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Sammanfattning 
 
I den här studien intervjuas 13 diakoner i Svenska kyrkan om profetisk diakoni och vad 

de behöver för att utföra den. Syftet med studien är att undersöka diakoners syn på 

profetisk diakoni och dess dilemman, kostnader och utmaningar.  

Slutsatsen är att diakonerna är mycket positivt inställda till profetisk diakoni, men de har 

sällan tid att ägna sig åt den – kyrkans struktur och ledarskap komplicerar arbetet. 

Dessutom upplever diakonerna att deras vigningslöften om att arbeta profetiskt kan vara 

mycket tunga att bära och svåra att leva efter, vilket kan utlösa moralisk stress.  

Diakonerna vill att diakonrollen uppgraderas och ges större frihet, samt att kyrkans 

ledare gå före och visar vägen. 

 

Nyckelord: Profetisk diakoni, visselblåsning, moralisk stress, vigningslöften. 
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Förord 

När detta förord skrivs är det första maj och medan Svenskarnas parti demonstrerar i 

Jönköping ringer kyrkklockorna i staden för att varna för ”fara”. Prästen Fredrik Hollertz 

förklarar för Dagens Nyheters reporter att Svenska kyrkan vill ”döva deras slagord” och 

varna befolkningen för det som hotar ”det öppna samhället”. (Näs, 2014) Dessutom hade 

kyrkan tidigare på dagen en gudstjänst för medmänsklighet, kärlek och alla människors 

lika värde utomhus i staden med närmre 1 200 personer. Genomslaget i media är totalt. 

Profetisk diakoni i sin ädlaste form kan man tänka. Men min studie visar att på de orter 

som informanterna verkar finns inte alltid det stödet som Jönköpingsklockorna vittnar 

om. Tvärtom. 

Redan i Gamla testamentet träder profeterna in i den kristna traditionen. De har inga 

lättsamma budskap; uteslutande handlar det om att blåsa i pipan när samhälle och 

religiösa institutioner handlar orättfärdigt eller underlåter att göra det de borde. 

Diakonerna i Svenska kyrkan står i denna tradition och mina intervjuer visar att diakoner 

hämtar såväl kraft som inspiration från profeterna bibelns berättelser och de känner igen 

sig i den klassiska profetens ångest; ibland missförstådd, ofta ensam, alltid kallad. 

Till syvende och sist handlar profetisk diakoni och dess visselblåsning ytterst om 

demokrati. De visselblåsande diakonerna agerar också efter kyrkans budskap – trots detta 

möter de ibland kanske det allra största motståndet inifrån kyrkan av kollegor och chefer. 

Paradoxen kunde inte varit större; att lova att alltid stå på den förtrycktes sida har sitt 

pris. Därför krävs det mod för den som väljer att agera. 

Jag vill tacka alla diakoner som valt att ställa upp och berätta om sina övertygelser, löften 

och ibland utsatthet. Jag vill också tacka min handlare Morten Nørholm för förståelse och 

handledning. 

Uppsala den 1 maj 2014 

Erik Lundström 
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1. Inledning	  

Den här uppsatsen tar sin utgångspunkt i begreppet visselblåsning, detta många gånger 

dramatiska, att larma när något inte är som det bör. (Hedin, Månsson, & Tikkanen, 2008) 

Spelplatsen för studien är Svenska kyrkan och aktörerna är dess diakoner som lovat såväl 

Gud som kyrka att stå på de ”förtrycktas” sida, vilket man kan tolka som att de indirekt 

tackat ja till att vara ”visselblåsare” – något som bland annat kräver civilkurage. 

(Thylefors, 1999:17) Ninni Smedberg menar att om Svenska kyrkan vill ha en roll att 

spela i människors liv i dag, måste det diakonala uppdraget ha rum för både ”politisk 

kompetens” och ”profetisk uppfordran”. (Smedberg, 2009:60) Det verkar också finnas en 

”överraskande samstämmighet” vad gäller vilka förväntningar som riktas mot Svenska 

kyrkan där äldre och yngre, församlingskärna och kyrkofrämmande är ”överens” om 

vilken väg Svenska kyrkan ska gå; diakoni och sociala insatser bör prioriteras framför 

gudstjänstliv och evangelisation. (Gustafsson & Pettersson, 2000a:106)  

Men forskningen (Miceli & Near, 1992, Hirschman, 1970, Lennéer Axelson & 

Thylefors, 2005, Ekeland, 2006 & Jordan, 2013) säger att livet som profet och 

visselblåsare är allt annat än enkelt. Om man på riktigt ska följa det man lovat i sina 

vigningslöften verkar diakoniuppdraget alltid vara förenat med en konflikt; att agera eller 

inte, att säga ifrån eller vara tyst – och därmed också en risk att möta motstånd. Den här 

uppsatsen låter tretton diakoner i Svenska kyrkan komma till tals om sin syn på detta 

dilemma och hur de hanterar det från gång till annan. Jag undersöker även hur de mår 

och vad de önskar sig av sina chefer och sin kyrka i förhållande till dilemmat. 

2. Bakgrund	  

Traditionen som Svenska kyrkans diakoner står i, är genom åren kantad av 

visselblåsande barmhärtighet; redan i Gamla testamentet står det tidigt klart att de svaga 

skulle skyddas och att profeterna larmade när samhället var på fel väg i relation till de 

svaga. Profeten Malakis budskap riktade sig bland annat till ”alla som förtrycker 

daglönare, änkor och faderlösa och som förfördelar invandrare”, Malaki kapitel 4 vers 3. 

I bibeln beskrivs ofta dessa profeter som ensamma och att de brottades med sitt 

samhällsuppdrag att larma när det inte stod rätt till. Man kan tänka sig att dessa profeter 
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inte var helt populära hos dem de kritiserade. Ofta var budskapet rakt och ”sanningarna” 

levererades utan större omskrivning. Också Jesus, kyrkans huvud, är väl en av de största 

visselblåsarna genom historien; han ryggade inte för att tillrättavisa makten och stå upp 

för de förtryckta. Många av diakonins texter faller just tillbaka på hans exempel. 

2.1 Att	  försvara	  människors	  rätt	  och	  stå	  på	  de	  förtrycktas	  sida	  	  

När Svenska kyrkan flera tusen år senare viger sina diakoner, påminner löftena som 

diakonerna avger och som kyrkan utformat, om profeternas uppgifter i gamla tider. Ur 

Kyrkohandboken hämtas diakonvigningens inledningsord:  

”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.”  

(Den svenska kyrkohandboken, 1987) 

Med 1987 års kyrkohandbok infördes parallella vigningsordningar för präst och diakon. 

Genom 1999 års kyrkoordning blev diakonens uppdrag också kyrkorättsligt reglerat från 

den 1 januari år 2000. Kyrkoordningen talar om diakonens kallelse att ”ingripa” och 

”inspirera” andra att ta ansvar: 

”Diakonen är genom sin gärning ett barmhärtighetens tecken i både 

församlingen och samhället. Diakonen har ett ansvar att göra kärlekens 

gärningar, särskilt mot utsatta människor. Uppgifterna varierar 

beroende på de lokala sociala behoven och församlingarnas strukturer 

och diakonala prioriteringar…. Varhelst det finns mänsklig nöd är det 

diakonens kallelse att ingripa och inspirera andra att ta ansvar.”  

(Kyrkoordning för Svenska kyrkan, inledningen till sjunde avdelningen) 

I kyrkoordningen framkommer klart att Svenska kyrkan utan diakoni inte fullt ut kan 

vara kyrka. Detta ”ofrånkomliga uppdrag” ska framför allt realiseras genom insatser 
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riktade till människor som befinner sig i en ”särskilt utsatt livssituation”. (Engel, 

2006:19) Många beskriver vidare att diakonins uppdrag just är att ”vara i nöden” och 

”protestera” mot orsakerna till nöden. (Hallonsten, 1995:181) 

Med kyrkoordningen har diakonins roll inom den svenska kyrkoorganisationen 

förstärkts. (Edqvist, 2000:146). Diakonatet har som sagt blivit kyrkorättsligt reglerat som 

en av kyrkans tre vigningstjänster, vilket innebär att uppdraget regleras av 

kyrkoordningens bestämmelser som i sin tur bland annat innebär att det finns 

övergripande ”bestämmelser” om vem som kan vigas till ett uppdrag inom kyrkans 

vigningstjänst (25 kap.2§, kap.30-32). Endast den som är behörig att utöva uppdraget 

som diakon får vara anställd som diakon (34 kap.8§), domkapitlet ska yttra sig över 

behöriga sökande till en befattning som diakon (34 kap.14§), och grunderna för 

obehörighetsförklaring är desamma som för biskop och präst. (Engel, 2006:19) 

Men uppgraderingen av diakonatet till vigningstjänst till trots menar Charlotte Engel 

(2006:252) att strategin på nationell nivå att motverka diakoners interna marginalisering 

genom att integrera diakonatet i vigningstjänsten och att specificera uppdraget som att 

företräda och synliggöra de sämst ställda – är ”tandlös”. 

Man kan ana att de problem profeterna i Gamla testamentet mötte kvarstår; den som 

larmar tar alltid en risk att inte vara människor till lags, och såsom profeterna gick mot 

strömmen mot såväl religiösa ledare som samhälle kan dagens diakoner möta ett liknade 

motstånd. Riksdagsledamoten Christer Winbäck (FP), som motionerat flitigt i frågan om 

visselblåsare1, har i media kallat dem ”dagens profeter”, vilka samhället måste skydda. 

(Lundström, 2010) 

2.2 ”Kosta	  vad	  det	  kosta	  vill"	  

Inger Bengtzon (1984) slår i sin artikel fast att diakonin ständigt måste utmana 

kyrkornas; ”fastlåsta, fastfrusna, statiska och självcentrerade strukturer” för att förvandla 

dem till; ”brukbara, levande instrument för kyrkans uppgift av helande, uppbyggande, 

och delande med varandra”. Bengtzon menar att diakonin inte kan begränsas till 

institutionella former; den måste ”genombryta de redan etablerade strukturerna och 

                                                
1 Definitionen av visselblåsare finns under punkten 2.6.3.  



 

10 

 

gränsdragningarna i den institutionella kyrkan” och vara handlande, helande och 

uppbyggande i världen; ”vi har lärt oss att profetism är ett budskap som måste föras fram, 

kosta vad det kosta vill”. Bengtzon menar att profetens budskap är obekvämt eftersom 

det måste ”avslöja och gå emot alla de situationer och förhållanden där människor 

våldförts eller våldför sig på Guds skapelse”. Profetens kallelse är att vara ”salt”. Hon 

menar att kyrkans diakonia är, och skall, och måste, vara profetisk – det vill säga; 

”framsynt, förutsägande, handlingskraftig, orädd – salt och ljus till världen”. (Bengtzon, 

1984:4) 

2.3 Diakoni	  för	  utsatta	  –	  kyrkans	  trovärdighet	  

På samma sätt kopplar Claes-Bertil Ytterberg (1998:122) den sociala diakonin till 

kyrkans trovärdighet; när sociala nätverk brister och människor far illa i församlingarna 

kan kyrkan inte ”gå förbi”2. Han menar att den tro kyrkan företräder inte ger något val; 

kyrkan måste gå in i den diakonala utmaningen. På det lokala planet kommer kyrkans 

relevans och trovärdighet att vara förknippad med denna påtvingade diakonala situation. 

Kristina Björklund, Christina Sandahl och Håkan Stenow (2004:51) beskriver Svenska 

kyrkan som en ”rädd” och ”nostalgisk” kyrka som inte utgår från ”verkligheten” eller 

antar utmaningar från omgivande kontext. Kyrkans trovärdighet hotas av ”otidsenliga”, 

”traditionella” diakonala verksamheter som ger ”fel signaler” till omvärlden. 

Trovärdigheten kan dock ”återerövras” genom; ett paradigmskifte från den nuvarande 

kyrkan till ”framtidens” kyrka som präglas av kreativitet, förväntningar och tjänande, en 

kyrka som till skillnad från dagens kyrka utgår från gatans verklighet och den utsatthet 

som möter där.  

Engel (2006:240) konstaterar att kyrkans trovärdighet relaterar till i vilken mån 

församlingarnas diakonala verksamheter kan sägas vara i överensstämmelse med de 

förväntningar allmänheten riktar mot kyrkan. Men om ett diakonalt arbete – som svarar 

mot såväl den nationella kyrkans självförståelse och som en kyrkotillhörig allmänhets 

förväntningar – inte utförs i praktiken, kan Svenska kyrkans trovärdighet komma att 

                                                
2 Ytterberg syftar troligtvis på bibelberättelsen om den barmhärtige samariten i Lukas 10:25-37 där Jesus 

berättar en präst som passerar en överfallen man utan att hjälpa honom. 
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påverkas i negativ riktning. Församlingars svårigheter eller ovilja att realisera ett 

diakonalt arbete riktat till särskilt utsatta och/eller marginaliserade grupper kan vara till 

skada för kyrkans trovärdighet. Engel ser kyrkans diakonala arbete som en garant eller 

symbol för alla människors (även de mest utsattas) lika värde vilket skulle kunna utgöra 

ett av de sätt på vilka kyrkligt distanserade svenskar förklarar sitt medlemskap. (Engel, 

2006:239) 

2.4 Biskoparna:	  ”Diakonerna	  har	  en	  skyldighet	  att	  protestera!”	  

I samband med 2014 års Biskopsmöte, kyrkans officiella organ för samråd mellan 

Svenska kyrkans biskopar, belystes på ett särskilt sätt diakoner och prästers kallelse och 

uppdrag i kyrkan. Biskoparna (Biskopsmötet, 2014:36) slår fast att det i 

församlingsuppdraget finns en;  

”… profetisk dimension som innebär att ge röst och livsutrymme åt de 

utsatta”. 

De ser att i det profetiska uppdraget ingår att ”analysera sociala och politiska skeenden”, 

samt själv vara en ”förändringsaktör” och ”opinionsbildare”. Biskoparna betonar 

diakonens roll i att ta ett särskilt ansvar för att den profetiska diakonin och ser också att 

diakonen därmed blir församlingens röstbärare som omsätter evangeliet i handling 

genom att ge röst åt dem som inte hörs, försvara utsatta och stödja dem som behöver 

livskraft. Biskoparna slår också fast att diakonens uppdrag som röstbärare innebär en 

”skyldighet” att protestera när ”människovärdet kränks” och när människor inte 

behandlas på ett ”värdigt sätt”. I biskoparnas brev betonas även att diakonen ska 

uppmärksamma strukturer i samhället som ”leder till allvarliga problem för enskilda eller 

grupper”. Kyrkans högsta ledare föreslår också att diakonerna ska delta i offentliga 

debatter och föra samtal med samhällsföreträdare. Biskoparna menar att diakonen ska 

bistå människor i kontakt med exempelvis myndigheter, men också utrusta människor 

och ge dem kraft att förändra sin situation och ta ansvar för sitt eget liv. (ibid) 

2.5 Ord	  som	  leder	  till	  handling	  och	  samhällsanalys	  

År 2000 gav Nämnden för kyrkolivets utveckling ut skriften ”Svenska kyrkan och 

uppgiften. Diakoni.”. I den konstateras att diakonens ”inlemmande” i en vigningstjänst 
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inom Svenska kyrkan är ett sätt att ”synliggöra” diakoni inom kyrkan. Det är inte enbart 

det predikade ordet som lever där; utan också ”ord som leder till handling”. (Svenska 

kyrkan och uppgiften. Diakoni, 2000:21) Svenska kyrkan betonar även samhällsanalysen 

som ett redskap i arbetet med att förändra samhällsstrukturer: 

”Diakoni är politik i den meningen att Svenska kyrkan, tvärs över alla 

partigränser, vill synliggöra strukturella orättvisor som drabbar 

människor p.g.a. kön, klass, bostadsort eller etnisk tillhörighet.”  

(Svenska kyrkan och uppgiften. Diakoni., 2000:8) 

Man slår även fast att det är en del av kyrkans ”profetiska kallelse”, kallelsen att ”ge röst 

åt dem som inte själva förmår göra sin röst hörd”. (Svenska kyrkan och uppgiften. 

Diakoni., 2000:8) Här antyds också att församlingen har ett ansvar att ge diakonen en 

plattform: 

”Vilken plattform ger församlingen till diakonen för att denne skall 

kunna uppfylla sina vigningslöften? Löftet som säger att man som diakon 

har ett uppdrag att vara en röst för människor i utsatthet, inte enbart i 

samhället utan också inom kyrkan själv.” 

(Svenska kyrkan och uppgiften. Diakoni., 2000:31) 

På grund av avsaknad av plattform och eftersom att församlingarna ofta saknar såväl 

målsättningar och klara definitioner av vad det diakonala arbetet ska vara (som linjer för 

metoder och tillvägagångssätt) får enskilda diakoners erfarenheter och värderingar 

avgörande betydelse för arbetets utformning. (Stål & Dag, 1998) 

2.6 Centrala	  begrepp	  

2.6.1 Profetisk	  diakoni	  

Smedberg (2009:60) definierar profetisk diakoni som en ”trohet gentemot löftet om allas 

värde som skapade och okränkbara”. Hon menar därför att det profetiska uppdraget inom 

kyrkans diakoni innebär att ”avslöja orättvisor och kämpa för att försvara rättvisan”. 

Smedberg ser att det diakonala uppdraget är ett ”ansvar att bryta tystnaden där orättvisor 

och övergrepp sker”. Jag väljer i denna uppsats att se profetisk diakoni i ett vidare 
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perspektiv; 1) handlingen – allt från att skriva en insändare i tidningen och att följa med 

någon till socialtjänsten 2) analysen – att på ett strukturellt plan se potentiella faror som 

kan orsaka mänskligt lidande. 

2.6.2 Vigningslöften	  	  

På 1920-talet infördes ”inställelseakter” för diakoner och diakonissor, och i 1942 års 

kyrkohandbok infördes vigningsordningar, men först i och med kyrkoordningen från år 

2000 blev diakonatet en vigningstjänst inom Svenska kyrkan; ett ”teologiskt och 

kyrkorättsligt erkänt ämbete”. (Engel, 2006:13) Det finns flera steg på vägen för att blir 

diakon i Svenska kyrkan och därmed avlägga vigningslöften; 1) den ”inre kallelsen” 

(vocatio interna) som innebär att den enskilda människan upplever sig kallad till en 

särskild tjänst i det kyrkliga ämbetet, 2) den ”yttre kallelsen” (vocatio externa) genom 

vigningen till det kyrkliga ämbetet, 3) kandidaterna till ämbetet utväljs och prövas med 

avseende på sin lämplighet (examinatio) av biskop och domkapitel. 4) Slutligen avskiljs 

de genom vigning (ordinatio) av biskop. (Biskopsbrevet, 1990)  

I Svenska kyrkan blir man således diakon genom att bli vigd av stiftets biskop i en 

särskild vigningsceremoni då diakonen avlägger sina vigningslöften (se bilaga 1) inför 

församling, biskop och Gud, löften som hänger ihop med uppdraget som diakon. 

Vigningslöftena tar bland annat upp att diakonen skall; ”försvara människors rätt” och 

”stå på de förtrycktas sida”. 

2.6.3 Visselblåsning	  

Själva begreppet ”whistleblowing” – eller ”visselblåsning” som det heter på svenska och 

som kommer vara ordet som används i den här studien – sägs ursprungligen komma från 

England där polisen blåste i sina visselpipor när de upptäckte ett brott. På så vis 

uppmärksammade de andra poliser och varnade allmänheten. (Löndahl Bechmann, 2008) 

Uttrycket kopplas också till sportens värld då domaren blåser i visselpipan när någon 

spelar ”fult”3. (Eksvärd, 2014:16) 

Marcia Miceli och Janet Near (1992:15) definierar begreppet ”visselblåsning” som när; 
                                                
3 Andra hävdar också att man kan se det genom en linjedomares ögon; när någon överträder de dragna 

gränserna så visslar domaren i pipan. 
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”… organisationsmedlemmar avslöjar illegala, omoraliska eller 

illegitima handlingar, som arbetsgivarna kontrollerar, för personer eller 

organisationer som kanske kan påverka handlandet”.  

(Miceli & Near, 1992:15)  

Transparency International definierar visselblåsning på följande sätt:  

“Att lämna ut information om upplevda missgärningar eller risk för 

missgärningar i en organisation, till personer eller enheter som tros 

kunna åstadkomma åtgärder”.  

(Larsson, 2012:14)  

Det kan också handla om att avslöja ”oetiska och illegitima förhållanden”. (Larsson, 

2012:13) David Banisar (2009:3) talar om visselblåsning som; ”en handling att tala fritt”, 

”ett antikorruptionsverktyg” och ”en internstyrning”, samt ”en dispytmekanism”. 

Peter Jubb (1999:78) ser sex element i visselblåsning; 1) en handling som avslöjar den 

”skadliga” nyheten, 2) en visselblåsaragent, 3) ett avslöjande ämne; vissa (potentiella) 

missgärningar; 4) en organisation som hålls ansvarig, 5) en avslöjande mottagare, samt 6) 

ett resultat; avslöjandet blir offentlig. 

Till vardags sätts begreppet ”visselblåsning” ofta ihop med när någon larmar om att 

något inte står rätt till. Det är så jag kommer att använda begreppet i studien i relation till 

diakoner och deras verksamhet. Med ”visselblåsning” avser jag således både när 

diakoner larmar inomkyrkligt i den egna verksamheten och när diakonerna blåser i pipan 

för saker de möter i samhället i övrigt som de inte anser är rättfärdigt – som deras löften 

påbjuder. 
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3. Litteraturöversikt	  

3.1 Tidigare	  forskning	  

3.1.1 Visselblåsning	  

En av pionjärerna på området visselblåsning är Albert Hirschman som på 1970-talet 

diskuterade olika handlingsalternativ när man som anställd observerar fel och brister i 

den egna organisationens verksamhet. Han kallar protest och kritik för ”voice” – att ge 

röst åt sitt missnöje, och ställde detta mot andra handlingsalternativ; ”exit”, att lämna 

organisationen, eller ”loyalty” – att stillatigande och lojalt arbeta vidare. (Hirschman, 

1970) I diakonernas uppdrag ingår såväl voice som loyalty. 

Visselblåsande har i huvudsak studerats som en del av andra problemfält som exempelvis 

konflikter inom människovårdande organisationer, mobbning på arbetsplatser och 

grupprocesser (Lennéer Axelson & Thylefors, 2005, Ekeland, 2006 & Jordan, 2013). 

James Jasper (1997:142) talar om visselblåsare som ”ethical resisters”, etiska 

motståndspersoner, som med risk för vedergällning vågar stå upp mot överlägsna krafter 

och protestera mot rådande system. Av dessa motståndsmän fordras stark moralisk 

övertygelse; att våga agera i linje med just sin övertygelse och det man tror på. För 

visselblåsning kan uppfattas som förräderi, någonting dåligt som bör ”sanktioneras”. 

(Erlingsson, 2006; Amnå et al., 2013) En tanke som skulle kunna appliceras på profetisk 

diakoni är att minskad benägenhet och rädsla hos tjänstemän att agera visselblåsare anses 

öka korruptionsriskerna (Erlingsson & Linde, 2011:12). Om den profetiska diakonin 

minskar, ökar samhällskorruptionen?  

3.1.1.1 Visselblåsaren	  riskerar	  att	  bli	  syndabock	  

Ingela Thylefors konstaterar att visselblåsare är en av de grupper som riskerar att bli 

syndabockar eftersom att det ofta är människor med stort ”civilkurage” och därför löper 

de risk att hamna på kollisionskurs med omgivningen när de påpekar oegentligheter och 

missförhållanden. (Thylefors, 1999:117) Thylefors ser dock att det finns en risk att om 

motparten är feg – och dessutom har ett maktövertag – används detta övertag för att 

oskadliggöra ”hotet” från den som blåser i pipan. Undanröjandet sker bland annat genom 
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”falska anklagelser”, ”utfrysning” och ”trakasserier”. Men när visselblåsare möter 

”mogna” motparter kan det leda till ”kloka” uppgörelser eller förändringar; den 

”olydige” kan få stöd utifrån eller inifrån arbetsplatsen så att det blir en förskjutning av 

maktbalansen. (ibid) Och just denna förskjutning av maktbalans kan man tänka är vad 

som sker när diakonen står upp för svaga människor i samhället. Den svage blir stark 

tillsammans med diakonen. 

