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ABSTRACT	

This paper discusses some issues concerning power, what it means and how it has been 
constructed when paying attention to the office of the ministry in the Church of Sweden, and 
what consequences it has for its employees and for their working environment. For this, four 
deacons have been interviewed with respect to their experiences of power in their symbolic 
universe, that is to say the objective reality of life, which the individual has received through 
the primary and secondary processes of learning. 
 
The study shows that the primary phase of learning, which takes place when the child is very 
young and in interaction with the parents, seems to be very significant in order to what sort of 
roles the individual takes later in her life. Even if the secondary phase of learning brings 
influences and systems of rules from an objective world outside the family of origin, it 
appears to be very hard to change what has been learned earlier. The symbolic universe which 
the individual has constructed during the process of learning, is in fact a social construction, 
which means that it affects the image of God as well as the view of the office of the ministry 
and the church as the people of God.  
 
It is concluded that the office of the ministry, the hierarchy of the church and the image of 
God as objective realities follows each other when they interact with the individual’s 
subjective world. If the subjective reality carries the imagination of power as something 
destructive it is going to influence the way the individual handles the structures she 
experiences as hierarchical. This means that whether the structures are hierarchical or not, 
there will always be some degree of resistance when the objective and subjective realities 
interact whit each other.   
 
This paper shows that God is regarded both as powerful and powerless because, even though 
God is almighty he still needs the human being to cooperate with him for the good work in the 
world. When the reality of life is a social construction, that the picture of God, which an 
individual carries in her mind, has the character of the hierarchies of power of the church.  
Finally, this study shows that the office of the ministry in the church of Sweden, which is 
formulated as one ministry, still is operating to some extent under the influence and 
conditions of historical power relations between the clergy and the deacons, considering 
education and the initiation to the office of the ministry. The fact that the deacons’ task has 
been the field of women affects the way they carry out the gospel and also affects the 
positions of the deacons in the church of Sweden.  
 
 
Keywords: Interaction, role, discourse, system of rules 
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1 INLEDNING	
 

1.1 Bakgrund	
 

Jesus sade: ”Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga 
min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den. Jag skall ge dig nycklarna till 
himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden 
skall vara löst i himlen.” (Matt 16:18,19) 

 
Svenska kyrkan är en komplex arbetsplats där föreställningar kring framför allt prästers 
genom succession erhållna maktställning i förhållande till andra anställda ibland blir ett 
problem. I den av Jesus instiftade successionsordningen ges i första hand till Petrus, men även 
till de övriga lärjungarna, att förvalta hans makt vidare i världen, ett förvaltarskap som förts 
vidare genom kyrkans historia främst via prästerskapet. Prästen erhåller genom vigning 
formell makt att förvalta Guds ord och sakrament, vilket i praktiken innebär att prästen också 
företräder Gud i församlingens mitt, men även församlingen inför Gud. Prästen är ansvarig för 
att de gudstjänster han/hon genomför sker enligt Svenska kyrkans tro liv och lära, vilket 
innebär att om detta inte sker kan han/hon bli anmäld till domkapitlet. I Kyrkoordningen (KO) 
finns fastställt befattningar för en församling, vilka radas upp i en hierarkisk ordning med 
kyrkoherden först och ett antal diakoner och övrig personal sist.1 Kyrkoherden är den som är 
ytterst ansvarig för den verksamhet som församlingen är ålagd att bedriva, vilket innebär att 
han/hon också har den högsta formella makten. Men oavsett om man blir kyrkoherde eller 
inte, har den enskilde prästen ett huvudansvar för att de gudstjänster han/hon genomför sker 
enligt Svenska kyrkans praxis, dvs. prästen har i princip det sista ordet för hur gudstjänsten 
genomförs. I och med detta har prästen en särställning i förhållande till övriga anställda, vilket 
förstås kan tolkas som att prästen har mer makt än övriga anställda i församlingen. 
 
Min erfarenhet är att det talas tyst om denna gudagivna makt inom kyrkans väggar. Jag 
upplever att denna delegation kan vara en grogrund för konflikter och andra 
arbetsmiljöproblem i en församling. Jag tror också att här finns en kärna för maktkamp på 
olika nivåer i kyrkans organisation. Det talas mycket om ledarskapsutbildningar för att 
komma åt dessa saker, men jag tror inte att det enbart räcker med det för att komma åt dessa 
tysta problem. Hur vi människor uppfattar och upplever makt är något mer mångdimensionellt 
än så. Det kan vara helt andra orsaker än en dålig kyrkoherde eller en dålig prästkollega som 
kan få till stånd ett motstånd i ett arbetslag. Jag tror att det är hela den ryggsäck som varje 
individ bär på, allt ifrån barndomen till vuxenvärlden med alla relationer, möten och 
erfarenheter som påverkar hur vi ser på människor som vi upplever har en maktposition. 
Alltså kan kyrkoherden/prästkollegan vara hur bra som helst och ändå möta motstånd, därför 

                                                            
1 Kyrkoordningen; 1999: s. 115. Verbum Förlag AB. Stockholm. 
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att prästen alltid har en ledande position, vilket sätter igång någonting hos den enskilde 
individen. 
 
Min ontologiska utgångspunkt är att människan är ett subjekt som kan påverka sin existens 
och det som finns omkring henne. Människan använder sig av sitt språk för att göra sig 
förstådd och hon tolkar sin omgivning utifrån de upplevelser och erfarenheter hon bär med sig 
från sin historiska, sociala och kulturella kontext. Därför kommer jag att använda mig av 
Peter L Bergers och Thomas Luckmanns teori om kunskapssociologi, samt Michel Foucaults 
teorier/tankar om makt i min uppsats. 
 

1.2 Församlingen	som	en	hierarki	
 
I varje församling finns flera olika yrkesprofiler förutom prästen – diakoner, musiker, 
pedagoger, vaktmästare, assistenter, kyrkogårdsfolk etc. – som på olika sätt möter varandra 
som arbetslag. Alla dessa yrkesprofiler har att förhålla sig till prästen som ämbetsbärare och 
den successionsordning han/hon är insatt i, men även prästen har att förhålla sig till de övriga 
i arbetslaget. Varje individ som arbetar i en församling ingår där som enskilt subjekt i relation 
med andra. Alvesson menar att man möjligen kan sammanfatta Foucaults tankar om makt 
utifrån perspektivet relationer ”i vilka subjektivitet, såsom komplex, motsägelsefull och 
skiftande självuppfattning, omvandlas eller reproduceras genom sociala praktiker, vilka 
uttrycker makt.”2 Utifrån detta perspektiv skulle den gudagivna makten till prästerskapet vara 
något som format och som kontinuerligt formar föreställningar hos en enskild individ, som 
inte ingår i en successionsordning av gudomlig karaktär, om att denne är inordnad i en lägre 
position i en hierarki av Guds nåde. Det är prästen som har tolkningsföreträde i förhållandet 
till bibelordet och det är prästen som leder gudstjänsten samt det är prästen som genom sitt 
ämbete kan göra karriär, t.ex. att bli kyrkoherde eller biskop. Om människan nu är ett subjekt 
som kan påverka sin existens och sin omgivning borde denna gudomligt anordnade hierarki 
vara en stor källa till frustration och ett mål att forcera hål på. Det finns undersökningar gjorda 
som pekar på att kyrkan som arbetsplats är mer utsatt för konflikter och arbetsmiljöproblem 
än andra organisationer. Är det så att orsakerna till detta ligger i den förståelse av gudagiven 
makt som på något sätt lever sitt dolda liv i församlingens och kyrkans mitt? 
 

