
brutet för alla….Vi reser ett tecken, 
rättvisans tecken, måltid delad med 
alla. Vi smakar den framtid de fattiga 
hoppas, tid då murar skall falla.” 1

MARIA LUNDBERG
Diakon och enhetschef  för region- 

enheten, internationella  
avdelningen, kyrkokansliet, Uppsala

EVA BERGLUND
Diakon i Björklinge Skuttunge  

Viksta pastorat, Uppsala stift

Noter
1 Jonas Jonson, Sv ps 398
2 svenskakyrkan.se/vasterasstift/app/
Webshop/Item/Details/176
3 ACT: Action by Churches Together, en 
global ekumenisk allians som bl.a. samord-
nar humanitära insatser som kyrkor och 
kyrkorelaterade organisationer är aktiva. 
Svenska kyrkan är medlem i ACT-alliansen.
4 ACT Code of  Conduct: ACT-alliansens 
uppförandekoder bygger på de internatio-
nella organisationernas uppförandekoder. 
Alla medlemsorganisationer skriver på den 
som gäller på organisationsnivå och samt-
liga anställda skriver under den som gäller 
på individnivå: www.actalliance.org/re-
sources/policies-and-guidelines/codes-of-
conduct
5 Sphere minimum standards är ett av 
världens mest kända och internationellt 
erkända minimistandards för livräddande 
humanitär verksamhet inom olika sektorer 
som nutrition, vatten och sanitet, boende: 
www.sphereproject.org
6 www.actalliance/psychosocial
7 Personalpoolen består av cirka 25 perso-
ner från olika delar av världen (Zimbabwe, 
Finland, USA, Ryssland, Palestina, Sverige, 
Storbritannien). De har olika yrkesbak-
grund som socialarbetare, psykologer, te-
rapeuter, teologer.
8 Flower of  wellbeing. www.actalliance.
org/resources/policies-and-guidelines/
psychosocial/CBPS_training_manual.pdf


