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Sammanfattning 

Diakoner i sitt ämbete är kallade till att arbeta utifrån en kristen kontext med att stödja 

utsatta människor utifrån ett diakonalt förhållningssätt som ett komplement till 

välfärdssystemet. Att få ta del av och bära människors socialt utsatta livsberättelser 

och problem kan bli psykiskt känslomässigt belastande. För att diakoner ska kunna 

förhålla sig till spänningen mellan yrkesroll och ett autentiskt själv i arbetet som de på 

många sätt identifierar sig med använder de sig av olika profana 

återhämtningsstrategier, även tron på Gud används som ett aktivt redskap för att 

arbetet ska kännas hanterligt.  

Med avstamp i Erving Goffmans teorier om ramar, fasad och team samt 

kompletterande känslobegrepp av Arlie Russel Hochschild och Emma Engdahls teori 

om autencitet undersöker studien hur diakoner hanterar det själavårdande arbetets 

utmaningar och vad deras tro har för betydelse i deras arbete som människors 

medvandrare i ett samhälle där nöden upplevs som stor. Studien närmar sig fenomenet 

genom sex kvalitativa intervjuer med församlingsdiakoner anställda i Stockholms 

stift. Studien visar att det finns många olika faktorer som gör att de orkar arbeta 

vidare och känner balans i förhållande till sitt arbete. Arbetskollegor och handledning 

kan hjälpa dem att sätta gränser i sitt arbete. Att bli bekräftade och få utlopp för sin 

kallelse är av betydelse för att känna ork att arbeta vidare. I deras tro på Gud fungerar 

bönen som ett redskap för avlastning och sinnesro. 

 

  

NYCKELORD: Diakon, diakoni, arbetsstrategier 
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Förord 

Jag vill rikta stor tacksamhet till de anställda och aktiva inom Svenska kyrkan som på 

så många vis under min studietid uppmuntrat mig att fortsätta kämpa i studier för att i 

framtiden hitta mig i en av Svenska kyrkans församlingar, anställd och vigd som 

diakon. 

Ett stort tack vill jag också tillägna mina rumskamrater i kollektivet Koinonia för att 

vardagen hade varit så ensam i mitt uppsatsarbete utan dem. 

Såklart vill jag också tacka de diakoner som visade intresse och deltog i min 

datainsamling, deras deltagande har varit avgörande och centralt för arbetet. 

Slutligen vill jag tacka min handledare som uppmuntrat mig genom att tala om för 

mig att jag har ett spännande underlag i ett outforskat område då jag själv känt mig 

lite trött på att ständigt prata kyrka och diakoni bland andra studenter som utbildar sig 

till personal- och beteendevetare. 

  

Uppsala, 2018-20-05 

 

Marie Henningsson 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Inom Svenska kyrkan arbetar bland annat diakoner. Ordet diakon härstammar från grekiskan 

och betyder tjänare, i detta sammanhang betyder det att tjäna och hjälpa människor så som 

Jesus gjorde (NE, 2017).  

 

De flesta som idag arbetar som diakoner har en fackutbildning inom någon form av socialt 

arbete och därefter har de sedan studerat ett pastoralteologiskt slutår. För att få påbörja 

slutåret behöver biskopen anta den sökande som diakonkandidat. Detta beslut baseras på 

prövningar i form av samtal och praktik där den sökande individens inre kallelse ska stämma 

överens med Svenska kyrkans kallelse och kristna tro, något som kan benämnas den yttre 

kallelsen. När utbildningen är fullbordad sker en gudstjänst, personen vigs då till diakon i 

tjänst (Svenska kyrkan, 2016).  

 

En diakontjänst inom Svenska kyrkan beskrivs ofta som en anställningsform med fokus på 

socialt arbete. Liksom socialarbetare använder diakoner sig själva som ett socialt verktyg när 

de möter människor men det finns också många saker som skiljer dem åt, där det kanske mest 

framträdande är att diakoner arbetar utifrån en uttalad kristen tro (NE, 2017). 

I en diakons vigningslöften uppmanas de att uppsöka, hjälpa och stödja dem som är i 

kroppslig och själslig nöd, ge undervisning i tron och vara ett barmhärtighetens tecken. De 

ska försvara de svagas rätt, stå på de förtrycktas sida och frigöra Guds folk till det som är 

gott, så att Guds kärlek blir synlig i världen (Svenska kyrkan, 2014). Det som kan vara en 

svårighet med denna beskrivning av en diakons vigningslöften är att det inte finns något 

konkret beskrivet för hur detta ska gå till rent praktiskt i arbetslivet, de som vigs till diakoner 

skapar sig alltså en enskild tolkning av vad det innebär att förhålla sig till. 

Inom socialpsykologi har det studerats hur människor i serviceyrken hanterar krav på äkta 

omsorg i relation till andra (Hochschild, 2012). Detta har dock inte studerats i förhållande till 

tro. Av denna anledning vill denna studie undersöka vilken betydelse diakoners tro har i 

förhållande till arbetets utmaningar.  

 

De som söker sig till en diakon kallas för konfidenter, många har sociala eller ekonomiska 

problem som kan grunda sig i något bakomliggande problem såsom psykisk sjukdom eller 
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missbruk. En del har fått avslag från socialtjänsten och har därför blivit hänvisade till 

Svenska kyrkan. Vilket innebär att dessa människor har hamnat i en marginaliserad 

livssituation och fallit mellan stolarna i samhällets trygghetssystem. Diakoners uppgift kan 

alltså ibland bestå av att möta människor i nöd utan samhällets resurser och stöd (Gustavsson, 

2012, 12 juli).  

 

Många av de samtal diakonerna har benämns som själavårdssamtal vilket mestadels går ut på 

att lyssna men själavårdens utgångspunkt är tron på Guds närvaro och omsorg om varje 

människa. Dessa samtal kan se väldigt olika ut i förhållningssätt och ramar, det kan komma 

att handla om bearbetande, krishantering, problemlösande eller andlig vägledning. Det är 

viktigt att diakonen i dessa samtal orkar ta emot förtroenden och kan leva med det som kan 

vara svårt att ta del av (Svenska kyrkan, 2014). 

 

I en artikel i Kkuriren beskrivs diakonyrket som givande men tufft. Upplevelsen av att vara 

utsatt för hot eller våld i mötet med utsatta människor delas av många diakoner. En 

medlemsundersökning av Kyrkans akademikerförbund visar att en av tre diakoner ofta 

arbetar utanför fastställd arbetstid och att var femte diakon som arbetar för Svenska kyrkan 

har varit långtidssjukskriven på grund av stress. Inom vissa stift kommer halva yrkesgruppen 

av diakoner att gå i pension inom tio år och idag är det inte lika lätt att rekrytera diakoner 

som förr, detta är något som kan få allvarliga arbetsmiljökonsekvenser för diakoner som 

fortfarande arbetar (Wising, 2017, 16 augusti).  

Flera diakoner menar att diakon inte bara är ett arbete utan också ett kall och att det kan 

kännas som en utmaning att prioritera tiden för alla de uppgifter som kyrkan har att utföra 

(Gunnarsson, 2015, 25 november). Av dessa anledningar är det socialpsykologiskt intressant 

att undersöka hur diakoner återhämtar sig och förhåller sig till ett arbete som de på många vis 

identifierar sig med. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur diakoner hanterar det diakonala arbetets 

utmaningar då diakoni kan förstås som kyrkans sociala arbete i möte med människor som 

befinner sig i utsatta situationer. Uppsatsen fokuserar på hur diakoner förhåller sig till 

spänningen mellan yrkesroll och ett autentiskt själv i ett arbete som förutsätter att man på sätt 

och vis är sitt arbete. De primära forskningsfrågorna blir följande: 

 

1.  Hur förhåller sig diakoner till återhämtningsstrategier? 

2.  Vilken betydelse har diakoners tro i förhållande till arbetets utmaningar? 

 

Denna uppsats syftar alltså till att beskriva strategier för att kunna hantera det diakonala 

arbetet och hur det kan se ut för specifikt diakoner. 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Arbetet inleds med en bakgrund där diakontjänsten definieras för att vidare beskriva hur 

diakoners arbetssituation kan se ut med fokus på mötet med människor. Vidare följer 

problemformulering, syfte och frågeställningar. Det avsnitt som följer efter inledningen är ett 

avsnitt som behandlar tidigare forskning om diakoners arbete, förhållningssätt till tro och 

religion, detta för att få en bild av vad som kan beröra diakoners subjektiva upplevelse av 

arbetet. Därefter följer en teoridel som berör begrepp som ramar, fasad och team av Erving 

Goffman. Hantering av känslor av Arlie Hochschild samt begreppet autenticitet av Emma 

Engdahl. Dessa utgör den teoretiska referensramen för resultat och analys som kommer att 

kopplas till diakoners strategier i sitt arbete. Efter teoriavsnittet kommer en metoddel som 

beskriver tillvägagångssätt för datainsamlingen som i detta fall skett med hjälp av kvalitativa 

intervjuer. Där presenteras även avgränsningar, urval, förförståelse, validitet och reliabilitet 

samt etiska övervägningar för att få en bild av hur studien gått till. Avslutningsvis förs en 

diskussion kring problemformulering kopplat till arbetets olika delar. 
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2. Forskningsgenomgång 

Forskning om diakoni finns det en hel del av i Norden. Forskning som kombinerar diakoner 

och arbetsstrategier har däremot varit svår att finna. När det gäller socialpsykologiskt 

inriktade studier med fokus på diakoni har författaren inte funnit något. En förklaring till att 

det är ett understuderat område kan vara att socialpsykologi är ett ämne som först på senare år 

har inkluderats i diakonämbetets grundutbildning. 

Detta avsnitt bygger på tidigare forskning inom liknande områden såsom utmaningar i 

liknande arbeten, bön och religion i relation till samhället samt diakoner och diakoni för att 

peka ut olika teman om vad som tidigare har studerats och som kan relatera till diakoners 

arbete. Då ämnet väcker viktiga socialpsykologiska frågor är det av denna anledning viktigt 

att studera. 

 

 

2.1 Forskning om utmaningar och dess arbetsstrategier i 

liknande yrken 

Det finns tidigare forskning gällande de själavårdande arbetets utmaningar, ett arbete som 

bland annat diakoner utövar. Ekedahl (2008) docent i religionspsykologi har skrivit en 

avhandling om det själavårdande arbetets utmaningar utifrån teori och praktik med 

utgångspunkt i församling och sjukhusmiljö. Avhandlingen visar att själavård beskrivs som 

stödjande, vägledande, en medvandrande funktion och en djupare existentiell dimension. 

Utifrån den kristna kyrkans tro innebär själavård att det enskilda samtalet kan stödja 

människors psykiska och andliga utveckling. 

Vidare menar Ekedahl (2008) att själavårdaren i ett samtal med konfidenter rör sig mellan det 

som den känner till och sådant som inte är känt och behöver utforskas. I mötet med en 

konfident ställs själavårdaren inför en mängd olika bedömningar där det behövs känslighet 

för att förstå vad som påverkar konfidenten. En utmaning i arbetet kan vara konfidenters 

förväntningar när de söker upp en själavårdare, exempelvis gällande beslut som konfidenten 

står inför. Av själavårdaren krävs det då att inte ta över konfidentens problem, då 

själavårdarens uppgift är att vara en medvandrare som hjälper konfidenten att undersöka 

grunderna till sitt moraliska system. Det krävs stor respekt från själavårdaren för 

konfidentens pågående arbete och också en förmåga att stå ut med den ambivalens som finns 
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i mänskliga beslutsprocesser. För att kunna förhålla sig till den själavårdande rollen och dess 

utmaningar menar Ekedahl (2008) att själavårdaren behöver vara medveten om sina egna 

normer och värderingar, samt vara medveten om att konfidentens ofta kan skilja sig från 

dessa. Det krävs ett gott men ändå medvetet professionellt förhållningssätt för att kunna 

uppskatta andras livsåskådning utan att samtidigt förlora sin egen. 

 

I en studie av DeMarinis (2004) undersöks själavård och existentiell hälsa i det postmoderna 

Sverige ur ett religionspsykologiskt perspektiv och ett socialt folkhälsoperspektiv. Studien 

visar att dagens postmodernism kväver modernismens medfödda auktoritet med ett 

ifrågasättande då det inte finns någon absolut metafysisk sanning eller fundamentala 

abstrakta sanningar som avgör hur världen är beskaffad. Detta har lett till många mänskliga 

identitetsproblem. DeMarinis (2004) menar att den primära institutionen för själavårdens 

funktion är kyrkan och det argumenteras för att individen i denna tid står inför utmaningar i 

relation till existentiell hälsa och själavård. För de som arbetar inom psyk- och mentalvård, är 

det en utmaning och svårt att skapa ett orienteringssystem för denna postmoderna tid, en 

kontext som både vårdaren och den vårdade ställs inför. I ett svenskt sammanhang visar 

studien på dysfunktion som svar på effekterna av en postmodern kontext. En av analyserna 

visar en gemensam nämnare hos de hjälpsökande: En otillräcklighet eller oförmåga att 

uppleva känsla av sammanhang eller en fungerande livsåskådning för att kunna hantera 

påfrestningar vilket det vardagliga livet för med sig. Vidare framkom i studien att de som 

arbetar utifrån i en kristen teologisk livsåskådning behöver vara beredda på att ha 

själavårdssamtal med människor av en annan trosbild än de själva.  

DeMarinis (2004) menar att det är viktigt att förstå vad själavård är och lika viktigt att förstå 

vad det inte är. I studien framkom att det finns en oro bland kyrkoarbetare över att de 

förväntas ge terapi eller att deras roll blandas ihop med andra hjälpyrken. Därför behöver 

själavården en egen identitet.  

 

Ekedahl (2001) har i en studie undersökt sjukhussjälavårdares copingprocess och 

copingstrategier med fokus på hur de människor som arbetar inom sjukhuskyrkan hanterar 

mötet med existentiell problematik som stress, religion och hälsa. Sjukhussjälavårdaren 

svarar med sin copingprocess på frågan: ”Hur orkar du?” i förhållande till sin yrkesroll som 

sjukhussjälavårdare. Vad denna yrkesroll innefattar och svaret på denna fråga är olika 

beroende på kontext och individens egen analys av sin egna copingmetod. Studien visar att 

dagliga rutiner är något som kan bidra i processen till att gränssättningar i arbetet markeras 
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och att copingmetoder som används hos sjukhussjälavårdare både är religiösa och profana. 