1.3 Syfte	och	frågeställning	
 
Mitt syfte är att undersöka hur betydelsen av makt konstrueras i Svenska kyrkan med 
beaktande av dess ämbetsstruktur och vilka konsekvenser det kan ha för arbetsmiljön för de 
anställda i en församling. Min förhoppning är, även om kyrkans ämbetsstruktur består, att en 

                                                            
2 Alvesson M och Sköldberg K; 1994, s. 304: Tolkning och reflektion – Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. 
Studentlitteratur. Lund. 
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förståelse för detta fenomen kan bidra till att ge verktyg för kyrkoherdar och präster som i sin 
egenskap av chefer eller ledare hamnar i oförklarliga och motsägelsefulla konflikter. 
 
 
Mina huvudfrågor är: 

1. Vilken betydelse har gudsbild för formandet av föreställningen om makt? 
2. På vilket sätt tar sig föreställningen om makt uttryck hos den enskilde individen? 
3. Vilken betydelse har ämbetssyn för hur konsekvenserna om föreställningen av makt 

levs ut på en arbetsplats? 
4. Vilka faktorer kan bidra till en bättre förståelse för arbetsmiljön hos kyrkans 

ämbetsbärare? 
 
Min uppsats kommer att grundas på både en teoretisk och empirisk del, där empirin får göra 
teorin tydligare, men också där teorin blir en viktig del i själva analysen och tolkningen av 
empirin. 
 

1.4 Avgränsning	
 
Det skulle vara intressant att göra en jämförande studie i flera församlingar där ett helt 
arbetslag deltar i undersökningen. För att ämnet inte ska växa sig för stort har jag valt att 
intervjua 4 diakoner i två av de tretton stift inom Svenska kyrkan. Min tanke från första början 
var att få in flera yrkesprofiler i min undersökning. Men jag insåg ganska snabbt att detta inte 
skulle vara möjligt att genomföra. Mitt val av diakoner, har dels att göra med att diakonatet är 
en del av det treledade ämbetet som består av biskop, präst och diakon, och dels att göra med 
att jag vill undersöka en annan del av det ämbete jag tillhör. Jag har också medvetet valt att 
intervjua kvinnor, eftersom diakonatet fortfarande är ett kvinnodominerat yrkesområde. 
 

2 METOD	
 

2.1 Inledning	
 
Det tillvägagångssätt jag använt mig av, för att finna en djupare förståelse för fenomenet makt 
inom Svenska krykan, är det Rodney Åsberg benämner intervju-metod.3Genom att använda 
mig av ostrukturerade intervjuer har jag sökt efter en viss mängd kvalitativa data för att belysa 
informanternas erfarenheter av Svenska kyrkan som organisation. Jag har intervjuat fyra 
diakoner, vilka jag träffat personligen i enskilda samtal. För att klarlägga mitt material har jag 
                                                            
3 Åsberg R; 2001: s. 271. Det finns inga kvalitativa metoder – och inga kvantitativa heller för den delen. Det 
kvalitativa ‐kvantitativa argumentets missvisande retorik. Pedagogisk forskning i Sverige. Årgång 6 nr 4 s. 270‐
292 ISSN 1401‐6788 
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använt mig av Peter L. Berger och Thomas Luckmanns (Berger/Luckmann) teori i 
kunskapssociologi om hur individen genom en socialiseringsprocess blir en 
samhällsmedborgare, samt Michel Foucaults tankar om makt. Även om jag haft min 
teoretiska bas färdig innan själva intervjuerna, vill jag ändå säga att, jag har haft som ambition 
att göra en vandring mellan empiri och teori och vice versa, för att få en djupare förståelse av 
de berättelser jag fått.4 
 
När jag gick in för att intervjua mina informanter, var jag väl medveten om min egen 
förförståelse av Svenska kyrkan som organisation. Jag har varit anställd i nära tio år som 
församlingspräst och sedan 2010 har jag också innehaft en ledande ställning som 
arbetsledande komminister. Förutom detta har jag under min utbildning deltagit som volontär 
i församlingsverksamhet fram till min prästvigning. Jag har försökt att inge en atmosfär där 
min egen ställning inte ska inverka alltför mycket på det informanterna berättat. Men jag är 
införstådd med att detta faktum kan ha haft en påverkan.  
 

2.2 Tidigare	forskning	

 
För att bredda mina kunskaper kring diakonatet har jag läst bl.a. Helena Inghammars 
avhandling om diakonernas väg ”Från moderhuset till domkyrkan.” Jag har även läst Ulrika 
Lagerlöf Nilssons avhandling ”Med lust och bävan” som undersöker vägen till biskopsstolen 
inom Svenska kyrkan under 1900-talet.  
 
Det finns även forskning som undersöker bl.a. maktelitens sociala bakgrund, utbildning, 
karriär- och rekryteringsvägar gjorda i Norden. Inom makteliten placeras också biskopar och 
domprostar, vilka ingått i de maktutredningar som gällt övrig förvaltning i Sverige och övriga 
Norden.5 Kring Svenska kyrkans organisation har Per Hansson undersökt kyrkans förmåga att 
anpassa sig till nya omständigheter och genomföra förändringar i Svenska kyrkans 
organisationskultur. Vad gäller forskning kring diakonatet finns det flera avhandlingar med 
fokus på både nutid och historia. Här kan nämnas Tuulikki Koivunen Bylunds avhandling 
Frukta icke, allenast tro. Ebba Boström och Samariterhemmet 1882-1902 från 1994. I Tro 
och tanke 1992:10 har Sven-Erik Brodd genomfört en teologisk modell för diakonatet mot 
bakgrund av svenska och internationella erfarenheter.  
 

                                                            
4 Alvesson/Sköldberg 1994: s. 42 
5 Lagerlöf Nilsson U; 2010: s. 27f. Med lust och bävan – Vägen till biskopsstolen inom Svenska kyrkan under 
1900‐talet. Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet. Göteborg. 
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2.3 Intervjuer	

 
När jag funderade över vilka diakoner jag skulle kontakta, beslutade jag mig för att försöka få 
en spridning till olika församlingsstrukturer. Jag ville höra storstad möta småstad, landsort 
möta förort, vilket gjorde att jag medvetet skickade ut inbjudan till intervjuer via Svenska 
kyrkans e-post. Man kan säga att jag handplockade sex informanter, och av dessa fick jag tre 
svar rätt omgående. Den fjärde informanten tog jag kontakt med via telefon, eftersom det 
började bli lite kort om tid, och jag behövde åtminstone en informant till för att det skulle 
kunna bli något relevant av undersökningen. Detta gjorde att jag faktiskt fick en spridning till 
två stift samt fyra olika församlingsstrukturer. Även om min ursprungliga plan att hålla mig 
till ett stift sprack, tror jag att detta ändå inte varit till nackdel för min undersökning. 
 
Eftersom jag lovat att skydda mina informanter kommer jag inte att göra någon enskild 
presentation av dem. Svenska kyrkans värld är liten och det är lätt att känna igen den 
intervjuade om jag skulle gå in på en detaljerad presentation. Men som jag redan nämnt, det är 
fyra diakoner och alla är kvinnor. I samband med intervjuerna har jag förstått att två av dem 
åtminstone har barn och familj, av de två övriga framkom inte detta. Åldersspridningen på 
informanterna ligger mellan den yngre medelåldern till den övre medelåldern. Som det 
kommer att framgå av undersökningen, har informanterna inte haft någon större relation till 
kyrkan hemifrån, dock har tre uttalat att de haft kopplingar till olika former av frikyrkor under 
ungdomsåren. Alla informanterna är också utbildade inom vård och omsorg samt barn och 
ungdomar.  
 