3.1.1.2 Kön	  kan	  avgöra	  visselblåsningens	  repressalier	  

Ulla-Carin Hedin, Sven-Axel Månsson & Ronny Tikkanen (2008) som forskat om kritik 

och visselblåsning i offentliga organisationer ser att ålder och yrkeserfarenhet spelar roll 

för om någon vågar slå larm. Kön spelar ingen roll när det gäller beslutet att gå ut med 

kritik, men kön påverkar kritikerna och visselprocesserna på ett annat sätt; 

könsrelationerna på arbetsplatserna spelar en viss roll. Deras forskning visar att kvinnliga 

yrkesutövare i traditionellt patriarkala yrkeskulturer har en speciellt utsatt arbetssituation; 

deras arbetssätt och prestationer blir ständigt granskade. Kvinnorna verkar accepteras så 

länge som de tyst och lojalt anpassar sig till gällande regler, men när de vill göra 

förändringar som avviker från manliga värderingar upphör toleransen. När de går ut med 

kritik blir deras situation än mer vansklig. Kritiken kan utlösa häftiga reaktioner och 

repressalier både från manliga och kvinnliga kollegor och överordnade chefer i 

organisationen. (Hedin, Månsson & Tikkanen, 2008:192)  

De såg även att de repressalier och anklagelser som riktas mot kvinnor respektive män 

varierade beroende på kön; kvinnornas svårigheter att sköta jobbet på ett bra sätt 

betonades, samt deras bristande kunnande, duglighet och kompetens. När det gäller 

männen handlade anklagelserna mer om moraliska svagheter som normbrott, 

oansvarighet och illojalitet. (ibid) 

3.1.1.3 Anställningsvillkor	  påverkar	  tonläget	  

Aronsson & Gustafsson (1999:202) har studerat hur arbetsmarknadsförhållanden och 

individuella anställningsvillkor påverkar möjligheterna att framföra kritiska synpunkter 

hos arbetsgivaren; alltså att vara en visselblåsare. De ser att tystnaden är en kombination 

av interna och externa förhållanden; låg position i organisationen och hotad ställning på 

arbetsmarknaden gör medarbetarna tystare. Men också faktorer som individualiserat 



 

17 

 

arbete lägger effektivt locket på en öppen ”kritisk” diskussion på arbetet. (Aronsson & 

Gustafsson, 1999:205) Tystnaden på arbetsplatserna har ökat på senare år. Det finns 

också en rädsla att ta upp de missförhållanden som förekommer och blåsa i pipan på sin 

arbetsplats (Brink et al. 2007). Å M Johansson menar att tystnadskulturen inom Svenska 

kyrkan skapar problem. (Johansson, 2010) Han ser fyra anledningar till tystnaden; 1) 

personalens känslomässiga band till arbetet och uppdraget, 2) att arbetet är starkt kopplat 

till både individens och organisationens självbild och existentiella motivationsgrund, 3) 

den professionella tystnadskulturen flyttar in i den egna organisationen, samt att 4) 

organisationen präglas av en stark lojalitet; man undviker att ta upp frågeställningar som 

antas vara obekväma för någon i ”familjen”. (ibid) 

Jessica Mesmer-Magnus och Chockalingam Viswesvaran menar att om en kritiker väljer 

att förmedla kritiken externt är det mer känsligt och ger starkare reaktioner från 

omgivningen än om den bara framförs internt. (Mesmer-Magnus & Viswesvaran, 

2005:288)  

3.1.1.4 Tystnadens	  förvaltning	  

Lundquist (2001:13) talar om ”tystnadens förvaltning”, där tystnaden vanligtvis är en 

effekt av att människor inte vågar säga ifrån trots att de ibland borde göra det. Genom 

”ämbetsmännens” närvaro och uppmärksamhet kan på det sättet många fel undvikas; att 

säga ifrån bör vara något naturligt i den offentliga verksamheten. Men det är inte 

självklart för alla ämbetsmän att säga ifrån även om de känner till att oegentligheter 

begåtts. Detta kan jämföras med den tystnadskultur inom Svenska kyrkan som Johansson 

beskriver (Johansson, 2010). 

Jag har modifierat Lundquists två modeller; ”tjänstemannens hänsyn” och 

”tjänstemannens reaktionsmönster”, så att de passar för diakoner. Diakonerna ska vara 

lojala mot överordnade (som kan vara politiker eller kyrkoherdar), lyda Gud genom sina 

avlagda diakonlöften och ta hänsyn till de svaga och förtryckta (se figur 1, bilaga 2). Den 

andra modellen (se figur 2, bilaga 2) handlar om de olika typer av åtgärder diakonen kan 

vidta när denne vill säga ifrån. Av figur 2 framgår att om situationen uppfattas som 

”oetisk” bör diakonen väcka, vägra eller blåsa, vilket kan sägas harmoniserar med 

vigningslöftena. 
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Lundquist (2010) talar även om en ”utstötningstrappa” för visselblåsare med 21 steg som 

börjar med; tyst ogillande, tillrättavisning, försämrad löneutveckling, försämrad karriär 

och försämrade arbetsutgifter och går vidare med; undvikande, utfrysning, mobbning, 

hot, varning, disciplinpåföljd, skadestånd, straff, omplacering och uppsägning, samt 

slutar med avsked, svårigheter att få nytt jobb, familjeproblem, mediabevakning, 

psykosomatiska problem och självmord. (se bilaga 3, figur 3.) 

3.1.2 Profetisk	  diakoni	  

Ninni Smedbergs definition (Smedberg, 2009:60) av att vara ”profetisk” handlar om 

förmågan att kunna;  

”… samla sina hittills införskaffade kunskaper och erfarenheter för att 

kunna se ett framtida perspektiv. Det är en del av att ha en profetisk roll: 

att läsa av, att lyssna in vad signaler runt omkring oss handlar om och 

att tolka den värld vi lever i – och att sedan se detta i relation till det 

förbund som Gud en gång instiftat genom Jesus.”. 

 (Smedberg, 2009:60)  

Smedberg (2009:59) poängterar att den diakon som företräder människor som befinner 

sig i utsatta livssituationer tar ställning mot maktlöshet; en diakon utövar alltså en del av 

församlingens makt – en makt som pekar tillbaka på Jesu exempel. Smedberg lägger 

också fram tesen att en ”intern inomkyrklig obalans i maktstrukturen” kan göra det 

komplicerat att arbeta med en ”extern maktlöshet”. Här ser hon risken att ”otydlighet” 

mellan vigningstjänstens olika uppdrag kan ”hämma dynamiken” och gör det diakonala 

fältet ”svårarbetat”: 

”Politisk diakoni handlar om att påtala orättvisor var de än begås. Detta 

kan uppfattas som hotfullt, också inom en församling.” 

(Smedberg, 2009:59) 

I ett dokument från ett möte inom Lutherska Världsförbundet i Johannesburg 2002 om 

profetisk diakoni skriver Kjell Nordstokke om hur diakonin har växt ur sin tidigare anda 

av ”undergivenhet och ödmjukt tjänande”, och att begreppet rent bibliskt inbegriper en 
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auktoritet som kommer av att vara ”sänd” – ytterst av Gud. (Nordstokke, 2009:81) Han 

skriver att profetisk diakoni: 

”… handlar om den inneboende karaktären av diakoni som bekräftar att 

den profetiska uppgiften ingår i det mandat och den auktoritet som Gud 

har gett kyrkan och dess diakoni. I biblisk tradition uppträder diakonin 

som ett svar på gudomlig uppenbarelse och ett gudagivet mandat givet åt 

profeten.”  

(Nordstokke, 2009:81)  

Nordstokke (2002:65) menar även att diakonen genom sin vigning har ett uppdrag och ett 

mandat som församlingens diakonala inspiratör och ledare att vara en kritisk instans, inte 

enbart i samhället – utan även gentemot en alltför självupptagen kyrka. 

Tiit Pädam konstaterar i sin forskning om diakonvigning i Europa att diakonatet avslöjar 

att kyrkorna alltför ofta fokuserar på sin egen existens i stället för sin kallelse att tjäna. 

Diakonatets kallelse och profetiska roll ställer till problem för kyrkorna eftersom de inte 

passar in i de traditionella mönstren för kyrkornas verksamhet; diakonerna kallas för att 

vara en profetisk röst för de röstlösa och att ta hand om dem som behöver. (Pädam, 

2011:384)  

3.1.2.1 Den	  profetiska	  diakonins	  förutsättningar	  

Smedberg (2009:60) ser fyra viktiga delar i det diakonala arbetet om kyrkan vill kunna 

påtala orättvisor; 1) För det första måste det finnas ett ”utrymme” inom församlingen där 

man utifrån enskilda möten med utsatthet kan lyfta perspektivet till en övergripande 

samhällsnivå. Här kan man tänka att diakonprofessionen är utbildad för att såväl möte 

den enskilde som att analysera samhällsproblemet på ett större plan. 2) För det andra 

krävs det samspel mellan olika delar av församlingens verksamhet och aspekter av dess 

grundläggande uppgift för att konsekvent hålla samman det nåderika uppdraget och den 

uppfordrande analysen. 3) För det tredje kan inte det diakonala uppdraget präglas av 

”rädsla och återhållsamhet”. Om så sker tar inte kyrkan de människor eller sammanhang 

som plågas av nöd på allvar. 4) För det fjärde behöver det att församlingen är trovärdig i 

sitt diakonala uppdrag och då krävs ett samförstånd omkring synen på ovanstående. 
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3.1.2.2 Profetisk	  diakoni	  som	  kritisk	  röst	  

Erik Blennberger har utvecklat en modell för kyrkans relation till den offentliga sektorn 

när det gäller socialt ansvarstagande utgår från begreppen; avantgarde/pionjär, 

komplement, alternativ, ersättning, utförare, länk, men också; ”kritiker”. (Blennberger, 

1993:43) En profetisk eller politisk roll kan konkret innebära att vara observant på 

politikens konstruktion och den offentliga sektorns insatser för olika grupper och i olika 

situationer av utsatthet. Diakonin tar då rollen som kritisk observatör, opinionsbildare 

och påtryckare. (ibid) Kyrkans diakoni bör både vara i nöden och protestera mot 

orsakerna till nöden. (Hallonsten 1995:181) Uppgiften är att uppmärksamma grupper 

eller livssituationer inför vilka den offentliga sektorns insatser är ”otillräckliga” eller att 

påvisa ”brister” i dessa insatser. (Blennberger 1999:86) 

Blennberger (1993:43) drar ett likhetstecken mellan kyrkans roll som ”kritisk röst” och 

profetisk diakoni då han menar att kritikerrollen utgår från kyrkans uppgift att 

uppmärksamma ”mänsklig utsatthet” och ”påtala brister” i den offentliga sektorns sätt att 

möta utsattheten. I många fall menar han att det handlar om ett opinionsbildande arbete 

där höga krav på politiska åtgärder riktas mot den offentliga sektorn.  

Sanna Lindström ser även opinionsbildningen som en naturlig samhällsroll för kyrkan, 

men inte enbart verbalt utan också i handling. (Lindström, 2009:79) Lindström 

understryker att värderingarna måste ”gestaltas” i långa loppet; man kan inte tala om 

något med mindre än att det som man säger omsätts i handling, det vill säga levs ut. 

(ibid) Profetisk diakoni som trovärdighetsmarkör med andra ord; att kommunicera 

värderingar utan att det följs av handling och ändå förbli trovärdig är i längden inte 

möjligt. Jag kommer att återkomma till frågan om trovärdighet i nästa kapitel. 

3.1.2.3 Ladda	  om	  symbolen	  ”diakoni”	  

Religionssociologen Charlotte Engel har i sin avhandling ”Svenska kyrkans sociala 

arbete – för vem och varför?”, studerat relationen mellan en kyrklig retorik på nationell 

nivå och diakonal praktik i lokala församlingar. Medan retoriken på nationell nivå 

beskriver Svenska kyrkans diakonala uppdrag i termer av ett radikalt socialt uppdrag som 

såväl i ord som i handling står på de i samhället mest utsatta och marginaliserade 

människornas sida, riktas församlingarnas fokus mot andra, och mer resursstarka grupper 
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i samhället. Engel (2006:247) menar att det lokala diakonala arbetet inte stämmer 

överens med den nationella nivåns ”diakoniförståelse”; det diakonala arbetet 

församlingarna de facto utför eller ser som önskvärt avviker från det diakonala uppdraget 

att företräda och rikta insatser framför allt mot människor i en särskilt utsatt eller 

marginaliserad livssituation. Engel (2006:244) menar att om den nationella 

diakoniförståelsen inte omsätts i praktiskt diakonalt arbete riskerar det att göra ”diakoni” 

till en ”symbol” som i en inomkyrklig kontext blir alltmer alienerad från sitt egentliga 

innehåll; att företräda särskilt utsatta och/eller marginaliserade grupper. Det råder alltså 

brist på resonans mellan symbolen och de attityder och känslor som den från början 

uppstod ur. Engels förslag på lösning för att för att återskapa symbolen ”diakoni” och 

dess förmåga att väcka och påverka attityder och emotioner som leder i ”önskvärd 

riktning” är helt enkelt att ”ladda om” symbolen. Först och främst på 

diakonalinstitutionerna. 

3.2 	  Teoretiska	  perspektiv	  

I analysarbetet kommer jag att använda mig av tre teorier och perspektiv; teorier om det 

religiösa fältet, teorier om moralisk stress, men även trovärdighetsperspektiv. Jag 

kommer nu i resten av det här kapitlet att redogöra för dessa teorier. 

3.2.1 Bourdieus	  teori	  om	  det	  religiösa	  fältet	  	  

Enligt den klassiska sociologen Pierre Bourdieu är välfärdsstaten sammansatt av en flera 

relativt autonoma fält; vart och ett med sin specifika logik, sina kamper om positioner 

och kapital, sina regler, som inte är direkt jämförbara med förhållandena och 

regleringsmekanismerna på andra fält. Ett fält är ett område där krafter bryts – internt, 

men också i förhållande till andra fält; aktörerna på ett fält arbetar ofta på att distansera 

sig från sina närmaste rivaler för att visa sitt eget berättigande och kanske uppnå 

monopol på sitt område (Bourdieu & Wacquant 1996:83). 

Ett fält är inte ett harmoniskt system där i mitt fall kyrkans arbete är neutrala eller 

altruistiska; ett fält kännetecknas alltid av kamp, konkurrens och intressemotsättningar. 

(Järvinen, 2004:255) 1971 skriver Bourdieu om principerna för undersökningar av det 

han kallar för det religiösa fältets ”genes” och ”struktur”. (Bourdieu, 1971) Därmed 
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vände och vred Bourdieu på arvet från den klassiska religionssociologin; Weber, 

durkheimianerna, marxismen – och gav förslag till hur man kunde ”gå vidare”. (Broady, 

2002:72) Bourdieu skisserade möjligheten att konstruera ett ”religiöst fält”, ett system av 

relationer mellan positionen som den enskilde ”agenten” träder in på; i mitt fall diakonen. 

Fältets ”interna” struktur, dess placering i förhållande till ”maktens fält” och 

förbindelserna med olika kategorier av lekmän som tar emot det religiösa budskapet – 

allt sådant konstituerar ett historiskt föränderligt ”osynligt rum” inom vilket agenterna 

har att verka och som ”styr” och ”begränsar” deras interaktion med varandra och avgör 

vilka ”strategier” som är tillgängliga för dem. (Bourdieu, 1971) 

3.2.1.1 Det	  religiösa	  kapitalet	  och	  kampen	  mot	  profeterna	  

Bourdieu menar att individerna, exempelvis prästerna, och institutioner, såsom kyrkor, är 

utrustade med ”religiöst kapital”, det vill säga sådant som; erkännande och anseende eller 

auktorisation att predika och undervisa. Inom det religiösa fältet gäller kampen sådant 

som; monopolet över den ”legitima” rätten att utöva ”religiös makt” över lekmännen, 

samt att utdela nådegåvorna, men den grundläggande motsättning som organiserar fältet 

är den som ställer kyrkan och dess prästerskap mot ”sekterna” och ”profeterna”. Detta 

passar tämligen bra i den här studien då just profetisk diakoni och dess profeter utmanar 

såväl den religiösa som sekulära makten. I denna kamp menar Bourdieu att individerna 

eller institutionerna använder sina något ojämnt fördelade innehav av religiöst kapital, 

och dessa ”kapitalinnehav” påverkar i sin tur vilka positioner aktörerna får i det religiösa 

fältet. Ett sätt att kartlägga det religiösa fältet, föreslår Bourdieu, är studier av hur en 

specifik art av tillgångar, den religiösa auktoriteten eller det religiösa kapitalet fördelas. 

(Broady, 2002:73) 

3.2.1.2 Det	  religiösa	  fältets	  doxa	  

Varje fält har, enligt Bourdieu, sin speciella ”doxa”; sina egna regler, rutiner och 

föreställningar om vad som är rätt och fel, normalt och onormalt, naturligt och onaturligt. 

(Järvinen, 2004:255) Det handlar om symboliska och kulturella trossystem med specifika 

trosföreställningar, egna värderingssystem och dominansförhållanden; ju högre grad av 

strukturering, kontroll och historia ett socialt fält har, desto starkare strid mellan å ena 
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sidan konservativa krafter och å andra sidan utmanande krafter; som ifrågasätter doxan. 

(Carlhed, 2011:284)  

Vid exempelvis en ”legitimation” sker ett upphöjande från en modest tillvaro till en 

annan av ”högre” dignitet och då kan den ”sociala magin” börja verka för den som 

klättrat. Men det innebär också att man träder in i ”doxans tysta överenskommelser”, en 

slags tacksamhetsskuld och man återgäldar ”gåvan” att bli konsekrerad genom 

tacksamhet och lojalitet som motgåva. (Carlhed 2007:36) Bourdieu slår fast att ju mer 

”konsekrerad” och invigd individen är, desto mer är den också benägen att ”konsekrera” 

och helga objekt som är skapade ”inom” doxan, vilket också innebär en tendens till 

reproducerande handlingar (Bourdieu, 1992:159). Det mest intressanta kan de 

uppfattningar vara i det religiösa systemet som är så ”självklara” att de inte ens 

”diskuteras”; det handlar om att ett fälts doxa är ”doeta ignorantia” ett uppfattnings- och 

värderingssystem som framträder som så naturligt att deltagarna inte längre kan se att 

systemet är skapat av fältet självt och att det har tillkommit genom ”ad hoc-lösningar”, 

”kompromisser” och historiska ”tillfälligheter”. (Järvinen, 2004:256)  

En huvudidé i Bourdieus fältanalyser är att doxa styrs av starka konserverande krafter; 

Bourdieu menar att metoderna genom vilka nya medlemmar utväljs och formas är sådana 

att fältet hos dem framkallar en sorts odiskutabel ”underkastelse” i förhållande till de 

grundläggande antaganden som är själva definitionen på doxa. (Bourdieu 1982:68). Ett 

fält tenderar att skapa en omedelbar och ofta omedveten accept av fältets påbud hos sina 

nya medlemmar; inte minst genom sina initieringsritualer, genom den utbildning, de 

färdigheter eller de sociala relationer som krävs för att tillträde ska beviljas. (Järvinen, 

2004:256) Doxa på kyrkans område handlar alltså enligt Bourdieus sätt att se det om 

uppfattningar och handlingsmönster som säkrat sin egen – och därmed kyrkans – 

överlevnad genom att de fått status som självklara. Traditionerna är socialt konstruerade 

kategorier som, efter att ha reproducerats om och om igen, uppnått status som doxa, 

vilket alltid hänger samman med maktutövning och de ”naturliga” uppfattningar och 

handlingsmönster som kännetecknar ett specifikt fält fungerar som ”symboliska” 

maktinstrument. (ibid) 

Bourdieu (1982:192) beskriver fenomenet ”symbolisk makt” eller ”symboliskt våld som 

de milda, osynliga formerna av våld, som aldrig uppfattas som våld, som vi inte 
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påtvingas utan väljer, det våld som ligger i; tillgångar, förtroende, plikt, personlig 

lojalitet, gästfrihet, gåvor, tacksamhet och hängivenhet. Enligt Bourdieu konstitueras 

alltid ett fält som ett maktsystem; det främjar och cementerar godtyckliga med 

maktfördelningen sammanhängande föreställningar och distinktioner. Dessa 

föreställningar ”naturaliseras” och blir fältets doxa, samtidigt som deras historiska 

bakgrund osynliggörs (Bourdieu 1973:164).  

Bourdieu menar att en viss tröghet, ett fasthållande av doxa, och ett motstånd mot 

förändringar, är en strukturellt inneboende komponent på det religiösa fältet. Endast på 

detta sätt kan fältet bevara sina gränser i förhållande till andra, konkurrerande fält, endast 

genom en reproduktion av doxa kan fältet garantera sin överlevnad (Bourdieu 1996: 

272). 

3.2.2 Teorier	  om	  moralisk	  stress	  

Den andra teorin handlar om det som inom forskning benämns som ”etisk” eller 

”moralisk” stress. Att lägga begreppet som ett raster av informanternas berättelser kan ge 

en delförklaring till varför berättelserna om mående och situation kan se ut som de gör. 

Jag kommer i uppsatsen använda mig av begreppet ”moralisk stress” vilket också 

inkluderar den etiska sidan av stressen. Andrew Jameton (1984:6) ser att moralisk stress 

uppstår i situationer där individen är medveten om det moraliskt riktiga agerande som 

situationen kräver av personen, men inte kan agera på ett sådant sätt på grund av 

”institutionella hinder”.  

En ytterligare källa till moralisk stress menar MC Corley (2002:637) hänger ihop med 

situationer som karaktäriseras av att det finns mer än en ”rätt” sak att göra. Problemet 

handlar om det faktum att när man väljer ett beslutsalternativ utesluter man möjligheten 

att välja det andra. Men en annan väg till att hamna i moralisk stress kan också vara att 

man inom sig vet vad som är bäst för den enskilde, men utåt inte kan tillhandahålla eller 

upprätthålla det. En tredje risk för moralisk stress är när kraven och kontrollen över 

situationen sätts ur spel. En sådan sak kan vara brist på inflytande för att kunna utföra en 

uppgift på ett moraliskt sätt. (Lützen et al., 2003:313)  

Nilsson et al. (2011:15) som har ett militärperspektiv i frågan ser två problem med 

moralisk stress; 1) för det första det faktum att det oftast bara finns en hanteringsstrategi 
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som befriar individen från moralisk stress, 2) och för det andra bekymret ur en 

organisatorisk synvinkel att handlingsstrategin oftast innefattar en upplevd nödvändighet 

att kringgå lagar och regler. Forskarna finner att moralisk stress bland annat orsakas av; 

att inte kunna hjälpa människor som befinner sig i nöd, att man genom sin 

tjänsteutövning indirekt stödjer korrupta system, att inte få nödvändiga resurser för att 

lösa uppgifter på ett tillfredsställande sätt, att rapportera och/eller anmäla vid olika 

former av överträdelser, samt att sakna förmågan att ingripa vid situationer då människor 

beter sig på ett moraliskt tveksamt sätt. (ibid) De har i sin forskning även identifierat 

flera faktorer avseende moraliska dilemman; resursbrist, korruption, att anmäla kollegor, 

samt moraliskt tveksamma beteenden. (ibid) 

3.2.2.1 Hanteringsstrategier	  vid	  moralisk	  stress	  

Nilsson et al. (2011:9) visar på fyra hanteringsstrategier då individen konfronteras med 

moraliska dilemman; 1) att följa sin egen moral och agera i enlighet med den (även vid 

risk att bli bestraffad), 2) att ha svårt att stå upp för egna värderingar eller oförmåga att 

agera i enlighet med egen moralisk övertygelse, 3) att rättfärdiggöra moraliskt svåra 

beslut genom ”självskydd”, samt 4) hanteringsstrategier där individen rationaliserar eget 

agerande på olika sätt.  