Detta kan tolkas som arbetsstrategier som gör återhämtning möjligt.  

 

I en narrativ studie bland anställda inom förvaltningsmyndigheter visar sociologerna 

Thunman & Persson (2015) att arbetsrelaterad stress är ett växande fenomen i Sverige. 

Baserat på djupintervjuer med fokus på subjektiva upplevelser framkommer det att arbetarna 

känner passion för att arbeta med människor och att deras val av yrke representerar vilka de 

är som människor då de känner ett genuint engagemang inför sitt arbete. De värdesätter hårt 

arbete och känner en personlig motivation för deras yrken då de representerar deras 

självupplevda identitet. Studien visar att arbetsrelaterad stress kan ta form i att arbetarna inte 

kan vara sina normala jag. Att inte få vara autentisk är som en förlorad sanning då arbetarna 

både vill att det professionella och personliga ska vara av trovärdighet. När arbeten känns 

stressfyllt vill de inte låta som offer utan accepterar istället sina olika arbetssituationer då de 

känner ansvar för sitt arbete och vill rättfärdiga det autentiska självet (Thunman & Persson, 

2015). 

 

Att stress förekommer inom serviceyrken i relation till människor visas i fler studier och kan 

förknippas med känslomässiga investeringar. I en studie av Ducharme, Knudsen & Roman 

(2007) har en undersökning gjorts där fler än 1 800 behandlingsrådgivare deltog. Där 

framkommer att människor som utför arbeten där de möter människor har emotionella 

arbeten. De menar att den känslomässiga investeringen i det terapeutiska förhållandet är en 

källa till arbetsstress som överstiger de strukturella egenskaperna som finns inom 

rådgivningsyrken. Stora känslomässiga investeringar får ofta negativa effekter vilket ter sig i 

känslomässig utmattning och att många inom denna typ av yrken löper hög risk för 

utbrändhet. Ducharme et al. (2007) visar i sin analys att det finns resultat som identifierar 

specifika och fördelaktiga effekter av medarbetare som stödjer behandlarens arbetsrelaterade 

välbefinnande. Det framkommer att medarbetarnas stöd minskar kollegors avsikt till att 

slutföra ett arbete omedelbart eller efter utmattning. De ihållande effekterna av socialt stöd 

visar sig vara den viktiga roll som sociala relationer spelar för att skydda arbetarens egen 

mentala hälsa. De mänskliga relationerna är av betydelse för välbefinnande och stabilitet hos 

de som engagerar sig i rådgivningsyrken (Ducharme et al. 2007).  

 

I det själavårdande arbetet och liknande arbeten kan man se att ett ett stort ansvar läggs på 

den enskilda individen i förhållande till arbetets utmaningar. Både Ekedahls (2008) och 
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DeMarinis (2004) studier visar på att medvetenhet och professionalitet är viktigt i relation till 

konfidenter och att förväntningar de bemöts av inte alltid kan eller ska uppfyllas även om 

detta kan vara svårt att förhålla sig till. Likaså handlar det om att veta vad själavård är och 

vad det inte är, vilket kan vara en utmaning då det är själavårdaren själv som sätter ramarna 

för hur det själavårdande samtalet ska se ut. I en studie om stress framkommer att många som 

arbetar med serviceyrken som innefattar känslomässigt engagemang identifierar sig själva 

med sitt arbete, där finns en inre motivation som gör att man som arbetare försöker härda ut i 

sitt arbete och kämpar vidare när det känns tufft för att uppnå ett autentisk själv (Thunman & 

Persson, 2015). Därför är professionalitet och medvetenhet lika viktigt här fast att det då 

snarare kan handla om att begränsa sig själv för att inte bli utbränd. En annan studie 

redogjorde att medarbetare kan fungera som en socialt skyddande faktor som får arbetarna att 

orka arbeta vidare p.g.a. socialt stöd (Ducharme et al. 2007). Därför kan en välfungerande 

organisation fungera som en skyddande och återhämtande faktor. Då det själavårdande 

arbetet utspelar sig på fler olika platser och utförs av olika ämbeten ser copingstrategierna 

olika ut för själavårdarna. I Ekedahls (2001) avhandling framkommer att både religiösa och 

profana copingstrategier utövas och att dagliga rutiner kan hjälpa till med gränssättning som 

gör att man orkar arbetare vidare. Dessa studier är relevanta för uppsatsen då de säger något 

om hur människor med liknande yrken och arbetsuppgifter förhåller sig till sitt ämbete och 

dess utmaningar samtidigt som de visar på faktorer som kan få arbetet att kännas hanterbart. 

Dock belyser inte dessa studier vad tro kan ha för betydelse för arbetet och inte heller är 

studierna fokuserade på specifikt diakoner. 

 

   

2.2 Forskning om bön och religion 

I en socialvetenskaplig tidskrift skriver sociologerna Carlbom, Hedin & Månsson (2009) om 

religion och social förändring med fokus på religionens närvaro i samhällslivet, politiken och 

det vardagliga sociala livet. Artikeln baseras på flera tidigare forskningsartiklar och 

författarna Carlbom et al. (2009) menar att den rådande sekulariseringsprocessen är ett 

komplext fenomen som kan studeras utifrån det civila samhället, genom att ta reda på vilken 

inverkan religiösa idéer har i människors liv. Samtidigt kan sekulariseringsprocessen även 

betraktas ur ett stramare perspektiv, genom att skilja mellan stat och kyrka. Som konsekvens 

av att dessa separerade från varandra i slutet av 1990-talet. Artikeln visar att samtidigt som 

staten och kyrkan separerat så har samhällets intresse för religiösa idéer ökat.  En del 
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människor betraktar sig själva som tillhörande en specifik religion medan andra har ett 

förenat inslag från flera olika religioner i sin livsfilosofi. Dessa människor försöker finna en 

livsåskådning eller tro som är meningsbärande utan att de vill ansluta sig till ett visst samfund 

eller en bestämd åsiktsriktning då dessa religiösa idéer ska fungera som sammanbindande i 

sociala relationer och konstruktioner av gemenskap. Vidare handlar artikeln om sociala 

förändringar och att dessa kan ske på många olika nivåer i samhället. Från den övergripande 

statliga nivån till olika klasser och grupper och ned till mikroförändringar hos enskilda 

individer, som innebär annorlunda sätt att tänka och handla på. I vårt samhälle pågår flera 

förändringsprocesser som på olika sätt kan tänkas ha betydelse för religionens återkomst. Här 

avser författarna Carlbom et al. (2009) det som skulle kunna kallas för “politikens moraliska 

kris”, att politiker av olika nyanser har visioner och sätter upp mål för den förda politiken. 

Men sedan fullföljs inte alls dessa mål i praktiska åtgärder, tvärtom. Carlbom et al. (2009) 

menar att religionens återkomst kanske kan förstås i förhållande till förändringarna som pågår 

i det moderna välfärdsprojektet, om det är så att vi håller på att förlora förtroendet för 

samhällets institutioner. Detta kan leda till att medborgarna vänder sig bort från politiken till 

andra typer av ideologier t.ex. religion. 

 

I en studie har teolog doktoranden Wiedel (1984) gjort en undersökning av gudsbilden och 

gudsförhållandet i samband med bönens form och funktion inom Svenska Alliansmissionen. 

Utifrån gudsbildperspektivet visar studien att det finns en daglig strävan bland individer av 

att finnas under Guds skydd och att Gud tydligt beskrivs som en fadersgestalt då människor 

ber om hjälp i bön. Vidare framkom att bön finns i tre huvudformer som består av begärande 

bön, tackbön och lyssnande bön. Den begärande bönen är subjektiv medan tackbönen är 

objektiv med fokus på Guds handlande. Den lyssnande bönen är både objektiv och subjektiv 

då den riktar sin uppmärksamhet mot Guds vilja i tystnad och medveten sinnligt söker 

impulser från Gud. Bön har hos ett flertal individer visat goda psykologiska förutsättningar. 

Det framkommer också att bibelläsning uppmuntrar till bön och erhåller impulser för bönens 

innehåll samt att verbaliserad bön kan hjälpa att fokusera kring bönens objekt. Det finns 

preferenser kring kroppsliga positioner som knäböj och specifika platser som natur och tysta 

kyrkorum för bön. Det finns också de som föredrar att be i anslutning till symboliska föremål 

som levande ljus. Även tidsfaktorn är av betydelse för bönen då bedjarna menar att bön tar tid 

(Wiedel, 1984).  
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I dessa studier framkommer att tro är relativt vanligt i människors liv men att tro på en 

bestämd religion inte är lika vanligt idag som förr (Carlbom et al. 2009). Det beskrivs också 

hur människor förhåller sig till tro och bön samt vad gudsbilden kan ha för betydelse bland 

bedjare, det framkommer att bön brukas på olika sätt beroende på hur gudsbilden ser ut och 

hur mycket tid den enskilda individen känner att den har för bön (Wiedel, 1984). Dessa 

studier är relevanta för uppsatsen då de beskriver vad diakoner verkar i för typ av 

välfärdssamhälle och land, ett land där kristen religion inte längre öppet har en stor plats i 

människors liv och att detta är något som diakoner behöver förhålla sig till i sitt arbete. 

Samtidigt säger de något om vad tro och bön kan ha för betydelse i diakoners liv och arbete, 

det som saknas i dessa studier är just fokus på diakoner. 

 

 

2.3 Forskning om diakoner och diakoni 

Religionspsykologen Lindgren (2007) har studerat diakoners arbete genom arbetsdagböcker 

och funnit påtagliga brister när det gäller planering och utvärdering. Diakoner har angivit att 

de upplever påtaglig stress, vilket är relaterat till ett antal stressfaktorer som har med den 

omgivande miljön att göra. Problem som skulle gå att lösa med enkla medel i de församlingar 

där diakoner verkar. Studien visar också på att diakonerna som uttrycker denna stressfaktor 

indikerar på bristande kontroll över sin arbetssituation. Arbetssituationen kan handla om 

kvantitativ överbelastning och kvantitativt underutnyttjande. Vidare framkommer att stressen 

diakoner känner är relaterad till individens inre resurser och att det finns ytterst begränsad 

kunskap kring diakonernas individuella resurser. Dock visar studien att upplevelsen av stress 

och förmågan att hantera stressfyllda situationer är relaterad till socialt stöd och socialt 

samspel som sker ute på arbetsplatserna. För att ta reda på hur detta går till krävs ytterligare 

datainsamling menar författaren. Studien visar också att diakoner utför mycket själavårdande 

arbete och att genomförandet av själavården upplevs av diakonerna som en ensidig omsorg 

om konfidenten som behöver hanteras med självbehärskning. Vidare menar Lindgren (2007) 

att denna del av det själavårdande arbetet bör studeras närmare. 

 

I en studie av teologie doktor Engel (2006) undersöks ett diakonalt dilemma där 

förväntningar på diakoni och dess olika tolkningar av arbetsuppgifter tas upp. I slutsatsen 

framkommer att det finns en brist på koppling mellan förståelsen av hur diakoni är 

formulerad på nationell nivå och hur den utövas i församlingarna. Genom beskrivningar av 
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det diakonala arbetet i praktiken avviker det från diakonins förståelse. Det framkommer att 

det finns församlingar som menar att det går att utföra diakonalt arbete utan att ha en diakon 

anställd och att diakoner har blivit ifrågasatta i sitt yrke samtidigt som de själva uttrycker en 

osäkerhet runt sin roll och funktion i sin församling. Samtidigt som det finns förväntningar på 

att det diakonala arbetet ska finnas till för människor i utsatthet visar studien att detta inte 

alltid är vad som riktigt är i fokus utan att det snarare är diakonerna som arbetar i 

församlingen som bestämmer vart det diakonala fokuset ska vara (Engel, 2006). Båda dessa 

studier visar att diakoner upplever stress och känner en osäkerhet i sin roll och i utförandet av 

sitt arbete. 

 

Varför just diakoner bör finnas som yrkesgrupp med sitt specialuppdrag och varför det bör 

utföras socialt arbete och sjukvård utifrån etik för diakoni vill docent teologen Blennberger 

(2008) svara på i en studie. Författaren lyfter fram sinnelagsargument, att diakoni är kristna 

handlingar som tron uppmuntrar till och är naturliga uttryck för det kristna livet. Inför detta 

inslag finns kritiska kommentarer då man menar att försöka leva efter ett kristet ideal är en 

sak men att beskriva sig själv och sina avsikter på det sättet är en risk för att placera sig som 

en moralisk elit. 

Blennberger (2008) menar att det i historien har det funnits konflikter inom kristendom och 

kyrka. Globalt omfattad etik visar att det kan finnas sammanhang som kan kallas etisk 

kulturell allmänning, där finner man bland annat FN, sjuksköterskor och socionomer. Där 

finns en hög grad av enighet om vad som borde vara etiska värden och normer inom ett 

professionellt område och arbete, liksom staters agerande. Inom kyrkan finns det 1000 

verksamma diakoner, detta är i jämförelse med sjuksköterskor och socionomer i minoritet i 

Sverige. Yrkesetik för diakoner får många från sin fackutbildning som oftast är av socialt 

arbete men en yrkeskod för diakoni inom Sverige finns inte. Författaren har ändå valt att 

aktualisera den etiska kod som Akademikerförbundet SSR 2006 har för socialarbetare. Denna 

etiska kod för yrkesetik kan ge en reflektion bland diakoner. Den består av: Integritet, kritisk 

självinsikt, ansvarstagande, mod/civilkurage, rättskänsla, balanserat omdöme, 

tolerans/vidsynthet, empati/lyhördhet, samt en grundhållning av respekt, vänlighet och 

jämlikhet i förhållande till andra. Blennberger (2008) menar att dessa är önskvärda hos en 

diakon men att det behövs kompletteras för att svara mot diakoners identitet och arbete. En 

välgrundad etik bör också ha en bred anknytning till mänsklig erfarenhet, kunskap och kritisk 

reflektion och en bredare etisk förankring av kristen tro är av värde. 
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Humanitet och solidaritet som är klassiskt etiska argument i linje för diakoni. Humanitet är 

den starka aktörens förpliktelse inför den som är i en utsatt position. Humanitet och 

solidaritet utmärker hjälpgivaren men när de aktualiserar den mänskliga eller medborgerliga 

fri- och rättigheterna byts fokus. Då handlar det istället om att diakonens insatser uttrycker att 

det sociala systemet inte respekterar eller tillhandahåller det människor har rätt till. Det är 

också angeläget för en diakon i rollen som samhällskritiker och förespråkare för människors 

rättigheter i relation till ett offentligt system. Människovärdesprincipen är också ett argument 

om att alla människor bör ges lika respekt, omsorg och inflytande. Varje form av 

diskriminering är utelsuten. Detta är även ett grundargument inom etiken som tillhör kulturell 

allmän etik. Kombinationen av etiska värden och normer inom en kulturell allmänning och 

med en kristen teologisk färgad etik skulle kunna ge en vidgad referensram. Detta behövs för 

att kunna ge diakoni en förankring i både kyrka och samhället. 