Att jag använt mig av ostrukturerade frågor har varit med syfte att, undvika att påverka 
informanternas berättelse så mycket som möjligt.6 Även om det varit tidskrävande att hantera 
intervjumaterialet, kan jag se fördelarna med den metod jag valt. Jag har ett källmaterial som 
innehåller djupgående detaljer kring informanternas erfarenheter och tankar över sina 
upplevelser av Svenska kyrkan som organisation. Jag har också fått insikter och kunskaper 
som jag kanske annars inte hade fått, om jag t.ex. gjort enkäter, eftersom en intervju är så 
mycket mer än det talade ordet, det finns ett kroppsspråk också som kan förstärka det 
informanten säger.7 För att skapa en så bra social scen som möjligt för intervjuerna har jag 
utgått från informanternas önskemål kring tid och plats. Tre av informanterna har jag träffat 
på deras arbetsplats och en har kommit till mig. Jag har sökt att få en så avslappnad 
samtalsstund som möjligt mellan två kvinnor, dvs. informanten och mig, i en så lugn miljö 
som möjligt.8 Jag har försökt att rama in intervjusituationen genom att berätta varför jag valt 
just diakoner till min undersökning och att mina fynd förhoppningsvis kan bidra med något 
inför framtiden. Jag har berättat att jag vill utveckla mitt eget ledarskap men också att det i 
botten finns en tanke med att kunna bidra med utveckling för kyrkans del också. Att 

                                                            
6 Denscombe M; 2009: s. 235. Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. 2:a upplagan. Studentlitteratur AB. Lund. 
7 Ibid. s. 267 
8 Alvesson M; 2011: s. 91.  Intervjuer – genomförande, tolkning och reflexivitet. Liber AB. Malmö. 
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informanterna fått berätta sin historia, upptäckte jag, gav även dem en möjlighet att reflektera 
över sitt eget, och också skapa mening i sin egen situation.9 
 
När det gäller att styra in informanterna på det ämne jag valt, var det inte alldeles enkelt, även 
om samtalssituation var behaglig och bra. Kanske hade det med vetskapen om min egen 
position att göra, dels att jag är präst och dels att jag har en ledande position i min egen 
församling. En annan orsak kan också ha varit att, som jag redan nämnt, kyrkans värld är 
liten, och risken för avslöjande därmed också stor. Men jag upplever ändå att genom stickord 
och följdfrågor kunde samtalet gå i ämnets spår.10 För att kunna genomföra intervjuerna så att 
de följer det ämne jag valt att undersöka, har jag även varit tvungen att delvis presentera var 
jag själv står och vilka ambitioner jag har. Detta behöver förstås inte stå i motsats till vad 
informanterna sedan avslöjat för mig i sina berättelser. Men som jag redan nämnt, det fanns 
en viss avvaktande hållning hos några av informanterna, vilket kan ha att göra med att man 
aldrig riktigt kan vara säker på vart materialet tar vägen som intervjuperson. I detta avseende 
verkar det inte spela någon roll hur mycket garantier man ger om anonymitet. Men jag ser 
detta som en sund hållning från informanternas sida trots allt.11 Nu är ju inte informanterna 
enbart verktyg för att få information till min undersökning, de är enskilda personer som bär 
med sig sina erfarenheter och sin ryggsäck. I intervjusituationen har vi naturligtvis gått in på 
känslor, det som känts bra och det som känts mindre bra för dem i olika situationer. 
Informanterna har säkert också passat på att försöka föra ut sin egen politiska agenda i 
förhållande till sitt ämbete och den struktur de befinner sig i. Jag tror att det är viktigt att ha i 
minnet att i samtalet har båda parter sökt vägar att påverka, dvs. använda den makt man har 
till förfogande att söka utveckla och förändra den kyrka båda befinner sig i.12 
 

2.4 Källmaterialets	hantering	
 
Det bandade intervjumaterialet gav mig närmare hundra sidor skriven text. När jag skrivit 
ihop materialet började jag kategorisera texten utifrån ett antal huvudteman jag bar med mig 
in i intervjusituationerna, till ett första redovisningsmaterial. De rubriker jag delade in 
materialet i denna första etapp av resultatet blev: En glimt av barndomen; Erfarenheter av 
kyrkan som organisation; Kyrkoherden och kyrkorådet; Det treledade ämbetet och hierarkin 
samt Gudsbild. När denna del var gjord kom jag fram till att jag måste göra ytterligare en 
nedbrytning av materialet där jag landade på fem delområden. I dessa avsnitt finns material 
som går in på Svenska kyrkans organisationsstruktur, skillnader i ämbetssyn, 
utbildningsförhållanden, könsaspekten samt gudsbilden. Detta förfarande innebär att 
resultatdelen är uppdelad i två delar. 
 

                                                            
9 Ibid. s. 94 
10 Ibid. s. 96 
11 Ibid. s. 105ff 
12 Ibid. s. 108‐110 
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I analysdelen har jag följt mina fyra frågeställningar, förutom att jag inlett den med att lyfta 
fram den kulturella aspekten av människans vara. Här har jag sökt att varva källmaterialet 
med den teoretiska basen av Berger/Luckmann och Foucault. Den första delen, Den kulturella 
människan blev den längsta i analysdelen. Här har jag utgått från vissa begrepp som är 
nödvändiga att ha i åtanke när man har ett mer sociologiskt inriktat perspektiv. 
Berger/Luckmann skulle man kunna använda i en psykologisk ansats, men mitt syfte har inte 
varit att gå in på det området. Ett begrepp handlar om interaktionens betydelse mellan den 
enskilda individen dels i dess primära kontext men också i det sekundära sammanhanget, för 
att skapa sig ett symboliskt universum. Ett annat begrepp har med normsystemet att göra, dvs. 
hur informanterna erhållit sina normativa ramar. Jag har även sökt efter de diskursiva ytorna 
som byggt upp den sammansatta kunskapen om Svenska kyrkan som organisation för 
informanterna. Jag har även tittat på språkets betydelse för förmedlandet av normer och roller 
i olika situationer av livet. De resterande avsnitten bär mina frågeställningar som rubrik, vilket 
innebär att jag analyserat gudsbildens betydelse för föreställningen om makt, den enskilde 
individens föreställning om makt, ämbetssynens betydelser för hur makt kan se ut på 
arbetsplatserna och slutligen faktorer för bättre förståelse för ämbetsbärarnas situation i sin 
arbetsmiljö. 
 

2.5 Diskusson	
 
I diskussionsdelen tittar jag på vilka svårigheterna varit och vad jag skulle kunnat göra bättre. 
Här funderar jag över svagheten i min egen undersökning, nämligen att jag enbart fokuserat 
på diakoner, vilka är en del av det treledade ämbetet. Jag har även lyft fram de lärdomar som 
åtminstone jag fått ur materialet, samt vad som kan vara värt att tänka på i framtiden när man 
tittar på kyrkan som organisation, som en komplex institution. 
 