Forskarna finner även minst tre sätt som beslutsfattarna påverkas av sina beslut; 1) 

negativa diffusa känslor, 2) grubblerier efteråt, samt 3) att de blivit stärkt och utvecklats. 

(Nilsson et al., 2011:10) Studien visar att det finns ett starkt samband mellan 

hanteringsstrategin att följa sin egen moral även vid risk att bli bestraffad och positiv 

påverkan på individen efteråt, såsom att ha blivit stärkt och utvecklats. När allt kommer 

omkring kan man alltså bli stark genom det faktum att man följt sin inre kompass. 

Resultaten visar även hur dilemmat att anmäla kollegor har starkast samband med en 

individpåverkan i form av negativa diffusa känslor. (ibid) En oro i magen när man gör sig 

obekväm bland kollegor med andra ord. 

3.2.2.2 Att	  väga	  förnekandets	  kostnader	  mot	  dess	  förmåner	  

Det motsatta – att låta bli att agera – är det som Rudy Richardson, Desiree Verweij & 

Donna Winslow (2004) pekar på i faran att rationalisera de egna besluten eftersom det 

kan innebära att individen ”stänger av” känslomässigt, vilket i sin tur kan medföra en risk 
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för att individens disciplin och kontroll långsamt bryts ned över tid. Börjar man tumma 

på sin egen etik blir det lättare att låta bli även nästa gång.  

Samtidigt kan man tänka att rationaliseringen blir en slags skyddsmekanism som medför 

att en individ som medverkar till handlingar mot dennes egen inre etik kan fortsätta 

fungera. Richard Lazarus kallar det ”The costs and benefits of denial”, alltså att väga 

”förnekandets kostnader” mot dess ”förmåner”. (Lazarus, 1983) Kostnaden kan man 

tänka är sin självrespekt och etik. Man kan alltid välja anpassning och lydnad menar 

Ingela Thylefors (1999:117), men hon betonar att det gäller att begrunda vad den 

anpassningen får kosta; även om man lider nederlag i en konflikt, kan det för 

självrespekten vara bättre att ha försökt. Människor som tar steget att öppet konfronteras 

med andras missnöje vinner nästan alltid i respekt. De växer både i sina egna och i andras 

ögon. Initiativet rubbar den informella maktbalansen i gruppen. (ibid) 

3.2.2.3 Moralisk	  skada	  

Ett samlingsbegrepp för ”kostnaden” kanske är det tillstånd som Brett Litz och hans 

forskarkollegor kallar för ”moral injury” – ”moralisk skada” – vilket är den ohälsa som 

kan uppstå om man inte tar itu med bestående konsekvenser (emotionellt, kognitivt, 

beteendemässigt, spirituellt eller socialt) efter att ha begått, inte förhindrat, eller på annat 

bevittnat handlingar som är oförenliga med djupa moraliska övertygelser. Man behöver i 

detta tillstånd få hjälp med att hitta strategier för att reparera den ”moraliska skadan”. 

(Litz et al., 2009:697) Nilsson et al. (2011:15) menar att det finns starka incitament till att 

finna effektiva preventiva åtgärder och hanteringsmetoder för att handskas med moralisk 

stress som kan utgöra ett förstadium till just ”moralisk skada”. 

3.2.3 Teorier	  om	  trovärdighet	  –	  ord	  och	  handling	  måste	  hänga	  ihop	  

Rolf Hedquist utreder det komplexa begreppet ”trovärdighet” som är en förutsättning för 

förtroende. (Hedquist, 2002) Han slår fast att ”utan trovärdighet” kan en talare lika gärna 

eller hellre ”vara tyst”. Trovärdigheten är en förutsättning för en framgångsrik 

kommunikation. (Hedquist, 2002:5) Det finns kommunikationsteoretiker som anser att 

konsekvens, dvs. att saker och ting måste hänga ihop, är det viktigaste kravet för att 

skapa attityder och åstadkomma beteendeförändringar. Garth Jowett och Victoria 

O’Donnell, menar att det man säger måste hänga ihop med vad man sagt tidigare och de 



 

27 

 

attityder man tidigare bekände sig till, annars kommer resultatet att bli förvirring. (Jowett 

& O’Donnell, 1992:133) En person eller organisations uttalande måste också 

överensstämma med dess handlingar; man kan inte påstå en sak, göra något annat och 

ändå förbli trovärdig. (Hedquist, 2002:23) Hedquist tar rökaren som gör 

antirökpropaganda som ett exempel på att inte vara trovärdig – om hen inte kan uppvisa 

att hen har lungcancer och alltså står som ett exempel på hur det går om man röker. På 

samma sätt är det med en dietist eller sjukgymnast som är överviktig menar forskaren. 

3.2.3.1 Att	  göra	  vad	  man	  lovar	  

Rolf Hedquist (2002:23) lyfter även detta med löften och löftesbrott; vill man vara 

trovärdig måste man hålla vad man lovar. Att säga att man kommer att göra något som 

man sedan inte gör är trovärdighetssänkande. Detta kan rentav vara det viktigaste 

trovärdighetssänkande beteendet av alla. Dessutom måste ett uttalande vara i samklang 

med andra uttalanden från samma organisation. De kan överlappa och komplettera 

varandra, men de får inte konkurrera. Att två uttalanden från samma organisation 

överensstämmer är alltså trovärdighetshöjande (Hance m.fl., 1991:14). Men sam-

stämmigheten måste alltså vara genuin; om mottagarna upplever att samstämmigheten 

beror på att informationen är styrd fungerar den inte. (Nohrstedt & Nordlund, 1993:57). 

Den som hör ett löfte måste räkna med att det som utlovas också är något som talaren 

avser att hålla. Vad gäller vallöften anförs de ibland att de inte är löften i vanlig mening, 

utan skall ses mera som uttryck för vad man skulle vilja göra även om man inte kan 

(Lindensjö, 1991). 
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4. Syfte	  och	  frågeställningar	  

Syftet med studien är att undersöka diakoners syn på profetisk diakoni och dess 

dilemman, kostnader och utmaningar. Ambitionen är att om möjligt försöka att komma 

bakom kyrkans fasader och identifiera strukturer och den kamp som definierar hur 

profetisk diakoni utförs eller inte utförs inom Svenska kyrkan för att om möjligt finna 

nycklar till ledarskap. Frågeställningarna genom uppsatsen är därför: 

1. Hur ser diakonerna på sitt uppdrag att vara en profetisk röst? 

2. Vilken roll spelar vigningslöftena i tillämpandet av den profetiska diakonin enligt 

diakonerna? 

3. Hur ser diakonerna på kyrkans egen trovärdighet som samhällskritiker? 

4. Vad ser diakonerna för hinder respektive möjligheter för att de ska kunna utföra 

uppdraget att försvara människors rätt och stå på de förtrycktas sida? 
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5. Metod	  

5.1 Val	  av	  metod	  

Jag har valt kvalitativ metod för att genomföra uppsatsen. Huvudmotivet för en kvalitativ 

undersökning är att ge ”insikter” och ”förståelse” för problemet som undersökaren står 

inför. (Malhotra, 2004) Förståelsen jag i första hand tänker på är hur diakonerna förhåller 

sig till de dilemman som verkar kanta deras arbete, men också vad det är för krafter som 

styr deras yrkesutövning. Att närma sig diakonerna med kvalitativ metod kan vara ett 

effektivt sätt att komma bakom fasaden och utforska dilemman. Diakonerna kan dela 

med sig av sina privata och högst personlig tankar om ämbetet och dess utmaningar. 

Jag har valt deduktiv ansats för studien. Med deduktiv ansats utgår man i analysen från 

teori och tidigare kunskap på området (Larsson, 2005). Deduktiv teori representerar den 

vanligaste uppfattningen om förhållandet mellan teori och praktik när det gäller 

samhällsvetenskap; det finns en teori som innehar hypoteser. Forskaren samlar in data 

och sammanställer i ett resultat där hypoteserna bekräftas eller förkastas. Resultaten 

kopplas sedan tillbaka till teoriförrådet och de forskningsresultat som hör till ett visst 

studieområde. (Bryman, 2006:20) Jag har intervjuat diakonerna och sedan analyserat 

svaren med hjälp av forskningsteori, framför allt från Bourdieu, Nilsson et al. och 

Hedquist.  

Alan Bryman påminner om att många kvalitativa undersökningar rymmer till synes 

triviala detaljer och beskrivningar av vad som ägt rum i den miljö som studerats – i mitt 

fall exempelvis diakonkragar som skaver, sjukintyg som slängs i konferensbord eller 

påtvingad gruppverksamhet som jag skriver om. (Bryman, 2006:265) Men detaljerna är 

viktiga för den kvalitativa forskaren på grund av den vikt de har för de studerade 

personerna och för att de beskriver den kontext där människor agerar. Det är svårt att 

förstå hur diakonerna beter sig om man inte tar ”hänsyn” till den speciella miljö som de 

är verksamma i menar Bryman; ett beteende som kanske ter sig underligt eller irrationellt 

kan bli fullt begripligt, om vi tolkar det utifrån den kontext det utförs i. (ibid) 
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5.2 Urval	  och	  avgränsningar	  

Jag hade en rad kriterier i mitt urval, informanterna måste vara; 1) diakonvigda i Svenska 

kyrkans ordning, 2) arbeta i Svenska kyrkan sedan minst ett år och gärna 3) ha en 

visselblåsande erfarenhet; eftersom jag har en visselblåsande ingång i uppsatsen var det 

viktigt att några av diakonerna jag intervjuat hade någon form av visselblåsande 

bakgrund. Annars är inte frågor om representativitet lika viktiga i en kvalitativ studie 

som i en kvantitativ undersökning eftersom att intervjuns mål är att göra en ingående 

analys. (Bryman, 2006:312)  

När jag nu redogör för hur jag fått tag på mina tretton informanter kommer jag inte i 

detalj kunna berätta detta eftersom det skulle riskera att röja informanternas identitet. 

Bryman konstaterar att det är typisk för kvalitativa undersökningar att det ofta är ”brist 

på klarhet” och ”genomsynlighet”, inte minst när det gäller urval. (ibid)  

Populationen av diakoner i Svenska kyrkan är tämligen liten; runt 1100 stycken. 

(Svenska kyrkans hemsida, 2014) Därför är det viktigt att skydda diakonerna i studien så 

att de inte råkar ut för några reprimander såsom forskningen talar om (Thylefors, 1999, 

Aronsson & Gustafsson, 1999, Mesmer-Magnus & Viswesvaran, 2005). Deltagande i 

den här studien kan betraktas som ”förräderi”, någonting dåligt som bör ”sanktioneras” 

(Erlingsson, 2006; Amnå et al., 2013). Bara det faktum att prata om att finns en 

diskrepans mellan vad som sägs och görs bryter mot doxan (Lundin, 2008). Bourdieu 

(1996:181) talar om ”krisen” som uppenbarar en doxisk ordning; han menar att vi inte 

kan förstå krisen utan att i dess innersta sanning förstå ”den doxiska ordning som den 

bryter med”. 

I studien används ett snöbollsurval, vilket Bryman (2006:312) rekommenderar för att få 

kontakt med ”grupper av personer” för vilka man inte kan ställa upp någon ”urvalsram”. 

Jag fick diakoner rekommenderade av mitt eget nätverk i Svenska kyrkan. I studien 

intervjuas både män och kvinnor, men för enkelhetens skull används kvinnonamn från 

svenska drottningar genom historien. Diakonerna har varit verksamma och vigda mellan 

några till över 30 år. 
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5.3 Datainsamlingsmetoder	  

Steinar Kvale pekar ut några stadier i utformningen av en intervjuundersökning som kan 

hjälpa intervjuaren igenom ”forskningsprocessens vedermödor”, och bidra till att bevara 

”ursprungsvisionen” och ”engagemanget” från de ursprungliga idéerna till slutrapporten; 

tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering. (Kvale, 

1997:84) Uppsatsarbetet följt dessa stadieindelningar.  

Som insamlingsmetod har jag valt kvalitativa intervjuer i vilka intresset riktas mot den 

intervjuades ståndpunkter; kvalitativa intervjuer tenderar att vara flexibla och följsamma 

efter den riktning som intervjupersonernas svar går i eftersom forskaren vill ha fylliga 

och detaljerade svar. (Bryman, 2006:300) Kvale (1997:123) talar om att 

forskningsintervjun har ett specifikt syfte och en specifik struktur; den karakteriseras av 

en ”systematisk” form av ”utfrågning”.  

Jag valde även att ha en semi-strukturerad intervju och skapade en intervjuguide (se 

bilaga 4.) inför intervjuerna vilket gör det möjligt för forskaren att få information om hur 

de intervjuade upplever sin värld och sitt liv och att intervjuerna rymmer flexibilitet. 

(Bryman, 2006:301) Jag försökte att inte ställa ledande frågor och låta intervjupersonen 

ha stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. (Bryman, 2006:304) Jag försökte även 

skriva fram frågorna så att de var lätta att förstå och befriade från akademisk jargong. 

(Kvale, 1997:120)  

Jag valde att intervjua diakonerna via telefon. Orsakerna är att jag bland annat ville ha 

geografisk spridning på informanterna, vilket jag också fick; diakonerna kommer från 

åtta av Svenska kyrkans totalt tretton stift. Bryman (2006:128) ser att det finns flera 

fördelar med telefonintervjuer jämfört med direkta intervjuer; de är betydligt billigare 

och tar mindre tid i anspråk. Vid direkta intervjuer kan respondenternas svar ibland 

påverkas av olika faktorer hos intervjuaren vilket kan göra att informanterna kan svara på 

ett sätt som de tror intervjuaren vill. Telefonintervjuns distans kan kraftigt minska denna 

felkälla. Risken för att informantens svar påverkas av intervjuaren är också mindre. Men 

Bryman ser emellertid svagheter med telefonintervjun: intervjuaren kan inte se den 

person de intervjuar, vilket betyder att de inte kan reagera på respondenternas 

ansiktsuttryck som exempelvis kan röra undran eller osäkerhet då de får en fråga. (ibid) 
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I insamlingsarbetet användes en dator för att spela in samtalen som präglades av en 

ljudmässig 4broadcastkvalitét. Kvalitativa forskare brukar spela in intervjuerna på band 

och sedan skriva ut dem. Tillvägagångssätt är viktigt för den detaljerade analys som ofta 

krävs vid kvalitativa undersökningar och för att man ska kunna fånga intervjupersonernas 

svar i deras egna ordalag. (Bryman, 2006:304) Varför ska man spela in och transkribera 

intervjuer? Bryman (2006:310) menar att även om man ska vara medveten om att det är 

ett mycket tidskrävande tillvägagångssätt underlättar transkribering en noggrann analys 

av vad människor har sagt. Det är också lättare att bemöta anklagelser om att analysen 

har påverkats av forskarens värderingar eller fördomar. Men man ska hålla i minne att 

utskriften inte utgör intervjuforskningens grundläggande data utan är en ”konstruktion”; 

en muntlig kommunikationsform har blivit en skriftlig. (Kvale. 1997:149) 

Kvale (1997:120) menar att en vanlig erfarenhet av forskningsintervjuer är att den 

intervjuade har upplevt intervjun som genuint berikande, hen har tyckt om att tala fritt 

med en uppmärksam lyssnare och har ibland fått nya insikter om viktiga ämnen ur sin 

livsvärld. Det är också erfarenheten i studien. Alla diakonerna tyckte samtalet varit 

meningsfullt och frågorna viktiga. Många av diakonerna stängde bokstavligt under 

intervjun sina kontorsdörrar och talade väldigt fritt ur hjärtat. En del diakoner grät. 

5.4 Forskningsetiska	  överväganden	  

Det är viktigt med forskningsetik inte minst inom socialt arbete där forskningen ofta 

omfattar människor som lever i känsliga och utsatta livssituationer. (Harrysson et al., 

2006:15) Flera av diakonerna jag skriver om är på olika utsatta och lever i känsla 

livssituationer tack vare sitt arbete. En viktig fråga genom studiens gång handlar om hur 

jag tänker skydda de diakoner jag intervjuar. När jag skrivit fram mitt material har jag 

anonymiserat situationer och händelser så att de inte riskerar att kännas igen och därmed 

avslöjar diakonerna. Av samma skäl har jag valt att vara mycket sparsam med detaljer i 

återgivningen av materialet. I vissa fall är diakonernas exempel ändrade för att de inte 

ska kunna identifieras. 

                                                
4 Kvalitét som håller för professionell sändning av radio och teve. 



 

33 

 

Lars Harrysson och hans kollegor pekar även på den grundläggande hållningen att 

värdera nyttan med undersökningen i förhållande till den eventuella kränkning som 

individen kan tänkas utsättas för. (Harrysson et al., 2006:15) Då jag skyddar diakonerna 

är risken för kränkning av diakonerna låg och nyttan av studien bedömer jag som stor då 

jag menar att den har ett ärende till kyrkan. Studien följer Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer som bland annat ställer upp kraven om; information, 

samtycke, konfidentialitet och nyttjande.  

5.5 Genomförande	  

Efter att jag lagt ut nät i mina egna nätverk så har jag till slut fått diakoner som kunnat 

vara informanter i studien. Jag har intervjuat dem per telefon och spelat in intervjuerna 

via dator. Jag har försökt att tidigt skapa ett förtroende hos dem jag intervjuat. Jag tycker 

att de mycket snabbt öppnade sig, inte minst för att medverkan i studien varit helt 

anonym. Diakonerna kommenterade gång på gång vikten av att intervjuerna var 

anonyma. Jag har inte ställt frågorna i samma ordning i varje intervju utan varit följsam i 

diakonernas berättelser. Jag har transkriberat intervjuerna med en viss noggrannhet och 

har sedan analyserat dessa data med hermeneutiska frågor och analysmetod utifrån mina 

olika teman; ”Uppdrag och innebörd”, ”Löften och efterlevnad”, samt ”Hinder och 

möjligheter”. 

5.6 Databearbetning	  och	  analysmetod	  

Som analysmetod har jag valt hermeneutik, en analysmetod som tar utgångspunkt i att 

det alltid finns andra världar att tränga in i och andra individers meningsfält att uppsöka 

vilket är intressant eftersom jag gör studier i kyrkans värld. Sett ur ett hermeneutiskt 

perspektiv är kyrkans värld, som alla andra, en ”horisont” av meningar och varje individ 

är redan från början präglad av sitt meningsfält, vilket betyder att hen aldrig är fri från 

ärvda förföreställningar från det förflutna, alltså förutfattade meningar. Ingen av mina 

diakoner utgår från ”tabula rasa”, inte heller jag som försöker förstå dem. (Alvesson & 

Sköldberg, 2011:245) 

Harald Grimen och Nils Gilje slår fast att det finns en lång historia när det gäller 

försöken att klargöra vad förståelse och tolkning är och hur förståelse är möjligt. Dessa 
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”försök” går under namnet hermeneutik som har sina idéhistoriska rötter i renässansen i 

två parallella riktningar; den protestantiska bibelanalysen och det humanistiska studiet av 

antika klassiker. Huvudtema för hermeneutiken har från början varit att meningen hos en 

”del” endast kan förstås om den sätts i samband med ”helheten”; en bibeltext kan endast 

förstås om den sätts i samband med hela bibeln. Omvänt består ju helheten av delar och 

kan därför endast förstås ur dessa. (Gilje & Grimen, 2007:172) Mats Alvesseon och Kaj 

Sköldberg ser att centrala drag inom hermeneutiken är dialektiken mellan tolkning som 

del och helhet, och den speciella inställningen hos uttolkaren såväl som den särskilda 

karaktären hos den text som ska uttolkas. Vi närmar oss texten varken i en strävan att 

göra oss till dess herrar eller genom att passivt överlämna oss till den. (Alvesson & 

Sköldberg, 2011:204)  

Karakteristiskt för meningsfulla fenomen är att de måste tolkas för att kunna förstås. 

Tolkning av meningsfulla fenomen är något som vi gör hela tiden som sociala aktörer. 

Det är något som vi måste göra för att kunna interagera med andra sociala aktörer. 

Vanligtvis skapar inte detta några problem eftersom vi ofta har så många gemensamma 

kulturella och sociala förutsättningar. (Gilje & Grimen, 2007:171) 

5.6.1 Den	  hermeneutiska	  cirkeln	  

Den så kallade ”hermeneutiska cirkeln” handlar om att delarna endast kan förstås ur 

helheten och helheten endast ur delarna. (Alvesson & Sköldberg, 2011:193) Det ingen 

tillfällighet att hermeneutiken tagit just cirkeln som sin grundläggande symbol. I själva 

roten till hermeneutiken ligger nämligen en cirkularitet. (Alvesson & Sköldberg, 

2011:277) Att arbeta hermeneutiskt handlar om att försätta sig i en ”dialogsituation” med 

texten i mitt fall diakoners utsagor. (Alvesson & Sköldberg, 2011:247) 

5.6.2 Empati	  

En utveckling inom tolkningsmetoden är att förståelsen alltmer förknippades med 

”empati”, ett tillvägagångssätt genom vilket man lever sig in i den handlandes situation; i 

mitt fall diakoner. Med fantasins hjälp försöker man sätta sig i aktörens ställe för att 

därigenom klarare kunna förstå innebörden av handlingen. Jag har ”stått” framför 

kyrkråd, gömt flyktingar, fått utskällningar av kyrkoherdar, uttalat mig i media och 

larmat. Tanken är att en individs psyke till syvende och sist inte är penetrerbart för en 
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annan individs förnuft; endast en ”inkännande” intuition kan till fullo tillägna sig en 

annan människas mentala universum. Men genom att empatin kompletteras med 

uttolkarens vidare eller annorlunda kunskapsmängd kan det vara möjligt för uttolkaren 

att förstå aktören bättre än vad hen själv gjort. (Alvesson & Sköldberg, 2011:195) Själva 

processen av förståelse är viktigare än resultatet; processen är sitt eget resultat. (Alvesson 

& Sköldberg, 2011:203)  

5.6.3 Mönster,	  text,	  dialog	  och	  deltolkningar	  –	  hermeneutiska	  betoningar	  

Det finns fyra aspekter eller olika ”betoningar” inom den hermeneutiska processen; 

tolkningsmönster, text, dialog och deltolkningar. Det finns inga vattentäta skott mellan 

dessa, utan gränslinjerna är i viss mån oskarpa. Skillnaderna är relativa, inte absoluta. 

(Alvesson & Sköldberg, 2011:204) När det gäller tolkningsmönstret bör det bibringa en 

djupare förståelse av texten – en annan aspekt än den som omedelbart erhålles vid 

läsning. Om och om igen kan man tänka. Genom att uttolkaren kritiskt reflekterar över 

sina förföreställningar och syftar till att låta dem omvandlas lyfts tolkningsmönstret över 

common sense-nivån. (Alvesson & Sköldberg, 2011:205) Den andra betoningen inom 

den hermeneutiska processen handlar om texten; fakta framgår ur texten genom en 

tolkningsprocess. Delar av texten eller de sociala handlingarna ses som något som 

meningsfyllda tecken. (ibid) Dialog är den tredje betoningen inom den hermeneutiska 

processen. Hermeneutikern använder sig av tillvägagångssättet att ställa frågor till texten, 

och lyssna, i dialogform. Frågorna utgår ursprungligen från förförståelse, och utvecklas 

under processens gång. En ödmjuk men samtidigt aktiv inställning är således att 

rekommendera. (Alvesson & Sköldberg, 2011:206) Den fjärde betoningen inom den 

hermeneutiska processen är deltolkningar som under processens gång formuleras. 