 

Till diakonins etik hör också politiskt-ideologiska frågor. Till exempel vilken roll diakoni bör 

ha i församlingar och organisationer i välfärdssamhället. Diakonins roll i förhållande till den 

offentliga sektorn idag innebär att en diakonal verksamhet kan vara ett komplement för den 

offentliga sektorn. Det innebär att diakonala verksamheter kan göra ett arbete som inte går att 

kräva av den offentliga sektorn men som ändå i praktiken utgör en avlastning som 

exempelvis hembesök.  

En särart för diakonal verksamhet kan vara att man satsar på särskilda kvaliteter i bemötande, 

de kan även erbjuda särskilda former för själavård och ge möjlighet att samtala om 

existentiella frågor och få hjälp att sammanfatta sitt liv (Blennberger, 2008).  

 

I en annan studie vill docent teologerna Blennberger och Hansson (2008) resonera och lyfta 

fram olika betydelser av ordet diakoni för att bidra till viss klarhet i språkbruket.  

De menar att ordet diakoni inte bara förknippas med kristen tro utan även med kyrka och 

tydliga värden. De hänvisar till ordet diakoni som finns som grekiskt ord i det nya 

testamentets text men menar att den nuvarande betydelsen är starkt påverkad av 1800-talets 

nylansering av ordet som beteckning för kristet inspirerade sociala insatser vid den tiden då 

diakonisällskapet uppstod. Helhjärtat och självuppoffrande engagemang kom att bli investerat 

i diakoni som ett kall och gudomligt uppdrag i världen förenat med människokärlek och 

social patos. För de som engagerar sig i diakoni är detta en självklarhet, dock hindrar det inte 

att det går att vara kritisk till hur diakoni bedrivs. 
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Diakoni i handling har beskrivits som socialt ansvarstagande, välfärdsskapande eller eller 

välfärdsarbete samt ge bättre förutsättningar för ett gott liv men i praktiken är det omöjligt att 

fastställa vilka motiv och avsikter en viss handling har, även om de kan bli handlingar 

formulerade av kristen tro. Diakoni avser att hjälpa eller förebygga fundamental brist och 

utsatthet för mänsklig nödsituation och har en karaktär av att försöka bidra till att ge bättre 

förutsättningar för ett gott liv i svåra livssituationer. Utsatthet som diakoni uppmärksammar 

har traditionellt varit kroppslig, psykiskt eller social nöd samt riktar sig till de som har en 

existentiell eller religiös kris, de som längtar efter en gudstro eller livsmening. 

Det som definierar en diakonal kristen identitet kan innebära att man förkunnar kristen tro, 

vilket har varit inslaget i diakonins historia. Utöver kristna motiv som utförs i handlingar så 

handlar diakoni om ett kristet andaktsliv och själavård. Själva benämningen diakoni tycks 

väcka en viss förväntan på att människan ska ha en viss etisk hållning. Men allt som en 

anställd diakon gör i sin tjänst kan inte räknas som diakoni. 

Ideologiska inslag av diakoni kan ge en bild av samhällsideal och vilka samhällsproblem som 

finns i samhället samtidigt som det ger förslag på hur dessa ska lösas men det är snarare en 

diakoniuppfattning eller en diakonal syn än att försöka definiera diakoni (Blennberger & 

Hansson, 2008). 

 

Att diakoner upplever stress och att det finns en osäkerhet i deras yrkesroll framkommer i 

både Lindgren (2007) och Engels (2006) studier. I en annan studie beskrivs vad en diakon 

kan ägna sig åt för arbetsuppgifter och det visar sig att det finns många olika sätt för en 

diakon att se på sitt ämbete och att det är ett stort och spretigt uppdrag att vigas till 

(Blennberger & Hansson, 2008). Vad en diakon bör förhålla sig till för etik anser Blennberger 

(2008) i sin studie är viktigt, det går att hänvisa till olika sorter av etik som svarar på denna 

fråga. Dock närmar sig inte studierna diakoners arbetsstrategier för att kunna återhämta sig 

och deras betydelse av tro i relation till arbetet. 

 

 

2.4 Sammanfattning av forskningsfältet 

Det redovisade forskningsområdet som valts ut gällande diakoner handlar om att reda ut vad 

diakoni innebär, diakonal etik, hur diakoni kan bedrivas och utmaningar i arbetet. Här saknas 

kvalitativ forskning med fokus på faktorer som kan ge återhämtning och trons betydelse, 

vilket tyder på att det finns en forskningslucka. Därför har komplement av forskning inom 
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liknande arbetsområden och yrken där kvalitativa studier gjorts tagits med för att komma 

närmare diakoners utmaningar som individer. Där framkommer att arbetaren behöver besitta 

en medvetenhet och professionalitet för att kunna hantera arbetets utmaningar. Detta kan 

hjälpa dem att begränsa sig i sitt arbete som de känner en stor passion för. Samtidigt 

framkommer att en välfungerande organisation och kollegor som går att vända sig till är av 

betydelse för att kunna återhämta sig. Även studier med fokus på religion och bön har 

tillkommit, där framkommer att bön kan vara ett objekt för tron och att bön visat på goda 

psykologiska förutsättningar hos ett flertal individer. Dessa studier tillsammans gör att det går 

att närma sig spänningen mellan yrkesroll och autentiskt själv i ett arbete som förutsätter att 

personer är på ett visst sätt. 

Genom socialpsykologisk forskning kan en bredare förståelse skapas för hur diakoner 

förhåller sig till sin yrkesroll för att klara av det utmanande yrket i möten och samtal med 

människor. En kvalitativ ansats har valts för denna studie för att lyfta fram diakoners 

subjektiva upplevelser och redogöra för en mer djupgående bild av deras arbetsstrategier. 
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3. Teori 

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. För att undersöka diakoners 

arbetsstrategier och trons betydelse för det utmanande arbetet används teoretiska begrepp från 

symbolisk interaktionism. För att rama in det som ska studeras ligger fokus på följande 

teorier som går att förknippa med arbetsstrategier och som tyder på att diakoner kan 

återhämta sig och förhålla sig till arbetets utmaningar. Inledningsvis ligger fokus på Erving 

Goffman (1974) teorier om ramar, ramverk, fasad, team och regionsarbete. Detta för att 

kunna förstå sig på sociala situationer, handla utifrån dem och kunna återhämta sig vilket är 

relevant då diakoner behöver kunna förhålla sig till sin yrkesroll och konfidentens situation. 

Goffmans teorier är inte kompletta i sig själv då det inte nämner något om känslor, därför 

används Arlie Russel Hochschild (2012) teori om att känslohantering som komplement för 

definitionen av situationen och ramar. Detta för att diakoners arbete i det diakonala mötet 

handlar mycket om relationer, känslor och hur man förhåller sig till dem. Även Emma 

Engdahls (2009) tillämpning av autencitet är med, av anledningen att diakoner har ett arbete 

som de på många vis identifierar sig själva med. 

3.1 Ramar och ramverk 

Goffman (1974) myntade begreppet ramar och ramverk som sker i social interaktion. 

Varje gång som vi möter eller iakttar något så ställer vi oss själva frågan: ”Vad händer här?” 

eller ”Vad är meningen med det som händer här?” Detta gör att det skapas en innebörd av 

situationen som kan förstås eller ”ramas in” på ett visst sätt som kallas ramverk. 

En ram är alltså en definition av situationen som följer organiseringsprinciper baserade på 

abstrakta erfarenheter som gör att individer kan välja handlingsalternativ som framstår som 

passande i olika typer av situationer och styr individers subjektiva deltagande i dem 

(Goffman 1974, s. 10). 

Däremot är en definition av en situation aldrig permanent då den är pågående i interaktion 

med människor. En liten förändring som ett ansiktsuttryck eller ett tonfall kan förändra en 

situation och föra den in i ett nytt ramverk. Detta innebära att en individ som arbetar som 

diakon ständigt behöver sträva efter att förhålla sig till sin yrkesprofession då situationen 

förändras. Detta för att etablera och upprätthålla ramverket i sin yrkesprofession. Ett exempel 

på detta kan vara när en diakon möter en konfident för ett samtal, till en början så kan 

konfidenten se glad ut men när konfidenten sedan börjar berätta om sina svårigheter eller 
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kanske uttrycker ilska så anpassar diakonen sin sinnesstämning till konfidentens situation. 

När detta ramverk utmanas vill man som individ snabbt kunna fånga upp ramverket igen 

(Goffman 1974, s. 24). 

 

 

3.2 Regionsarbete, fasad och team 

Goffman (2014) inringa två olika regioner inom vardagslivets dramatik som han kallar för 

den främre och den bakre regionen. 

I den främre regionen kan en individ uppfattas som att den försöker ge ett visst intryck genom 

sin aktivitet. Detta innebär att individen är en variation av sig själv i ett framträdande då den 

försöker upprätthålla och förkroppsliga vissa normer (Goffman, 2014, s. 98). 

Den bakre regionen kan beskrivas som en plats där individen är sitt riktiga jag, där behöver 

individen inte upprätthålla någonting för någon. Det är en plats där individen kan hämta kraft 

och reflektera över sina ageranden för att sedan orka upprätthålla en fasad. Platsen för den 

bakre regionen behöver inte se ut på ett visst sätt och kan skifta beroende på hur situationen 

ser ut. 

 

Ett team är enligt Goffman en samling individer som samarbetar i framställningen av en rutin 

(Goffman, 2014, s. 75). I en diakons fall så kan detta team bestå av goda arbetskollegor. Ett 

exempel på detta kan vara att när en diakon lämnar ett samtal med en konfident så återvänder 

diakonen till sitt kontor där arbetskollegor finns. I den bakre regionen finns individers 

hemligheter som de inte vill ska komma fram offentligt med risk för att misslyckas med sin 

fasad (Goffman, 2014, s. 28). Om dessa arbetskollegor är goda så kan detta vara en bakre 

region där teamet kan stötta diakonen på olika vis för att hen sedan ska kunna fortsätta hålla 

fasaden uppe. 

 

En fasad är en uttrycksfull utrustning som människan använder sig av avsiktligt och 

omedvetet i sina framträdanden (Goffman, 2014, s. 28). Materiella ting och andra människor 

kan hjälpa till att upprätthålla denna fasad genom saker som målar upp en bild av en 

situation, i en diakons fall kan detta handla om exempelvis diakonsmycket eller en krage, 

likaväl som det kan handla om ikoner eller ett ljus i ett samtalsrum. 
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3.3 Hantering av känslor 

Känslor är ett tillstånd som uppstår innan vi agerar och ofta uppstår då en respons. Genom 

träning kan vi välja att agera på ett visst sätt och när vi reflekterar över någon annans känsla 

gör vi det utifrån den vi själva är (Hochschild, 2012, s.27f). Hochschild menar att ordet 

objektiv borde vara fritt från personliga känslor men att detta inte fungerar eftersom vi 

behöver känslor för att kunna reflektera en objektiv värld. Precis som att höra eller se, så ger 

känslor oss aningar som avgör vad som är äkta (Hochschild, 2012, s. 30f). Vidare menar 

Hochschild (2012) att vi ibland ger våra känslor direktiv och att det fungerar. Det finns ofta 

kulturellt betingade regler som vi kan använda som verktyg för att veta hur vi ska agera. 

Detta kallas för känsloregler. Känsloregler är något som uppstår då vi märker att vissa 

känslor inte passar vid ett visst tillfälle. Det visar på att det finns ett privat känslosystem inom 

oss. Detta emotionella system arbetar privat och är ofta fritt från andra människors 

observationer (Hochschild, 2012, s. 56). Detta är något som diakoner kan använda sig av i 

mötet med konfidenter för att kunna finnas till för dem och möta dem med professionalitet 

trots att de känner sympati för konfidenterna. Det professionella förhållningssättet går att 

tillämpa som en ram för diakonerna. Detta kan av en diakon krävas då hen framkallar eller 

undertrycker en känsla för att lyckas leverera, vilket får oss att komma in på autencitet då 

diakoner känner att de har en kallelse de vill leva upp till och förverkliga. Men i ett team i 

den bakre regionen kan diakonen släppa fasaden som upprätthålls av känsloregler. 

  

3.4 Att vara autentisk 

 Engdahl (2009) menar att konsten att vara sig själv handlar om att utöva inflytande över sig 

själv, andra människor, kulturen och samhället. Det är en sådan typ av balansgång som utgör 

ett autentiskt spänningsförhållande. I en strävan av att leva upp till samhällets kulturella 

normer och värderingar kan det vara svårt att vara sig själv. Att få kontakt med andra innebär 

ett skapande av en social identitet och självidentitet. Detta gör att människan kommer i 

kontakt med sin existentiella identitet (Engdahl, 2009, s. 162f).  