3 TEORIER	
 

3.1 Inledning	
 
Vad är det som gör att vi uppfattar verkligheten på så olika sätt? Vad är det som gör att en del 
människor upplever sig sitta fast i underordnade ställningar, medan andra har lättare att ta för 
sig? Hur får vi kunskap om den omgivning vi lever och är i, och hur formar den kunskapen 
vår uppfattning om oss själva och den verklighet vi befinner oss i? Peter L Berger och 
Thomas Luckmann har gjort en systematisk framställning av vilken betydelse kunskap har i 
vårt samhälle och hur den påverkar människan som individ. I följande avsnitt ska jag kort 
redogöra dels för denna teori innan jag går över till Foucaults tankar om makt. 
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3.2 Kunskapssociologi	
 
Berger/Luckmann menar att samhället existerar både som en objektiv och subjektiv verklighet 
för individen, vilket också gör att man alltid måste ha dessa begrepp i åtanke. Att leva i 
samhället är att delta i en dialektisk process av externalisering, objektivering och 
internalisering. Dessa tre delar existerar samtidigt oberoende av tid, vilket innebär t.ex. att den 
enskilde individen samtidigt externaliserar sitt eget väsen i den sociala världen och samtidigt 
internaliserar den som en objektiv verklighet. Detta innebär att när man som individ lever i 
samhället, då deltar man automatiskt i dess dialektik.13 
 
Men människan föds inte till samhällsmedlem utan hon är predisponerad för socialitet, dvs. 
hon bär anlagen, och därigenom finns det dock en tidsföljd då hon utvecklas mot deltagande i 
den sociala dialektiken. För att individen ska kunna internalisera sig själv i den sociala 
världen, behövs någon form av teckensystem, som dels kan ge en förståelse för andra 
människor och dels kan ge en upplevelse av att världen är meningsfull såsom social 
verklighet. Grunden för att detta ska kunna ske är att individen delar tid som binder samman 
olika händelser intersubjektivt. Med andra ord, vägen för en individ till att bli en 
samhällsmedborgare sker genom ömsesidig identifikation. Detta innebär att barnet genom 
samspel med andra övertar och införlivar meningsbärande traditioner hos sig själv, vilket sker 
genom en socialisationsprocess i två steg. Den första är den primära socialisationen som sker 
i den tidiga barndomen. Det andra steget handlar om den sekundära socialisationen som för 
en redan socialiserad individ in i nya områden av samhällets objektiva värld.14 
 
Berger och Luckmann menar att den primära socialisationen är den viktigaste då den 
grundlägger strukturerna för den sekundära, dvs. föräldrarna som är de första signifikanta 
andra övervakar och införlivar en objektiv social struktur till sitt barn, en struktur som i den 
sekundära socialisationen måste likna den primära så mycket som möjligt. Den internalisering 
som sker i det primära stadiet innefattar både en kognitiv och en känslomässig 
inlärningsprocess, vilket gör att barnet övertar den vuxnes värld och verklighetskarta och gör 
den subjektivt meningsfull för sig själv. Detta innebär att när barn och förälder under lång tid 
delar helhetsperspektiv, där olika händelser binds samman intersubjektivt, leder det till att de 
inte bara förstår varandra utan också fastställer varandras definitioner på ett ömsesidigt sätt.15 
 
Under denna första nivå har barnet ingen möjlighet att välja signifikanta andra utan är 
utlämnad till de vuxnas spelregler. Eftersom barnet inte har några valmöjligheter när det 
gäller att välja sina föräldrar, blir dess internaliserade verklighet därmed också objektivt 
given. Denna objektivt givna verklighet ger barnet en identitet, vilket även ger den dess 
särskilda plats i denna världen, dvs. föräldrarna talar om för barnet att det är vad det kallas. 

                                                            
13 Berger P L & Luckmann T; 1998: s. 153: Kunskapssociologi – Hur individer uppfattar och formar sin sociala 
verklighet. Wahlström & Widstrand, Falun. 
14 Ibid. s. 154. 
15 Ibid. 



12 

 

Eftersom valmöjligheterna saknas när det gäller signifikanta andra, eller val av föräldrar, blir 
det heller inga identifikationsproblem. Barnet övertar automatiskt föräldrarnas verklighet och 
gör den till sin egen.16 
 
I den primära socialisationen skapas också hos barnet en abstraktion från de första 
signifikanta andras roller och attityder till att delas med den generaliserade andres attityder 
och roller, dvs. det sker en utveckling av roller och attityder från det specifika till det 
allmänna. Berger och Luckman lyfter fram exempel på hur internaliseringen av t.ex. normer 
sker från: ”Mamma är arg på mig nu” till: ”Mamma är alltid arg på mig när jag spiller 
soppa.” När så modern får stöd från andra signifikanta andra, t.ex. farmor, mormor, vidgar sig 
normens allmängiltighet subjektivt till att alla är emot att man spiller soppa, och normen 
generaliseras till: ”Man spiller inte soppa.” Detta innebär då att ”man” omfattar barnet självt 
som en del av hela samhället i allmänhet, och därigenom identifierar sig barnet, inte bara med 
konkreta andra, utan med hela samhället.17 
 
Även om barnet inte kan välja sina föräldrar är det ändå inte passivt under själva 
socialisationsprocessen, det kan både göra motstånd och ivrigt följa föräldrarnas spelregler, 
men det är alltid föräldrarna som bestämmer ordningen oavsett hur barnet gör. Berger och 
Luckmann menar då att barnets identifikation med dess signifikanta andra därmed är ”kvasi-
automatiskt” och dess internalisering av deras speciella verklighet ”kvasi-oundviklig”.18 Med 
andra ord, barnet internaliserar inte en mångfald av världar utan en enda tänkbar och 
existerande värld. Detta gör att den primära socialisationens verklighetsuppfattning blir 
mycket djupare förankrad i barnets medvetande än de som internaliseras under den sekundära 
socialisationen. Den primära socialisationen kan givetvis se olika ut beroende på kontext. 
Synen på kvinnor och män, eller pojkar och flickor, kan se olika ut. Även normer och 
moraliska ställningstaganden kan värderas olika i olika sammanhang. Men det finns förstås 
saker som återfinns överallt, och ett av dem är språket som i första hand måste 
internaliseras.19 Språket har betydelse för hur barnet i olika stadier kan ta till sig det 
kunskapsförråd det behöver för att kunna fungera i det samhälle hon är satt att vara i.20 
 
Den första socialisationsfasen är över, när barnet erhållit ett nytt begrepp i sitt medvetande, 
den generaliserade andre. Nu är barnet inne i den sekundära socialisationen då det sker en 
internalisering av institutionella eller på institutioner baserade ”undervärldar”.21 Denna 
internalisering innebär erhållande av rollspecifik kunskap där rollerna direkt eller indirekt 
baseras på en komplex arbetsfördelning. Detta kräver ett innehav av rollspecifika ordförråd 
som erhålls dels genom semantiska fält som ordnar upp rutinmässiga tolkningar och 
handlingar inom ett institutionellt område, dels genom tysta överenskommelser, utvärderingar 

                                                            
16 Ibid. s. 156. 
17 Ibid. s. 157. 
18 Ibid. s. 158. 
19 Ibid. s. 159. 
20 Ibid. s. 161. 
21 Ibid. s. 162. 
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och affektiva färgningar av dessa fält.22 Förutom detta krävs också någon form av 
legitimeringsapparat, i regel tillsammans med någon form av rituella eller materiella 
symboler. Dessa möjliggör en kommunikation inom gruppen med s.k. fackspråk, dvs. 
internaliseringen är förbunden med en subjektiv identifiering med rollen och dess särskilda 
normer, t.ex. infanteriets eller kavalleriets specifika språk och normsystem.23 
 
Men oavsett hur mycket intryck barnet än får från omgivningen utanför den basvärld som 
utgörs av föräldrarna, står den alltid i en underordnad position, dvs. den sekundära 
socialisationens verklighet är alltid partiell i förhållande till den primära.24 Detta innebär att 
den sekundära socialisationen alltid måste förhålla sig till ett redan färdigt jag och en redan 
internaliserad värld.25 Detta kommer att vara en konfliktkälla mellan den ursprungliga och den 
nya verkligheten, och det kan krävas svåra chocker för att lösa upp den tidiga barndomens 
erhållna kompakta värld.26 
 