(Alvesson & Sköldberg, 2011:207) Men deltolkningar måste sättas i samband med det 

övergripande tolkningsmönstret, samt de ”fakta” vi rör oss med och de frågor vi ställer 

till materialet. Nya fakta skapas genom deltolkningarna, och gamla försvinner; detsamma 

gäller för nya och gamla frågor. (Alvesson & Sköldberg, 2011:211) 

5.6.4 Hur	  ska	  hermeneutiken	  bedrivas?	  

Hur går forskningen till med hermeneutiken som metod? För det första gäller det att lära 

sig att lyssna till texten. För det andra gäller det att lära sig ställa frågor; man kan inte 
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bara passivt vänta på att materialet skall ställa frågor, utan man måste aktivt ta initiativet 

och själv gå ut och ställa frågorna. (Alvesson & Sköldberg, 2011:247) Det handlar om att 

försiktigt knacka på ett föremål tills dess det ger ifrån sig ett avslöjande ljud, eller att 

knacka på en dörr tills dess den slutligen öppnas. Vi frågar, undersöker svaret noga, 

vrider och vänder på det, noterar dess ofullkomligheter – och ställer samma fråga igen på 

den nya kunskapsnivå som framkommit genom såväl svarets positiva tillskott som dess 

ofullkomligheter. A och O är lyhördhet: att lyssna noga på texten, så att säga lägga örat 

mot den, för att höra vilket svar som uppkommer. Processen upprepas gång på gång, 

varunder vi ställer samma fråga om och om igen, hela tiden lyssnande på texten, till dess 

den inte längre svarar, eller talar till oss så otydligt och lågt att svaret inte längre hörs. 

Idén är inte att komma fram till något slutgiltigt svar utan snarare är resan som sådan sin 

egen belöning. (ibid) 

5.7 	  Reflektioner	  över	  metoden	  

Så här i efterhand kan jag se att processen med att göra en studie med känsligt innehåll 

kräver sitt tålamod och sin planering; att komma in i kyrkans värld och tala med dess 

medarbetare om det som är ibland är sopat under mattan, är tabu och därmed tystat och 

svårt att förhålla sig till, kräver sin forskningsprocess.  

Även om jag bara kan redovisa vad diakonerna sagt i intervjuerna kan man ändå anta att 

det ligger något bakom deras uttalanden om hur läget är vad gäller att genomföra 

profetisk diakoni och utmana kyrka och samhälle. Nu när den väl är gjord är jag glad att 

jag vågade ta i obekväma frågor då syftet och frågeställningarna i studien – och inte 

minst diakonernas svar – gjort studien i många stycken väldigt relevant. Det kanske 

också förklarar varför alla diakoner i studien direkt tackade ja till att medverka i studien; 

ingen behövde betänketid eller särskild övertalning. Många av diakonerna upprepade 

flera gånger under intervjuerna, samt i det föregående boknings- och planeringssamtalet, 

att ämnet var såväl intressant som relevant och att de sällan eller aldrig hade någon att 

tala med om saken; men att behovet var stort. Det kastar kanske välbehövligt ljus över 

läget för diakonerna och deras situation. I alla fall för några av dem jag har intervjuat.  
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5.7.1 Studiens	  giltighet	  och	  tillförlitlighet	  

Giltighet befästs på att den egenskap eller det teoretiska drag man föresatt sig att mäta i 

studien verkligen mäts. (Ruth, 1991) Syftet med den här studien är att utifrån ett 

ledarskapsperspektiv undersöka diakoners syn på profetisk diakoni och dess dilemman, 

kostnader och utmaningar. Jag tycker att studien har hög giltighet i det avseendet.  

Tillförlitligheten ökar också om forskarna preciserar det problem som vill undersökas så 

noggrant som möjligt innan studien inleds. (Ruth, 1991) Även om jag valt att inte 

intervjua ledare kommer ledarskapsperspektivet naturligt in eftersom uppsatsens resultat 

omsätts i ett antal tankar och förhållningssätt om vad ledare kan göra för att underlätta 

för sina diakoner vad bland annat gäller profetisk diakoni. Jag anser även att ambitionen 

om att komma bakom kyrkans fasader och identifiera strukturer och den kamp som 

definierar hur profetisk diakoni utförs eller inte utförs inom Svenska kyrkan har slagit väl 

ut. Många var de diakoner som bokstavligt stängde sin kontorsdörr till lojaliteten mot 

kyrkan och talade – vad jag uppfattade som – fritt ur hjärtat om vad de ”egentligen” 

tänkte och tyckte om sin situation. Ibland under tårar. 

Läsaren bör bland annat ges möjlighet att bedöma giltighet i tolkningar, samt också ska 

en noggrann beskrivning av urval och analysarbete göras. (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008) Jag har disponerat över 30 sidor för resultatredovisning och tagit med 

många av diakonernas exemplifierande citat; ibland är det flera citat som belyser samma 

frågor. Jag har låtit resultatet ta sin plats för att läsaren ska få större inblick i materialet 

och därmed öka transparensen vad gäller studiens slutsatser; citat från intervjuerna ger 

också läsaren möjlighet att bedöma giltigheten. 

När de gäller urvalet konstaterar jag att omsorgen om diakonernas anonymitet väger 

högre än en detaljerad urvalsbeskrivning trots att detta val kan nagga studiens giltighet 

något i kanten. 

5.7.2 Resultatets	  generaliserbarhet	  

Det första att slå fast är att det är relativt svårt att mäta reliabilitet och validitet i 

kvalitativa studier; det är ändå viktigt att kvalitativa studier blir trovärdiga, adekvata och 

relevanta. (Trost, 2010) Jag har gått in i detta uppsatsarbete med just dessa trovärdiga, 

adekvata och relevanta ambitioner; allt från hur jag valt informanter, hur intervjuerna 
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utformats och transkriberas, samt till hur de analyserats. Jag har låtit arbetet ta tid. Saker 

har fått ligga till sig och jag har ägnat mycket tid åt att under en längre tid ställa frågor 

till materialet. 

Det andra att slå fast är att all generalisering behöver göras med stor försiktighet då 

forskningsresultat alltid i någon form är kontextuella. För generaliserbarhet handlar ju 

om i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra kontexter och grupper; när det 

gäller kvalitativa resultat kan de generera teorier inom livsvärldsforskning. När detta är 

sagt – och om hänsyn verkligen tas till kontexten – borde ändå de flesta vetenskapliga 

forskningresultat i någon utsträckning ha betydelse för andra än informanterna i den 

aktuella studien. (Dahlberg et al., 2007)  

Det tredje att slå fast är att generaliseringsförsöken inom kvalitativ forskning underlättas 

genom att forskningsfenomentes ”essentiella innebörder” eftersökt; vilket i sin tur kan 

resultera i en generell struktur som är på en abstrakt nivå; snarare fenomenorienterade än 

subjektorienterade. (Hörberg, 2008) I mitt fall handlar det om fenomen som 

visselblåsning som gör ”ont” var än den utförs. Det intressanta med kyrkans diakoner är 

att de inför sin yrkesutövning indirekt lovar att ”blåsa”. Kanske kan resultatet försiktigt 

överföras till andra yrken som lovar yrkesetik? 

Den här studiens resultat tror jag är intressanta inte bara för de intervjuade diakonerna i 

studien utan jag tror att uppsatsen har ett ärende till diakonatet i Svenska kyrkan. Därmed 

inte sagt att det är i hela Svenska kyrkan som i studien, men empirin stämmer väl med 

den svenska forskning jag funnit i ämnet. Samstämmigheten borgar för generaliserbarhet. 

Studiens slutsatser kan ses som teser som genererar förslag på förhållningsätt och tankar 

som är fria att pröva.  

Det fjärde att slå fast är att jag tar höjd för att frågorna är komplexa och att denna studies 

resultat tar sin utgångspunkt i det diakonala rummet. Hade jag valt att intervjua 

kyrkoherdar hade resultatet i fråga om diakonatet med all sannolikhet varit ett annat. Mitt 

fokus har varit att bära fram diakonernas berättelse och analysera det kyrkliga arbetet 

utifrån deras horisont. 
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5.7.3 Intervjuerna	  

En viktig trovärdighetsfråga är riktad mot kvaliteten i studiens insamlade data. I mitt fall 

handlar det om hur studiens intervjuer gått till och använts. (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008) Steinar Kvale (1997:209) avfärdar inte begreppen generaliserbarhet, 

validitet och reliabilitet utan ”återbrukar” dem i former som är relevanta för kvalitativ 

forskning. Han talar bland annat om utskriftens reliabilitet och validitet; varje utskrift 

från ett sammanhang till ett annat för med sig en rad bedömningar och avgöranden. 

(Kvale, 1997:148) Jag valde att transkribera intervjuerna med en slags mellannivå av 

detaljrikedom eftersom att utskriftens syfte var att få tag på information som kunde svara 

mot frågeställningarna. Utskriftens kvalitet kan förbättras genom klara instruktioner om 

utskriftens syfte och om utskriftsförfarandet. (ibid) Utskrifter är tolkande konstruktioner 

som fungerar som användbara verktyg för givna syften. (Kvale, 1997:151) Jag valde att 

inte skriva när konfidenterna skrattade eller grät. Inte heller om de drog länge med sina 

svar. Liksom topografiska kartor är abstraktioner av det ursprungliga landskap som de 

härletts från är utskrifter avkontextualiserade samtal. ”Kartorna” kan framhäva vissa 

aspekter av landskapet och utelämnar andra; urvalet av kännemärken beror på syftet. 

(ibid) Mina ”kartor” tog fasta på innehållet och inte hur det sades. 
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6. Resultatbeskrivning	  

6.1 	  Profetisk	  diakoni:	  Uppdrag	  och	  innebörd	  

Det första området handlar om hur diakonerna ser på profetisk diakoni, dess uppdrag och 

innebörd inklusive visselblåsning i och utanför kyrkan. 

6.1.1 Diakonernas	  syn	  på	  profetisk	  diakoni	  

Alla diakoner tycker att profetisk diakoni är viktigt och en nödvändig del av uppdraget 

som diakon. Flertalet diakoner ser visselblåsande som ett naturligt sätt att utöva profetisk 

diakoni. Att utöva profetisk diakoni innebär också en rad olika negativa associationer för 

diakonerna; ”fruktansvärt jobbigt”, ”ett pris att betala”, ”att stå i blåsten”, ”fruktansvärt 

ensamt” och ”man är obekväm”. 

Nästan alla diakoner talar om att det krävs stort ”mod” för att utföra profetisk diakoni, en 

del tycker att det även krävs; ”fantasi för att tänka nytt och annorlunda”, samt tid och 

utrymme för att det ska kunna vara möjligt. En del diakoner tycker att det är lätt att fastna 

i ”omvårdnadsperspektivet” där den profetiska diakonin faller bort eller inte hinns med. 

Flera av diakonerna betonar vikten av att kyrkans yttersta företrädare på olika sätt går 

före i det profetiska uppdraget. Några av diakonerna såg diplomatiska vägar att vara 

profetiska i sin diakoni. 

Nästan alla diakoner talar om att profetisk diakoni och mod hänger samman. 

”Profetisk diakoni är viktigt. Men det gäller att våga vara profet också.” 

Silvia 

Citatet sammanfattar mycket av det diakonerna talar om vad gäller den profetiska 

diakonins plats och utövande. Flera diakoner tycker att profetisk diakoni är en viktig del i 

att vara kyrka: 

”Om kyrkan sätter sig tillbaka och tror att vi har nått fram nu, då har vi 

slutat att vara kyrka. Profetisk diakoni kan vara jobbigt eftersom man 

kan bli fruktansvärt ensam om man är obekväm.” 

Sofia 
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För många av diakonerna är profetisk diakoni den viktigaste delen inom diakonin: 

”För mig är det en av de viktigaste delarna av diakoni. Det ligger mig 

varmast om hjärtat. Whistleblowing är ett sätt att vara en profetisk 

diakon.”  

Charlotta 

För diakonen Ulrika fungerar de bibliska berättelserna om profeter som gick till rätta 

med orättfärdighet i det samtida samhället, inspirerande i hennes arbete: 

”Om man läser Gamla testamentet var det ju profetisk diakoni som 

profeterna hade för sig mer eller mindre hela tiden. Man behövde skälla 

på de styrande; när änkan inte fick sin rätt, när man inte var gästfri eller 

tog hand om den föräldralöse, när vågarna vägde fel och allt som har 

med korruption att göra. I detta hittar jag grunden för mitt arbete. Gud 

står för det som är rättfärdigt; att människor inte ska fara illa.” 

Ulrika 

Vad saknar diakonerna i sin kyrka vad gäller profetisk diakoni? En hel det visar det sig. 

Man kan sammanfatta det i att de vill ha mer av den profetiska diakonin och en modigare 

kyrka. För det menar diakonerna krävs tid, strategier och goda exempel.  

Viktoria önskar sig en kyrka som är en ännu mera aktiv röst i samhället:  

”Att vår svenska kyrka vågade vara en tydlig röst som finns med i 

samhällsdebatten, att vi vågar stå upp för exempelvis romerna som 

kommer hit och lever på våra gator. Men då krävs modiga ledare.”  

Viktoria 

Många av diakonerna vill vara ute mer och möta människor där de är. En av dem är 

Silvia: 

”Jag har en önskan att vi som diakoner skulle kunna finnas ute i 

vardagen där mänskorna finns och inte vara i vara bunden till våra 

lokaler.  

Silvia 
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Flera diakoner efterfrågar en långsiktig strategi vad gäller den profetiska diakonin i 

kyrkan. Både på ett nationellt och lokalt plan. Diakonen Eleonora vill se en gemensam 

strategi:  

”Kunskapen om visselblåsning är generellt dålig inom kyrkan och de 

goda exemplen är få. Alla har vi olika bilder av vad profetisk diakoni är. 

Vi är lite här och lite där. Det blir småskott, men ingen gemensam 

strategi. Många utsatthetsfrågor blir så stora så man inte vet var man 

ska börja, men det vore klokt att som församling bara ta en boll, en 

fråga, till en början.” 

Eleonora  

Flera diakoner eftersöker mer tid för profetisk diakoni och reflektion kring frågorna: 

”För att det profetiska ska vara levande så är det också väldigt 

angeläget att kunna få ta sig tid att reflektera över det man gör och ser. 

Utan den reflektionen blir det heller inte utrymme att agera profetiskt.” 

Magdalena  

Flera diakoner uttrycker att ”omvårdnadsperspektivet” lätt skymmer den profetiska 

diakonin: 

”Det är ju fantastiskt med profetisk diakoni. Kyrkan borde ha mer av det 

för vi fastnar väldigt lätt i omvårdnadsperspektivet ’här och nu’, och då 

tappar man lätt det profetiska eller orkar inte driva det i vardagen. Vi 

pratar ofta om en frustration att vi skulle vilja mycket mer.” 

Louise 

Diakonen Lovisa tycker att profetisk diakoni för diakonatet framåt. 

”Jag tror att profetisk diakoni är en viktig del av uppdraget; att vi 

provar att gå på vägar eller att uttrycka saker för uttryckssätten i den 

diakonala verksamheten vidare framåt – så att man hittar nya vägar. 

Men det krävs fantasi och mod för att våga tänka nytt och annorlunda.” 

Lovisa 



 

43 

 

Elisabeth säger att hon ser diakonen som en ”fighter”, men att det i vissa församlingar 

kan kännas meningslöst att ta upp frågor som handlar om förändring:  

”Det finns en farlig grej i kyrkan och det är att man på sin höjd tittar på 

grannförsamlingen. Jag skulle vilja att vi åkte mycket längre för att bli 

inspirerade; till andra länder som England, Skottland och Finland där 

kyrkorna är mycket mer på barrikaderna. Det är viktigt att kyrkan ser 

samhället och de förändringar som sker, och att kyrkan förändras i 

samma takt som samhället gör ’där ute’. 

Elisabeth  

Flera av diakonerna säger att de har varit i kontakt med media och slagit larm och anmält 

andra professioner i såväl kyrka som i samhället. Jag kommer nu att beskriva några av 

dem. Charlottas exempel handlar om ungdomar och självmord. Hon berättar om sin 

metod att utföra profetisk diakoni; att ge ungdomarna en röst: 

”Jag som arbetar med ungdomar ser att profetisk diakoni bland annat är 

när jag pratar med ungdomarna om hur de har det och sedan talar med 

stadsdelsdirektören om vad jag har sett, utan att för den delen rucka på 

min tystnadsplikt. Det är att sammanföra två nivåer i samhället som inte 

kommer i kontakt med varandra. Att försöka dra en linje mellan de 

verkligheter som oftast inte möts.” 

Charlotta 

Den senaste frågan gällde skolpersonalen i församlingens område och deras bristande 

kunskaper om självmord. När hon blåste slutade det med att hon och hennes kollegor fick 

vara ute i skolorna och föreläsa i ämnet. Men Charlotta tillägger något om den risk hon 

tycker visselblåsningen innebar: 

”Det är jättebra när det går bra, men skiter det sig så är man lite körd. 

Man sätter ganska mycket av sin egen trovärdighet på spel. Vi diakoner 

utsätter oss för ganska mycket. En diakon som arbetar profetiskt är 

mycket mer en offentlig person och sätter oftast mer sin trovärdighet på 

spel än präster. Diakoner står helt ensamma eftersom vi representerar 
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väldigt mycket när vi blåser i pipan. Det gäller att veta vad man talar om 

annars kan det bli väldigt fel.” 

Charlotta 

Diakonen Josefina berättar att det var viktigt för henne att larma när flyktingboendet utan 

vinterkläder öppnade på vintern. Samtidigt annonserade Sverigedemokraterna i 

lokaltidningen mot boendet: 

”Jag kände; här gäller det för kyrkan att kliva fram och ta plats. Vi 

måste agera nu annars är det någon annan som får agera mera. Vi såg 

det som väldigt viktigt så vi startade en samordningsgrupp. Vi klev fram 

och tog en plats kan man säga.” 

Josefina 

Två av de intervjuade diakonerna idkade försiktighet vad gäller profetisk diakoni.  

”Profetisk diakoni kan behövas ibland, men det måste få ske väldigt 

varsamt. Som de säger i filmen Lejonkungen; ’Man måste vara tuff mot 

de tuffa’. Man får sätta ner foten med det lilla mandat man har.” 

Fredrika 

Även Magdalena ser behovet av att vara försiktig: 

”Det behövs diakoner som kan se och påtala saker som inte står rätt till. 

Själv är jag mer en samförståndsperson som vill ha goda kontakter med 

samhället för övrigt. Har jag kontakter, ser jag en människa bakom olika 

poster och man tycker att man har en hyfsat god relation till dem som 

problemen berör, bör man ta upp och diskutera med dem innan man går 

på och klankar på saker och ting. Men om det är stor ohörsamhet då 

måste man ju naturligtvis agera på annat sätt. ” 

Magdalena 

Hon vill inte själv gå i bräschen men stöttar gärna den som gör så. 

”Även om jag själv inte står längst fram i fronten kan jag ju också stötta 

och uppmuntra visselblåsaren eller ställa mig på dennes sida. Det är 

viktigt att det finns diakoner som kan se och höja sina röster och även 
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om det inte sker någonting med än gång så kan med tiden ögonen 

öppnas på dem som bestämmer.” 

Magdalena 

Alla diakoner känner till begreppet ”visselblåsning”. Diakonerna beskriver visselblåsning 

som att ”värna” om människan, ”belysa det som inte ä okej” och att ”föra fram” det som 

man uppfattar som felaktigt i ljuset. De kopplar begreppet till civilkurage och mod. 

Diakonerna beskriver bland annat visselblåsarna som ”modiga människor” och 

”fantastiskt tuffa” och är värda ”stor respekt” och tycker att det är skönt när någon 

”reagerar”. 

Diakonerna tycker att visselblåsning är ”demokratins A och O, samt en ”hederssak”. 

Diakonerna ser det som sin ”plikt att slå larm”, även om de ibland upplever sig för 

”fega”. Någon ser en risk i att som visselblåsare bli uppfattad som en rättshaverist. 

Många av diakonerna säger att de själva har blåst och flera beskriver negativa 

konsekvenser av handlingen, exempelvis sjukskrivning. De ser att visselblåsning är ett 

utvecklingsområde i kyrkan. 

Ulrika känner ett kall att vara en visselblåsare. Men samtidigt upplever hon sig ensam: 

”Visselblåsning är demokratins A och O; kan man inte påtala 

felaktigheter har vi inte längre en demokrati. Ibland känner jag för att 

sluta vara visselblåsare och dra något gammalt över mig. Jag vill sluta 

fundera över konsekvenserna av politikers beslut. Men jag måste. Därför 

tycker det är skönt när andra reagerar så att jag känner att det inte bara 

är jag som är den som klagar.” 

Ulrika 

Sofia definierar också sig själv som en visselblåsare: 

”Jag har svårt att låta bli. Det är en del av löftena, men också en del av 

min person. Jag tycker det är jätteviktigt att det finns människor och 

kyrkor som pekar på och belyser saker som inte är okej.  

Sofia 
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Silvia tycker att diakonerna har ett särskilt ansvar som visselblåsare eftersom de möter 

människors förändrade behov tidigt: 

”Det är viktigt med visselblåsare som visar på brister. I dag sker så 

många förändringar i samhället så snabbt, men det uppmärksammas 

inte. Men vi diakoner har ett ansvar som upptäcker det tidigt då vi möter 

människor.” 

Silvia 

Flera av diakonerna nämner egna negativa erfarenheter av att vara just visselblåsare: 

”Jag tycker att visselblåsare är fantastiskt tuffa. Det är modiga 

människor för att de får ta så mycket stryk. Jag tycker om modiga 

människor. När jag gav röst åt mina kollegor som hade det tufft men som 

inte vågade säga något, fick jag ta så fruktansvärt mycket stryk att jag 

blev sjukskriven. ” 

Viktoria  

Diakonen Eleonora ser visselblåsning som ett ”utvecklingsområde” inom kyrkan: 

”Vi är allt för upptagna med vårt eget, så vi gör inte särskilt mycket av 

visselblåsning. Ibland vet vi inte riktigt hur vi ska göra i kyrkan.” 

Eleonora  

För diakonen Elisabeth är visselblåsning en självklarhet. 

”Att blåsa i pipan är en hederssak att göra. Exempelvis när man kommer 

in i en familj som inbegriper små barn som far illa då ska vi aldrig vara 

tysta då är det vår plikt att slå larm. Jag har gjort det några gånger och 

efteråt med facit i hand såg jag att det var rätt.” 

Elisabeth 

Men en del av diakonerna uttrycker att de själva är för fega: 

”Jag tycker mycket om visselblåsarna. Själv är jag ofta för feg. Det finns 

ett pris att betala. När man läser om sådana som riktigt har vågat är det 
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förfärligt hur de sedan har råkat illa ut. Därför respekterar jag verkligen 

dem.” 

Josefina 

För diakonen Lovisa är anmälningsplikten ett sätt att vara visselblåsare. Men hon kan se 

att kulturen i kyrkan kan vara ett hinder för att blåsa i pipan: 

”Diakonerna är inte alltid så jätteduktiga på att anmäla. Det finns något 

inom kyrkans kultur; vi säger inte ifrån så mycket som jag tror vi borde. 

Jag tror att kulturen beror på att kyrkan hyllar familjen”. 

Lovisa 

6.1.2 Diakonernas	  syn	  på	  att	  blåsa	  inom	  kyrkan	  

I intervjuerna ställde jag även frågan om diakonernas tankar kring att vara en 

visselblåsare inom kyrkan. Man kan sammanfatta diakonernas tankar om visselblåsning i 

kyrkan i meningen; ”Det är fruktansvärt jobbigt, men nödvändigt”. Många anser att det 

är lättare att blåsa utanför kyrkan än innanför. Det är obekvämt på så många fler plan. 

Endast en diakon anser att det är tvärtom. Silvias beskrivning sammanfattar diakonernas 

svar bra: 

”Det kan vara jobbigt för då kan man få på moppen. Ibland är det ännu 

värre än att blåsa utåt. Det är det här med arbetskamrater och den biten. 

Det är inte så kul att tala om för en arbetskollega att den gör fel. Det är 

aldrig lätt. Men det är smällar man få ta ibland. Egentligen skulle vi 

våga ropa mera, men det gör vi inte. Det finns en feghet inom kyrkan att 

man inte vågar. Man kan inte vara säkert på att de andra hänger på. 

