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Eva-Lena Demarin mfl.

Perspektiv på diakonala  
verksamheter i Luleå stift
En kartläggning av diakonala verksamheter visar att skillnader i stiftet kan spegla en församlingsdiakoni just så 
kontextuell som den ska vara enligt kyrkoordning och biskopsbrev. Diakonal verksamhet behöver hitta balansen 
mellan insatser för förändring och problemlösning, och den omsorg som bärs i gemenskap. Båda behövs om försam-
lingen ska blomstra.

En församlingsledning som ger 
diakonen tydligt mandat som 
strategisk ledare med verktyg 

för diakonal utveckling kan gynna 
detta. Resultatet av stiftets kartlägg-
ning av diakonala verksamheter 
2018-2019 visar stor överensstäm-
melse med slutsatser i andra studier 
och inventeringar. Ett levande samtal 
om diakoni i församlingen, utbildning 
av medarbetare och verktyg för dia-
konal utveckling. Det vill diakoner, 
diakoniassistenter, församlings- och 
kyrkoherdar i Luleå stift se mer av. 

Två nyckelfrågor
Med diakonal utveckling som ett av 
stiftets förstärkningsområden 2018-
2022 inleddes i Luleå stift ett utveck-
lingsarbete med målet att systema-
tiskt inhämta en så heltäckande bild 
som möjligt av nuläget. Två nyckel-
frågor var: Vilka diakonala verksam-
heter bedrivs i Luleå stifts försam-
lingar? Hur kan stift och församlingar 
gemensamt främja diakonal utveck-
ling?

Stiftet rymmer 56 församlingar i 
två län, Norr- och Västerbotten. Här 
finns stora variationer: stadsförsam-
lingar, större pastorat vid kusten, 
resursmässigt små men geografiskt 
stora pastorat och församlingar i 
landsbygd och fjälltrakter med bland 
annat språkliga och nationella mino-
riteter. Gemensamt för alla är att man 
bedriver diakonal verksamhet för 
vuxna över 65 år. Diakoni i barnverk-
samhet hör också till de mer frekven-
ta, liksom i musikverksamhet och oli-
ka måltidsgemenskaper. Sett till alla 

ålderskategorier är samtalsgrupper 
den mest frekventa diakonala verk-
samheten i stiftet.

Resultatet av Luleå stifts kartlägg-
ning ger en bild av diakonala verksam-
heter i stiftet. Det är en bild bland 
många och med sina begränsningar. 
Kartläggningens bild bekräftas av att 
den i många delar stämmer överens 
med stiftsdiakonernas erfarenhet och 
vad som förmedlats till stiftets förtro-
endevalda och medarbetare i möten 
och samtal. De flesta av resultaten 
och slutsatserna pekar i samma rikt-
ning som andra rapporter och inven-
teringar:

– Att ökad kunskap om diakoni 
hos församlingsledning och med-
arbetare är avgörande för diakonal 
utveckling, och för en diakonal 
verksamhet byggd på strategiska 
grunder. 
– Att ökad tydlighet om diakonens 
roll och uppgift i församlingen är 
efterfrågat.
– Att det fortfarande ofta nog före-
faller vara upp till diakonen att själv 
forma sitt uppdrag, att både utöva 
och prioritera bland verksamheter.

(Se bl.a. Sohlberg 2014, Engel & 
Christiansson 2018, Hollmer 2018, 
Edgardh 2018)

En inventering som kvantifierar och 
systematiskt försöker beskriva dia-
konal verksamhet i ett helt stift bely-
ser samtidigt en rad utmaningar med 
diakoni och diakonat. Det väcker i 
sin tur nya frågor: om diakonens roll, 
uppgift och församlingarnas diakoni-

syn. En del av Luleå stifts kartlägg-
ning beskriver mätbara resultat; vid 
sidan om dessa tonar också bilder 
fram med perspektiv på diakonala 
verksamheter. De visar på ett arbete 
som inte enbart handlar om utövan-
det av diakoni som alla döptas upp-
drag, utan om diakoni som ”teolo-
giskt reflekterad handling” buren och 
främjad genom diakonatet. (Edgardh 
2019, s. 189)

Ett par av kartläggningens slutsat-
ser redovisas här för en diskussion 
utifrån sådana perspektiv på diakonal 
praktik. Genom reflektionerna nedan 
vill vi bidra med aktuella infallsvink-
lar på diakonal verksamhet i Svenska 
kyrkan. Som avslutning en reflektion 
också kring en fråga som resultatet 
väckt: Vad synliggörs och hamnar 
i fokus, och vad riskerar att tappas 
bort, när vi kvantifierar och klassifi-
cerar diakoni? 