3.3 Foucault	och	hans	tankar	om	makt	
 
Foucault ser på makt utifrån ett annorlunda perspektiv än de flesta traditionella synsätten. För 
honom utgör inte makt någon abstrakt företeelse som kan studeras isolerat för sig. Det är ett 
fenomen som saknar essens och som inte går att mäta, utan som existerar enbart i relationer 
och då den uttrycks i handling.27 Foucault menar att makt är ett mångfasetterat fenomen som 
inte låter sig lokaliseras eller fixeras, och därför är det heller inte av intresse att fokusera på 
vem som ”har” makt över någon annan. För Foucault är makt en maskin vari alla är fångade, 
såväl på dem som utövar makt och dem som makten utövas på.28 Det sätt som man bäst kan 
förstå maktrelationer är genom de tekniker och former de uttrycks i. Det bästa sättet att tala 
om makt är hur makten centralt utövas genom är de praktiker, tekniker och procedurer som 
ger effekt åt den.29 Därför är det också meningslöst att söka svar om makt från lagar eller 
formella rättigheter, eftersom de säger oss ytterst lite om fenomenet i sig.30 
 
Foucault varken definierar makt eller formulerar en teori om den, men han menar att man kan 
förstå makt utifrån möjligheten till motstånd. Eftersom makt visar hän mot relationer skiljer 
den sig från behärskande, dvs. våld och tvång, istället finns förutsättningar för möjligheten att 
undgå den. Men på samma sätt som makten inte låter sig lokaliseras eller fixeras lika lite kan 
motståndet förstås eller tolkas ur en synvinkel, eller att den skulle stå i en bestämd eller logisk 

                                                            
22 Ibid. 
23 Ibid. s. 163. 
24 Ibid. 
25 Ibid. s. 164. 
26 Ibid. s. 167 
27 Alvesson/Sköldberg; 1993, s. 303. 
28 Alvesson M; 2002: s. 68: Kommunikation, makt och organisation – Kritiska tolkningar av ett 
informationsmöte i ett företag. 2:a uppl. Nordstedts Juridik. Stockholm. 
29 Alvesson; 1994. s. 304. 
30 Alvesson; 2002: s. 68. 
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ordning. Det verkar som om makten alltid är närvarande och omöjlig att komma undan. Man 
kan inte härleda makten till staten eller företagsledningen eller kapitalismen utan den får sitt 
uttryck i s.k. mikrosammanhang, dvs. i samhällets olika institutioner såsom skolan, fabriker, 
sjukhus osv.31  
 
Foucault skriver i ”Övervakning och straff” följande om makt som allt igenom närvarande i 
människan och runt omkring henne: 
 

Man borde i så fall inte säga att själen är en illusion eller resultatet av en ideologi, utan att 
den finns, att den äger en verklighet, att den ständigt produceras på nytt inuti, omkring och på 
ytan av kroppen av den makt som utövas på dem som bestraffas – och mera allmänt på alla 
dem som övervakas, dresseras, uppfostras, dårar, barn, skolbarn och koloniserade folkslag, 
dem som man fjättrar vid en produktionsapparat och som man kontrollerar hela livet igenom. 
Det är en själ som är en historisk verklighet och som till skillnad från den själ som 
representeras av den kristna teologin inte är född i synd och värd att bestraffas, utan snarare 
föds ur bestraffningens, övervakningens, tuktans och tvångets processer. : själen, denna 
teologernas illusion, har inte ersatts med en verklig människa som kan göras till föremål för 
vetande, filosofiska reflektioner och tekniska ingrepp.  Människan som det talas om och som 
man uppmanar oss att befria är redan i sig själv resultatet av ett beroende som sträcker sig 
mycket djupare än hon själv. Hon bebos av en ”själ” som ger henne existens och som själv är 
en bricka i det herravälde makten utövar över kroppen. Själen är på en gång verkan av och 
redskapet för en politisk anatomi; själen är kroppens fängelse.32  

 
Foucault menar att det är diskurserna som föregår och skapar subjekten, dvs. det är subjektet 
och dess sätt att relatera till sig själv och sin omvärld som är sammansatt av diskurser. Om 
kroppen är själens fängelse, framstår då fenomen som – förnuft, vansinne, kriminalitet, moral, 
sexualitet, behov och motiv – som artificiella objekt hopsatta så att de framträder som objekt 
för speciella kunskapsformer men också som särskilda reformations- och regleringsprojekt i 
historien. Alvesson lyfter fram vansinnet som exempel på det Foucault menar med objekt som 
inte existerar i medvetandet hos vissa individer, utan som istället visar sig under vissa 
perioder med hjälp av olika tekniker och procedurer vilka fungerat som objekt för kunskap 
och uppmärksamhet.33 På samma sätt är det med t.ex. företagsstrategi, det är inte bara ett 
fenomen som ”finns” där ute utan det är något som skapas diskursivt och materiellt i form av 
olika historiska praktiker. Utifrån detta är det därför verkningslöst att genom empiriska studier 
söka kartlägga den mänskliga motivationens natur eller frambringa naturlagsliknande idéer 
om företagsstrategier.34 
 
Det centrala i Foucaults tänkande har att göra med kunskap och vetande eftersom de står i 
maktens tjänst och fungerar disciplinerande genom att bl. a. ange vad som är normalt och vad 
som är avvikande. Foucault menar att  

                                                            
31 Alvesson; 2002: s. 29. 
32 Foucault M; 2003: s. 34f: Övervakning och straff. 4:e översedda upplagan. Arkiv förlag. Lund. 
33 Alvesson; 2002: s. 71. 
34 Alvesson; 1994: s. 305. 
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”power and knowledge directly imply one another that there is no power relation without the 
correlative constitution of a field of knowledge, nor any knowledge that does not presuppose 
and constitute at the same time power relations” (Foucault, 1980:27)35 

 
För Foucault är makt och vetande parallella begrepp, det går inte att frilägga dem från 
varandra, kunskap och vetande kan inte markera neutrala insikter. Likaså går institutionell 
kontroll och kunskap hand i hand, eftersom makten härstammar från sociala relationer som är 
beroende av och som möjliggör ett förståelsemönsters tankebyggnad. Foucault vill synliggöra 
hur de mekanismer genom vilka ”sanningens politik” används i förhållandet mellan makt och 
kunskap. Med andra ord, kunskap ligger till grund för maktutövande och maktutövande å sin 
sida producerar kunskap, sådan kunskap som upprätthåller makten och samtidigt är 
disciplinerande. På detta sätt kan man t.ex. förstå ”management” som ett sätt att inringa och 
begränsa handlingsfält inom ett arbetslag, istället för ledning och samordning av en 
verksamhet utifrån mer neutrala aspekter.36 
 
Något som Foucault uppfattar som intressant är hur makten riktas mot subjektiviteten och 
dess konstituering. När individen börjar bli ett subjekt i förhållande till andra, då menar 
Foucault att man kan se på det utifrån två synvinklar, dels att hon görs till föremål för 
underordning i förhållande till andra genom kontroll och beroende, och dels att den egna 
identiteten blir delvis begränsad genom att den är bunden till det egna medvetandet och 
självkännedomen. 37 Man kan säga att, makten tillämpas genom att subjekten knyts ihop med 
en viss identitet, och där självuppfattningen styrs och regleras efter de verkningar makten har. 
Men det finns inte enbart negativa sidor av makten, Foucault lyfter fram tankegångar kring 
maktens ekonomi, som har att göra med hur individer kan utvecklas till självdisciplinerade, 
läraktiga och produktiva varelser.38 Detta behöver alltså inte ha någon negativ betydelse utan 
makten kan ses utifrån mer positiva aspekter såsom kapacitet och konstruktiva inställningar 
eller positiv identitet och identitetsbekräftelse. Men oavsett om det handlar om en negativ 
inställning till makt eller om man kan se dess positiva möjligheter, är de alltid förknippade 
med vissa diskurser, dvs. någon form av teoretiskt grundad tankegång som är styrd och 
inspirerad av maktförhållanden och därigenom också till en viss grad socialt och ekonomist 
bestämd. Detta skulle då enligt Foucault innebära att det inte finns några självständiga subjekt 
utan alla är mer eller mindre styrda och definierade av diskurserna.39  
 