Silvia 

Ett exempel på visselblåsning är diakonen Louise som vid ett möte med förtroendevalda 

under en biskopsvisitation, då biskopen tillsynade församlingen, läste högt ur Svenska 

kyrkans forskning om vad Svenska kyrkans medlemmar förväntar sig av kyrkan: 

”Det var mer diakoni än kultur. Det var väldigt tydligt. Då blåste jag. 

Den statistiken var väldigt bra att ha med sig i ryggen. Alla nickade för 
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att staplarna var så tydliga. Det är viktigt att hålla detta vid liv hela 

tiden uppgiften som diakon.” 

Louise  

Flera nämner personalfrågor som ett problem. Diakonen Viktoria berättar att det var 

självklart att säga ifrån när hennes chef blev påhoppad: 

”Det var så fruktansvärt att stå bredvid och se på, jag kunde inte se på, 

jag var tvungen att säga vad jag tyckte om det. Jag stod inte ut att se den 

orättvisa och smutskastning som en chef blev utsatt för, så jag tog henne 

i försvar. Det var väldigt tydligt och orättfärdighet på vilket sätt man 

behandlade oss kvinnor jämfört med om vi varit män.” 

Viktoria 

Diakonen Sofia anser att man inte ska vara så rädd för att ”plocka bort människor som 

inte håller det man lovat eller spårat ur”. Hon berättar att hennes förre kyrkoherde har 

blivit utköpt av kyrkan tre gånger: 

”Kyrkorådets ordförande sa till mig att hon bara skulle prata väl om 

honom så att han kom härifrån. Man köper ut kyrkoherden och låter 

någon annan församling i ett annat stift ta över ’problemet’. Tredje 

gången han hade gått över gränsen. Man ska inte få vara kvar i sitt 

ämbete om man missköter sig på det sättet. Men kyrkan är för feg.  

Sofia 

Diakonen Charlotta är också kritisk till kyrkans utköp av sin personal: 

”Nu låter jag desillusionerad, men innanför kyrkan är det inte så lätt 

faktiskt. Jag har sagt ifrån många gånger när vi haft kollegor som inte 

fungerat då är kyrkan både rädda och saknar kompetens för att avskeda 

människor det slutar med att man köper ut människor på löpande band i 

alla församlingar och då har man ju premierat ett dåligt beteende.”  

Charlotta 

Flera diakoner talar om att det är ett högt pris att blåsa i pipan i kyrkan. Det handlar 

framför allt om att man tar en stor risk om man blåser i kyrkan. Ensamhet är ett annat ord 
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som återkommer bland diakonerna; ”Det är jobbigt att stå i blåsten, man blir väldigt 

ensam.” För andra kostade det hälsan. Diakonen Viktoria berättade om det pris hon 

upplever att hon fick betala som konsekvens av hennes visselblåsande inom kyrkan: 

”Repressalierna handlade om utebliven löneförhöjning och när jag blev 

sjuk slängde kyrkoherden mitt sjukintyg över bordet till mig och sa; ’Vi 

kan inte ha några psykiskt sjuka diakoner i den här församlingen det står 

ju klart och tydligt på sjukintyget’. Det var på en sådan vidrig nivå så 

det var fruktansvärt. Det lärde mig att så mycket stryk tar jag aldrig 

igen.” 

Viktoria 

Diakonen Ulrika upplever att hennes visselblåsning har gjort att det blivit svårare att söka 

nya tjänster inom kyrkan: 

”Jag har upptäckt att det är en nackdel för mig och jag vill söka en ny 

tjänst eftersom många är för rädda eftersom jag blir ett hot tyvärr. Men 

också att jag är kvinna och vågar öppna munnen och stå för saker som 

jag har på fötterna för.” 

Ulrika 

För diakonen Sofia är rädslan såväl inkomst som ensamhet: 

”Det är jättejobbigt. Man är beroende av inkomsten. Det blir ensamt att 

bli obekväm för arbetslaget eller för stiftet.”  

Sofia 

En del diakoner ger uttryck för att det är extra smärtsamt när felaktigheter sker inom 

kyrkan. Lovisa liknar sin relation till kyrkan som ett äktenskap där det gör extra ont om 

det framkommer brister: 

”Jag är gift med kyrkan. Det finns en lojalitet som krockar. När jag ser 

eller påtalar brister inom kyrkan, tar det i mig på ett annat sätt än om 

kommunen brister eller så. Det är smärtsamt på ett annat sätt, men det 

är inte mindre viktigt för det. Det är någon slags kärleksrelation. Då 

smärtar det på ett annat sätt med bristerna. Det betyder inte att det är 
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mindre viktigt utan det är nästan mer viktigt egentligen att se det men det 

blir tyngre på ett annat sätt eftersom man vill att det ska vara 

annorlunda.” 

Lovisa 

Fredrika tycker att försiktighet är viktigt när man blåser i pipan inom kyrkan. 

”Man måste vara oerhört försiktig att inte skapa onödig splittring och 

konflikter. Jag tror man ska tänka på att när det sker inom kyrkan har 

man ett ansvar för hur kyrkan uppfattas för dem som står utanför kyrkan. 

Det är viktigt att man är försiktig så man inte underblåser någonting 

som går att lösa internt, att inte gå ut med att det som inte är bra i 

kyrkan.” 

Fredrika 

6.2 Profetisk	  diakoni:	  Löften	  och	  efterlevnad	  

Det andra området handlar om hur diakonerna ser på sina löften, betydelsen att avlägga 

dem och hur diakonerna ser på sin egen efterlevnad av dem. 

6.2.1 Diakoners	  syn	  på	  betydelsen	  av	  att	  avlägga	  löften	  

På frågan om vad det betytt för diakonerna att de avlagt löften inför biskop och Gud vid 

diakonvigningen svarar alla diakoner att det varit ”viktigt” för dem. Löftena ses som ett 

”livslångt” åtagande och ”finns alltid med”. Diakonernas relation till löftena kan 

sammanfattas i att de tycker att det är ”väldigt stort”, ”övermäktigt”, ”väldigt 

högtravande” och något som de ”brottas med”, någon diakon beskriver att hon blir 

”förtvivlad” när hon tänker på löftena. Diakonerna tycker att det är ”väldigt svårt”, 

”jättejobbigt” och ”ganska häftigt” att efterfölja eller ”omöjliga att helt fullt efterleva” 

och man ”gör så gott man kan” och försöker ”efter bästa förmåga” leva efter löftena.  

Diakonerna ser att diakonkallelse och löften hänger tätt ihop. En del diakoner hänvisar 

ibland till sina avlagda löften. En diakon säger att det ”kändes rätt att avlägga löftena”, 

en annan ”som en extra dimension”. 
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Vad ger då löftena diakonen? Här beskriver diakonerna att de ”vilar” i löftena som 

”betyder mycket” för dem och som gett diakonerna exempelvis en ”ny början” och 

”trygghet”. Flera diakoner talar om att löftena ger dem ”ett mandat”, ”ett godkännande”, 

”en legitimitet” och ”en identitet”. Man tar löftena som ”intäkt för det man gör”. Man 

känner sig ”bekräftad” och ”buren av kyrkan och Gud”. Samtidigt beskrivs löftena som 

”förpliktande” och ger diakonerna ”inriktning”. Diakonerna ser löftena som ”på riktigt”, 

”en styrning”, ”en symbolisk handling” och ”en arbetsallians med Gud”. Löftena 

”betyder mycket” och beskrivs som ”en bas”, ”en förankring”, ”en grund”, ”en ram”, ”ett 

roder” och ”fast mark”. Dessutom ser de på löftena som ”en överenskommelse”, ”ett 

förtroende”, ”ett sätt att hålla kurs”, ”ett stöd att ha i ryggen” och ”något att luta sig mot”. 

Den praktiska innebörden av löftena beskrivs som att vara en ”visselblåsare”, ”att säga 

det som ingen annan säger”, ”att vara på barrikaderna”, ”driva frågor” och att vara ”en 

röst för de minsta”. 

Diakonen Ulrika beskriver sitt avlagda löfte som ”på riktigt”: 

”Diakonlöftet är ett livslångt löfte. Det finns alltid med, det spelar ingen 

roll om jag är ledig eller jobbar. Det här är något jag lovat Gud att jag 

ska göra. Det är på riktigt.” 

Ulrika 

”Jag har haft det jättejobbigt och brottats med löftena. Jag har gått 

igenom skilsmässa och tänker att de där löftena är väldigt starka. Det 

har varit svårt. För mig har det blivit en symbolisk handling att jag ger 

löften men även att jag får löftet tillbaka att bli buren av kyrkan och 

Gud, ett förtroende åt båda håll. En överenskommelse.” 

Sofia 
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För Fredrika handlar det om en identitet: 

”Det ger en identitet om vad det handlar om och vad man har lovat att 

försöka göra. Det här har jag lovat inför Gud och det förpliktigar på 

något sätt, men samtidigt är det då ett löfte från Gud själv i det om att 

vara med att hjälpa. Det tycker jag är gott att luta sig mot.” 

Fredrika 

Eleonora beskriver det som att löftena som ”en förankring och en ny början”:  

”Jag bär med mig den stunden när jag blev diakonvigd och avgav 

vigningslöftena. Vigningslöftena kan jag brottas med ibland eftersom de 

är ganska häftiga, men för mig är löftena någonting jag vilar i och efter 

bästa förmåga försöker leva efter. Vigningslöftena hjälper mig att hålla 

kursen, en grund på något vis, en fast mark.” 

Eleonora  

Silvia ser löftena som en ram. 

”Löftena är väldigt högtravande och i mångt och mycket så tycker jag 

att de är både symboliska och förpliktigande. Men jag ser löftena som en 

ram och sedan är man fri att arbeta inom den ramen. 

Silvia  

När det gäller efterlevnaden de avlagda löftena är diakonerna noga med att de inte fullt ut 

kan leva upp till löftena: 

”Jag vet att jag gör så gott jag kan efter hur mitt förstånd räcker till, 

mer kan ingen begära av mig inte Gud heller för den delen.” 

Ulrika  

”När man hör löftena på vigningen känns det stort. Man frågar sig 

ibland; Vad är det jag sagt ja till?” 

Louise  
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Magdalena jämför vigningslöftena med sin egen bröllopsvigsel: 

”Jag ser lika allvarligt på det här som att jag gifte mig med min man. 

Det handlar ju om att avge löften. Det är också en trygghet att vara med 

om den vigningen i en gudstjänst i offentligenhetens närvaro, där det inte 

bara är jag som vill och tror att jag kan, utan att kyrkan också vill ha 

mig. Jag ser löftena som förpliktigande att jag har ett ansvar hur jag 

lever mitt liv, jag är inte bara privatperson utan kyrkans representant.” 

Magdalena 

Många diakoner vittnar om att löftena ofta känns allt för stora. Viktoria beskriver en 

”förtvivlan”: 

”Det var inte bara symboliskt utan det kändes verkligen i själ och hjärta. 

Det är så stort ibland blir jag alldeles förtvivlad över vad jag egentligen 

har lovat. Börjar man tänka på vad det egentligen står för och börjar 

gräva i det på djupet blir det så övermäktigt på något vis. Jag kan inte 

allt det där, jag är bara en liten människa.” 

Viktoria 

Flera av diakonerna berättar att de använder sig av sina vigningslöften i sitt arbete: 

”Löftena är något jag har i ryggen. Jag har använt dem i kyrkorådet. De 

blev väldigt ställda faktiskt. Nu låter de mig hållas och frågar inte mer 

vad jag gör.” 

Silvia 

Diakonen Josefina talar om löftens som ett ”roder”: 

”Mina löften är på riktigt. Vigningen gäller mitt liv och inte bara min 

tjänst. Det är min bas, en grund, som man kan återkomma till. Löftena är 

ett bra roder. Det har med styrning och inriktning och göra.” 

Josefina 

Fler diakoner talar om att löftena är en hjälp för dem att agera. Lovisa förklarar att hon 

tar löftena som ”intäkt” för det hon gör: 
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”De löftena tycker jag är förpliktigande. Jag ser dem som en uppmaning 

och ibland som en hjälp när det är obekvämt att försvara eller ställa sig 

på någons sida. I det sammanhanget är löftena något att luta sig emot 

och ha i ryggen. Det handlar om att ta löftena som intäkt för det man 

gör. När det är obekvämt kan jag tänka; Detta har jag ju faktiskt lovat!”.  

Lovisa 

Diakonen Elisabeth använder löftena som motiv för att gömma flyktingar: 

”Vigningslöftena ger en legitimitet för det man vill uträtta. Om man 

känner att man vill ge sig in på ett område som är väldigt tufft och har 

vigningslöftena i ryggen så kan du göra det med löftet att Gud faktiskt är 

med. Det jag har gjort när jag gömt flyktingar har många kyrkoherdar 

kallat för civil olydnad. För mig är diakon att vara på barrikaderna och 

driva frågor för att vara en röst för de minsta.” 

Elisabeth 

Diakonen Charlotta har löftena uppkopierade i sitt arbetsrum: 

”Jag ser löftena och vigningen som att jag sätts in i ett sammanhang 

både med ansvar och stöttning. Ett löfte både från mig till Gud, och från 

Gud till, mig - en slags arbetsallians. Löftena är ett sätt för mig att hålla 

kurs. Jag har löftena uppkopierade på mitt arbetsrum och ser dem varje 

dag.”  

Charlotta 

6.2.2 Diakonernas	  syn	  på	  att	  försvara	  människors	  rätt/stå	  på	  de	  förtrycktas	  sida	  

Hur ser diakonerna på vigningslöftena att diakoner ska ”försvara människors rätt” och 

”stå på de förtrycktas sida”? Diakonerna talar om att just dessa löften är ”väldigt starka”, 

förpliktigande och de fungerar som ”drivkraft”. De beskrivs även som ”en slags grund”, 

”en utmaning”, och ”något att luta sig mot”, ”något att ha i ryggen”, ”en hjälp”, men 

också som ”essensen av att vara diakon” samtidigt som de är ”väldigt svåra att leva upp 

till”. Någon diakon tycker att det är ”skönt” att löftena är ”så pass allmänt hållna” så hon 
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får en ”frihet i dem”, medan någon annan diakon ser att hon kan ta löftena som intäkt för 

det man gör.  

Kopplat till löftena om att försvara människors rätt och stå på de förtrycktas sida är, 

menar diakonerna, verb som att ”stå på barrikaderna”, ”vara en röst för de minsta”, ”ta 

den lilla människans perspektiv”, ”finnas med som ett hopp”, ”följa med dem”, ”hjälpa 

människor att ta kontakt exempelvis med myndigheter”, ”inte vara rädd för 

konsekvenser”, ”att se det ingen annan vill se” och ”att göra det som är obekvämt och 

jobbigt”. 

”De förtryckta” uppfattas som människor som ”kommer i kläm på olika sätt”, ”de 

minsta”, ”den lilla människan”. 

För Ulrika är löftena att försvara människors rätt och stå på de förtrycktas sida själva 

”essensen att vara diakon”: 

”Nog sjutton är det detta jag sysslar med! Det är ju essensen av att vara 

diakon att stå på den svages sida och försvara människors rätt. Det är ju 

det som det innebär att vara diakon.” 

Ulrika 

Diakonen Lovisa tar löftena som intäkt för det obekväma som hon ibland gör:  

”Löftena om att stå på de förtrycktas sida tycker jag är förpliktigande så 

jag ser dem som en uppmaning som hjälp för det kan vara obekvämt att 

försvara eller ställa sig på någons sida. Löftena är något att luta sig 

emot och som man kan ta som intäkt för det man gör. När det är 

obekvämt kan jag tänka; ’Detta har jag ju faktiskt lovat’. Löftena 

uppmanar mig. De är något att ha i ryggen.” 

Lovisa 

Diakonen Eleonora beskriver löftena som en positiv utmaning: 

”För mig är det väldigt stark, en slags grund, en utmaning att gett 

löftena att försvara människors rätt och stå på de förtrycktas sida. Jag 

försöker efter bästa förmåga leva efter det. Det är för mig en väldig 

utmaning i positiv bemärkelse.” 
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Eleonora 

För Elisabeth innebär löftena att vara på barrikaderna och vara en röst: 

”För mig är diakon att vara på barrikaderna, driva frågor och att vara 

en röst för de minsta. I mitt yrkesliv har jag drivit många frågor. 

Diakonen kan ju också vara på barrikaderna som lobbyist för en 

spetsfråga då man arbetar brett med olika grupperingar, inte bara 

kyrkan. Det är att vara på barrikaderna.” 

Elisabeth 

För diakonen Sofia handlar det bland annat om att ”se det ingen annan vill se”: 

”Det är väldigt starkt och en väldig drivkraft i de orden för mig. Det 

handlar om att i min tjänst försöka ta den lilla människans perspektiv, 

att försöka bli en röst, att se det ingen annan vill se. Att göra det som är 

obekvämt och jobbigt.” 

Sofia 

Diakonen Silvia menar att det dock krävs mod: 

”Det tycker jag är viktigt, men det gäller att våga. Vi hjälper till 

gentemot myndigheter inte minst när vi följer med utsatta människor till 

socialen och hjälper till att föra deras talan. Många människor känner 

sig förtryckta.” 

Silvia 

Diakonen Josefina ger ett exempel när hon stod på de förtrycktas sida; när 

Migrationsverket placerade flyktingar utan vinterkläder i ett flyktingboende i staden. Det 

slutade med att hon slog larm i media och påbörjade en klädinsamling: 

”Flyktingarna kom i tofflor och kofta och hade inga vinterkläder mitt i 

smällkalla vintern. Det var totalt miserabelt alltihop jag kunde varken 

som medmänniska eller diakon stå och titta på, utan det var bara att 

kavla upp ärmarna och sätta igång.”  

Josefina 
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Hon och hennes diakonkollegor skrev även till kommunen och till regeringen och 

påtalade förslag på förbättringar. 

Utifrån löftena om att försvara människors rätt och stå på de förtrycktas sida beskriver 

diakonen Ulrika sin systematiska metod som bland annat gör att hon regelbundet läser 

tidningar och på annat sätt förkovrar sig i hur samhället kan till att förändras: 

”Vad vi gör beror ju på hur samhället ser ut. Det betyder för mig att jag 

måste hålla mig á jour med vad som händer i samhället. Jag kan liksom 

inte gå om kring och lalla runt och tycka att det är trevligt med en liten 

kaffestund här eller fixa något litet mys där, utan jag måste förstå vad 

exempelvis politiken håller på med annars kan jag inte ligga före och 

förstå vad som kommer hända som gör att människor kommer att bli 

utsatta. Jag läser tidningar och sådant jag hittar på nätet – allt mellan 

himmel och jord – som gör att jag kan förkovra mig; allt för att se vad 

som händer och vad är det som kan drabba människor på olika sätt.” 

Ulrika 

”Många människor känner sig förtryckta av myndigheter. Vi hjälper till 

gentemot myndigheter inte minst när vi följer med utsatta människor till 

socialen och hjälper till att föra deras talan.” 

Silvia 

6.2.3 Diakoners	  syn	  på	  vad	  de	  lovat	  och	  vad	  de	  utför	  

På frågan om det råder diskrepans mellan vad diakonen lovat i sina vigningslöften och 

det utrymme som faktiskt ges i diakontjänsten finns olikheter i diakonernas svar; att det 

inte råder diskrepans, och att det finns en skillnad. 

De som svarar att de inte uppfattar att det finns en diskrepans talar om ”harmoni”, ”inte 

begränsad” och som i Charlottas fall ”en väldigt bra kyrkoherde”: 

”Jag har en väldigt bra kyrkoherde som uttryckligen menar att vara 

diakon är en kompetens och inte bara en ’lite mindre utbildad präst’. 

Han menar att vi har en särskild kallelse så han ger oss stort utrymme 

och frihet.” 
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Charlotta 

Bland dessa finns även de som är självkritiska och lägger eventuell diskrepans på sig 

själva och sin egen passivitet: 

”Det är snarare på ett personligt plan; vad jag har lovat och vad jag 

egentligen gör. Hur prioriterar jag? Det är mer av rannsakande natur 

för mig själv så jag tar det utrymme som erbjuds. När man tittar på 

vigningslöftena är det ganska allmänt hållet vad man ska göra. Det är 

upp till ens egen fantasi och komma på saker ihop med andra som man 

kan utveckla. Det är en jättefrihet egentligen – om man inte använder sig 

av den friheten då kan jag tycka att man misslyckas! ” 

Fredrika 

I gruppen finns även dem som verkar ha ”köpt konceptet” och accepterat kyrkans 

ordning, men hittat sina egna vägar att ”tänja” på gränserna i den: 

”Kyrkans ordning ser ut som den gör. Jag känner mig inte våldsamt 

kallad att förändra den. Det finns det andra som gör. Men jag är inte 

sådan. Jag ser att jag har en frihet inom de ramar som finns och då 

gäller det att lära sig var gränserna går och var de behöver tänjas på 

ibland.” 

Magdalena 

Den andra gruppen är de diakoner som känner att det finns en diskrepans mellan vad de 

lovat i sina vigningslöften och det utrymme som faktiskt ges i diakontjänsten. Flera 

diakoner upplevde skillnaden ”stor”. En del av dessa har varit diakoner i andra 

församlingar där de tycker att det fungerat bättre och förklaringen de ser är ett annat typ 

av ledarskap. En av diakonerna som upplever diskrepansen stor är diakonen Ulrika som 

larmade i media om brister hon såg i samhället. Då gick hennes chef i klinch mot henne – 

i tidningen: 

”Min chef har skrivit tidningsartiklar och huggit benen av mig och tyckt 

att det var fel det jag gjorde. Det sätter naturligtvis handklovar på mig. 

Det gör att jag i dagsläget inte vet om jag ska skriva så värst mycket mer 
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för att jag inte vet hur min chef tänker. Det var politiker som hotade att 

gå ur kyrkan för att jag blåste och då blev jag halshuggen.” 

Ulrika 

Diakonen Sofia som gömt flyktingar i sin församling med kyrkoherden och 

personalgruppens goda minne, har skapat ”profetiskt utrymme” genom att helt enkelt 

trotsa kyrkorådet som på sammanträdet veckan efter att flyktingfamiljen blivit gömd 

beslutade om en princip i församlingen att inte gör gömma flyktingar: 

”Än så länge har jag trotsat. Jag är peppad av diakonutbildningen som 

har varit präglad av att ha vigningslöftena i ryggen. Man har pratat 

mycket om profetisk diakoni, att våga sticka upp.” 

Ulrika 

6.2.4 Diakonernas	  syn	  på	  om	  de	  upplever	  moralisk	  stress	  

På frågan om diakonerna någon gång in sitt yrkesliv som diakon upplevt moralisk stress 

svarade alla diakoner att de någon gång upplevt det. Det handlade om olika typer av 

uttryck av maktlöshet inför uppdraget; chefer som inte backar upp, kollegors trångsynthet 

eller lönekriterier som krockar med vigningslöften. Även knepiga konfidentsituationer 

såsom att man inte kan hjälpa en person med det som egentligen är det ”verkliga” 

problemet är också källor till moralisk stress. Men det kan också handla om motstridiga 

intressen, när det mest logiska inte alltid är det som är rätt, förväntad fromhet, brist på 

resurser, samt egen utsatthet vid visselblåsning. 

Ledningens uteblivna stöd stressade Sofia märkbart: 

”Ja, när ledningen inte backade upp. Jag åkte hem och bröt ihop.” 

Sofia 

För diakonen Charlotta är den moraliska stressen kopplad till kyrkans brist på att se att 

det inom personalgruppens olika kompetenser finns olika perspektiv: 

”I kyrkan tas det förgivet att jag har samma etiska perspektiv. Utanför 

kyrkan tar man i stället för givet att jag har ett annat perspektiv och 

därmed kan jag avstå från att göra saker. Ska jag frångå detta i kyrkan 

kräver det en väldigt stor kraftansträngning. Därför avstår jag ifrån det 
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och försöker lyfta på hatten. Jag tror det bottnar i att vi ska vara en 

’lycklig familj’ där alla tycker och tänker likadant.” 