Slutsats #1: Den levande 
blomman
Till den första intervjun av sam-
manlagt elva i mars 2019 samlades 
ett arbetslag med fem diakoner och 
-assistenter i en större stadsförsam-
ling. Syftet med intervjuerna var att 
fördjupa förståelsen av och kvalitets-
säkra enkätsvaren, och vidga per-
spektivet mot frågor om diakonal ut-
veckling. Just det här samtalet visade 
sig representativt för kartläggningen 
som helhet, och gav rapporten dess 
titel. Det utspann sig mot slutet av in-
tervjun, initierat av frågan från en av 
de yngre i tjänst till några av de mer 
erfarna i arbetslaget: »
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– Är vi verkligen hos dem som har 
det svårast, som vi lär oss under ut-
bildningen?

Den tidigare diskussionen har hand-
lat om ”alla dessa verksamheter, de 
vardagliga verksamheterna” – sopp-
luncher, hembesök, andakter, syför-
eningar etc. – där en upplevd känsla 
som beskrivits är att dessa ”tar tid 
och resurser från det som är verkligt 
viktigt” i betydelsen: ”där de största 
diakonala behoven finns”.

Det samtal som nu utspinner sig 
illustrerar i kondensat den spänning 
som finns mellan olika perspektiv på 
Svenska kyrkans diakonala verksam-
het över tid. Till exempel den retorik 
som menar att församlingsdiakoni 
ofta säger sig finnas för människor 
i största utsatthet – medan de verk-
samheter som bedrivs i praktiken 
riktar sig till ”relativt välmående 
svenskkyrkliga pensionärer.” (Holl-
mer 2018, s. 6; Edgardh 2019, s. 238; 
Engel 2006)

Kollegernas svar på den fram-

kastade frågan ovan visar också på 
kunskapsbildning genom reflekterad 
praktik:

Diakon 1: – Ett ensidigt fokus på 
”de mest utsatta” innebär också 
en risk. För att vi ska kunna hjälpa 
människor i utsatthet har vi behov 
av de andra grupperna – de som 
har det ganska bra i livet och är 
engagerade i församlingen. Det är 
genom dem som det blir möjligt 
för församlingen att bära diakonin. 
Det ena främjar det andra. 

Diakon 2: – Det ska inte finnas nå-
gon rangordning av verksamheter. 
Kontakter från akuta insatser måste 
kunna skickas vidare till försam-
lingsgruppernas gemenskap. Som 
en levande blomma, alla delar be-
hövs. 

Diakon 3: – Det märks ofta i ”det 
som kommer uppifrån” om diako-
ni ett fokus på enbart den största 
utsattheten. Men då har vi i för-
längningen ingen kyrka längre, och 

inget som skiljer oss diakoner från 
socialtjänst och psykiatri; vi är bara 
ett par diakoner som komplement. 
Då lever inte kyrkan och är ingen 
levande blomma. Det är det vi är 
kyrka för!

Samtalet fångar i sina korta repliker 
något av kärnan i diakonitriangelns 
centrum: diakoni som utflöde av 
ett grundläggande syfte ( jfr 2 kap 
KO) – vad det innebär att vara kyrka 
och församling och vad som särskil-
jer kyrkans uppdrag från det övriga 
samhällets sociala omsorgsverksam-
het. Här speglas en helhetssyn som 
inte alltid får rum i de samtal som 
förs om församlingsdiakonins upp-
gift, verksamheter och prioriteringar 
Det ena: omsorg och handlande där 
människor lider i nöd och utsatthet, 
kan och får inte utesluta det andra: 
omsorgen om hela församlingen som 
de troendes gemenskap.

De intervjuade reflekterar också 
kring klassificeringen av diakonala 
verksamheters huvudsakliga fokus: 

»

Nu finns

på nätet
Prenumerera endast digitalt 395 kr/år

Nyteckning av prenumeration där  
digitalutgåva med nedladdningsbar 
app ingår till ordinarie pris 795 kr/år

För mer information, se under  
fliken ”Prenumeration” på 
www.svenskkyrkotidning.se
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insatser som i första hand är inrikta-
de på omsorg och gemenskap, och 
sådana som i första hand inriktas på 
förändring och problemlösning. (Bo-
din & Hollmer, 2018 Vägledning för 
diakoni s. 12)

Omsorgen om skapelsens minsta 
kan handla om både problemlösning 
och förändring i en till synes enkel 
gemenskap. Ibland går diakonens 
arbete ut på att enbart vara med, fin-
nas där, utan förslag till åtgärder och 
lösningar, utan förväntningar på den 
andre att vara eller bli någon annan. 
( Jfr Diakonins strukturer 2018, s. 15) 
Just på det sätt som det intervjuade 
arbetslaget kommenterar försam-
lingens klassificerade verksamheter: 
”Diakonen är i omsorgen och gemen-
skapen – med beredskap för föränd-
ring och problemlösning”.