                                                            
35 Alvesson; 2002: S. 71. 
36 Ibid. s. 72. 
37 Ibid. 
38 Ibid. s. 73. 
39 Ibid. 
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4 RESULTAT	
 

4.1 Inledning	
 
Ur det material jag fått i min hand, kan jag utröna fyra linjer i informanternas tankar kring 
kyrkan och dess ämbete. Det första handlar om den hierarkiska organisationsstruktur som 
kyrkans verksamhet är uppbyggd kring. Den andra tar upp möjliga orsaker kring skillnaderna 
mellan diakoner och präster. Ett tredje spår tar upp utbildning som väg till inflytande och 
makt, vilket dock har både positiva och negativa sidor för diakonatet. Den fjärde aspekten 
handlar om kvinnor och män i ämbetet, och dess påverkan på möjligheten till inflytande. 
Dessa fyra linjer har med kyrkan som organisation att gör, men till det har jag också sökt efter 
informanternas gudsbild, vilken skiljer sig från kyrkan som organisation. 
 

4.2 Redovisning	av	intervjumaterial	
 

4.2.1 En	glimt	av	barndomen	

A kommer från en dysfunktionell familj med tidiga erfarenheter av att vara 
fosterhemsplacerad. A menar att hon tidigt visste vad ”ondska” var eftersom hon vuxit upp 
med bl.a. misshandel och övergrepp i både sin originalfamilj och i fosterfamilj. A:s första 
kontakt med den goda kraften sker i mötet med en altartavla av Jesus, där han är barfota 
precis som hon.  A är väldigt liten vid tillfället, men hon kan ändå ana att Jesus förstår hennes 
situation av utsatthet, just på grund av att han är barfota. 

Så, när jag var liten, brukade jag gå in där och titta på altartavlan. Jag visste då inte att det 
var Jesus utan jag tänkte att det vare en snäll ung yngling. Men jag kände igen, han var 
barfota, och vi var ju väldigt fattiga. Så det här att någon inte hade skor och var barfota 
kunde jag ju känna igen då. 

 

A uppger att föräldrarna inte på något sätt var troende, vilket gjorde att man aldrig talade om 
Gud i hemmet. Men familjen bodde i närheten av kyrkan och A brukade själv gå in där och 
titta på altartavlan. Hon visste inte då att det var Jesus utan hon såg enbart en snäll yngling 
som hon på något sätt kunde identifiera sig med. A fångas dock upp av kyrkan och hon börjar 
få höra berättelser om ”en Gud som älskar” och att denna Gud ”har en kraft” vilket gör att hon 
vill veta mer av den kraften, för att kunna påverka sin egen familjesituation. Detta är början 
till A:s väg till tron, och hon menar att, hon tidigt började vända sig till Gud genom att prata 
och läsa bibeln. 

Genom sin första fosterfamilj kom A in i frikyrkans sammanhang. Förhållandena i 
fosterfamiljen var väldigt stränga och väldigt grymma, men här blev församlingen en motpol 
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där ”äldre människor” såg och brydde sig om henne. För A var frikyrkan en bra plattform där 
hennes förmågor togs till vara och uppmuntrades. Men det fanns ändå en baksida, frikyrkans 
”oerhörda syndakatalog” gjorde hennes situation ohållbar. A upplevde att hon nästan inte 
hade rätt att ”existera” på grund av sin bakgrund av att vara fosterhemsbarn. 

Joo, sen när jag var, när jag rymde från mitt fosterhem då, då e det klart, då blev de ju, det 
fanns ju negativa delar i det här, det fanns ju en oerhörd syndakatalog, allt var ju synd, allt 
var synd, o att vara fosterbarn var ju i sig något förkastligt, jag var ju nästan ett djävulens 
barn, o jag hade nästan inte rätt att existera, det fanns ju den sidan också. 

 

Så småningom rymde A till en annan ort och en annan fosterfamilj, där också några av hennes 
syskon fanns. Här kom hon i kontakt med en skolpräst som hon hade kontakt med under flera 
år. Denne präst gav A en klarare bild av kriterierna för att befinna sig innanför eller utanför 
Gud. A förstod att frälsning inte handlar om vad hon gjort eller inte gjort, utan om vad Jesus 
gjort. Detta gjorde att A nu inte behövde bära tron själv, utan hon kunde vila i att vara buren 
av Gud. 

B är äldst av två syskon, och när hon berättar om sin familj ligger fokus på det betydligt yngre 
syskonet. Men en ”central figur” för B var hennes mormor, som hon tillbringade mycket tid 
tillsammans med. Hemma hos mormor fanns jämngamla barn som B kunde leka med. B:s 
mormor var en chosefri, omsorgsfull och lekfull person, som genom sitt sätt att vara gav B en 
grundkänsla för tron. B:s mormor tillhörde en frikyrka där det fanns en söndagsskola. Här fick 
B genom flanellografer och berättelser höra bibelns budskap. B trivdes i söndagsskolan, och 
hon upplevde det som något ljust och positivt med en öppen och mottagande atmosfär. 

Den grundkänsla för tron som B fått av sin mormor följde med och förstärktes när hon deltog 
i ett sommarläger för konfirmander i Svenska kyrkans regi. B blev verksam i församlingens 
ungdomskör, men när familjen flyttade till en annan del av staden kom hon ifrån det 
sammanhanget. Istället kom hon i kontakt med en annan frikyrka, men innan hon gick med 
där tog hon noga reda på hur församlingen var organiserad genom att läsa dess stadgar. 

Och, jag kommer ihåg att jag läster stadgarna, och att jag… och att jag tyckte att det här 
stämmer väl över… med min…, mitt synsätt som den var då och som jag kände att det här kan 
jag gå med på. 

 

När B fick klart för sig att församlingen hade en demokratiskt uppbyggd struktur kände hon 
att detta kunde hon vara en del av. Här blev B engagerad i solidaritetsfrågor och var också 
med om att bilda en lokal internationell grupp. Församlingens pedagog var uppmuntrande till 
detta engagemang, vilket bidrog till att B och hennes kamrater också engagerade sig i 
söndagsskolan och scoutverksamheten. Här fick B en ”god uppfostran” eller ”påverkan” inför 
fortsättningen på sin yrkesinriktning som socionom och senare som diakon i Svenska kyrkan. 
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C förmedlar en bild av sina familjeförhållanden som ”liknar de allra flesta.” C har gått ut 
grundskolan och gymnasiet, och hon har hållit på med lite olika saker. C har jobbat som 
barnflicka, sjukvårdsbiträde vid ett sjukhus, och djur har hon hållit på med i hela sitt liv. 

C ger en bild av att hon haft en väldigt stark mamma, och antyder att modern haft ett starkt 
grepp om familjen. C har inte haft något kyrkligt alls hemifrån. Men i samband med moderns 
död, uppenbaras det hur stark faderns tro egentligen är. Medan C:s mor levde utövade fadern 
aldrig sin tro eftersom modern lade något slags lock på den. .” Men C poängterar hur troende 
hennes far verkligen var, han började läsa bibeln, gå i kyrkan och engagerade sig som 
kyrkvärd.  