Charlotta 

En annan sak som stressar henne är hur församlingens lönekriterier är utformade: 

”Det står ’lojalitet mot arbetsgivaren’ som ett kriterie huruvida man får 

löneförhöjning eller inte. Det går inte ihop med mina diakonlöften tycker 

jag. Det är så klart att det stressar mig.” 

Charlotta 

För Ulrika blev det en stress när det den borgliga regeringen blev omvald 2010: 

”När den regeringen blev omvald en gång till bråkade jag på Gud. Då 

var jag moraliskt stressad eftersom jag har all fondhantering och 

arbetar så nära människor och ser allt det som händer och alla barn 

som far illa. Jag grät i tre dygn.” 

Charlotta 

För diakonen Viktoria kan den moraliska stressen uppstå vid svåra konfidentfall, just nu 

handlar det om ett barn som ”kommit i kläm”: 

”Ibland känner man sig så maktlös. Jag skulle vilja göra så mycket mer, 

men ibland så går det inte. Just nu är jag involverad i en jättesvår 

vårdnadstvist där jag stöttar mamman. Det är ett barn som hamnat i 

kläm. Jag skulle vilja ställa mig upp och bara skrika till myndigheterna 

att man inte bara kan göra så här. Men skulle det komma ut att jag på 

något vis försökte jobba från flera håll så kan det få återverkningar på 

det här barnet. Jag blir på något vis bakbunden, vilket stressar mig 

mycket.” 

Viktoria 

För Eleonora är det diakonkragen som skaver och de förväntningar av godhet och 

behärskning den bär med sig: 

”Ibland går jag igång på någonting och så kliar det lite på halsen och 

då upptäcker jag att jag har kragen på mig och då har jag en konstig 
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bild av att jag inte kan bli förbannad. Det finns något i kyrkans 

arbetsmiljöproblematik i vårt sätt att kommunicera som gör att vi är lite 

ofria. En godhetskultur som är ett språk där vi hela tiden måste tänka på 

att vi är kyrka. Men jag tänker; ’Glöm det liksom, tala ur ditt hjärta’!” 

Eleonora 

För diakonen Elisabeth handlar den moraliska stressen om bristen på resurser och den i 

långa loppet farliga ensamhet det kan innebära: 

”Ibland är jag rädd för att diakonen är en isolerad tupp i en hönsgård 

där frågorna blir övermäktiga eftersom resurserna inte räcker. Men 

diakonen kan inte fixa allt. Får man inte hjälp med mentalhygienen som 

diakon är man oerhört utsatt, vilket kan skapa livslångt lidande för 

diakonen.” 

Elisabeth 

Diakonernas berättelser präglas av en moralisk stress, en slags ”utsatthet”, som hänger 

ihop med svåra visselblåsarbeslut, men som går över när blåsningen väl är gjord. För 

Josefina handlade det om nedskärningar inom äldrevården som fick stora negativa 

konsekvenser för de äldre hon mötte som diakon. För Fredrika handlade det om att 

anmäla en läkare som inte höll måttet: 

”Jag anmälde läkaren. Det var ett moraliskt stressande dilemma. Jag 

kom fram till att den här personen inte skulle kunna sitta på sin position 

och ta vansinniga beslut i åratal när det gäller människors liv. Jag 

tänkte om det kunde varit farligt för mig. Nu för tiden finns det hotbilder 

i allt. Inte ofta, men då och då.” 

Fredrika 

Det finns olika saker som verkar lindra den etiska och moraliska stressen hos diakonerna. 

De nämner bland annat stöd hos andra som ”vet vad det handlar om”, andra som varit i 

samma situation och som möter ”utsatta”. Någon talar om att ”öva sig i att vila i att saker 

är oklara”. Flera tar även upp handledning – ibland med psykologiska inslag – som ett 

viktigt sätt att minska stressen. En annan väg är helt sonika att ”lyfta på hatten” inför 
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dilemmat som orsakar stressen. För diakonen Silvia handlar det om acceptans att man gör 

så gott man kan: 

”Det har man lärt sig genom åren att man inte kan ha dåligt samvete, 

för det finns så mycket man kan göra som man inte gör. Det lilla man 

gör får räcka. Att acceptera det motarbetar stressen över att man inte 

gjort mer.” 

Silvia 

Ulrika beskriver också en slags acceptans, samtidigt som hon betonar vikten att vara 

vaksam på att hon inte själv blir likgiltig inför uppdraget: 

”Jag kom till en punkt där jag fick lägga ner eftersom jag inte kunde rå 

över situationen. Sedan fick jag fortsätta att försöka gå vidare. Jag 

försöker vara observant på mig själv så att jag inte hamnar där att jag 

stänger av för att överleva. Men jag är rädd för att jag någonstans ska 

bli blasé eftersom jag vet att jag inte kan något göra.” 

Ulrika 

Lovisa beskriver acceptansen av att inget kunna göra som ett förhållningssätt till 

konfidenten: 

”De senare åren märker jag att en del människor som söker samtalsstöd 

behöver vara inom psykiatrin. Då blir det jag som diakon som gör en 

slags uppehållande verksamhet i väntan på ’någonting annat’, nu 

sällskapar jag dig i ditt kaos, men kan ingenting göra åt det.” 

Lovisa 

Många av de intervjuade diakonerna nämner vikten av handledning i yrket för att om 

möjligt lätta på den moraliska stressen: 

”Jag tror att det är ett inslag i diakontjänsten att man har ett viss mått 

av moralisk stress. Det är därför det är så bra med handledning. Det är 

inte bara att bli skickligare i sin yrkesutövning, utan det är också ett sätt 

att få lite balans i sådana situationer. Den där maktlösa känslan; att jag 

är satt att hjälpa den här människan, men inte riktigt kan det.” 
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Lovisa 

6.3 	  Profetisk	  diakoni:	  Hinder	  och	  möjligheter	  	  

Den tredje och sista delen handlar om vilka hinder och möjligheter som diakonerna ser i 

arbetet med att utföra profetisk diakoni. 

6.3.1 Diakonernas	  syn	  på	  vad	  som	  kan	  hindra	  profetisk	  diakoni	  i	  kyrkan	  

De intervjuande diakonerna ser en rad hinder inom Svenska kyrkan för att de ska kunna 

försvara människors rätt och stå på de förtrycktas sida. För det första talar de att kyrkans 

struktur kan vara ett hinder för profetisk diakoni; partipolitik, kyrkoråd och 

förtroendevalda är något som de nämner, men också en kyrklig självupptagenhet, 

navelskåderi, en allt för stark åsiktsgemenskap, olika diakonala synsätt som andra hinder. 

Nästan alla diakoner talar om en ”feghet” och en ”rädsla” inom kyrkan som flera av dem 

menar återfinns i kulturen. Men ekonomi, kommunikation, tid och traditioner sätter också 

käppar i hjulet för att diakonerna ska kunna stå på de förtrycktas sida. Vid sidan av 

ensamhet och tystnadsplikt nämner även diakonerna kyrkoherden, gruppverksamhet och 

”förstockande människor” som hinder. Kyrkans bristande trovärdighet som 

samhällskritiker är ett annat hinder. 

Flera diakoner ser att hindren till stor del kan handla om vilken församling man hamnar i. 

En del församlingar är det väldigt högt till tak i där de ställer sig bakom diakonen på alla 

sätt, men det finns också församlingar som är rädda för att ”sticka ut hakan”.  

För diakonen Viktoria är hennes kyrkoherde ett hinder för att hon ska kunna stå på den 

förtrycktes sida, i det här fallet ett barn i en vårdnadstvist:  

”Jag litar inte på min kyrkoherde. Jag har en före detta diakonkollega 

som ställde upp för en familj och fick en jätteavhyvling av honom. Han 

skrek: ’Du kunde åtminstone tagit av dig kragen när du stod i rätten och 

vittnade. Jag står inför samma situation nu, men jag tänker vittna i alla 

fall och det tänker jag tala om för min kyrkoherde. Jag känner att jag 

måste göra rätt utifrån det här barnet, och då får det väl kosta mig en 

utskällning av den här kyrkoherden. Tänk en kyrkoherde som skäller ut 
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diakoner för att de följer sina löften. Jag har en diakonkollega som är 

ännu mer rädd än mig.”  

Viktoria  

Diakonen Sofia upplevde kyrkorådet och kyrkoherden som ett hinder när hon skulle 

gömma en flyktingfamilj i kyrkan. Först var kyrkoherden med på beslutet men sedan 

ändrade han sig: 

”En morgon stod en familj som ska utvisas med all sin packning utanför 

kyrkan. Kyrkan var deras sista hopp. Arbetslaget och kyrkoherden var 

överens att de fick bo hos oss. Men efter en vecka tar kyrkorådet beslut 

att vår församling inte ska gömma flyktingar eftersom de blev rädda att 

det var olagligt och det vågade man inte. Kyrkoherden vågade inte säga 

emot. Det var som att få en kniv i ryggen. Jag kände mig sviken av både 

kyrkoherden och kyrkoråd.” 

Sofia 

Nu trotsar Sofia kyrkorådet och har kvar familjen. Hon berättar att ingen hittills har lagt 

sig i. 

Diakonen Fredrika upplever att hon haft ”väldigt tur” vad gäller församling och 

kyrkoherde: 

”Allt beror på i vilken församling man finns och hur kyrkoherdens 

hållning är. Man har naturligtvis denne att förhålla sig till. I mitt fall har 

jag haft en väldig tur där och känner en frihet. Jag kan gå till 

kyrkoherden och prata väldigt öppet om olika saker man ställs inför och 

för det allra mesta… så finns det ju… att man ställer upp bakom mig.” 

Fredrika 
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Diakonen Elisabeth ser att kyrkoherdar kan vara ett hinder. 

”Jag har sett många herdar som tycker att de är världens bästa 

kyrkoherdar, men där församlingens medarbetare mår skitdåligt. Då 

måste någon slå larm. Där är bra om man kommer flera till 

företagshälsovården. Är man ensam kommer man bara slåss mot 

väderkvarnar. Så är det ofta när man ska driva interna frågor i kyrkan.” 

Elisabeth 

I stort sett alla diakoner beskriver att det finns en ”feghet” inom kyrkan som kan vara ett 

hinder för diakonerna att agera. 

”Min upplevelse är att kyrkan är feg. Kyrkan vågar inte stå upp när man 

tycker att samhället är fel. Man är ängslig. Det är mitt uppdrag att ta 

reda på så mycket som möjligt i vilken situation den utsatte befinner sig i 

att göra en slags bedömning och sedan försöka agera efter det.”  

Sofia 

Det kan handla om fegheten att inte prioritera de svaga. 

”Jag tycker att kyrkan pratar mer om hur vi ska värna de som betalar 

kyrkoskatt än de svaga. Men det är ju de som betalar kyrkoskatt som vi 

lever på.” 

Viktoria 

Charlotta ser feghet på två sätt; att inte gå ut på okänd mark eller att inte våga utbilda sig 

för att göra marken känd: 

”Jag tror det finns en feghet inom kyrkan. Man är rädd att ge sig in i 

olika sammanhang utanför kyrkan jag tror det har med flera saker att 

göra. En av dem är att är att man antingen kastar sig in i saker man inte 

kan eller är för feg för att utbilda sig inom områdena. Man måste ju 

kunna det man gör.” 

Charlotta 

Rädslan för det okända möter diakonerna inte bara bland förtroendevalda och 

kyrkoherdar. Diakonen Josefina har mött rädslan även bland de ideella medarbetarna och 
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församlingsbor som tycker att kyrkan gör för mycket när det gäller exempelvis EU-

medborgare: 

”Ibland tror jag att det handlar om det här med tradition att ’så här har 

vi alltid gjort’ eller ’så har vi aldrig gjort’. Att man kan bli lite rädd 

ibland för att vi har så fina församlingshem där vi har våra 

verksamheter och det kan vara lite läskigt att kliva ut på en annan arena 

som man inte är van vid. Vi är inte vana att tänka okonventionellt i 

kyrkan. Man ska ha med sig sin ledning både arbetsledare och kyrkoråd. 

Det är ett gediget arbete att få människor med sig.”  

Josefina 

I hennes fall med nyanlända flyktingar utan vinterkläder mitt i vintern kunde den 

kyrkliga demokratiska processen inte inväntas: 

”Vi fick uppfinna hjulet. Där fick de andra komma efter. Här var det 

människor som for illa och då var det inte så mycket att dividera om. 

Man kan nog säga att det är typiskt diakonalt att det är lite akut den här 

verksamheten. Det ligger mycket i det. Det händer grejer hela tiden.”  

Josefina 

Diakonen Louise ser att ett problem kan vara att de politiker som visselblåsningen avser 

ute i samhället kan vara samma personer som styr hennes kyrka: 

”Ett hinder kan vara de förtroendevalda. Vi kan ha förtroendevalda som 

sitter på dubbla stolar, både i kommunen och i kyrkorådet. Det kan vara 

en komplicerad situation. Men det som då väger tyngst är ändå 

diakonlöftet, även om det blir en otrolig brottningskamp att larma trots 

att det kan drabba förtroendevalda.”  

Louise 

Charlotta tycker att partipolitiken i kyrkan spiller över på hur hon kan komma att 

uppfattas som diakon: 

”Man kan nästa tala om en uttalad åsiktsregistrering vad gäller enskilda 

vigningstjänsters åsikter. Det finns verkligen en stark vilja att göra och 
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styra en åsiktsgemenskap. Jag upplever starkt att man håller en 

fruktansvärd koll på vad andra människor i vigningstjänsten tycker och 

tänker. Jag har nästan gått ur Facebook på grund av detta.” 

Charlotta 

Diakonen Ulrika upplever att partipolitiken utgör ett hinder. Några politiker har hotat att 

lämna kyrkan efter att hon skrivit en insändare: 

”Feghet är ett stort hinder, att man är så himla rädd för att den 

profetiska diakonin kan uppfattas som partipolitisk. Det spelar ingen roll 

vilken färg det är på en sittande regering, utan det som har betydelse är 

när man fattar beslut där stora grupper drabbas på något sätt och då 

ska vi diakoner skrika. Sedan får vi se om de halshugger mig någon dag 

eller vad de gör.” 

Ulrika 

För att bli friare som diakon valde Silvia att gå ur sitt parti och sin politiska gärning när 

hon blev diakon: 

”När jag blev diakon valde jag att lämna det politiska parti jag tillhört 

för att jag tycker att inte ska vara politiskt bunden när jag jobbar som 

diakon för att jag ska kunna stödja vilket parti de än tillhör eftersom 

mycket av arbetet måste man kämpa i politiska strukturer.” 

Silvia  

Diakonen Elisabeth som bland annat arbetar med att gömma flyktingar säger att de flesta 

hindren handlar om att det finns ”förstockade människor” i kyrkan: 

”Kyrkoherdarna kan vara väldigt svåra att jobba under dels för att de 

ofta lägger sig i saker, men också för att de är rädda för grejer de själva 

inte varit med om. Diakonens roll är väldigt ofta att ge sig ut på vatten 

där ingen har rott tidigare. Det politiskt korrekta är inte att gömma 

flyktingar, men samtidigt blir det andligt korrupt om man inte gör det för 

att du bryter mot din egen känsla av att Gud vill att du ska göra. Det är 
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ju den här korrektheten och det konservativa, som herdarna vill hålla sig 

inom.” 

Elisabeth  

En del diakoner menar att kulturen och den speciella kompetens som finns hos 

diakonerna kan vara ett hot för andra yrkeskategorier, något som kan vara ett hinder i att 

utöva profetisk diakoni: 

”Ett annat hinder är kulturen, hur vi ser på varandra som hinder eller 

möjlighet. Att diakonerna har möjlighet att följa människor en längre tid 

än prästen och på det sättet får en inblick i människors verklighet och 

hur man har det kan uppfattas som hotfull av andra yrkeskategorier. 

Diakonerna pratar inte om hur det kan vara, utan det är en levd 

erfarenhet i kontakten med de människor som man får och inte bara 

teorier.”  

Magdalena 

Men det kan också handla om att diakonerna känner sig underlägsna prästerna. 

”När jag efter ett par år som diakon tänkte bli präst slutade mina 

diakonkollegor i stiftet hälsa. Om någon diakon blir präst blir det ett 

sånt svek mot hela kollektivet. Det hade jag inte riktigt fattat. För mig 

blir det ett uttryck för att man som diakon känner sig underlägsen 

prästerna.” 

Katarina  

Diakonen Charlotta ser kulturen med en allt för självupptagen kyrka som ett hinder för 

att stå på de förtrycktas sida. 

”Det finns en inbyggd kultur i Svenska kyrkan där det inomkyrkliga 

arbetet blir så viktigt att det diakonala uppdraget blir apart. Det finns en 

slags självupptagenhet och ett navelskåderi kan man kalla det för.” 

Charlotta 

För diakonen Katarina blev omställningen från socialtjänsten till kyrkan stor: 
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”Jag kom från socialtjänsten där vi möttes av allt från avsågade 

hagelgevär till kvällstidningsjournalister. Det var min värld jag levde i 

tills jag kom till kyrkan och efter en vecka möts av en rasande kamrer; 

någon hade glömt att slå av kopiatorn under natten! Då tänkte jag; 

’Herre Gud vad har jag gjort? Är det detta som upprör?’ Tyvärr består 

bilden. Och den är en del av kyrkans problem. Vi håller på med alldeles 

för lite saker som berör folk. Jag tror att det är en del av svaret på 

kyrkans arbetsmiljöproblem; vi lever i så lugna vatten och så skyddade 

verkstäder.” 

Katarina  

Hon tycker att Svenska kyrkan blivit allt för ”fat and happy”: 

”Jag tycker inte att vi är en särskilt diakonal kyrka som helhet utan det 

blir överlämnat till diakonerna som varken har tid eller något stöd- eller 

ledningssystem. Vi har haft det alldeles för bra i vår kyrka; vi har haft 

alldeles för mycket resurser så vi tvingas inte att ställa de svåra frågorna 

om vägvalen. Vi är fat and happy i kyrkan.” 

Katarina  

Diakonen Elisabeth ser en alltför konservativ kultur som ett hinder för profetisk diakoni: 

”Hindret i församlingarna är att de ofta blir för konservativa och inte 

vågar sticka ut och pröva nya vägar, söka nya perspektiv. Det blir 

väldigt ofta inavel i tänkandet. Den sista församlingen sa innan den dog: 

’Det här har vi aldrig gjort förut!’.” 

Elisabeth  

Diakonen Eleonora reflekterar över de hinder hon ser i kyrkan: 

”Det finns egentligen inget motstånd att stå på de förtrycktas sida, men 

det är något med traditionen och strukturen som bevarar någonting som 

vi egentligen vill ändra på. Jag vet inte riktigt var det ligger. Vi behöver 

bli mera radikala. Vi är inte en tillräckligt modig kyrka. Det som hindrar 

är en slags rädsla och otillräcklighet. Vi blir offer för allt annat. Jag 
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lyckas inte riktigt att vara den spjutspets som jag vill vara. Jag är lite för 

bekväm. Vi behöver kill our darlings tror jag.” 

Eleonora  

Diakonen Katarina ser struktur lokalt för att kunna implementera kyrkans nationella 

fokus kring profetisk diakoni: 

”De lokala församlingarna skiter högaktningsfullt i vad nationell nivå 

säger. De är självstyrande enligt kyrkoordningen. Det som nationell nivå 

får hoppas är att det lokalt finns tillräckligt många stiftsdiakoner och 

diakoner ute i församlingarna som tycker profetisk diakoni är viktigt. 

Stiftsdiakonen kan då samla ihop de stackare som vill arbeta profetiskt 

och bygga nätverk och försöka stödja dem. Då kanske man på sikt kan få 

det här att fungera på lokal nivå.” 

Katarina  

Flera diakoner ser tystnadsplikten som ett hinder för att stå på den förtrycktes sida. 

”Om jag bara fick följa mina löften skulle jag kunna göra mycket mera 

saker öppet. Men jag har en tystnadsplikt till människor jag möter. För 

den jag möter är det naturligtvis en trygghet att tystnadsplikten finns, 

men den blir ändå ett hinder för mig.” 

Viktoria 

Att bryta mot tystnadsplikten är ett av problemen som hindrar diakonerna från att 

försvara människors rätt och stå på de förtrycktas sida. 

”Bryter vi tystnadsplikten kan vi mista vårt uppdrag eller bli varnade av 

domkapitlet och naturligtvis skada kyrkans förtroende och trovärdighet. 

Samtidigt är vi juridiskt skyldiga att anmäla barns missförhållanden 

eller grov brottslighet. Dessa dubbla påbud, som ju prästerna inte står 

under på grund av utformningen av deras absoluta tystnadsplikt, ställer 

höga krav på diakoner att blåsa i visselpipan, samtidigt som det medför 

ett dilemma. I och med att jag anmäler, kan jag personligen bli hotad 

med att mista mitt uppdrag eller att bli uthängd. Jag tror att 
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kombinationen av att värna tystnadsplikten och rädsla för att uppfatta en 

situation fel eller att bli anklagad personligen för att ha brutit 

tystnadsplikten gör att vi ibland gömmer oss bakom tystnadslöftet och 

låter den gå före anmälningsplikten.” 

Lovisa 

Flera diakoner tar upp kyrkans struktur som ett hinder för att kunna blåsa i pipan eller 

agera profetiskt. Diakonen Magdalena tror att skillnaden mellan vad man lär sig på sin 

utbildning och hur det verkligen är ute i församlingarna kan vara stor: 

”Det finns många gamla strukturer och uppfattningar av hur saker och 

ting ska gå till. Vi har att verka för att omsätta ordet i handling i nutid, 

då är det inte alltid är lätt att komma som ny diakon till en församling 

där man är nöjd med att ha det som man alltid har haft det. Kommer 

man ny ser man saker med andra ögon och man är peppad av sin 

utbildning, men det glappet kan vara ganska stort och smärtsamt för den 

som kommer ut.” 

Magdalena 

Diakonen Katarina ser att problemet med strukturer finns högt upp i kyrkan. 

”Jag har som individ naturligtvis ett ansvar att leva upp till det jag lovat 

men det är mycket i strukturen som hindrar oss från att utföra profetisk 

diakoni. Det är klart att jag kan gå emot mitt kyrkoråd och sätta mig upp 

och så där, men det blir ju sällan någon framkomlig väg i längden – det 

blir så lätt att vi skuldbelägger individen och inte ser att problemet är 

mycket högre upp i hierarkin.” 

Katarina  

Silvia ser att lokalerna i Svenska kyrkan kan vara ett hinder för att hjälpa de förtyckta: 

”Kyrkorna kan vara ett hinder, själva kyrkolokalen. Om kyrkan hade 

mindre statsdelskyrkor skulle diakonerna kunna vara ute mer i 

människors vardag, exempelvis i ett köpcentrum där folket finns. Nu är 

kyrkan bunden till sina lokaler. Man är rädd för man vågar inte göra sig 
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av med kyrkolokalen för att det just är en kyrkolokal. Det finns en feghet 

i att våga avyttra.” 

Silvia 

Flera diakoner talar om bristen på tid. Josefina uttrycker en önskan om att få till att tänka 

långsiktigt: 

”Man skulle behöva mer tid för reflektion och dra upp de långa linjerna 

och även om man gör det händer det hela tiden nya grejer och då får 

man lägga det andra åt sidan. Så kan man inte ha det i längden heller.” 

Josefina  

En annan sak som sätter käppar i hjulet för diakonerna är tid i relation till avsaknad av att 

som diakon vara autonom: 

”Vår ledning vill att vi ska arbeta grupprelaterat. Här är det viktigt att 

vi har mycket grupper så att det blir bra statistik. Det är den verklighet 

jag sitter i just nu; att det ska se bra ut på pappret, vilket gör att min tid 

att stötta enskilda blir mycket mindre. Jag ser behov, men kan inte 

prioritera dem eftersom min tid är uppbunden.”  