När individer reflekterar över sig själva, sina beteenden och handlingar gör de sig själva till 

objekt som skapar en självmedvetenhet. Denna självmedvetenhet är nödvändig och kan bidra 

till att individer blir moraliskt ansvariga för sina handlingar (Engdahl, 2009, s. 30). För att 

kunna förverkliga sig själv behöver man vara subjektstyrd, detta innebär att man styrs av sitt 
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egna inre mer än man intresserar sig för att känna tillhörighet till andra. Många diakoner 

identifierar sig själva med sitt arbete och känner autenticitet d.v.s. äkthet inför det, därför går 

här att dra parallellen om att diakonen lyckas göra ett bra arbete ifrån sig så lyckas de även 

förverkliga sig själva. Som vuxna vill människor bli uppfattade som orginal vilket är det äkta 

och genuina intrycket för deras sanna jag som människan försöker framhäva (Engdahl, 2009, 

s.136f).  

 

Goffman lyfter i sina teorier att människor gör tolkningar som gör att individen kan förhålla 

sig till saker och agerar därmed på ett visst sätt. När man ställer Goffmans (1974) fråga: Vad 

händer här? Så kan en känsla anses vara en ram eller åtminstone vara en del av en ram. 

Ramar i relation till känsloregler var inget Goffman skrev om men Hochschilds teorier kring 

känslor kan fungera som ett tillägg till Goffman teorier då han inte har några om människans 

inre känslor. Hochschilds teorier om känslor skulle kunna tolkas som en inre kompass som 

kompletterar Goffmans teori om ramar. Ett team av arbetskollegor kan hjälpa en arbetare att 

hålla en viss fasad uppe, samtidigt som de i den bakre regionens kan finnas och stötta 

arbetaren. Den bakre regionen kan ses som en plats där individen kan vara sig själv och inte 

behöver förhålla sig till några känsloregler eller en ram av professionalitet som arbetaren 

försöker upprätthålla i relation till konfidenter. Dock nämner inte Hochschild någonting om 

relationen eller skillnaden mellan individens egna känsla och känslan i utförandet av arbetet. 

Därför är Engdahls begrepp om autencitet i relation till ett arbete man på många sätt 

identifierar sig med ett komplement i detta. Engdahl och Goffmans teorier fungerar ihop då 

Goffmans teorier handlar mycket om att förhålla sig till situationer och kunna framstå i 

situationer medan Engdahls teori handlar om balansen i att kunna förverkliga sig själv. 

Engdahl (2009) menar att Goffmans (2014) teori om inramning av symboler innebär att 

människans uppträdande av saker och ting också är symboler för att visa vår sociala status. 

Utöver symboler går det att använda sig själv av ett kroppsligt och emotionellt register för att 

förmedla vem man är eller snarare den man vill bli uppfattad som. Detta kallas ickeverbal 

kommunikation och är något vi kan öva på tills att vi blir övertygade om våra roller. 
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4. Material och metodval 

Detta avsnitt redovisar studiens process när det gäller motivering av metodval, 

tillvägagångssätt och utförande. 

För att få fram ett resultat som besvarar uppsatsens syfte och vad som ska undersökas är det 

avgörande vilken metod som ska användas. En hermeneutisk ansats försöker förklara 

meningsfulla fenomen som beteendemönster, normer och värderingar. En grundtanke inom 

hermeneutik är att vi alltid förstår något mot bakgrund av vissa förutsättningar, därför möter 

vi aldrig världen förutsättningslöst. Det viktigaste begreppet inom hermeneutiken är den 

hermeneutiska cirkeln. Det pekar på samband mellan det vi ska tolka, förståelsen och det 

sammanhang som den måste tolkas i. Generellt betecknar det förhållandet mellan att all 

forskning står i ständig rörelse mellan det vi ska tolka och den kontext som det tolkas i (Gilje 

& Grimen, 2007, s. 187). Då syftet med denna uppsats är att beskriva hur diakoner förhåller 

sig till ämbetes utmaningar i form av trons betydelse, andliga och profana strategier, är det 

diakoners subjektiva idéer och tankar studien vill besvara. Dessa resultat går inte att komma 

fram till genom endast observationer eller att informanter besvarar enkätformulär. Därför 

kräver denna uppsats en kvalitativ metod bestående av semistrukturerade frågor i djupgående 

intervjuer. Att intervjua människor är värdefullt då det kan ge svar på saker som annars inte 

går att se i observationer, exempelvis vad som ligger bakom en människas olika handlingar 

(Hammersley, 2007, s.102). Kvalitativ forskning arbetar ofta utifrån utgångspunkten att 

sociala fenomen kan ta andra vägar än de forskaren ursprungligen tänkt eftersom kvalitativa 

intervjuer bland annat utmärks av att det ställs enkla och raka frågor och att svaren ofta är 

innehållsrika och komplexa. Det ger ofta ett rikt material och behöver därför inte lika många 

informanter som en kvantitativ metod. 

Kvalitativa data kan ofta analyseras och tolkas på mer än ett sätt. Därför är det viktigt att ha 

ett öppet sinne i förhållande till materialet. En nackdel med studiens kvalitativa intervjuer är 

att begränsningen är av ett mindre urval vilket innebär att det inte går att göra anspråk på och 

hävda en generell sanning. Kvalitativa intervjuer kan ge hjälp att förklara olika mekanismer 

eller länkar i vanliga vardagliga teorier. Dock kan dessa teorier ge en generell bild av trender, 

relationer och associationer men de kan inte förklara processen som människor upplever 

under en intervju eller varför de svarade som de gör (Creswell, 2013, s. 48). 
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4.1 Insamling av material och avgränsning 

Kvalitativ data har ett stort fokus på tillåtelse och tillgänglighet. En del av tiden kan läggas på 

att försöka hitta rätt person som besitter viss information (Creswell, 2013, s.147). 

Tillgängligheten var oproblematisk då kontakt med människor inom fältet fanns. Svenska 

kyrkan verkar inom ett stort arbetsfält i hela Sverige men denna studie avgränsas till diakoner 

anställda inom Svenska kyrkan i Stockholms stifts geografiska område. Ett mejl skickades till 

en nyckelperson som arbetar med diakonal rekrytering i Stockholm stift. I mejlet ombads 

denna nyckelperson att vidarebefordra en förfrågan till alla diakoner i Stockholms stift som 

kunde tänka sig att delta i denna studie. Nyckelpersonen svarade ja till detta. (Se bilaga 1) I 

förfrågan efterlystes inte specifikt personer som varit sjukskrivna, detta för att fokus på 

studien var att undersöka friskhetsfaktorer och inte fokusera på återhämtning efter 

sjukskrivningar. Inte heller har någon hänsyn tagits till genus, ålder, familjesituation, vad för 

typ av församling i Stockholm diakonerna arbetar i eller hur lång arbetserfarenhet de har av 

yrket. Dagen efter att mejlet vidarebefordras (till 134 adresser) hade nio diakoner visat sitt 

intresse. Det var alltså tydligt att personerna uppfattade studiens ämne som angeläget. 

Då dessa blivit informanter som visat intresse för forskningsfrågan skulle detta kunna kallas 

för ett urval som skett genom en nyckelperson (Hammersley, 2007, s. 50). I deras respons 

fanns en geografisk spridning över Stockholm stift, vilket både var innerstad, närförort, förort 

och det som motsvarar Stockholms landsbygd. Bland intresserade fanns en könsfördelning 

som skulle kunna motsvara det totala urvalet. Då studien endast utgår från sex intervjuer 

valdes tre informanter bort. Två valdes bort på grund av personlig kontakt med dem sedan 

tidigare. En tredje gav aldrig gensvar då det var dags att påbörja intervjuerna vilket 

resulterade i att det då blev sex stycken informanter kvar. 

 

  

4.2 Intervjuer och urval 

Innan intervjuerna med diakonerna utfördes gjordes en förstudie med en uttalat kristen 

sjuksköterska för att se hur den utformade intervjuguiden fungerade. Efter det utvecklades 

frågeguiden med stöd av handledare (Se bilaga 2).  

Innan mötet med intervjupersonerna blev de tillfrågade om de godkände inspelning av 

intervjuerna med mobil, vilket de alla gav samtycke till. De fick också information om att de 

och församlingarna de arbetar i skulle avidentifieras. Då mötet med informanterna skulle ske 
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informerades de om detta ännu en gång och om vad studiens skulle handla om. Då de gick 

med på detta fick de skriva under en samtyckesblankett för intervjun. (Se bilaga 3) 

Frågor för en kvalitativ intervju bör vara öppna frågor så att respondenterna pratar fritt och 

kan avsluta sina svar när de själva vill (Creswell, 2013, s. 163f). Då två informanter 

intervjuats uppmärksammades att de pratade om ämnen som inte specifikt efterfrågats. Därför 

lades frågeställningar till i resterande intervjuer. Då informanterna blivit informerade om 

inspelning av intervjuerna och att det skulle ta mellan 40 minuter till en timme var de 

införstådda med att det var passande för intervjuerna att ske i enskilt rum. Andras närvaro och 

vart man befinner sig, t.ex. att känna sig hemma kan vara både till för och nackdel 

(Hammersley, 2007, s. 111). Då informanterna var generösa i sina svar så tog vissa av 

intervjuerna upp emot en och en halv timme. Då detta märktes justerades frågeställningarna 

ännu en gång. 

Fem av sex informanter intervjuades på deras arbetsplatser, den sjätte intervjun hölls i ett 

bokat ostört samtalsrum i Stockholm, Sverige. Då informanter själva fick välja plats för var 

intervjuerna skulle ske kan detta motiveras utifrån en trygghetssynpunkt som är mest lämplig 

(Trots, 2007, s. 44). Dessa intervjuer genomfördes mellan datumen 15/3-2017 och 10/4-2017. 

 

 

4.3 Förförståelse 

Då jag som författare tidigare har gjort praktik och även arbetat inom fältet anser jag mig ha 

en viss förförståelse för hur en arbetsdag kan se ut för en församlingsdiakon. Jag är medveten 

om att jag själv är ett viktigt redskap då det handlar om att samla in och tolka data och 

tolkningen kan bli subjektiv. Interaktioner i ett speciellt läge kan göra att man glömmer bort 

sig (Hammersley, 2007, s. 115). Detta vet jag att jag gjorde ett antal gånger under 

intervjuerna, i ett perspektiv av att lyssna på deras svar med socialpsykologiskt perspektiv. 

Men förförståelse behöver inte bara vara negativt, utan en inblick i deras arbetssituation hade 

jag kanske inte vetat vilka frågor som skulle ställas och kanske hade de inte berättat samma 

sak till en annan. I kodningen försökte detta kompenseras genom att se på deras svar med 

socialpsykologiskt perspektiv och då bortse från förkunskap jag har om diakoner sedan 

tidigare. 

  

4.4 Transkribering 
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Transkriberingen av intervjuerna genomfördes via ett datorprogram som gjorde att det gick 

att lyssna på de inspelade intervjuerna i olika hastigheter, detta gjorde att det samtidigt gick 

att anteckna vad som sades. Detta var till fördel då informanterna ibland pratade så snabbt att 

det inte gick att tolka vad som sades i normal hastighet. När informanterna nämnde sitt egna 

namn eller församlingens markerades detta med [...] Under transkriberingen bearbetades 

intervjuerna och en djupare förståelse kunde skapas för de teman och kopplingar som 

framkom under intervjuerna då jag som författare fick möjlighet att tydligt lyssna igenom och 

bearbeta det som sades under intervjuerna. 

 

4.5 Analysmetod 

En deskriptiv nivå i kvalitativ forskning innebär att forskaren håller sig nära råmaterialet. 

Kodningsprocessen inleddes deskriptivt. Den deskriptiva kodningen bestod av nyckelord som 

skrevs i transkriberingsmarginalen. Detta förtydligade vad informanterna pratade om. Detta 

gjordes för att få fram vad informanterna egentligen sade under intervjun. Tillvägagångssättet 

skapade en överblick kring intervjuernas innehåll och genom den deskriptiva kodningen 

tydliggjordes vad som var återkommande och på så sätt skapades en bild av vad som var 

viktigt för informanterna. Den deskriptiva kodningen underlättade sedan den tematiska 

kodningen vilket gjorde att forskaren enkelt kunde hitta i intervjuerna genom att avsnitten var 

markerade med nyckelord. Informanternas koder jämfördes med varandra med mål att kunna 

se något mönster. Därefter gjordes en tematisk kodning för att lyfta fram mönster ur det 

empiriska materialets helhet. Dessa mönster låg till grund för den tematiska kodningen. De 

teman som formulerades var längtan, känslor i arbetet, arbetskollegor, materiell symbolik och 

tron på Gud. 

 

4.6 Validitet och reliabilitet 

Begreppen validitet och reliabilitet används för att göra bedömningar av arbetets trovärdighet 

och kvalite. För att stärka validiteten och reliabiliteten i arbetet undersöker studien det som är 

avsett att undersöka. Detta syftar till trovärdighet i studien och det insamlade materialet 

(Trost, 2007, s.111). För att säkerhetsställa att studien undersöker det som är avsett att 

undersöka har författaren försökt att formulera intervjuguiden i närhet av studiens syfte och 

frågeställningar. Metoden har även försökt beskrivas på ett så transparent sätt som möjligt för 

att läsaren ska kunna bedöma studien. 
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4.7 Etiska överväganden 

När en forskning av vetenskapliga studier bedrivs är det viktigt att ha kunskap om etiska 

aspekter och överväganden. Vetenskapsrådet (2014) har etiska riktlinjer som syftar på att 

individer som deltar i vetenskaplig forskning aldrig ska komma till skada eller utsättas för 

kränkning varken fysiskt eller psykiskt. Då jag som forskare bedömde att att det var 

nödvändigt att spela in intervjuerna för att kunna göra analytiska reflektioner av det 

empiriska materialet informerades informanterna om att det insamlade materialet endast 

skulle användas i forskningssyfte. Vid intervjuer kan kravet på skydd av de medverkandes 

identitet tillgodoses genom användningen av kodnycklar, detta gjordes för att avidentifiera 

informanterna. Då informanter nämnde sitt egna namn eller något som kunde kopplas till 

deras arbetsplats så markerades detta i transkriberingen med [...] Även citat som var aktuella 

för analysen valdes att inte ta med då informanterna berättade om något speciellt de hade 

varit med om. På så vis har informanterna blivit avidentifierade. Detta är ett sätt för att 

tillgodose konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2014, s. 12). Informanter informerades 

ytterligare en gång strax innan intervjuerna om att endast jag som forskare har tillgång till det 

transkriberade material. Detta för att säkerställa studiens etik. Då informanterna fyllde i en 

varsin samtyckesblankett innan intervjuerna påbörjades uppfyller studien samtyckeskravet 

som kan beskrivas som varje deltagares rätt att bestämma över sitt medverkande i studien 

(Vetenskapsrådet, 2014). 