”Jag vet inte om mamma var så stark, så hon lade någon sorts lock på, och sade… äsch jag 
vet inte det 

 

När C meddelar fadern att hon ska bli diakonissa blir det något otroligt för honom. Detta är 
också väldigt viktigt för C, vilket gör att hennes val känns bra och hon upplever att hon aldrig 
någonsin tvekat över sitt val.  

C hade ingen större relation till kyrkan under sin barndom eller sin ungdomstid mer än att hon 
blev konfirmerad. Men konfirmandtiden var inget som ledde till en fortsättning i kyrkan då 
upplevelsen av den präglades av att vara  

väldigt gammaldags och… ja… vi satt där uppsträckta i bänken och svarade, och läste in 
prydligt vad vi skulle göra, och sen tappade man… 

 

Intresset för kyrkan kom först när C var färdig med sin fritidsledarutbildning i KFUK/KFUM. 
Då sökte hon en tjänst i en församling, fick den och började arbeta med barn och ungdomar. 

D kommer från en familj där det var viktigt med traditioner. Familjen var inte kristen förutom 
att mamman alltid läste en aftonbön, vilket var väldigt viktigt. Att gå till kyrkan vid stora 
högtider som jul och påsk var också väldigt viktigt, samt att konfirmera sig var något av ett 
måste. 

D är lite förtegen om sin barndom, men berättar att hennes far dog när hon endast var ett litet 
spädbarn. Tidigt började D ta sig till faderns grav, där hon brukade be, och där hon också 
kände att hon fick hjälp. 

Och jag börja be vid hans grav och jag kände att jag fick hjälp…I fem sex års åldern, Jag 
börja ta med mig min lilla cykel till kyrkan, till graven. 

 

Efter sin konfirmation började D läsa bibeln och under en tid av sin ungdom upplevde hon sig 
vara ”väldigt religiös.” Men så kommer kärleken i D:s väg och hon tappar kontakten med 
kyrkan under en tid. D gifter sig och får barn, och i samband med det kommer också 
traditionerna tillbaka med dop och dylikt. 
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D tillhörde också en frikyrka under en period. På den ort D kommer ifrån fanns inte så mycket 
aktiviteter för ungdomar. Men den här frikyrkan kom till hennes skola, och de sjöng gamla 
psalmer och fick D med sig. Denna frikyrka bedrev ett utåtriktat arbete mot de mest utsatta i 
samhället. Här fick D lära sig att inte vara rädd för något, utan att våga gå in och möta även 
det allra svåraste, att våga vara tuff och inte backa då hon kände att hon var på rätt väg. Men 
efter ett tag upplevde D att denna frikyrka i vissa fall blev väldigt extrem, vilket gjorde att hon 
sökte sig tillbaka till den Lutherska kyrkan. 

 

4.2.2 Erfarenheter	av	kyrkan	som	organisation	

A:s första kontakt med kyrkan skedde relativt tidigt, när hon var ca 5 år gammal, där hon på 
en altartavla såg Jesus barfota och kunde relatera honom till sin egen situation. Under en 
period fram till tonåren var A med i frikyrkans verksamhet, men när hon rymde från sitt 
fosterhem och kom till en helt annan ort, kom hon i skolan i kontakt med en skolpräst, som så 
småningom lotsade in henne i Svenska kyrkan. Denne skolpräst uppmanade A att söka till 
diakon, vilket hon gjorde, och nu har hon tjänstgjort som diakon under ca fjorton år i olika 
församlingar i Svenska kyrkan. Men A uttrycker att hennes erfarenheter av att arbeta som 
diakon i Svenska kyrkan inte är helt oproblematiska pga. dess hierarkiska 
organisationsstruktur. 

Jag känner mig väldigt annorlunda, och jag har undrat om jag verkligen ska vara diakon… 
Jag känner mig inte välkommen i diakonatet, jag känner mig inte välkommen i kyrkans kontext 
I denna hierarkin, som kyrkan nånstans bärs av. 

 

A upplever att kyrkan som organisation skyddar dem som står högst upp i denna hierarki. 
Som exempel på detta nämner hon bl.a. händelserna i Bjästa församling, där hon menar att 
flickan som blev utsatt för sexuella övergrepp inte skyddades utav kyrkoherden som hon anser 
borde blivit av med sin krage. A menar att redan under utbildningstiden blev hon uppmanad 
att inte sticka ut utan foga sig och inte lägga näsan i blöt, vilket hon upplever problematiskt 
eftersom hon inte kan ta några enkla lösningar. Detta är ett förhållningssätt som A upplever 
genomsyrar kyrkans struktur, där den som står i toppen av organisationen alltid skyddas 
oavsett vad som hänt. A upplever att den kollegialitet som finns framför allt bland präster, gör 
att ingen vågar gå emot, och gör någon det leder det oftast till att vederbörande får sluta. A 
jämför kyrkan med en incestfamilj där avsaknaden av öppenhet gör att man löser alla problem 
”inom familjen”. 

Jaa, att vara i kyrkan innebär ju att du ska vara en smidig person. Där du lär dig att fungera 
smidigt och hålla allt inom familjen. 

 

A pekar också på att kyrkan i botten präglas av ett kapitalistiskt synsätt som urholkar dess 
sanna väsen, att värna om svaga och utsatta, att bedriva undervisning och ha bibelstudier samt 
att med de tio budorden värna om moralen i samhället. Enligt A leder denna urholkning till att 
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församlingsbor i protest inte längre kommer till kyrkan utan skapar egna forum för tillbedjan 
och tro, bl.a. genom att kontakta henne själv.  A lyfter även upp tanken kring volontärer i 
kyrkan som ett exempel på varför människor drar sig undan från kyrkans verksamhet. Här gör 
A en jämförelse med den frikyrka hon lämnat bakom sig, där hon menar att människor blev 
använda men inte sedda, och där upplever hon att Svenska kyrkan också är idag. A ger uttryck 
för att kyrkan skäms för Jesus idag, därför att han var obekväm och fyrkantig, och därför att 
han inte höll tyst när han såg missförhållanden. Kyrkan håller på att avkristnas inifrån, och A 
upplever att det inte är så noga om kyrkopolitiker går i gudstjänst eller har någon tro, utan det 
viktiga är vilken lista och vilket parti vederbörande tillhör. 

B:s erfarenheter av Svenska kyrkan som organisation börjar först i tonåren i samband med 
hennes konfirmation. Under sin ungdom gick B en teologisk utbildning som drevs av den 
frikyrka hon tillhörde vid den tiden.  B hade även genomfört en socionomutbildning på en av 
Svenska kyrkans diakoniutbildningsanstalter, och funderade på hur hon skulle kunna finna en 
kombination av både tro och yrkesutövande, när hon möttes av tankar på en diakonal uppgift i 
kyrkans organisation. 

Och där kände jag… JA! Yes, här finns, här finns kombinationen av både tron och ett 
yrkesutövande, en, en väg, att, att utöva… det finns en uppgift här för mig. 

 

Under några år arbetade B för Svenska kyrkan i utlandet, men i samband med att 
världsekonomin dök i början av 1990-talet, rekommenderades hon att åka tillbaka till Sverige 
och söka tjänst hemmavid. B genomförde sin diakoniutbildning och sökte tjänst i en 
församling i en mellanstor stad, där hon fortfarande är anställd. 