Här ryms de diakonala verksamhe-
ter och möten där diakonen i sin vig-
ningstjänst kan vara den som mäktar 
att stå kvar – till skillnad från den 
sociala eller kurativa behandlaren – 
även när förändring och problemlös-
ning till synes uteblir.

Det är med andra ord, vilket ock-
så framhålls i Vägledning för diakoni, 
inte enkelt att entydigt dela in dia-
konal verksamhet efter huvudsakligt 
verksamhetsfokus. Modeller av det 
slag som vägledningen erbjuder, där 
verksamheter kan synliggöras och 
struktureras utifrån organiserande 
principer, är dock en förutsättning för 
att analysera diakoni och ge underlag 
till diakonal utveckling. Vägledning-
ens klassificeringsmodell är, också i 
en stiftskartläggning, ett synnerligen 
användbart verktyg. (Bodin & Holl-
mer 2018, s. 11)

Slutsats #2: Diakonal verk-
samhet: prioriteringar i cen-
trum och periferi
Diakonal verksamhet i församlingen 
är alltså med nödvändighet kontex-
tuell. Att ta upp en slutsats som illus-
trerar detta kan gränsa till det över-
tydliga, i synnerhet som Svenska 
kyrkans församlingar också arbetar 
utifrån en kontextbaserad försam-
lingsinstruktion. Samtidigt kan det 
här exemplet från Luleå stift pro-

blematisera generaliseringar, om de 
görs utifrån resultat av andra studier 
– många genomförda i storstadsför-
samlingar eller i ”tätortstäta” stift. 
Till exempel när ”traditionell diako-
ni som ofta består av syföreningar 
och hembesöksgrupper” kan se ut 
att ställas mot uppsökande verksam-
het där behoven finns ”i första hand”. 
Implicit framställs ibland verksam-
heterna som varandras motsatser. 
(Hollmer 2018, s. 7)

I intervjun nedan tecknar en diakon 
och två assistenter i två mindre för-
samlingar (ett pastorat) i Luleå stifts 
inland den kanske skarpaste bilden i 
kartläggningen av hur en ”aktiv pri-
oritering” av diakonala verksamhe-
ter kan göras med periferiperspektiv. 
Den belyser en lyhördhet för diakon-
ins sammanhang som är nödvändig 
inför beslut om var begränsade resur-
ser ska läggas: 

– Vi lever i en glesbygdsförsamling, 
det märks i arbetet. De större byar-
na klarar sig ännu, men i de mindre 
är det svårare där det börjar vara 
enbart en-två, tre personer kvar 
plus några tyskar som köpt fritids-
hus. Det vi då gör i byarna kan vara 
det enda som trots allt händer där, 
när det sviktar med underlag för 
föreningsliv, skolan har lagt ned, 
man har ingen affär, i bästa fall en 
bensinmack som man själv har fix-
at för att få behålla. 

De har lyse och sophämtning. 
Inget mer. Då blir kyrklunchen 
 månadens happening. Man frågar 
ängsligt: ”Visst kommer du? Visst 
får vi ändå ha kvar det här?” Att det 
ser ut så måste få styra de priorite-
ringar vi gör.

Med forskarens och teologens Jonas 
Ideströms ord är ”själva närvaron av 
kyrkan i form av byggnader, praktiker 
och människor teologiskt och socialt 
signifikant”. Att kyrkan är närvaran-
de i en bygd är ett synligt tecken på 
platsens och sammanhangets värde, 
fortsätter han, och sammanfattar: 

”En sådan slutsats, i relation till för-
samlingarnas begränsade tillgång-
ar, innebär förstås en stor utmaning 

för Svenska kyrkan och de beslut 
som fattas vad gäller förutsättning-
ar för kyrkans närvaro.” (Ideström 
2015, s.160) 

Vad som generaliserat skulle kun-
na betecknas ”traditionell diakoni” 
(Hollmer 2018, s. 7), ”okvalificerade 
uppgifter” (Engel 2017, s. 26) och 
slentrianmässigt arbete med gemen-
skapsfrämjande, ”enkel” diakonal 
verksamhet, är i själva verket de 
teologiskt reflekterade handlingar 
som prioriterats där den största ut-
sattheten finns. Därmed inte sagt att 
diakonen ska vara överallt och utföra 
alla gemenskapsfrämjande insatser. 
Det aktuella pastoratet i Luleå stift 
bedriver ett aktivt arbete, med dia-
konen som strategisk ledare för att 
möta, engagera, inspirera och behålla 
ideella medarbetare.