 

23  

5. Analys 

I detta avsnitt presenteras en analys av den bearbetning som gjorts i studien. I syfte att 

undersöka hur diakoner förhåller sig till återhämtningsstrategier och vilken betydelse tro har i 

förhållande till arbetets utmaningar kommer teman i ordningen: Förberedande strategier, 

trons betydelse för arbetet, materiella symboliska skyddsstrategier och avslutas med profana 

strategier för återhämtning och utlopp för autencitet. 

 

 

5.1 Förberedande strategier i form av medvetenhet och 

professionalitet 

Då diakon är en vigningstjänst som informanterna fått utifrån en inre och yttre kallelse 

handlar ämbetet mycket om att vara sann mot sig själv. Som diakon ingår det i 

vigningslöftena att agera medvandrare för människor som befinner sig i kroppslig och själslig 

nöd. I samtal med konfidenter handlar det om att helt finnas till för dem och mest lyssna. För 

att kunna ge konfidenter ett professionellt bemötande har diakoner uttryckt att det finns en 

vikt av att vara medveten om sig själv och sin egen livsberättelse, detta för att kunna 

härbärgera känslor som ibland uppstår inom dem och annars kan bli problematiskt: 

Min medvetenhet om interaktioner, psykologi, projiceringar, projektioner, överföringar, det 

känslomässiga, anknytningsteori. Att jag har den här medvetenheten om att många människor är 

så trasiga att de aldrig har fått möta en människa som kan härbärgera deras otrygghet och ångest, 

ta emot den och lämna tillbaka trygghet i en harmoni. I och med att jag är medveten om 

utvecklingspsykologi så kan jag kontrollera det men det finns alltid en risk. Men ja, det kan väl 

hända någon enstaka gång att det är svårt. Man är ju människa och det är inte säkert att jag vet att 

varför heller, men att jag kan ta emot samtal men att det är viktigt att man också lämnar tillbaka 

och inte håller tillbaka det här inom sig. (informant 4) 

 

Här beskriver informanten hur medvetenhet om interaktion och psykologi fungerat som en 

förebyggande strategi för att kunna bemöta människor med trygghet och kan handla utifrån 

det i harmoni. Detta och att vara medveten om sig själv är en förutsättning för att kunna 

bemöta konfidenter med ett bra förhållningssätt även om det finns en risk för att mötet med 

människor kan kännas svårt. Vidare menar diakonerna att vara medveten om sig själv inte 

innebär att man behöver vara fri från saker som ligger och skaver i sitt egna liv men att de 
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måste vara så pass medvetna om sina egna skavsår att det inte tar över konfidentens roll och 

att konfidenten behöver agera hjälpare: 

  

För vissa saker kommer vi inte kunna lägga ifrån oss utan jag tror att man måste acceptera att det 

här har jag, men hur ska jag göra det bästa av situationen. För att inte den andra ska få för mycket 

skit eller att det jag bryter ihop i ett samtal eller någonting och att våga säga: Nej, du kanske inte 

ska ha mig! Du kanske ska gå till min kollega istället, och säga till kollegor jag klarar inte av den 

konfidenten för den berör någonting i mig som jag trodde inte fanns. (informant 6) 

Flera av informanterna har uppgett att de berörs i mötet med konfidenter. Det som 

konfidenter tar upp kan spegla något eller någon i deras egna liv som leder till att de känner, 

agerar och förhåller sig på olika sätt. Här beskriver informanten att möten med vissa 

människor ibland inte känns känslomässigt hanterligt även om samtal mest går ut på att 

lyssna och att diakonen då måste vara ärlig mot sig själv. Vid dessa tillfällen handlar det om 

att se sin egen begränsning, inte tro att man kan finnas för alla och att kunna lämna över det 

som känns ohanterlig till någon som det känns hanterbart för. En annan information som 

framkommit i intervjuerna är att det är viktigt att diakoner drar en gräns för vad det 

själavårdande samtalet innebär, det är viktigt att förstå när konfidenter behöver en typ av vård 

som det själavårdande samtalet inte kan ge då diakoner inte ska ägna sig åt saker de inte har 

kunskap om. Detta kan tolkas som en skyddsstrategi mot sig själv men visar samtidigt en 

omsorg för konfidenten. 

  

Då Stockholm stift är ett geografiskt område med många olika sorters församlingar kan 

diakontjänster se olika ut och variera mycket. Dessutom finns det olika grundutbildningar till 

att bli diakon vilket gör att olika tjänster passar olika fackutbildningar bättre än andra. Att 

vara medveten om sig själv handlar också om att söka en tjänst som passar den individuella 

diakonen som individ vilket kan få arbetet att kännas hanterligt. Nedan är exempel på detta:  

Söka tjänster som motsvarar ens grundläggande verktyg som man har ur sin fackutbildning, att det 

stämmer överens. Det är svårt att jobba i en tjänst som inte stämmer överens med vem jag är. Sen 

beror det på vem man är, ja att man kanske ska söka tjänster som är mer anpassade till den man är 

eller den ålder man är i och den grundutbildning man har. Så diakon tjänsterna kan se väldigt 

olika ut och det är egentligen inget problem som diakon egentligen även om man är ung men jag 

tänker beroende på vad man har med sig i ryggsäcken. (informant 4) 

Här beskriver informanten att olika tjänster kan passa en individ olika bra och att detta 

handlar om vad diakonen har för tidigare kunskap och erfarenheter. En annan beskriver också 

hur olika diakoners arbetsuppgifter kan se ut och att det är viktigt att fokusera på det som 

individen känner sig bra på och upplever sig kallad till: 
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Jag har väldigt mycket uppskattat min utbildning inom diakonin. Det har också hjälpt mig att 

förstå olika sätt att tänka kring hur diakoni fungerar. Jag är inte så politisk, det finns diakoner som 

tycker att man behöver vara på ett visst sätt och ställa upp för de stora frågorna i världen om 

fattigdom och utsatthet och det måste man, men det är inte mitt sätt att arbeta på. Jag är mer en 

praktisk arbetare som gör jobbet så bra jag kan. (informant 3) 

Här beskriver informanten att det finns många frågor i världen att arbeta med som diakon 

men att det som känns bra för hen är något annat. Detta går att tolka som att informanten 

upplever att hen inte behöver ägna sig åt arbetsuppgifter som inte känns hanterligt eller är av 

intresse då det finns andra diakoner som ägnar sig åt detta. 

 

Sammanfattningsvis så redogör diakonerna i studien att det är viktigt med medvetenhet om 

sig själv och sitt eget bagage i mötet med konfidenter. Kunskap om vad som sker i en 

interaktion mellan en diakon och en konfident är också viktigt. Detta för att veta hur de själva 

blir påverkade i mötet. Att spegla konfidenter i samtalen för att på så vis “lämna” tillbaka 

känslor som framkallas hos diakonerna kan tydliggöra att det är konfidentens situation och 

upplevelse de lyssnar till och att det inte är deras egna, även om de blir berörda som 

människor. Den professionella medvetenheten kan med Goffman (1974) förstås som ett 

ramverk diakonerna försöker upprätthålla mötet med konfidenter. Hochschilds begrepp om 

känsloarbete ger en fördjupad förståelse av detta ramverk. Det kan förstås som ett sätt att 

uppmärksamma sina egna känslor utan agera på dem. I och med detta lyckas diakonen 

upprätthålla professionaliteten av att konfidenten är i centrum av samtalet och att det är 

diakonen som är tillgänglig för konfidenten (Hochschild, 2012). Att söka sig till en tjänst som 

en diakon känner att hen passar för är viktigt för att arbetet ska kännas hanterligt, utifrån 

Engdahls teori beskriver detta konsten om att vara sig själv, detta handlar om att känna balans 

i livet och går att tolka som en strategi. Genom att diakoner utför ett arbete som känns 

hanterbart utifrån en kallelse lyckas de uttrycka sina sanna jag och förverkligar bilden av sig 

själva (Engdahl, 2009).   

  

5.2 Trons betydelse för arbetet 

Då diakoner arbetar för en kyrka och är vigda i tjänst finns en uttalad kristen tro som skiljer 

diakoner från de flesta andra hjälpyrken. Här beskrivs hur en diakon tänker kring sin tro i 

förhållande till arbetet och hur det kan användas som ett redskap för återhämtning: 

Tron… Den är ju naturligtvis grunden för allt jobb, det är därför man söker sig hit. Också till 

vigningstjänsten och så. […] För min egen återhämtning och hantering har det också en självklar 

betydelse, att kunna be och lasta av grejer. (informant 2) 
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Här beskriver informanten att hen har sökt sig till diakonyrket just för att få arbeta utifrån sin 

tro och kallelse. Att be fungerar som ett redskap och ritual för att lämna saker bakom sig och 

på så vis får diakonen återhämtning. En annan informant beskriver hur tro och bön är något 

som brukas i personens liv i stort: 

Birgitta bönen, Herre visa mig din väg. Det är något slags identitet till blivande. Dels så förändrar 

det den jag är men också blir det mer och mer viktigt. Viktigt med något slags, med min 

gudsrelation, överlåtelse, som hjälper mig. Tron är för mig en trygghet i mitt arbete, en tröst. Det 

som jag inte kan säga högt till någon annan kan jag säga högt till Gud, det ger mig kraft och tillit 

och så. [...] Tron handlar för mig om att bli hel. (informant 1) 

Informanten beskriver att tron är en trygghet och tröst i arbetet och att tron handlar om att bli 

hel som människa, i samtalet med Gud finns utrymme för alla ord som inte kan sägas högt 

bland andra, detta går att tolka som att diakonen i relation till Gud helt kan vara sig själv. En 

bön med specifika ord kan hjälpa till att forma identitet-blivandet. Orden i bönen beskrivs 

som viktiga för informantens personliga gudsrelation och överlåtelsen till Gud. En annan 

diakon beskriver bilden av vad det innebär för hen att vara kristen lutheran som är identiteten 

av Svenska kyrkans tro: 

Min relation med Gud och min tro är jätteviktig för det är där jag kan lämna över, jag har nåden 

av och nåden i mig att jag är människa, jag är exakt lika mycket människa som den som sitter 

bredvid mig med fel och med brister med att inte göra saker fel [...] Det är det som är så häftigt 

med att vara lutheran, jag får ha min tro, jag får skälla på Gud, och jag får älska min Gud, jag får 

ha en taskig relation med min Gud utan att någon kommer och dömer mig. Säger någon: Du har 

fel, du får inte säga så till Gud, du får inte svära eller tycka illa om honom! Jo det får jag. Så vi 

ska vara glada, vi har ingen dömande Gud, vi har en kärleksfull Gud, det är bra att vara lutheran. 

(informant 6) 

Här beskriver informanten hur hen får komma som människa inför Gud med alla svagheter 

och brister utan att någon kan ifrågasätta gudsrelationen eller att hen blir dömd för det av 

varken Gud eller andra människor. En annan informant beskriver hur hen sett ett objekt som 

hen sedan dess visualiserat för att känna sig skyddad av Gud: 

Visualisera har jag lärt mig på senare år. Att jag visualiserar som en sköld, en kärleksfull sköld 

och det finns en sådan, alltså jag har sett den [...] en sköld, en riddarsköld som har ett hjärta såhär, 

jättefin med hjärta och stjärna i, en träsköld och det står på att Guds kärlek leder mig. Jag tänker 

mig att jag har den här skölden framför mig att Gud skyddar mig. Så att mellan mig och mötet av 

den här människan, där finns Guds kärlek, så det är egentligen Gud i mig som tar emot den här 

ångesten och problemet och sen lämnar jag över till Gud och i med att jag går till Gud och ber i 

kyrkan varje dag, tänder ljus, då lämnar jag över till Gud och befriar mig från, det fastnar inte i 

mig, det är min metod, att jag lämnar tillbaka till Gud och hela tiden är det Gud inte jag. Jag är 

noga med att försöka hålla gränsen mellan privatlivet och jobbet. (informant 4) 

En annan informant beskriver också hur hen har en bild av att Gud är ett skydd för att orka: 
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För mig är det ju så att mitt samtal sker i min roll, jag tänker att det är ju inte […] de pratar med, 

det är diakonen, representanten och därmed så är det ju så att jag gör det ihop med Gud. Jag är ju 

så, att bero på detta med att orka och skydd. (informant 5) 

Sammanfattningsvis kan bön och konsten att visualisera något som kopplas samman med den 

personliga trosbilden vara en strategi som hjälper diakoner att få arbetet att kännas hanterligt. 

Bön och visualisering kan vara av en så stark övertygelse att diakoner känner sig skyddade av 

Guds kärlek i det utmanande arbetet de utför. I deras trosbild framkommer att de litar på att 

Gud är med dem. Hos Gud kan de lämna över börda och känna sig befriade. Flera diakoner i 

studien är medvetna om att trosbilden och bönen är verktyg som fungerar för dem när 

situationer känns svåra. Den enskilda bönen kan med Goffman (2014) förstås som något som 

utförs i den bakre regionen, där kan diakonerna hämta kraft, reflektera över utmanande 

situationer och lämna över det som känns svårt inför Gud för att sedan orka upprätthålla 

fasaden av att vara en tillgänglig diakon. Bönen i relation till reflekterande och att lämna över 

det som känns svårt kan med Engdahl (2009) förstås som att diakonerna i studien funnit ett 

sätt att uttrycka sig på som gör att de kan känna att de har ett inflytande över sig själva i 

förhållande till arbetet. Detta gör att bönen fungerar som en ritual för återhämtning. 