Viktoria  

Diakonen Lovisa tycker att ensamheten är ett hinder för att våga agera: 

”Man brister i modet helt enkelt. Man är rädd för att stå ensam på 

barrikaderna. Det är inget försvar, men man vill inte upplevas som 

obekväm även om våra diakonlöften påbjuder det.” 

Lovisa 

Diakonen Katarina ser också ensamheten som en kostnad hon längre är beredd att betala. 

”Eftersom man fick stryk i början så lärde jag mig till slut att avläsa vad 

som är möjligt. Jag kan inte som ensam diakon driva frågorna – man 

måste vara två eller tre diakoner. Det får inte kosta för mycket; ska man 

göra det ensam ska man vara himla stark på alla sätt – och de 

diakonerna är inte så många som jag har sett.” 
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Katarina 

Flera diakoner beskriver att kyrkan har problem med sin egen trovärdighet som 

samhällskritiker vilket de menar utgör ett hinder i den profetiska diakonin: 

”När jag ska gå ut och följa mina vigningslöften då måste jag pröva och 

våga tänka annorlunda jag måste ju kunna försvara även människors 

rätt att ha olika åsikter. Är jag då i en kyrka där man själv inte kan få ha 

olika åsikter så blir det svårt för mig att försvara andra människors rätt i 

olika trosföreställningar.” 

Charlotta 

För diakonen Viktoria är inte hennes församling trovärdig som samhällskritiker: 

”Det finns säkert församlingar som är trovärdiga, men jag tycker inte att 

vi är det. Om inte vi som kyrka kan stå upp för det vi kräver av samhället 

runt omkring, då måste vi städa kring vår egen dörr först. Vi måste 

själva leva upp till det vi kräver av andra. Det finns en feghet i kyrkan, 

det är ganska rått klimat i kyrkan för den som sticker ut. Vi är alldeles 

för mycket innanför den där kyrkmuren, rädda att kliva ut. Det är 

jättesvårt. Jag tar det inte gärna i min mun.” 

Viktoria 

Enligt diakonen Magdalena behöver kyrkan vara ett föredöme för samhället för att själva 

kunna agera: 

”Kyrkan är en del av samhället och i ju större grad vi är som samhället i 

övrigt bakbinder vi oss själva från att kunna agera och reagera.” 

Magdalena 
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För diakonen Sofia krävs det mer handling för att kyrkan ska bli trovärdig som 

samhällskritiker: 

”Jag tror att kyrkan har en viktig roll, men jag blir upprörd när jag 

tänker på att inom kyrkan att det ’självklara’ inte självklart. För att 

kyrkan ska bli trovärdig igen så handlar det om mer handling. Mindre 

snack och mer verkstad. Vi måste leva som vi lär. Vi behöver visa det för 

att vara en trovärdig kyrka.” 

Sofia 

Charlotta upplever att hon utanför kyrkan alltid blir tagen på stort allvar som diakon. 

Men hon tycker att det är ett problem när kyrkans budskap och dess utövares utlevnad 

inte går hand i hand. 

”Det blir svårt för mig att hävda ekumenik och hävda olika kulturers 

rättigheter och plats samtidigt som jag har starka röster som menar att 

alla katoliker är konservativa idioter som vi inte ska samarbeta med. Då 

rimmar det illa när jag ska försöka möta andra kristna.” 

Charlotta  

Flera diakoner tycker att kyrkan blivit bättre i fråga om trovärdigheten som 

samhällskritiker; ”den börjar bli väldigt duktig”, ”kyrkan har ett stort förtroende”, 

”kyrkan har blivit tydligare i att våga vara en röst”. I diakonernas möte med människor 

tycker många av dem att de möts av respekt: 

”Som diakon möter jag mycket respekt och i många sammanhang ser 

man vår kompetens. Det finns en positiv trend i att kyrkans röst hörs och 

lyssnas på.” 

Elionora 

Även om dessa diakoner menar att det finns mer att arbeta på: 

”Vi blir bättre och bättre när det gäller trovärdigheten. Jag vet att 

många har gått ur kyrkan för att den varit homofobisk och emot 

kvinnliga präster och såna här saker. Men jag som jobbar inuti kyrkan 

ser att det fortfarande finns mycket att arbeta med. Att det fortfarande 
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finns kvinnoprästmotstånd eller inte kan tänka sig att viga homosexuella, 

det tycker jag däremot är lite underligt eftersom det finns en 

diskrimineringslag som vi i kyrkan tillåter att vi struntar i.” 

Ulrika 

6.3.2 Diakoners	  syn	  på	  hur	  de	  vill	  ledas	  för	  att	  kunna	  utöva	  profetisk	  diakoni	  

På frågan om hur diakonerna vill bli ledda för att kunna arbeta med profetisk diakoni 

handlar svaren i stora drag om; mod, uppbackning, tillit och utrymme. När det gäller 

frågor som rör diakonernas kompetens vill de att kyrkoherde och kyrkoråd förväntar sig 

att det finns en kompetens hos diakonen och att man tillskriver diakonen kompetens.  

”Att få jobba under eget ansvar, att bli betrodd och litad på. Jag vet att 

jag har kunskapen och att jag gör ett bra jobb, men jag har en ledning 

som inte fullt ut tror att jag är kapabel att sköta mitt jobb själv utan man 

vill gärna gå in och peta i det. Jag vill bli bemyndigad.”  

Viktoria 

En del diakoner vill att kyrkoherden erkänner – och tar till vara på – att 

vigningstjänsterna har olika utbildningar. Diakonerna vill bli litade på att de är 

kompetenta – och inte behöva bevisa det.  

”Kyrkoherden behöver våga pröva nytt i kombination med att våga lita 

på sina diakoner, att diakonerna har rätt kompetens i enligt med det 

uppdrag som de har.” 

Viktoria 

”Man behöver vara modig och tro att det händer saker även om 

diakonen inte är ute och springer hela tiden eller har en lång kö med 

människor som pockar på ens uppmärksamhet. Chefen behöver våga lita 

på att den diakon som åtagit sig uppdraget faktiskt gör det. Man behöver 

släppa kontrollen och ge mandat åt diakonen.”  

Lovisa 
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Diakonerna vill även ha ett tydligt mandat i frågorna som rör profetisk diakoni. De vill 

utifrån sin kompetens bli bemyndigade och exempelvis kunna göra sina egna 

prioriteringar i arbetet.  

”Chefen behöver ha tillit till sin diakon. Chefen måste lita på att 

diakonerna gör det de ska och inte oroa sig för att de inte gör det.” 

Silvia 

Kyrkoherden och den som leder arbetet måste kunna se förmågorna hos diakonerna och 

att de inte ska oroa sig för att diakonerna inte gör det de ska. Diakonerna vill arbeta under 

eget ansvar, bli betrodda och litade på. 

”Det måste finnas en grundmurad tillit till oss som arbetar som diakoner 

i kyrkan, att vi verkligen kan gå ut och ta den debatten; att vi vet att vi 

har våra chefer och förtroendevalda med oss i ryggen. Det är ju inte jag 

som enskild diakon som tycker det här, utan det är ju Svenska kyrkan 

som står upp för de svaga i vårt samhälle.” 

Viktoria 

Vad gäller önskemål som rör resurser så vill diakonerna av sina chefer ha; tid och 

resurser, mer utrymme att få lov att reflektera, samt möjlighet att arbeta i team trots att 

det bara finns en diakon anställd. Några diakoner vill i större utsträckning själva förfoga 

över sin tid, exempelvis inte bli uppbunden i icke självvald gruppverksamhet. 

Diakonerna talar mycket om att de vill bli ledda av chefer som inte är fega, utan tvärtom 

modiga. Modet diakonerna söker handlar mycket om att våga pröva nytt, att släppa 

kontrollen och våga lita på sina diakoner. Modet gäller också att diakonerna förväntar sig 

aktion av ledarna; de ska ställa sig bakom sina diakoner, exempelvis vid visselblåsning 

eller när det blir en konflikt mellan en diakon och exempelvis en myndighet på grund av 

visselblåsning. Många diakoner uttrycker behovet av att chefen ”backar upp”. De vill i 

mycket högre utsträckning vara ”trygga i ryggen”. 

”Det är viktigt att kyrkoherden ställer sig bakom sin diakon, att säga: 

’Jag backar upp dig’. Kyrkoherden sviker sin diakon om man inte ställer 

sig bakom det som herden i det första anblicken kanske inte tycker är 
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rumsrent – men som egentligen är det – och drar in kyrkorådet i stället 

som plötsligt ska agera som någon slags arbetsledare, vilket de inte är.” 

Elisabeth 

Diakonerna vill också ha en kyrkoherde och ledare som banar väg och går i bräschen för 

profetisk diakoni. Diakonerna önskar att såväl kyrkopolitiker och chefer ska förstå vad 

profetisk diakoni handlar om.  

”Jag önskar att våra kyrkopolitiker och chefer ska förstå ordentligt vad 

profetisk diakoni handlar om och att de ska ställa sig bakom de diakoner 

som gör det. De ska sluta att vara så jädra fega och rädda.” 

Ulrika 

Diakonerna vill att ledarna ska ha tydliga förväntningar på diakonin. Några diakoner 

önskade inspirerande samlingarna för dem hos biskopen vad gäller profetisk diakoni.  

Diakonen Katarina efterlyser en diakonipastoral5, en tydlig vision från kyrkans ledning 

och jämför kyrkans inställning till diakonatet med regeringens hållning till samerna: 

”Regeringen säger; ’Vi ger dem ett sameting så får de hålla på där och 

slåss sinsemellan och så kan vi säga att vi har ju gett dem det här’. Och 

ändå blir det ingenting. Lite så känns det med diakonin då diakonerna 

ska ta fram underlag och material. De ska nästan göra sin egen 

diakonipastoral själv och hitta sina egna lösningar medan styrelsen i 

många fall bara ska godkänna det liksom. Jag vill ha en diakonipastoral 

som skulle slå fast vad vi ska göra i diakonin. En instruktion och ett 

måldokument om vad som ska ingå i tjänsterna och vad det ska leda till, 

men också hur kompetensutvecklingen ska kopplas till diakonin.” 

Katarina  

  

                                                
5 Pastoral i Svenska kyrkan är ett slags handlingsprogram för exempelvis frågor som rör dop, själavård, 

gudstjänster med mera. 
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Diakonerna vill även att ledarna ska synliggöra diakonin i kyrkan – exempelvis att 

informera tydligare allt det som sker i ”det tysta”.  

”Det diakonala uppdraget är ofta osynliggjort i kyrkan. Man kanske 

förväxlar det diakonerna uträttar inom diakonin – som ofta är osynligt 

genom den diskretion som är kring att människor söker hjälp – med att 

diakonin ska vara osynlig. Om man lät diakonin vara tydlig och man 

hade tydliga förväntningar på det, skulle alla diakonala uttrycksätt 

inklusive den profetiska diakonin synas mer.” 

Viktoria 

Hon tar upp exemplet när ärkebiskop Anders Wejryd vigdes till ärkebiskop då det var en 

lång procession med många människor engagerade men enligt Viktoria ingen synlig 

diakon. 

”Jag såg inte en enda diakon i processionen. Det var en väldigt 

symbolisk gudstjänst som väldigt övergripande speglar kyrkans liv men 

det fanns ingen diakon där som syntes fastän det är en del av ämbetet.” 

Viktoria 

”För ämbetets skull” vill diakonerna också bli mer synliga i gudstjänsten.  

”Det är viktigt att belysa diakonens plats i gudstjänsten. Det gör något 

med självkänslan hos diakonerna förstås. Det är viktigt att en 

kyrkoherde banar väg för det.” 

Louise 

Diakonerna vill också bli inspirerade av sina kyrkoherdar och ledare. De vill ges tillfälle 

till uppgifter som utmanar inom områden de har ”särskilt hjärta” för.  

”Den som leder måste se förmågorna hos diakonerna och ge tillfälle till 

uppgifter som utmanar inom områden man har särskilt hjärta för. 

Styrning är nödvändig, men man måste vara lyhörd för diakonerna så att 

de känner att arbetet är meningsfullt.” 

Magdalena 

Diakonen Katarina efterlyste mer makt i olika former. 
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”Tänk om varje stift hade minst en diakon som hade doktorerat i 

diakoni, och en diakon som satt i Kyrkomötet. Det krävs, tror jag, om vi 

verkligen vill lyfta frågan om profetisk diakoni framåt.” 

Katarina  

Kyrkoherden bör vara lyhörd för diakonerna, som vill vara med och utforma arbetet så 

att de känner att arbetet är meningsfullt. Diakonerna vill även att kyrkoherden ska 

fungera motiverande för dem. Några av diakonerna vill att chefen ska vara fri att ”stoppa 

dem” när de behöver det: 

”Helst skulle jag vilja arbeta i team. Jag skulle vilja ha en kyrkoherde 

som jag har förtroende för; en som stoppar mig, uppmuntrar mig när jag 

är på rätt väg och ett kyrkoråd som backar upp. När det väl gällde fanns 

det inget ’vi’.”  

Sofia 

”Chefen behöver närma sig diakonen utifrån det humana perspektivet, 

och se vad diakonen behöver. Ibland behöver chefen till och med säga; 

att nu vill jag ta dig ur tjänst. Jag ser väldigt mycket slitna diakoner. 

Många diakoner är bekräftade av Gud, men inte sedda av 

församlingen.” 

Elisabeth 

Man vill också att kyrkoherden eller ledaren driver processarbetet utifrån vad man 

upplever hur man ska använda sin profetiska röst och att hjälpa till att lyfta diakonernas 

utveckling mot att hitta sin egen profetiska röst. 

”Ledaren behöver hjälpa till att lyfta diakoners utveckling mot att hitta 

sin profetiska röst, men också hur diakonerna kan prägla kyrkan på ett 

mycket tydligare sätt. Vi har ju avgett löftena och blivit kallade till 

diakoner.” 

Eleonora 

Relationen till kyrkoherden vill diakonerna ska präglas av ”förtroende” och ”grundmurad 

tillit”. Kyrkoherden ska vara intresserad och uppdaterad om vad diakonerna sysslar med. 
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”Det är viktigt att kyrkoherden själv är intresserad och uppdaterad om 

vad vi diakoner sysslar med. Att inte delegera till den grad att man inte 

vet vad som görs. Att följa upp diakonin så att man kan veta det och 

stödja det.” 

Fredrika 

Diakonerna vill även ha ett kyrkoråd som ser och respekterar det diakonala arbetet som 

utförs, samt inte bli tagna för givet som flera diakoner ger uttryck för att de upplever. 
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7. Analys	  av	  data	  

Jag kommer i analysen dela upp materialet i de tre områden som resultatet skrevs fram i: 

”Uppdrag och innebörd”, ”Löften och efterlevnad”, samt ”Hinder och möjligheter”. Här 

kommer en kort sammanfattning över analysen: 

Det första som slås fast är att alla diakoner är mycket positivt inställda till profetisk 

diakoni och tycker arbete med profetisk diakoni är mycket viktigt. Profetisk diakoni 

verkar dock inte alltid ses som ett viktigt uppdrag i församlingarna i stort. Begreppet 

förknippar diakonerna ofta med att blåsa i visselpipan när något är fel. Profetisk diakoni 

kan vidare vara en fråga om kyrkans trovärdighet att vara kyrka. Analysen visar också att 

diakonens roll kan behöva uppgraderas lokalt; många diakoner är kritiska mot hur det 

religiösa kapitalet fördelas mellan församlingens anställda. Diakonernas profetiska 

initiativ verkar på olika sätt utmana den rådande doxan ute i de församlingar som inte är 

profetiskt reformerade diakonalt. 

Under rubriken ”Löften och efterlevnad” dras slutsatsen att de profetiskt diakonala 

löftena vid diakonvigningen kan vara mycket tunga och svåra att leva efter – för profetisk 

diakoni kräver mod. Om diakonen inte agerar kan löftena utlösa moralisk stress. Alla 

diakoner tycker det är viktigt att vara visselblåsare även i kyrkan. Ett fåtal diakoner 

uttrycker stor varsamhet vad gäller visselblåsningen inom kyrkan, vilket kan tolkas som 

ett uttryck för ett återgäldande av gåvan att bli diakonvigd; med tillhörande lojalitet mot 

kyrkan som motgåva. Själva säger en del av diakonerna att det handlar om att inte splittra 

kyrkan. 

Under rubriken ”Hinder och möjligheter” visar analysen att profetisk diakoni tar såväl tid 

som resurser. Det kan också antas att kyrkans struktur komplicerar arbetet med profetisk 

diakoni. Många diakoner för en ojämn kamp mot sina kyrkoherdar och kyrkoråd. 

Berättelserna kantas av ett upplevt begränsat aktörskap. Alla diakoner ser strukturer i 

kyrkan som hindrar dem från att agera såsom de önskar och har lovat i sina 

vigningslöften. En viktig pusselbit för att det profetiska diakoniarbetet ska kunna tillta är 

att kyrkans ledare går före och visar vägen. 
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7.1 	  Profetisk	  diakoni:	  Uppdrag	  och	  innebörd	  	  

Kampen inom det religiösa fältet gäller den grundläggande motsättningen; kyrkan och 

dess prästerskap mot ”sekterna” och ”profeterna”. Den profetiska diakonins profeter, de 

diakoner som vågar exempelvis dem i studien, utmanar såväl den religiösa makten – 

kyrkoherdar och doxan – men också den sekulära makten; exempelvis samhällets 

institutioner och de som inte handlar rättfärdigt. (Bourdieu, 1971) Även om diakonatet 

har blivit kyrkorättsligt reglerat som en av kyrkans tre vigningstjänster uttrycker flera av 

diakonerna att de inte har samma religiösa kapital som exempelvis prästerna. Diakonerna 

tycker inte att de får det mandat som de är rustade för. Diakonernas låga religiösa kapital 

ute i församlingen kan påverka verksamhetens självförtroende de arbetar inom. (ibid) 

Genom profetisk diakoni och kraft av sina löften kan man anta att diakonerna ute i 

församlingarna per automatik ifrågasätter det Bourdieu kallar kyrkans doxa. (Järvinen, 

2004:255) Flera diakoner vittnar om tröga beslutsgångar och en dålig förståelse bland 

kyrkoherdar och kyrkoråd för hur profetisk diakoni bedrivs. Man kan anta att de diakoner 

som är nöjda med sina chefers diakoniförståelse har chefer som själv har ifrågasatt den 

rådande doxan. (Carlhed, 2011:284) 

Bourdieu menar att en del av doxan på kyrkans område kan handla om uppfattningar som 

säkrat kyrkans överlevnad genom att de fått status som självklara. (Bourdieu, 1982:192) 

En sådan sak kanske kan vara paradoxen i att kyrkans budskap – som i många stycken är 

radikalt vad exempelvis gäller hur man bör ta hand om de svaga eller utsatta i samhället – 

ibland kan reduceras till ord utan krav på handling. Kyrkans budskap ska kanske ses som 

vallöften som inte anförs som löften i vanlig mening utan mera skall ses mera som 

uttryck för vad man skulle vilja göra även om man inte kan, snarare än förpliktigande för 

kyrkan? (Lindensjö, 1991) Engel (2006:244) menar att om den nationella 

diakoniförståelsen inte omsätts i praktiskt diakonalt arbete lokalt riskerar det att göra 

”diakoni” till en ”symbol” som i en inomkyrklig kontext blir alltmer alienerad från sitt 

egentliga innehåll; att företräda särskilt utsatta grupper. Symbolen och de attityder och 

känslor som den från början uppstod ur skiljer sig åt. Engels förslag på lösning för att 

återskapa symbolen ”diakoni” och dess förmåga att väcka och påverka attityder och 

emotioner som leder i ”önskvärd riktning” är helt enkelt att ”ladda om” symbolen. 
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Diakonernas svar ligger i linje med Engels ”omladdning”; de vill att deras arbete ska 

synas och höras. 

7.1.1 Profetisk	  diakoni	  –	  ett	  viktigt	  uppdrag	  för	  alla	  diakoner	  

Alla diakoner tycker att profetisk diakoni är viktigt och en nödvändig del av uppdraget 

som diakon och att vara kyrka vilket harmoniserar väl med vad kyrkans biskopar står för 

i frågan om profetisk diakoni. (Biskopsmötet, 2014:36) För många av diakonerna är 

profetisk diakoni den viktigaste delen inom diakonin. Diakonerna saknar en hel del i 

kyrkan vad gäller profetisk diakoni. De vill ha mer av den profetiska diakonin och för det 

menar diakonerna krävs tid, strategier och goda exempel. Flera diakoner ser att hindren 

till profetisk diakoni till stor del kan handla om vilken församling man som diakon 

hamnar i, en del församlingar är det i frågorna om profetisk diakoni tämligen högt till 

tak, men det finns också församlingar som är rädda för att ta i frågorna. Diakonernas svar 

bekräftar Engels (2006:247) avhandling som konstaterar att det lokala diakonala arbetet 

inte stämmer överens med den nationella nivåns ”diakoniförståelse”; det lokala arbetet 

avviker från det diakonala uppdraget att företräda och rikta insatser framför allt mot 

människor i en särskilt utsatt eller marginaliserad livssituation. Man kan tänka att de 

församlingarna som vågar sig på profetisk diakoni tillhör undantagen. 

7.1.2 Profetisk	  diakoni	  –	  att	  blåsa	  i	  pipan	  

Flera diakoner ser visselblåsande som ett naturligt sätt att utöva profetisk diakoni. Det 

gör också biskoparna när de talar om diakonens roll i att ta ett särskilt ansvar för att den 

profetiska diakonin bland annat genom att ”ge röst” åt dem som inte hörs, försvara 

utsatta och stödja dem som behöver livskraft. (Biskopsmötet, 2014:36) Det stämmer 

också väl överens med Smedbergs (2009:59) definition av profetisk diakoni som handlar 

om att påtala orättvisor var de än begås. Flera av diakonerna har varit i kontakt med 

media och slagit larm och anmält andra professioner i såväl kyrka som i samhället. 

Diakonerna ser att visselblåsning är ett utvecklingsområde i kyrkan. Många av 

diakonernas berättelser stämmer också med det Smedberg (2009:59) slår fast; att det kan 

uppfattas som hotfullt också inom en församling att påtala orättvisor. Att tala om hur det 

är, att påtala orättvisor, kan bryta mot det religiösa fältets doxa. 
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7.1.3 Profetisk	  diakoni	  –	  en	  fråga	  om	  trovärdighet	  

Diakonerna ser kyrkans bristande trovärdighet som samhällskritiker som ett hinder, 

vilket stämmer överens med det Hedquist (2002:23) slår fast om att en organisations 

uttalande måste överensstämma med dess handlingar; man kan inte påstå en sak, göra 

något annat och ändå förbli trovärdig. Diakonernas utsagor om att kyrkan inte gör vad 

den borde går igenom i Engels (2006:240) forskning där hon slår fast konstaterar att 

kyrkans trovärdighet relaterar till i vilken mån församlingars diakonala verksamhet kan 

sägas vara i överensstämmelse med de förväntningar allmänheten riktar mot kyrkan. Om 

ett diakonalt arbete inte utförs i praktiken kan Svenska kyrkans trovärdighet komma att 

påverkas i negativ riktning; församlingars ovilja att realisera ett diakonalt arbete riktat till 

särskilt utsatta kan vara till skada för kyrkans trovärdighet. Diakonerna talar om en 

kyrklig självupptagenhet och att kyrkan inte alltid själv lever upp till det man själv lär. 

Då ser diakonerna att det är svårt att kritisera andra aktörer i samhället, vilket följer det 

Jowett & O’Donnell (1992:133) lyfter; det man säger måste hänga ihop med vad man 

sagt tidigare och de attityder man tidigare bekände sig till, annars kommer trovärdigheten 

att sänkas. 