När utsatthet i periferi och margi-
nal är en belägenhet för hela orten, 
snarare än den enskilda individen, får 
andra överväganden göras i försam-
lingsverksamheten. Det illustrerar 
också svårigheten med att söka ge-
nerella svar på vad diakoni i utsatthet 
innebär. Resultaten från Luleå stift 
stämmer väl överens med en av slut-
satserna i en tidigare kartläggning i 
Härnösands stift: 

”Församlingens diakonala uppdrag 
har olika förutsättning i staden och 
på landet. I staden är församlingens 
diakoni en del av samhället där man 
stöttar människor i utanförskap. På 
landsbygden [är] församlingens dia-
konala uppdrag att verka för byg-
dens överlevnad tillsammans med 
andra organisationer och förening-
ar.” (Sohlberg 2014)

Att kartlägga diakonala verk-
samheter: erfarenheter av en 
stiftsinventering
En stiftsövergripande inventering 
eller kartläggning av diakonala 
verksamheter i 56 församlingar får 
göras utifrån andra förutsättningar 
än en lokal församlingsinventering. 
Det man förlorar i djup och lokal-
kännedom kan vinnas i bredd och 
översikt – men enbart kvantitativa 
svar om diakonal verksamhet är »
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otillräckliga. Därför komplettera-
des enkätundersökningen (med 
svarsfrekvens 86 %) med intervjuer, 
med målet att både fördjupa och 
kvalitetssäkra svaren. Här inhäm-
tades också förslag till hur diakonal 
utveckling kan stärkas och främjas i 
stiftet (se faktaruta). 

Stiftsfullmäktige uttalar efter re-
dovisning av kartläggningens resul-
tat en strävan mot tydligare ledning, 
styrning och uppföljning av försam-
lingarnas diakonala verksamheter. 
Också andra studier har pekat på 
problemen med otydlighet i styrning 
och organisering av diakonalt arbete 
(Engel & Christiansson 2017, s. 28, 34 
m.fl.). Det finns dessutom en obalans 
mellan exempelvis diakoni och guds-
tjänstutövning i fråga om detaljregle-
ring och uppföljning. (Edgardh 2019, 
s. 169, m.fl.)

För att knyta samman diskussionen 
kring perspektivbilderna ovan, som 
förts med utgångspunkt i diakoni-
triangeln, med en reflektion om tri-
angelns kärna och själva syftet med 
diakonal verksamhet, tar vi vår ut-
gångspunkt i kyrkoordningens inle-
dande texter och den grundläggande 
uppgiften.

Kyrkoordningen anger inte i detalj 
hur församlingen ska utöva diakoni 

som del av den grundläggande upp-
giften. Det som sägs i avdelningar 
och kommentarer är emellertid tyd-
ligt handlingsorienterat. I kartlägg-
ningen har vi ju också inventerat dia-
konala verksamheter.

Med de önskemål som framförs 
om förstärkt ledning, styrning, upp-
följning och statistikinhämtning för 
att tydliggöra det diakonala upp-
draget, följer samtidigt en risk att 
en sådan tonvikt på handlingar och 
verksamheter ytterligare förstärks. 
Det som kan räknas, mätas och vä-
gas är lättare att synliggöra, precis 
som kartläggningen visat. Men på 
samma sätt som utsatthet är svår 
att mäta, är ”verksamheter” som 
förmedlar närvaro, öppenhet och 
hopp en svårfångad dimension av 
diakoni. 

De slutsatser som här har dis-
kuterats, sammanfattat i bilden av 
den levande blomman, visar också 
på behovet av balans: att diakonala 
verksamheter för omsorg och ge-
menskap hör nära samman med 
insatser för förändring och problem-
lösning. Helheten är nödvändig; 
något som ger skäl att återvända 
till kyrkoordningens syftesparagraf. 
Den som säger att all församlingens 
verksamhet – som del av den grund-

läggande uppgiften (singularis) att 
fira gudstjänst, bedriva undervis-
ning samt utöva diakoni och mission 
– sker för att: 

”… människor ska komma till tro 
på Kristus och leva i tro, en kristen 
gemenskap skapas och fördjupas, 
Guds rike utbredas och skapelsen 
återupprättas.” (KO 2019, inled-
ning till andra avdelningen)

Här talas utifrån ett sådant helhets-
perspektiv; från vilket all försam-
lingens verksamhet oavsett fokus 
(omsorg och gemenskap, förändring 
och problemlösning) har sitt utflöde. 
Kanske bör det syftet, i KO liksom i 
församlingens andra styrdokument, 
placeras främst – och den grundläg-
gande uppgiften med sina delar och 
verksamheter följa av det? När syftet 
blir tydligt syns också målet klarare, 
liksom de verksamheter som vi öns-
kar ska leda dit.
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Kartläggningen genomfördes i Luleå stift under tre månader hösten 2018 och våren 2019 i två delar:

– Enkätundersökning till stiftets 56 församlingar (48 svar) med frågor om diakonipastoral, strategiskt arbete 
och diakonala verksamheter i olika åldersgrupper.

– Intervjuer i 11 församlingar med frågor om diakonal utveckling, komplettering respektive kvalitetssäkring 
av intervjuer.