  

5.3 Materiella symboliska skyddsstrategier 

Diakonens ämbetssymboler består av en frimärksskjorta i grön färg samt diakonemblemet 

som är ett smycke. Diakonemblemet bärs endast av vigda diakoner i Svenska kyrkan. Det 

symboliserar diakonens uppdrag, att diakonen är buren av Gud, vägledd av Kristus och med 

helige andes hjälp ska diakonen vara ett barmhärtighetstecken och gå med bud om liv och 

hopp:  

Smycket är ju den yttre bekräftelsen på min inre kallelse. Det är ju det vigningen är, just att och 

hela antagningsförfarandet. Som kan upplevas byråkratiskt och påfrestande, hela vägen dit en 

hinderbana som man kan kalla det för. Det är ju en antagningsprocess som är viktigt just att min 

inre kallelse som har kommit inifrån mig, min inre längtan och min upplevelse det här är min 

livsuppgift, liksom att Gud kalla mig till det här, att den också blir bekräftad av biskopen och 

domkapitlet. […] Jag tar på mig halsbandet när jag ska åka till jobbet, det är liksom ändå en 

påminnelse om att Gud är med, alltså det här är ändå ett kall. (informant 4) 

Här beskriver informanten hur diakonemblemet är en yttre bekräftelse på hens inre kallelse 

samtidigt som det är en påminnelse av att Gud är med. En annan informant beskriver att bära 

skjortan och emblemet som en mental betydelse för att vara i tjänst: 

När jag kommer hem tar jag alltid av mig kragen. Mina barn kan rycka i mig, men då säger jag nej 

ni får vänta. Så kragen är för mig en viktig symbol av att vara i tjänst och att jag inte är ensam 

men egentligen är det största i smycket. Jag är ju till och med sån så att jag går och hämtar mitt 

smycke om jag ska ringa ett samtal hemifrån. Om jag har ett själavårdande samtal hemifrån eller 
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om jag vet att jag ska ringa socialtjänsten åt någons vägnar eller göra någonting så går jag och 

hämtar smycket och hänger det på mig. Dels för att det är en symbol för mig att nu är jag i tjänst 

men dels för att för mig blir det inte att jag gör det här ensam. […] det blir mitt sätt att på något 

vis känna att det är en bön utan ord liksom, att snabbt få känna att Gud är med mig, jag gör inte 

det här ensam. Jag gör det i mitt ämbete. (informant 5) 

Här beskriver informanten att emblemet kan användas som en tyst symbol för bön samtidigt 

som det ger en känsla av att Gud är med i diakonens arbete. Symbolerna är inte bara av 

betydelse för diakonerna själv, de är också medvetna om att symbolerna kan signalera en 

auktoritet för människorna de möter: 

Jag tror kragen har en symbolik för mig. Att jag är ett ämbete, att jag tillhör något och jag har fått 

det här förtroendet och allting. [...] Och det är samtidigt ett skydd för mig också att jag bär in 

Guds kärlek i det jag möter, och känner någon slags nåd över att jag möter en människa och att 

jag har nåden också i mig själv, jag är inte ensam i mötet med andra och det är också en trygghet, 

det finns ett mellanrum av nått annat och det är läckert. [...] När jag sätter på mig min krage och 

behöver det då kliver jag in någonstans riktigt i mitt ämbete, på nått sätt och har det som något 

skydd om jag ska träffa någon från socialen eller försäkringskassan, någon myndighet som har en 

överordnad position där jag måste ställa mig likvärdig. (informant 6) 

  

Här beskriver informanten att symbolerna utgör ett mentalt skydd av den högre makt 

diakoner tror på som de valt att kalla Gud, vilket är en del av deras livsåskådning. 

  

Sammanfattningsvis kan bärandet av ämbetessymboler för diakoner betyda att de är i tjänst 

och fungerar som en påminnelse om deras kallelse, uppdraget de har blivit givna och att Gud 

är med dem. Dessa symboler kan genom Goffman (2014) förstås som något som hjälper 

diakonen att upprätthålla sin roll av mänsklig aktivitet.  Det hjälper diakonen att framträda i 

en fasad och fungerar som en stärkande utrustning då diakonen blir påmind om symbolernas 

betydelser för dem, detta gör att diakonerna i studien kan känna sig likvärdig människor av 

överordnad position. Vilket kan tolkas som att symbolerna fungerar som en mental styrka 

som kan få mötet med människor att kännas hanterligt även om det känns svårt och 

utmanande.   

  

5.4 Att finnas i en gemenskap, en strategi för återhämtning 

En diakon arbetar för en av Sveriges största organisationer, Svenska kyrkan. En församlings 

geografiska folkmängd speglas ofta i hur många anställda det finns i en församling. Storlek 

varierar men alla ingår de i ett arbetslag även om det sker en hel del ensamarbete. Att kunna 

tala med någon som man känner gemenskap med är av betydelse för att kunna återhämta sig: 
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Ibland är man ju otroligt frustrerad över hur idiotiskt folk kan bära sig åt i de mest enkla grejer 

och då brukar de kunna vara väldigt skönt att uttrycka det för någon, för att sen bara kunna lägga 

det åt sidan. Ibland är det något man undrar om: Har du varit med om liknande, har du hört 

liknande, har jag missuppfattat något? Det är på de måtten vad gäller konfidenter och så. Sen tror 

jag som på alla arbetsplatser att du behöver ha några kollegor att prata skit med. Jag menar, lite 

vanligt skvaller och sådant, bara kunna rensa bort. Jag tror man måste kunna rensa ut, sen ska man 

inte föra grejer vidare och så. (informant 2) 

Här beskriver informanten hur hen har känt svårigheter i att kunna uttrycka sitt sanna jag 

inför konfidenten då något känts frustrerande. Då de har tystnadsplikt kan de inte lämna ut en 

konfident eller situation men de kan beskriva känslan som framkallas i de själva, detta går att 

tolkas som en strategi för att lasta av en påfrestande känsla. En annan informant bekräftar 

betydelsen av kollegor: 

Jag och mina kollegor reagerade med reaktion på det, för vi kände att det var att inkräkta på vår 

egen stund för oss och att få bara var kollegor och bara vara människor. Även om det inte var 

uttalat en förväntan på att jag skulle sätta mig hos den här människan så fick jag känslan av att nu 

måste jag vara den trevliga diakonen. Och det visade sig väl, då vi fick prata om det men just det 

här att hur viktigt det var att ha den här stunden tillsammans med kollegorna. Att få prata om att 

jag tycker det är tungt nu, det är en återhämtning. Visst vi har handledning och så men den här 

vanliga onsdagen mitt i, att få vara trött, tramsig eller vad det nu är för något, den är viktig. 

(informant 5) 

Här beskriver informanten att det är viktigt att som arbetskollegor få ha sin egen stund 

tillsammans under arbetstid, detta för att få en stund från att upprätthålla sin fasad av att vara 

den tillgängliga diakonen. Att ibland bara få vara kollega och slappna av en stund under 

arbetstid ger kraft för återhämtning för att sedan orka hålla upp fasaden av att vara uthållig 

och tillgänglig. En annan sak som är viktigt för diakoners välbefinnande är att gå i någon 

form av handledning. Av fler informanter beskrivs att gå i handledning som ett högt 

personligt ansvar för sitt egna välmående, detta kontrolleras inte av någon utan är snarare 

något uppmuntras. När en människa är i obalans kan en problematik uppstå i detta då något 

som uppfattas som självklart inte kontrolleras: 

Vi bokar och väljer var vi vill gå i handledning och så men det är en självklar förväntan att 

framförallt präster och diakoner går i handledning. När jag inte mådde så bra i höstas så var det 

väldigt typiskt just det här att jag hade väldigt mycket jobb och mycket att göra. Och i min 

knäpphet så startade jag inte upp min handledning på hösten, det var en av de sakerna jag gjorde 

att jag lät bli det och det visade på hur dåligt läget var. Det har jag fått skit för av mina kollegor 

och chefer sen. De sa att jag inte var klok och att det måste jag ha, så det är en självklarhet att vi 

går i handledning. (informant 5) 

Här beskriver informanten att det finns en frihet i att välja handledning men att detta på grund 

av svåra omständigheter inte prioriterades. Att inte prioritera utrymme för egen omsorg i 

form av handledning kan vara tecken på att hur dåligt läget är. Under intervjuerna framkom 

det att två av informanterna blev sjukskrivna under en tid då de inte gått i handledning. En 
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annan informant beskriver hur en god handledare kan spegla diakonen och uppmuntra till att 

arbetet diakonen gör är gott i en komplex värld där människor förväntar sig att man borde 

vara på ett visst sätt och tillgängliga hela tiden just för att de arbetar i kyrkan: 

Jag har sådan tur som har en föredetta präst som är handledare och hon vet ju hur strukturen är, 

mötet är, Guds kärlek, komplexiteten mellan att vara själslig och köttsligt, det psykologiska, att 

vara konkret, tydligt och adekvat men samtidigt ha kärleksbudskapet med sig och som kan 

vägleda en och säga: Nej men du tänker faktiskt rätt här, du kan sätta de här gränserna och de här. 

För det är någonting man får höra mycket: Du är kyrka, du borde vara någonting annat än det som 

är utanför! Och allt det här att: Nej men du ska räcka till och du ska tåla hur mycket som helst, av 

skällsord av att arbeta hårt, att träffa folk och allt det här. (informant 6) 

 

Sammanfattningsvis är det viktigt för diakonerna ha någon att kunna prata med, några 

kollegor eller en handledare som förstår vad diakoner befinner sig i för situation i sitt arbete. 

Detta är något som är viktigt för att de ska kunna slappna av och återhämta sig samtidigt som 

delandet av det svåra är något som sker på eget ansvar.  

Mötet med konfidenter kan med Goffman (2014) förstås som något som sker i den främre 

regionen då arbetaren vill upprätthålla en viss roll av sig själv, en roll av att vara den 

tillgängliga diakonen. Då diakonen använder sig av arbetskollegor för att uttrycka frustration 

och rådfrågar dem sker detta i diakonens bakre region som är fri från upprätthållandet av 

fasaden inför konfidenten. I den bakre regionen ryms de som kallas teammedlemmar vilket i 

detta fall är goda arbetskollegor som fungerar som stöd för varandra. I dessa team kan 

diakonerna vara sig själva och hämta kraft. Då teammedlemmar kan få den arbetande 

diakonen att känna sig bekräftad och förstådd kan detta genom Engdahl (2009) förstås som 

att diakonen lyckas överskrida sin ensamhet och känner inflytande över sig själv och andra. 

Detta skapar en känsla av balans i livet och kan bidra till att diakonen lyckas återhämta sig 

och orkar arbeta vidare. 

 

5.5 Ledighet, en strategi för återhämtning 

Att få vara ledig är en viktig aspekt för att kunna återhämta sig från arbetet. Dock kan detta i 

ett land där diakoni utövas som ett svar på en nöd som aldrig tar slut vara svårt att förhålla sig 

till i och med kallelsen och allt som går att göra för människor, detta beskrivs nedan: 

Håll på arbetstiderna, det tror jag är viktigt. Att sen arbetstider kan behöva flyttas och så men jag 

menar mängden, det är så folk går i väggen, när du tror att: Okej men jag jobbar över några 

kvällar så hinner jag ikapp och så fortsätter du med det. Vi kommer aldrig hinna ikapp nöden som 

finns i samhället, det är dumt att tro att man som individ kan, då får man gå in och peka på 

problemen istället. (informant 2) 
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Här beskriver informanten vikten av att hålla på arbetstider just för att det finns en risk i att 

arbetsuppgifterna aldrig tar slut. Diakoners drivkraft i att vilja göra mycket kan vara 

anledningen till att de förlorar sig själva i arbetet. En annan informant beskriver att det finns 

en svårighet i att begränsa sig i sin kallelse: 

  

I och med de yrkeserfarenheter jag har med mig och de professionaliteter jag är, så det är väl mer 

den komplexiteten jag har brottats mycket med, och försöka begränsa min glädje över att kunna 

göra så mycket saker. Och det är också någonting som man får backa i sig själv, för det är så kul, 

man jobbar ju med någonting som är ens kall och någonting man tycker är roligt. (informant 6) 

  

Här beskriver informanten hur hen brottas med att begränsa sig i sin arbetsglädje då det finns 

så mycket som går att göra för människor, då informanten nämner att detta har med kallelse 

att göra går detta att tolka som att handlingskraften i arbetet är något diakonen identifierar sig 

med. En annan beskriver att det är viktigt att försöka hålla isär privatliv och arbetet för att det 

finns förväntningar på att de som arbetar i kyrkan alltid ska vara tillgängliga: 

Jag är noga med att försöka hålla gränsen mellan privatlivet och jobbet. Och så finns det ju en 

förväntan att en diakon eller präst ska vara tillgänglig dygnet runt 7 dagar i veckan men med 

modern teknik så är det lättare, jag har min privata mobil. För vi får använda tjänstemobilen privat 

men jag har hela tiden använt min privat mobil och använt centraltjänsten gått för dagen och 

återkommer då och då. [...] Vara rädd om sig själv, ta hand om sig själv och att inte hamna i fällan 

om det dubbla kärleksbudet, älska Gud och din nästa som dig själv som en parentes alltså, glöm 

det. Det är tre dubbla kärleksbud: Älska Gud och din nästa, och dig själv. Glöm inte bort dig själv 

i det hela, dina behov av att ta hand om dig själv. (Informant 4) 

Här framkommer att det även finns diakoner som vet hur de ska begränsa sig i sin kallelse 

men att det ändå kan kännas problematiskt då de behöver förhålla sig till människors 

förväntan av att de alltid ska vara tillgängliga. Informanten beskriver här en strategi för att 

kunna hålla isär arbete och privatliv genom att inte använda arbetsmobilen privat fast att det 

är tillåtet. Att använda en applikation som meddelar när diakonen är otillgänglig eller tillbaka 

på arbetet kan skapa en tydlighet mot dem som söker diakonen. Men det kan också fungera 

som en strategi för att vara tydlig mot sig själv, exempelvis att man då inte behöver titta till 

sin tjänstemobil förrän man är tillbaks på arbetet. Informanten beskriver också den viktiga 

aspekten av att vara ledig som handlar om självomsorg. Att man inte bara är kallad för att 

finnas till för andra, man måste även ta hand om sig själv. Informanten beskriver en trosbild 

av Guds kärlek och omsorg som även är till för en själv. En annan sak som framkommit 

under intervjuerna är att arbetsledare kan vara till hjälp genom att vara tydliga med vad som 

förväntas av diakonerna i deras arbete och hur mycket de ska arbeta. Detta är en faktor som 

gör att det blir lättare för diakonerna att tillåta sig själva vara lediga, även kollegor kan hjälpa 
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till med att vara tydliga för varandra genom att säga när det är dags att gå hem för dagen eller 

när det exempelvis är dags för lunchpaus. Detta är förebyggande och skapar förutsättningar 

för att kunna ta pauser och återhämta sig. 