7.1.4 Profetisk	  diakoni	  –	  diakonernas	  roll	  behöver	  uppgraderas	  lokalt	  

När det gäller frågor som rör diakonernas kompetens vill de intervjuade diakonerna att 

kyrkoherde och kyrkoråd förväntar sig att det finns en kompetens hos diakonen och att 

man tillskriver diakonen kompetens, vilket kan rimma väl med det Smedberg (2009:59) 

ser av risker när det finns en ”otydlighet” mellan vigningstjänstens olika uppdrag som 

kan hämma dynamiken och gör det diakonala fältet svårarbetat. Att diakonkollegor inte 

hälsar när man som diakon väljer att bli präst vittnar väl om en brist på självförtroende 

hos en del diakoner. Diakonerna efterfrågar även ett mod av sina ledare som tar sin 

utgångspunkt i att våga pröva nytt, släppa kontrollen och våga lita på sina diakoner. 

Det går inte att bortse från genusperspektivet när det gäller diakonernas önskan om att bli 

tagna på större allvar. Att vara diakon är traditionellt sätt ett kvinnodominerat yrke, 

medan präst historiskt varit det manliga. Det går heller inte att bortse från genus när det 

gäller diakonernas visselblåsarroll; flera av de intervjuade diakonerna påpekade den 

dubbla utsattheten de tyckte sig vara i då de som kvinna tog till orda och därmed klev ur 
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förväntade genusmanus och dessutom larmade och därmed kritiserade förhållanden 

vilket också bröt mot gängse könsnormer. Det ligger i linje med det Hedin, Månsson & 

Tikkanen (2008:192) påpekar; att kvinnor verkar accepteras så länge som de tyst och 

lojalt anpassar sig till gällande regler, men när de vill göra förändringar som avviker från 

manliga värderingar upphör toleransen. 

7.2 	  Profetisk	  diakoni:	  Löften	  och	  efterlevnad	  	  

Några diakoner har berättelser som beskriver en lojalitet och försiktighet mot att äventyra 

kyrkans goda rykte. Bourdieu menar att doxa styrs av starka konserverande krafter; 

metoderna genom vilka nya medlemmar utväljs är sådana att fältet hos dem framkallar 

”underkastelse”. (Bourdieu 1982:68) Vigningen och processen dit kan vara ett exempel 

på underkastelse; diakonkandidaten vill passa in. Att lägga Bourdieus teorier om 

”legitimation” som ett raster på berättelserna kan ge vid handen det subtila maktsystem 

som finns inom kyrkan; varje diakonkandidat prövas med avseende på sin lämplighet 

(examinatio) av biskop och domkapitel och de som klarar den kan slutligen avskiljas 

genom vigning (ordinatio) av biskop eller legitimationen som Bourdieu kallar det. 

(Biskopsbrevet, 1990) Detta kan vara en förklaring till varför en del diakoner är så måna 

om att bevara kyrkans ärbarhet på bekostnad av att en del problem kanske sopas under 

mattan. Ett fält tenderar att skapa en omedelbar och ofta omedveten accept av fältets 

påbud hos sina nya medlemmar; inte minst genom sina initieringsritualer som krävs för 

att tillträde ska beviljas. (Järvinen, 2004:256) Genom vigningen sker ett upphöjande till 

en annan nivå av ”högre” dignitet och då kan den ”sociala magin” börja verka för den 

diakon som klättrat. Men det innebär också att man träder in i ”doxans tysta 

överenskommelser” menar Bourdieu, en slags tacksamhetsskuld och man återgäldar 

”gåvan” att bli konsekrerad, diakonvigd, genom tacksamhet och lojalitet som motgåva. 

(Carlhed 2007:36) Bourdieu slår fast att ju mer ”konsekrerad” och invigd individen – 

diakonen – är, desto mer är hen benägen att ”konsekrera” objekt som är skapade ”inom” 

doxan. (Bourdieu, 1992:159 I Svenska kyrkan och uppgiften. Diakoni (2000:31) ställs 

frågan om vilken plattform församlingen ger till diakonen för att denne skall kunna 

uppfylla sina vigningslöften, löften som säger att man som diakon har ett uppdrag att 

vara en röst för människor i utsatthet – inte enbart i samhället utan också inom kyrkan 

själv. Bara några diakoner upplevde att de delvis hade en sådan plattform. Man ska också 
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hålla i minne att de flesta av de intervjuade diakonerna är kvinnor. Man kan tänka att 

plattform som dessa kvinnliga diakoner har tillgång till kan bero på kön; kvinnliga 

yrkesutövare i traditionellt patriarkala yrkeskulturer har en speciellt utsatt arbetssituation 

då deras arbetssätt och prestationer blir ständigt granskade. (Hedin, Månsson & 

Tikkanen, 2008:192) Flera av diakonerna talade om att de känt sig i ifrågasatta i sin 

visselblåsning och trodde att det berodde på att de var just kvinnor, att som kvinna blåsa i 

ett traditionellt sätt manlig kyrka kan bidra till ytterligare motstånd kan man tänka. 

7.2.1 Profetisk	  diakoni	  –	  tunga	  löften	  vid	  vigningen	  

Det har varit viktigt för diakonerna att avlägga löften inför biskop och Gud vid 

diakonvigningen. Löftena ses som ett livslångt åtagande och som alltid finns med. 

Diakonernas relation till löftena handlar framför allt om att de tycker att löftena är stora 

och övermäktiga och något de brottas med. Diakonerna tycker att det är väldigt svårt att 

leva efter löftena, men diakonerna säger att de gör ”så gott de kan” efter ”bästa förmåga”. 

Diakonerna ser att diakonkallelsen och löftena går hand i hand. Hedquist (2002:23) slår 

fast vad gäller löften och löftesbrott att vill man vara trovärdig måste man hålla vad man 

lovar; att säga att man kommer att göra något som man sedan inte gör är 

trovärdighetssänkande. Applicerat på diakonlöftena och det diakonerna berättar i 

intervjuerna riskerar trovärdighetsproblematiken arbetsgivaren kyrkan dras med, skvalpa 

över på dem själva som diakoner. Om de högtidligt under vigningen lovat att gripa in, 

men aldrig gör det i praktiken, kan det i långa loppet kanske riskera att urholka 

förtroendet för kåren. Frågan är väl hur välkända diakonernas löften är för allmänheten? 

En del diakoner hänvisar ibland till sina avlagda löften. Löftena ger diakonerna en 

upplevd känsla av trygghet, mandat och godkännande att arbeta med profetisk diakoni; 

diakonerna tar löftena som en intäkt för det de gör. Den praktiska innebörden av löftena 

beskrivs som att vara en visselblåsare och röst för de minsta. Vigningslöftena att 

diakoner ska försvara människors rätt och stå på de förtrycktas sida ser diakonerna som 

en utmaning och förpliktigande. Dessa löften sätter diakonerna ihop med handlingar som 

att vara en röst för människor som behöver det och göra det som är obekvämt. Ibland 

råder det diskrepans mellan vad flera av diakonerna lovat i sina vigningslöften och det 

utrymme som säger att de faktiskt ges i diakontjänsten. 
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7.2.2 Profetisk	  diakoni	  –	  kräver	  mod	  

Biskoparna nämner inget om priset eller förutsättningarna för uppdraget. Det gör däremot 

diakonerna; att utöva profetisk diakoni innebär en rad olika negativa associationer för 

dem; ”fruktansvärt jobbigt”, ”ett pris att betala”, ”att stå i blåsten”, ”fruktansvärt ensamt” 

och ”man är obekväm” är citat som vittnar om diakonernas syn på priset. Det stämmer 

väl med visselblåsareforskningen exempelvis Löndahl Bechmann (2008) som menar att 

”kritiker betalar ett högt pris”. Nästan alla diakoner talar om att det krävs stort ”mod” för 

att utföra profetisk diakoni speciellt visselblåsning både för sig själva och kyrkan i stort. 

Bristen på mod återfinns som en bidragande orsak till Lundquists (2001:13) ”tysta” 

förvaltning där tystnaden ofta är en effekt av att människor inte ”vågar” säga ifrån trots 

att de borde.  

”Mod” är ett ord som återkommer på många ställen i materialet. Diakonerna vill helt 

enkelt att kyrkan ska vara modigare i fråga om att stå upp för de svaga och vara röst en 

för den som behöver. Men också modigare inåt mot de anställda som inte gör det de ska. 

”Mod” är en av de fyra saker som Smedberg (2009:60) menar är viktiga förutsättningar i 

det diakonala arbetet om kyrkan vill kunna påtala orättvisor. Flera av diakonerna har 

själva blåst och beskriver negativa konsekvenser av det som ligger i linje med både 

Lundquists (2010) ”utstötningstrappa” exempelvis sjukskrivning och löneutveckling, 

svårigheter med nytt jobb, samt Thylefors (1999) syndabockar. 

På ett större plan talar nästan alla diakoner om en ”feghet” och en ”rädsla” inom kyrkan 

som återfinns i kulturen, vilket gör att kyrkan inte säger ifrån gentemot samhället, vilket 

går i linje med hur Björklund et al. (2004:51) beskriver Svenska kyrkan; som en ”rädd” 

och ”nostalgisk” kyrka som inte utgår från ”verkligheten” eller antar utmaningar från 

omgivande kontext, men också hur Pädams (2011:384) bild att kyrkorna alltför ofta 

fokuserar på sin egen existens i stället för sin kallelse att tjäna. Här kan man ställa sig 

frågan om kyrkans ledarskap ute i lokala församlingarna sedan lång tid tillbaka drabbats 

av moralisk skada. (Litz et al., 2009:697) Inte minst i frågan om självupptagenhet. 

Några av diakonerna talade också om en för allt för stark åsiktsgemenskap där det sällan 

är högt till tak för oliktänkande. Det stämmer väl överens med det Smedberg (2009:59) 

skriver om det faktum att man påtalar orättvisor var de än begås – också inom en 
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församling – kan uppfattas som hotfullt. Rädslan för det okända möter diakonerna bland 

såväl de vigda tjänsterna och personal som förtroendevalda och chefer. Men också bland 

de frivilliga. 

7.2.3 Profetisk	  diakoni	  –	  ger	  moralisk	  stress	  

Alla diakoner har någon gång upplevt moralisk stress. Diakonernas berättelser stämmer 

väl överens med det Jameton (1984:6) skriver om att moralisk stress uppstår i situationer 

där individen inte kan agera moraliskt riktigt på grund av ”institutionella hinder”. 

Diakonernas berättelser handlar om olika typer av maktlöshet inför uppdraget, vilket 

påminner om det Lützen et al. (2003:313) lyfter om att krav och kontroll över en 

situation sätts ur spel eller brist på inflytande för att kunna arbeta moraliskt. Diakonerna 

berättar att en del moralisk stress går över när visselblåsningen väl är gjord, vilket 

bekräftas av studier om det starka sambandet mellan hanteringsstrategin att följa sin egen 

moral även vid risk att bli bestraffad och positiv påverkan på individen efteråt såsom att 

ha blivit stärkt och utvecklats. (Nilsson et al., 2011:10)  

Det finns olika saker som verkar lindra den moraliska stressen hos diakonerna; 

exempelvis stöd hos andra, handledning och acceptans. Det finns en del tendenser hos 

några diakoner att rättfärdiggöra moraliskt svåra beslut genom självskydd eller 

hanteringsstrategier där individen rationaliserar eget agerande på olika sätt. (Nilsson et 

al., 2011:9) I studien handlar det bland annat om att låta bli att blåsa på grund av att man 

inte vågar eller att det kan riskera anseendet hos kyrkan bland folket, men också att man 

inte är lagd åt det blåsande hållet. Någon diakon tar det lilla man gör som intäkt på att 

man uppfyllt löftena och inte behöver göra det stora. 

7.3 	  Profetisk	  diakoni:	  Hinder	  och	  möjligheter	  

Enligt Bourdieu kännetecknas ett fält alltid av kamp, konkurrens och 

intressemotsättningar. (Järvinen, 2004:255) I analysen framkommer att de diakoner som 

tycker att de arbetar i fega församlingar beskriver att kampen framför allt är mot 

kyrkoherdar och kyrkoråd som inte backar upp eller förstår vad det är att arbeta med 

profetisk diakoni. Vissa diakoner beskriver även en konkurrenssituation mellan 

vigningstjänsterna, det vill säga mellan diakoner och präster. Den spänningen kan kort 
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beskrivas som en maktkamp om tolkningsföreträde. Diakonerna upplever att deras 

kompetens inte tillskrivs ämbetet i den utsträckning som de önskar. 

Intressemotsättningarna består också av arbetssätt och prioriteringar. Några diakoner ser 

sitt eget deltagande i uppifrån påtvingad gruppverksamhet som ett hot mot den profetiska 

diakonin. Några diakoner ifrågasätter starkt sin församlings prioriteringar ur ett 

profetdiakonalt perspektiv. 

I analysen har jag närmat mig det Bourdieu kallar för det religiösa fältets ”genes” och 

”struktur”; det religiösa fältets ”interna” struktur, dess placering i förhållande till 

”maktens fält, sådant konstituerar ett historiskt föränderligt ”osynligt rum” inom vilket 

agenterna har att verka och som ”styr” och ”begränsar” deras interaktion med varandra 

och avgör vilka ”strategier” som är tillgängliga för dem. (Broady, 2002:72) Många 

diakoner ger i intervjuerna berättelser som kantas av ett begränsat agent- och aktörskap. 

De ser strukturer som hindrar dem från att agera såsom de önskar och har lovat i sina 

vigningslöften. 

Nästan alla diakoner talar i en eller annan form om en tystnads- eller samförståndskultur 

inom Svenska kyrkan som i några fall lett till att dysfunktionell personal inte korrigeras 

eller att en person med problem genom utköp flyttats runt mellan församlingar. Kanske 

har kyrkan drabbats av det Bourdieu kallar för ”doeta ignorantia”; uppfattningar i det 

religiösa systemet som är så ”självklara” att de inte ens ”diskuteras”. Att inte göra något 

åt en ickefungerande personal kan vara en del av kyrkans doxa som framträder som så 

naturligt att deltagarna inte längre kan se att systemet är skapat av fältet självt. (Järvinen, 

2004:256)  

7.3.1 Profetisk	  diakoni	  –	  tar	  tid	  och	  resurser	  

Diakonerna ser en rad hinder inom Svenska kyrkan för att de ska kunna försvara 

människors rätt och stå på de förtrycktas sida bland annat kyrkans struktur och tradition. 

Diakonerna berättar att det kan handla om politikens roll i kyrkan och olika diakonala 

synsätt, men också ensamhet och tystnadsplikt. En del av diakonerna tycker att det även 

krävs; fantasi för att tänka nytt och annorlunda, samt tid och utrymme för att det ska 

kunna vara möjligt att genomföra mer av profetisk diakoni. Några diakoner upplever att 

det är lätt att fastna i ”omvårdnadsperspektivet” där den profetiska diakonin faller bort 
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eller inte hinns med. De vill ha mer tid för profetisk diakoni och reflektion kring 

frågorna. Vad gäller önskemål som rör resurser så vill diakonerna ha tid och resurser, 

samt mer tid att reflektera. De vill också kunna ha möjlighet att arbeta i team trots att det 

bara finns en diakon anställd. Några diakoner vill i större utsträckning själva förfoga över 

sin tid och slippa icke självvald gruppverksamhet.  

7.3.2 Profetisk	  diakoni	  –	  ledarna	  behöver	  visa	  vägen	  

De intervjuade diakonerna talar mycket om att de vill bli ledda av chefer som inte är 

fega, utan tvärtom modiga. Många av diakonerna uttrycker behovet av att chefen backar 

upp dem för att de ska kunna utföra profetisk diakoni exempelvis vid visselblåsning eller 

när det blir en konflikt mellan en diakon och en myndighet på grund av visselblåsning. 

Diakonerna vill även att deras ledare och chefer ska ha tydliga förväntningar av diakonin, 

vilket kanske är ett uttryck för det de vill att det diakonala arbetet ska vara större än dem 

själva; om församlingarna saknar målsättningar och klara definitioner av vad det 

diakonala arbetet ska vara får enskilda diakoners erfarenheter och värderingar avgörande 

betydelse för arbetets utformning. (Stål & Dag, 1998) Några diakoner önskade 

inspirerande samlingar för dem hos biskopen vad gäller profetisk diakoni. Ett sätt menar 

diakonerna är att synliggöra diakonin i kyrkans gudstjänstliturgi, ett annat sätt är att 

informera tydligare om det diakonala arbetet i församlingen. Flera av diakonerna betonar 

vikten av att kyrkans yttersta företrädare på olika går före i det profetiska uppdraget. 

Flera diakoner efterfrågar en långsiktig strategi vad gäller den profetiska diakonin i 

kyrkan. Både på ett nationellt och lokalt plan.  
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8. Diskussion	  

8.1 	  Slutsatser	  

Jag drar i studien följande slutsatser i förhållande till de intervjuade diakonerna och deras 

församlingar: Diakonerna är mycket positivt inställda till profetisk diakoni. Diakonerna 

tycker arbete med profetisk diakoni är mycket viktigt, men har sällan tid att ägna sig åt 

den. Diakonens roll kan behöva uppgraderas lokalt och ges större frihet. Diakonernas 

vigningslöften om att arbeta profetiskt kan vara mycket tunga att bära och svåra att leva 

efter, vilket kan utlösa moralisk stress. Profetisk diakoni förknippas vanligen med 

visselblåsning och kan öka kyrkans trovärdighet att vara kyrka – förutsatt att man 

regelbundet tar itu med de egna problemen. Diakonerna tycker att det är viktigt att 

visselblåsare även finns i kyrkan. Många av diakonerna för en ojämn kamp mot sina 

kyrkoherdar och kyrkoråd. I det profetiskt diakonala arbetet behöver kyrkans ledare gå 

före och visa vägen. Profetisk diakoni kan utmana församlingarnas kultur eftersom 

profetisk diakoni inte alltid verkar vara prioriterad i församlingarna. Profetisk diakoni 

kräver mycket mod, ibland varsamhet. Profetisk diakoni tar såväl tid som resurser. 

Kyrkans struktur komplicerar arbetet med profetisk diakoni och hindrar diakonerna från 

att göra det de lovat i sina vigningslöften. 

8.2 Betydelse	  

Jag ser att resultaten pekar ut en del goda riktningar för kyrkan. Att diakoner är positivt 

inställda till profetisk diakoni och tycker arbetet med profetisk diakoni är mycket viktigt 

är en väldigt positivt utgångspunkt när profetisk diakoni ska utvecklas; det finns en 

längtan efter att arbeta med frågorna. Men diakonens roll behöver på vissa ställen 

uppgraderas och ges större frihet. Diakonerna behöver tid och resurser. 

Eftersom diakonernas vigningslöften som handlar om att arbeta profetiskt kan vara 

mycket tunga att bära och svåra att leva efter behöver de regelbundet samtal och 

handledning för att inte drabbas av moralisk stress. Diakonerna behöver också 

uppmuntras av sina kyrkoherdar och kyrkoråd som även behöver stå bakom dem när de 

utför olika typer av profetiska aktioner, men kyrkoherdarna behöver också gå före när det 

gäller att initiera profetiska handlingar. Särskilt viktigt är det när diakonerna ska blåsa i 
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pipan i samhället. Då behöver de en chef som tar dem i försvar om de får det hett om 

öronen.  

Diakonerna behöver även att kyrkoherdar och kyrkoråd regelbundet omprövar 

församlingsverksamheters struktur och traditioner för att anpassa den efter de aktuella 

behov som uppstår i lokalsamhället. Diakonerna behöver chefer som uppmuntrar till att 

lyfta saker som inte fungerar även inom kyrkan. Framför allt handlar det om att skapa 

arbetsgrupper med ett tillåtande klimat med högt till tak. Diakonerna behöver även någon 

som stoppar dem när de kör för hårt. Allt detta kan underlätta för den profetiska 

diakonins plats i församlingarna och samtidigt öka kyrkans trovärdighet att vara kyrka.  

8.3 Nya	  frågor/vidare	  forskning	  

I arbetet med studien har jag sett behovet av en ännu mer fördjupad forskning som 

fokuserar på att undersöka den profetiska diakonins roll och förutsättningar i stort; det 

verkar inte vara självklart i församlingarna att ägna sig åt profetisk diakoni. Därför kan 

frågor som rör implementering av den profetiska diakonin ute i församlingarna vara av 

vikt där förutsättningarna ännu mer tydliggörs för att om möjligt röja hinder och ändra 

strukturer för att det som på riksplanet av profetisk diakoni ses som självklart, också ska 

kunna blomma ut i den lokala församlingen.  

Forskning som rör enskilda metoder och goda exempel vore också önskvärt. När man väl 

har konstaterat att profetisk diakoni är viktigt återstår kanske sätten som den ska utföras 

på; i detta tomrum behövs forskning om metodutveckling för att på ett såväl strukturellt 

som organiserat plan hitta effektivare sätt att samla mod och inspiration på, men också 

vara med och undanröja orättvisor i samhället. En annan vidare ingång i ämnet är under 

söka varför det retoriskt är viktigt att tala om att profetisk diakoni är viktig då den inte 

alltid ges utrymme att faktiskt utföra. På samma tema kan man ännu djupare undersöka 

varför diakoner inte kan utföra saker som de faktiskt lovat i sina löften och hur det 

kommer sig att det kan fortgå? Vem vinner på att diakonerna inte blåser i pipan? En 

annan vidare ingång är att undersöka kyrkoherdars relation till profetisk diakoni. 

Även rekryteringsprocessen vad gäller diakoner är intressanta att undersöka utifrån ett 

profetisk diakoni-perspektiv. Då skulle man kunna undersöka om kandidater med 

visselblåsartendenser sorteras ut tidigt i antagningsprocessen. Jag har också funderat över 
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kunskapsläget bland kyrkans anställda vad gäller den profetiska diakonin; vad krävs för 

att kunskapen ska öka i församlingarna – och därmed öka medvetenheten? 

Avslutningsvis skulle en intressant fråga utifrån ett ledarskapsperspektiv vara vad som 

hindrar att diakoner blir kyrkoherdar eller församlingsherdar? 
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Bilaga 1. 

Diakonens löften (Vid vigning till tjänst för Svenska Kyrkan) 

”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." 

Möt era medmänniskor med varsamhet och aktning. Sök Guds viljas väg 

tillsammans med dem, och sträva efter att låta tro, lära och liv bli ett.” 

Ur Kyrkohandboken, 1987 
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Bilaga 2. 

 

Figur 1. Diakonens olika hänsyn. 

 

Figur 2. Olika reaktionsmöjligheter för diakoner i förhållande till 

styrningen. 
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Bilaga 3. 

 

Figur 3. Lundquists (2010) utstötningstrappa. 
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Bilaga 4. 

Intervjuguide 

Tema: Bakgrund Vilket år blev du diakon? 
 

Tema: Vigningslöften Vad betyder det för dig personligen att du avgett 
vigningslöften? 
Hur ser du på löftena; symboliska eller förpliktande? 
Hur ser du på löftet att diakonen skall ”försvara 
människors rätt” och ”stå på de förtrycktas sida”? 
Är vigningslöftena en hjälp för dig att hålla kursen? 
Händer det att du hänvisar till dina avlagda 
diakonlöften? 
Finns det strukturer i kyrkan som gör det svårt att 
leva upp till dina vigningslöften? 
Ibland talar man om moralisk stress, alltså den inre 
stress som uppstår när man inte kan handla efter de 
etiska värderingar man har. Har du någon gång 
upplevt sådan stress i ditt yrke som diakon? 

Whistleblowing &  
profetisk diakoni  Hur ser du på whistleblowing? 

Hur ser du på profetisk diakoni? 
Hur arbetar du med profetisk diakoni? 
Hur önskar du att arbeta med profetisk diakoni? 
Hur önskar du att kyrkan i stort ska arbeta med 
profetisk diakoni? 
Hur ser du på att vara en visselblåsare inom kyrkan? 
Hur ser du på kyrkans egen trovärdighet som 
samhällskritiker? 

 
Tema: Ledarskap Hur ska man leda diakoner på bästa sätt? 

Vilka hinder ser du inom Svenska kyrkan för att du 
som diakon ska kunna försvara människors rätt och 
stå på de förtrycktas sida? 
Finns det en diskrepans mellan vad du lovat i dina 
vigningslöften och det utrymme du faktiskt ges i din 
diakontjänst? 