 

Sammanfattningsvis menar diakonerna i studien att förhållningssättet till arbetstider är något 

av det viktigaste för att orka arbeta vidare och kunna återhämta sig. De försöker inte bara 

göra det tydligt för sig själva utan använder sig även av strategier för att göra det tydligt för 

andra. Detta kan genom Goffman (1974) förstås som ett ramverk i diakoners vardag som de 

försöker att förhålla sig till. Arbetsledare och arbetskollegor kan vara till hjälp för diakonen 

med att vara tydlig i vad som förväntas av dem och när de borde ta paus från arbetet. Dessa 

kollegor kan enligt Goffman (2014) förstås som ett team, då de hjälper diakonen att sätta 

gränser för sig själv som gör att de får utrymme för att återhämta sig. Då diakoner i sitt arbete 

lyckas utföra saker som de känner arbetsglädje inför kan detta besvara deras subjektiva 

kallelse. Enligt Engdahl (2009) går detta att förstås som att diakonerna lyckas förverkliga sig 

själva då de lyckas utöva ett inflytande över sig själv och samhället. Men då de vet att för 

mycket arbete kan få bakslag som att exempelvis bli utbränd försöker de begränsa sin 

arbetsglädje till en viss arbetstid, detta kan genom Hochschild (2012) förstås som 

känsloregler. 

 

5.6 Strategin att fokusera på det som inger hopp 

Då diakoner arbetar utifrån en kallelse och på många vis vill förverkliga den kan en strategi 

för att orka arbeta vidare vara att fokusera på det som går att göra för sina konfidenter. Då de 

arbetar i kyrkan och utifrån en kristen tro kan det i samtal med konfidenter komma att 

använda sig av religiösa symboler som ett redskap för att kunna inge hopp, nedan beskrivs 

exempel detta: 

Det handlar om att försöka hitta någon slags gnista igen, ibland kan jag komma att tänka på en 

psalm och då läser jag den psalmen men om de säger nej kan jag fråga om de är okej att jag ber 

för dom när de har gått eller så föreslår jag att vi går ut och tänder ett ljus för något vi har pratat 

om. Det som känns rätt för mig. (informant 1) 

Här beskriver informanten att hen agerar utifrån sin egen känsla. Samtidigt som dessa 

symboler används som verktyg för att diakonen ska kunna inge hopp åt konfidenter de möter 

kan verktyget uppfattas som en strategi med fokus på vad som går att göra för konfidenten. 
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Då informanten beskriver att hen agerar utifrån det som känns rätt för sig själv använder 

diakonen sig av ritualer som symboliserar vad diakonen själv tror på, som en påminnelse om 

ämbetets uppdrag. Att inge hopp åt någon kan bli ett tecken på att en människa aldrig är 

ensam och att Gud alltid finns med i bilden, åtminstone för diakonen själv. Även om diakoner 

använder sig av sin trosbild, bön och symboliska verktyg för att arbetet ska kännas hanterligt 

så finns det också praktiska ageranden som gör att de orkar arbeta vidare och får utlopp för 

sin kallelse. Att fokuser på det som går att göra för människor är en strategi som får arbetet 

att kännas hanterligt: 

Jag försöker när maktlösheten kommer är att bjuda på gemenskap och sammanhang: Kom hit och 

fika, låt oss vandra i parken, jag kan bjuda på soppa. Det är mitt görande i maktlösheten. Det finns 

de som kommer med en kasse med räkningar, då kan vi ringa till socialtjänsten och så säger jag att 

personen sitter bredvid och att vi vill lösa det. (informant 1) 

Här beskriver diakonen en maktlöshet som inte verkar komma sällan. Även om diakonen inte 

kunde hjälpa konfidenten i det syfte hen blev uppsökt så kan diakonen ändå infinna sig som 

medmänniska och erbjuda kyrkans gemenskap. Att organisera något och göra uppror mot det 

som inte stämmer överens med diakonens kallelse kan också göras för att arbetets utmaningar 

ska kännas hanterliga: 

Det jag tycker är viktigt för mig som gör att jag orkar är att jag också får vara deras röst, för skulle 

jag bara hålla på och plåstra om, jag säger det symboliskt. Skulle jag bara ta hand om människor 

just där dom är eller liksom inte kunna påverka för någon slags förändring, då skulle jag nog inte 

orka. Det är den delen av vigningslöftet, att också få vara deras röst, ibland vara på barrikaden, 

ibland skriva avsändare vara den som hörs eller liknande. Liksom det är för varje enskild person 

att följa med till socialtjänsten, hjälpa dom att ringa, finnas bredvid när de kontaktar 

försäkringskassan. (Informant 5) 

Här beskriver diakonen hur hen genom sin kallelse gör praktiska uppror, likväl som att 

diakonen får visa omsorg för konfidenter så är det också viktigt att kunna hjälpa 

konfidenterna att få deras talan hörd. Att denna kallelse är något som präglar diakoners 

livsstil även i privatlivet är något som framkommer nedan: 

På [...] har jag varit medlem i många år och där har det gått så mycket framåt att man kan gå in på 

hemsidan så fort man kommer ihåg, gå in och skriva under protester som också ger resultat inte 

alltid men ofta. Just att man får feedback just från fångar som har varit fängslade och har blivit 

släppta eller fått en rättvis rättegång [...] genom att skriva på. Där känner jag att jag får utlopp för 

den här frustrationen som jag tror att alla människor kan bära på oavsett om man är diakon eller 

inte. Den här frustrationen och känslan av maktlöshet att där kan jag ändå få utlopp, för där kan 

jag ändå göra någonting. [...] Det är ändå en kanalisering för maktlösheten att man får lite makt 

tillsammans när många i hela världen skriver på sådant och att det händer ofta någonting. 

(informant 4) 

Här beskriver informanten att det är viktigt att få utlopp för sin frustration om något känns 

fel. Att se människor sammanstråla i gemenskap för det som deras ideologi står för kan vara 
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ett sätt som får arbetet att kännas hanterligt, det kan likaväl handla en underskrift på en dator 

som att bidra med pengar till en hjälporganisation. Detta är inget som ingår i deras 

arbetsuppgifter att göra däremot säger det något om diakonens värdegrunder. 

Sammanfattningsvis kan detta tolkas som att när diakoner lyckas få en positiv respons på 

något de gjort utifrån sin kallelse så går detta att genom Engdahl (2009) förstås som att 

diakonerna funnit uttryck för en självupplevd identitet. Vilket i detta fall kan leda till en 

känsla av balans och friskhetsfaktorer hos diakoner som gör att de kan återhämta sig och 

orkar arbeta vidare. 

 

5.7 Sammanfattning 

Diakonerna i studien beskriver gemensamma och liknande strategier de använder sig av för 

att klara av ett arbete som ibland beskrivs som utmanande. Det framkommer att det finns 

många olika strategier som gör återhämtning möjlig varav vissa strategier är profana och 

andra andliga. De flesta strategier diakonerna använder sig av är de själva ytterst ansvariga 

för. Medarbetare och organisationen de arbetar för kan också hjälpa till att upprätthålla 

strategier som gör att diakoner kan återhämta sig. Att vara medveten om sig själv fungerar 

som en förberedande strategi som utgör grunden för att kunna arbeta som diakon och att det 

ska kännas hanterligt. Då de är självmedvetna strävar de efter att förhålla sig till en ram av att 

agera som en diakon med hjälp av bland annat känslohantering. Empirin visar på att samtliga 

diakoners gudsbild och relation till Gud är god, detta gör att bönen fungerar som en strategi 

av överlämnande till Gud som gör att diakoner kan återhämta sig. Diakoners 

ämbetessymboler fungerar som en påminnelse av gudsbilden och ämbetet de är kallade till, 

därför kan detta förstås som en strategi för att upprätthålla diakoners ram för ett diakonalt och 

medvetet förhållningssätt. 

  

En gemenskap av goda arbetskollegor och handledare som kan spegla diakoners känsla är av 

betydelse för att kunna känna sig förstådd och stöttad. Detta är en återhämtningsstrategi som 

är beroende av människorna i deras omgivning. Att vara ledig för att återhämta sig är en 

strategi för gränssättning som diakonen själv är ansvarig för samtidigt kan arbetskollegor och 

en tydlig organisation hjälpa till med denna gränssättning. Vidare visar empirin att utlopp för 

den egna kallelsen är en viktig strategi som gör att diakoner känner inflytande över sig själv 

och därmed känner att de orkar arbeta vidare. Detta går att få utlopp för både i arbete och på 

fritiden. 
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6. Diskussion 

I detta avsnitt förs en avslutande diskussion om resultatet från analysen av det empiriska 

materialet i relation till syfte och frågeställningar, tidigare forskning, teoretiska 

utgångspunkten samt den metod som använts. Avslutningsvis sammanfattas inledningens 

problematik i relation det som framkommit i studien. 

  

6.1 Resultat i relation till syfte och frågeställningar 

Då syftet med studien är att undersöka det diakonala arbetets utmaningar vill uppsatsen 

besvara hur diakoner förhåller sig till återhämtningsstrategier och vilken betydelse diakoners 

tro har i förhållande till arbetets utmaningar. 

  

Det empiriska materialet visar att samtliga diakoner går mycket på sin egen känsla när de 

möter konfidenter för att kunna förstå vad konfidenten är i behov av. Då de känner sig 

berörda av människors berättelser handlar arbetet också om att vara sann mot sig själv för att 

veta vad som är hanterligt för dem och när de borde lämna över konfidenter till någon annan. 

Det är viktigt att diakonerna har förberedande strategier som självbehärskning och 

självmedvetenhet som gör att de kan förhålla sig till sin yrkesprofession. Att tydliggöra för 

sig själv att konfidenters problem inte är ens egna är viktigt för att kunna återhämta sig och 

orka arbeta vidare. För att arbetet ska kännas hanterligt är det av vikt för dem att söka sig till 

en tjänst med arbetsuppgifter som stämmer överens med deras personliga kallelse och 

erfarenheter.  

 

Samtliga diakoner menar på att goda arbetskollegor är av betydelse för att kunna återhämta 

sig. Med dem kan de tala om saker som känns svårhanterligt och där behöver de inte 

upprätthålla en fasad av vad som förväntas av dem som diakoner. Att kunna ta små pauser i 

arbetet och att få vara ledig är viktigt för att kunna återhämta sig, då kan det handla om att 

begränsa sig i sin arbetsglädje och allt som går att göra för människor. Arbetskollegor och 

arbetsledare kan hjälpa till med att skapa en struktur som gör att diakonen tillåter sig själv 

vara ledig. Att delta i någon form av handledningen för den egna omsorgens skull oavsett om 

de själva har några särskilda problem är viktigt och sker under eget ansvar. 
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Diakoners kristna tro är för informanterna ett redskap i arbetet som kan inge hopp åt 

konfidenter men också ett redskap åt dem själva. Kristna symboler kan hjälpa diakonerna att 

förhålla sig till ämbetets uppdrag och kan fungera som en påminnelse om att Gud alltid är 

med dem som ett skydd i arbetet de utför. I bönen finns en omsorg för diakonerna själva, i 

bön kan de vila och lämna över det som tynger dem. 

 

I maktlösheten är det viktigt för diakonerna i studien att fokusera på vad som går att göra, att 

finnas till som medmänniska. Oavsett om de är i tjänst eller inte kan känslan av maktlöshet 

lindras genom att utföra något som gör att diakonerna kan känna utlopp för sin kallelse. Att få 

någon slags respons på att det dem gör är av betydelse och fungerar som en drivkraft för att 

orka arbeta vidare. Sammanfattningsvis så använder sig diakoner av många olika strategier 

för att få arbetet att kännas hanterligt. Deras tro är av betydelse för att arbetet ska kännas 

bärande. 

  

6.2 Resultat i relation till tidigare forskning och 

forskningslucka 

Tidigare forskning inom liknande yrken och liknande arbetsuppgifter beskriver att dessa 

människor anser att deras val av yrke representerar vilka de är då de känner ett genuint 

engagemang inför sitt arbete. Då det finns en personlig motivation i arbetet får de utlopp för 

sin självupplevda identitet. En arbetsrelaterad stress kan ta sig uttryck i att arbetarna upplever 

att de inte kan vara sitt normala jag, därför accepterar de arbetssituationen när den känns 

stressfylld för att försöka rättfärdiga sina autentiska jag. I empirin framkommer att diakoner 

har många olika strategier de använder sig av för att få utlopp för sin kallelse. Då det finns 

mycket att göra för människor i världen kan de utföra sin kallelse i arbetet men också på sin 

fritid genom att exempelvis donera en summa pengar till en organisation varje månad. För att 

arbetet ska kännas hanterligt fokuserar de på det som går att göra. 

I rollen som själavårdare krävs en förmåga av att kunna bära sina medvandrare. Därför är det 

viktigt att ha ett gott förhållningssätt som uppskattar andras livsåskådning samtidigt som 

diakonen ändå håller kvar vid sin egna (Ekedahl, 2008). I denna postmodernistiska tid är 

detta även viktigt av anledningen att det inte är en självklarhet att människor som uppsöker 

en diakon identifierar sig som kristna (Carlbom et al. 2009).  
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Bland själavårdare utövas både andliga och profana copingprocesser för att orka arbeta vidare 

och det själavårdande arbetet har visat sig vara en ensidig omsorg om konfidenten som kräver 

självbehärskning (Ekedahl 2001). I empirin framkommer att det är viktigt för diakonerna att 

vara medvetna om sig själva och sin yrkesroll för att kunna förhålla sig till arbetets 

utmaningar. Dessa strategier sker på eget ansvar och initiativ. 

 

Tidigare forskning kring diakoni lyfter fram vad diakoni betytt genom historien och varför 

diakoni idag bör bedrivas. Blennberger och Hansson (2008) menar att yrkesetik för just 

diakoner saknas och att det skulle vara av värde för dem att ha en bredare etisk förankring i 

sitt arbete utifrån en kristen tro. Vidare visar forskningen att det finns många olika sätt att se 

på det diakonala ämbetet och att det kan vara en stor skillnad på olika diakoners 

arbetsuppgifter. Diakoner har ofta blivit ifrågasatta i sina yrken och generellt finns en 

osäkerhet runt deras roll och vilken funktion de fyller i församlingar. I empirin svarar 

diakonerna på att detta kan hanteras genom att söka sig till en tjänst som stämmer överens 

med deras tidigare erfarenheter och deras inre kallelse. Ett ansvar som ligger hos de enskilda 

diakonerna. 

 

I annan tidigare forskning nämns att dagliga rutiner är något som kan bidra till att 

gränssättningar i arbetet markeras och att arbetskollegor kan fungera som en potentiellt 

skyddande roll mot utbrändhet (Ducharme, Knudsen & Roman, 2009). Empirin stämmer 

överens med detta men beskriver närmare vad en fungerande arbetsplats med goda 

arbetskollegor och arbetsledare gör för att arbetet ska fungera. Här framkommer att 

arbetskollegor och organisationen kan fungera som något som speglar och bekräftar diakoner 

i deras arbete. Att få tydlighet i vad som förväntas av dem som diakoner hjälper dem att sätta 

gränser i form av att ibland ta ledigt eller paus. Vilket ger diakonen hjälp att återhämta sig. 

Tidigare forskning visar också att människor förhåller sig till bön på olika sätt och att ett 

aktivt böneliv har visat goda psykologiska förutsättningar. Vidare finns en daglig strävan om 

att finnas under Guds skydd (Wiedel, 1984). I empirin framkommer tydligt att en tro och att 

be är bärande i arbetet samtidigt som det beskrivs hur det ser ut specifikt för diakoner.  

 

Sammanfattningsvis är diakoners strategier för återhämtning något som till största del ligger 

på deras eget ansvar. Dock kan arbetskollegor och organisationen tydliggöra vad som 

förväntas av dem och hjälpa dem att förhålla sig till att inte förlora sig själva i arbetet. Genom 

socialpsykologisk forskning kan en djupare förståelse skapas för hur diakoner förhåller sig till 
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sin yrkesroll samt redogöra de subjektiva strategier de tycker fungerar för att kunna återhämta 

sig. 

 

6.3 Teorianalys 

En diakons roll kan enligt Goffman (1974) förstås som en ram som behöver upprätthållas i 

mötet med konfidenter för att ge ett professionellt bemötande. För att kunna ge ett 

professionellt bemötande krävs en inre kompass hos människor men detta är inget Goffman 

har någon teori om. Det Hochschild (2012) kallar för känslor och känslohantering kan därför 

fungera som ett komplement och en förklaring till hur sociala ramar lyckas upprätthållas av 

individer. I diakoners tro på Gud använder de sig av bönen som ett redskap för den egna 

omsorgens skull, i bön kan de lämna över det som känns svårt och det ger dem en känsla av 

kraft som skapar en känsla av balans i deras liv. Då diakoner har valt att söka sig till sitt 

ämbete av anledningen att de känner en tro och kallelse går detta att tolkas som att de på 

många vis identifierar sig med sitt arbete, detta går enligt Engdahl (2009) att förstås som att 

diakoner funnit ett uttryck för sin subjektivitet som de ständigt försöker utöva i sitt arbete. 

Goffmans (2014) uppträdande av fasader i kombination med Hochschild (2012) inre 

känslokompass skulle tillsammans kunna beröra ämnet att känna autenticitet men Hochschild 

(2012) nämner inget i sina teorier om skillnaden eller relationen mellan känslor i utförande av 

arbetet och individens egna känslor.  

 

En diakons ämbetessymboler är något som enligt Goffman (2014) kan förstås som inramning 

då de hjälper diakonerna att upprätthålla en fasad. Detta är inte endast för det yttre 

bemötandets skull utan fungerar för diakoner som en påminnelse om diakonrollens primära 

ram.   

Arbetskollegor, själavårdare och organisationen kan stötta diakoner till återhämtning i form 

av att agera på ett sådant sätt som genom Goffman (2014) förstås som team. De skapar ett 

utrymme för diakonen, får dem att känna sig bekräftade och stöttade i sitt arbete och försöker 

förtydliga vad som förväntas av dem. 

I mötet med konfidenter går de på sin egen känsla av vad konfidenten behöver, om 

diakonerna inte kan uppfylla just detta behov försöker de ändå erbjuda andra saker som kan 

inge hopp. Att inge hopp skulle genom Hochschild (2012) kunna fungera som en ritual de 

utför för att diakonerna själva ska kunna behärska sina känslor och fokusera på det som går 

att göra för människor. På så vis går detta enligt Engdahl (2009) att förstås som att 
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diakonerna har någon form av inflytande på sig själva och samhället de lever i vilket ger en 

känsla av att de kan vara autentiska i sitt arbete. 

 

 

6.4 Reflektion kring metod 

Grundtanken med att använda kvalitativa intervjuer i denna studie kom dels från en 

medvetenhet kring ämbetet och de etiska aspekter som följer tystnadsplikt och att delar av 

diakoners arbete sker i stängda rum. 

Fördelen med att arbeta med kvalitativa intervjuer var att detta var något som informanterna 

var positivt inställda till, det underlättade arbetet. En svaghet som tillkom med denna metod 

var att jag blev presenterad som att jag är på väg in i det diakonala yrket av min nyckelperson 

som förde vidare min förfrågan. Detta kan ha lett till att fler av informanterna kanske svarade 

på ett sätt som de trodde jag ville höra. Två av informanterna talade snarare till mig som en 

blivande diakon än en socialpsykologi student. I sina svar hänvisade de bland annat till att jag 

var ung och talade en del om ålder och vad man lär sig genom livet, vilket gjorde att jag blev 

en del av det som studerades. Men detta behöver inte bara ha varit till min nackdel. De flesta 

var väldigt generösa med sina svar, och kanske hade de inte varit det ifall jag inte haft 

tillgång till en nyckelperson som presenterade mig på det viset. Observationer i exempelvis 

personalrum hade varit möjligt och hade kunnat ge mer kunskap om hur arbetskollegor 

interagerar med varandra. Fler olika datainsamlingsmetoder hade kunnat ge en större 

helhetsbild. 

  

6.5 Resultat i förhållande till problematik i inledningen 

Socialtjänsten ger en del människor som söker hjälp avslag och hänvisar dem vidare till 

Svenska kyrkan. Många av dem har sociala eller ekonomiska problem som kan grunda sig i 

något bakomliggande problem. Dessa människor har då fallit mellan stolarna i samhällets 

trygghetssystem. När de söker sig till kyrkan kan de då få prata med en diakon. Då diakoner 

arbetar utifrån en kallelse finns en personlig motivation. Människor med dessa val av yrken 

tycker deras yrken representerar vilka de är i och med att de känner äkthet och engagemang 

inför dem. För att arbetet ska kännas hanterligt uppmuntras de att själva gå i någon form av 

handledning och samtala med en själavårdare för att bli lyssnad till och få stöd i arbetets 

utmaningar. Detta för att det finns mycket i det själavårdande arbetet som kan kännas 
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psykiskt påfrestande och betungande, exempelvis att möta människor i nöd utan samhällets 

resurser. I dessa samtal är det viktigt att diakonen orkar ta emot förtroende. Det ställer också 

krav på diakonen då samtal kan öppna för många känslor och komma en in på det egna livet. 

Då handlar det om att ha strategier för att kunna hantera frågor om närhet och distans. 

  

Denna studie visar att diakonerna känner sig kallade till sitt ämbete. Diakonens mindre 

tydliga uppdrag kan vara positivt då det sträcker sig utanför en socialarbetares uppdrag och 

kan vara till stor hjälp för människor. Samtidigt kan detta upplevas som negativt då där kan 

finnas en stressfaktor och något som kan vara svårt att begränsa sig i. Det har framkommit att 

det finns många strategier diakoner kan använda sig av för att känna att de hanterar det 

diakonala arbetets utmaningar. Egen själavård och handledning är en betydande strategi för 

att orka arbeta vidare men också något som kan vara problematiskt då detta inte följs upp på 

något vis. Då diakonen ibland sätts i situationer där de inte förmår att se sitt eget bästa kan 

den egna omsorgen utebli. Studien visar på att det är viktigt att diakoner vårdar sig själva som 

människor och att det finns många sätt att finna återhämtning på då det gäller både profana 

och andliga strategier. Det handlar om att förhålla sig självmedvetet och att ha förberedande 

strategier. Känner de inte att de lyckas med sitt arbete kan de utföra andra saker som gör att 

de får utlopp för sin kallelse, vilket också fungerar som en strategi för att arbetet ska kännas 

hanterligt. Arbetskollegor och organisationen kan genom att vara tydliga, stöttande och 

bekräftande fungera som en skyddande faktor som hjälper diakonen att förhålla sig till sitt 

ämbete och sina egna återhämtningsstrategier. Ett av de viktigaste verktygen för återhämtning 

och hållbarhet tycks vara tron på Gud. Att i bön kunna lämna över det som känns tungt, 

skapar en känsla av acceptans och omsorg för diakonen. 
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Bilaga 1 

Hej diakoner, 

En diakonkandidat söker intervjuobjekt. 

Bifogar hennes brev: 

  

Hej! 

Mitt namn är Marie Henningsson. 

Jag studerar vid Uppsala universitet och ska nu skriva C-uppsats inom ämnet Socialpsykologi. 

  

I min forskning vill jag ta reda på hur återhämtningsprocessen i interaktion med andra går till för 

diakoner (efter tunga möten/samtal med människor.) Dvs. hur diakoner orkar arbeta vidare, strategier 

de hittat för att kunna bemästra situationer, omgivningen och trons betydelse för arbetet. 

Jag söker 6 diakoner som skulle vilja delta i denna studie och kan tänka sig bli intervjuade. 

  

Dessa intervjuer beräknas vara mellan 40-60 minuter långa och intervjupersonerna förblir anonyma i 

mitt uppsatsarbete. 

Min tid för datainsamling är lagd mellan vecka 12 - 14. 

Om någon av er kan tänka sig vilja vara med i denna studie får ni gärna höra av er till mig. 

  

Bästa hälsningar 

Marie Henningsson 

Mejl: Marie-henningsson@hotmail.com 

Mobil: xxx 
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Bilaga 2 

Jag heter Marie och läser socialpsykologi vid Uppsala universitet. 

Just nu skriver jag Cuppsats i Socialpsykologi och vill undersöka hur diakoner i Stockholm stift 

återhämtar sig efter tunga möten i interaktion med andra och trons betydelse för det. 

  

(Har redan fått godkänt av alla att det är ok att jag spelar in via mobilen) 

  

Strukturerad Intervjumall 

 

1.      Skulle du vilja berätta om varför du valde att bli diakon och vad som tilltalade dig då? 

Följdfråga till detta skulle kunna bli: 

Hur länge har du arbetat som diakon idag? Hur kom du på att du ville bli diakon? Är yrket vad du 

trodde att det skulle vara? Innebär diakoni samma sak för dig idag? 

  

2.      Berätta om hur dina arbetsdagar kan se ut? 

Följdfrågor till detta skulle kunna bli: 

Vill du berätta lite mer om ..?  Vad är din syn på själavårdssamtal? Vad har de för inverkan på dig? 

Hur mycket känslomässigt engagemang tycker du att du använder dig av under dina möten med 

människor? Hur tufft anser du att ditt arbete är? Vad tror du det är som gör att du upplever att vissa 

saker är tuffa och andra inte är det? Känns det hanterligt? Hur hanterar du upplevelsen efter svåra 

situationer? Hur länge kan en upplevelse hänga kvar? 

  

3.      Vad anser du att man behöver för redskap som diakon för att klara av yrket? 

Följdfrågor till detta skulle kunna bli: 

Hur har du kommit på detta? Vad har din tro för slags betydelse i detta? Vad är viktigt för att du ska 

orka arbeta vidare? Arbetslagets betydelse, Familjen, Terapi? Finns det någon uttalad förväntan på att 

du ska kunna hantera alla dessa möten, av ex. Chef, kollegor? Skulle det kunna uppstå någon typ av 

skam om arbetet inte känns hanterligt? Vad förväntas av dig för att du ska klara dessa samtal? 

  

4.      Hur ser din tro ut i betydelsen för återhämtningen? 

Följdfrågor till detta skulle kunna bli: 

Arbetet? Finns det utrymme för personlig tro? Känns tron bärande? Finns där tvivel? 

Är tron en tydlig värdegrund på din arbetsplats? Delar ni den i arbetslaget? 

  

5.      Vad tror du skillnaden skulle vara skulle vara ifall du arbetade på en liknande arbetsplats 

som inte var kyrka? Vad skulle det vara för arbete? Tror du att din tro fortfarande skulle kunna 

vara ett driv i detta?         
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Bilaga 3 

Samtycke till att delta i studie/forskningsarbetet ”Hur diakoner återhämtar sig efter tunga samtal i 

interaktion med andra och trons betydelse för dess arbetet” vid Sociologiska institutionen, Uppsala 

universitet. 

  

Jag, (texta namn)…………………………………….. har fått information om ovan nämnda studie 

muntligt och skriftligt av forskningspersonen. 

  

Jag samtycker till att delta i studien och gör det frivilligt. Jag samtycker också till att Uppsala 

universitet och anställda inom Svenska kyrkan får ta del av den information jag lämnar men är 

medveten om att jag förblir anonym och att mitt namn eller församlingen jag är anställd inom inte 

kommer att nämnas. 

  

Informantens underskrift Datum 

  

……………………………………………. ………………………. 

  

  

Intervjuarens underskrift Datum 

  

……………………………………………. ………………………. 

  

Vid frågor kring studien kontakta skribenten 

Namn: Marie Henningsson 

Mejl: Marie-henningsson@hotmail.com 

Telefon: 0737543437 

  

Eller studentens handledare på sociologiska institutionen vid Uppsala universitet 

Namn: Clara Iversen 

Mejl: Clara.Iversen@soc.uu.se 

Telefon: 0184711501 