B menar att hennes erfarenheter kan härledas till denna församling där hon arbetat i ca femton 
år. B menar att man inte behöver flytta på sig för att få erfarenheter av förändringar utan det 
har hänt många saker i den organisation hon befinner sig i. B upplever att de största 
problemen i hennes församling har handlat om alltför många kyrkoherdebyten, svaga 
kyrkoråd, otydligheter i delegationsvägarna samt anställningen av en administrativ chef som 
inte klarat av sin uppgift på ett adekvat sätt. Det har enligt B saknats befattningsbeskrivningar 
och arbetsinstruktioner för de flesta i arbetslaget, vilket lämnat en öppenhet för att bl.a. starta 
verksamheter ur egna personliga intressen, vilka andra sedan fått sopa upp och avsluta efter 
att vederbörande slutat sin anställning. B beskriver ett kaosartat tillstånd där det funnits en 
grogrund för informella ledare, osämja mellan medarbetare, många sjukskrivningar och 
personalbyten. 

Det bildas informella ledare. I en fas var jag en av dom. Det bildas, det går att liksom fixa och 
dona lite som man vill. 

 

Bristen på tydliga arbetsinstruktioner har, enligt B, gjort att vissa personalgrupper varit 
väldigt utsatta, däribland prästerna som ”slitits än hit än dit”. B menar att denna otydlighet 
varit förankrad i en rädsla från bl.a. kyrkoherdarnas sida, att om man låser in en anställd i en 
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arbetsinstruktion, då går det inte att göra förändringar när behovet växlar, därför att 
medarbetaren då kan säga ”nej” med hänvisning till att det inte står i dennes instruktion. B 
uttrycker att det inte finns någon kyrkoherde eller ledning som är perfekt, men hon menar att 
en organisation måste ha en ”ram och fasta grunder och strukturer” för att inte falla samman. 

Har man inte skelettet klart, då spelar det ingen roll hur vackra ord man talar om, det man 
bygger utanpå, det faller ändå. 

 

Med detta menar B, att en kyrkoherde måste våga ta obekväma beslut för att kunna få en 
balans mellan verksamhet, anställda och ekonomi. Kyrkoherden behöver, enligt B, inte vara 
lysande i predikstolen, det är för henne sekundärt, utan han/hon måste vilja vara administratör 
och tycka om det.  

C:s erfarenheter av Svenska kyrkan som organisation startar efter att hon leds in i kyrkans 
värld via KFUK/KFUM. Hon söker en tjänst i en storstadsförsamling där hon börjar arbeta på 
barn och ungdomssidan. C har aldrig tvekat att hon gjort rätt när hon blev diakon, men 
däremot har hon haft sina funderingar kring Svenska kyrkan som arbetsgivare. 

Däremot kan jag ju tveka på annat, kyrkan som arbetsgivare… 

 

I det stora hela har C trivts med sina personalgrupper förutom någon enstaka arbetskamrat 
som varit besvärlig att göra med. De flesta kyrkoherdar C arbetat under har fungerat bra, men 
där en varit alldeles för snäll i förhållande till kyrkorådet. C menar att en kyrkoherde måste ha 
lite skinn på näsan för att kunna driva församlingens verksamhet framåt. 

För i såna här sammanhang måste man också kunna ha lite skinn på näsan gentemot 
kyrkoråd. Inte minst, tycker jag. Alltså, den här balansen mellan kyrkoherde och kyrkoråd är 
en spännande resa. Men, den kan bli väldigt svår på många sätt. 

 

C uttrycker att hennes medarbetare är urduktiga på sitt jobb och kan det verkligen, och lägger 
ner både själ och hjärta i sina verksamheter. Arbetslaget jobbar väldigt bra ihop och delger 
varandra väldigt mycket. C menar att i tider när det blir olyckligt, så är det så, men att 
personalen pratar och lider med varandra, och försöker att tillsammans ”snurra” sig ut ur det 
som är svårt. C uttrycker att det inte är alldeles enkelt att gå till ledningen eller facket eller 
kyrkorådet och säga att man mår dåligt. Det är som att det finns en oro och rädsla att hamna i 
konflikt med ledningen, och då blir det också svårt att säga att det räcker nu. 

Och sen är det, det här med att om du har en svag ledare, som kyrkoherde t.ex. så påverkar ju 
det direkt hela arbetslaget… Och, det har jag också sett… mycket… mycket tårar, mycket 
liksom tvivlan på… ska jag verkligen vara kvar i kyrkans värld? Så… varför kan inte jag få 
komma till tals? Eller VI komma till tals… det är ju inte bara en person, oftast är det ju ett 
helt… svårt. 
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Det C saknar är att få dela både problem och glädjeämnen med sina kollegor. Det finns en 
upplevelse av att arbetslaget i det stora hela är ensamarbetare, och det förväntas att alla ska 
vara självständiga och klara av väldigt mycket själva. Men detta är inte alldeles enkelt då 
församlingen genom sin geografiska lokalisering är omringad av stor rörelse och utsatthet. 

C kommer in på avsaknaden av laganda, där hon menar att kyrkoherden behöver visa sig i de 
olika verksamheterna och därigenom också ge uppmuntran till sina medarbetare. Lagandan 
behöver, menar C, hela arbetslaget jobba med, men kyrkoherden behöver vara synlig för att 
detta ska kunna bli en verklighet,  

alltså det är ju inte bara vi som hela tiden ska leverera… så här är det, det här har vi gjort… 
bra… och noll respons 

 

Detta upplever C som svårt och som gör att de anställda ofta är ledsna och oförstådda. Här 
ställer C sig frågan vad det är som sporrar arbetslaget framåt, och hon undrar också hur länge 
orken kommer att räcka.  

 

D har arbetat med diakonala uppgifter i ett par församlingar inom Svenska kyrkan långt innan 
hon blev diakon. D har arbetat drygt tjugo år som diakon i en och samma församling i ett 
mindre samhälle. D upplever att den organisation hon är insatt i har en platt karaktär, där 
kyrkoherden kommer först och sedan resten av arbetslaget på samma plan. D upplever att det 
är inte är någon som trampar någon på tårna utan alla är kollegor och vänner. 

Dom präster som vi har här har en väldigt diakonal inriktning i sig själva liksom. Och dom 
har ju inte det här… utan vi har ju en platt organisation här hos oss. Det är ju kyrkoherden 
och sen är ju vi andra på samma plan. Så att, det är ingen av prästerna här som tycker sig 
vara mer eller… 

 

Det som D kan sakna är mer struktur kring arbetsmetoder och arbetstider, då hon upplever att 
många arbetar alldeles för mycket och med saker som inte har med deras yrke att göra. Men 
samtidigt uttrycker D också att hon skulle bli helt blank om någon skulle tala om för henne 
precis vad hon skulle göra. Samtidigt menar D att det för kyrkans ordning, för präster och 
diakoner, skulle behövas någon sorts struktur. Behovet av struktur har att göra med att präster 
och diakoner har sig själva som arbetsredskap, vilket gör att risken för utbrändhet och 
sjukskrivning kan ligga väldigt nära. D upplever att arbetsgivaren tycks mena att det gagnar 
denne om arbetsinstruktionerna är så luddiga som möjligt, för då kan man få arbetstagaren att 
göra i stort sett vad som helst. Nu ser inte D detta som ett problem för sig själv eftersom hon 
anser sig ha arbetat så länge inom kyrkan. Men hon är orolig för de nya och oerfarna 
diakonerna och prästerna, att de ska hamna i ett läge där de får så höga krav på sig att de 
bränner ut sig. 
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Men idag när man gör dom, så ska dom ju vara så luddiga som möjligt. Och det kommer in 
på… precis som det är ute i samhället, att man vill kunna få en och göra i stort sett vad som 
helst. 

 

D poängterar också att eftersom präst- och diakonämbetet är ett kall, är det ännu viktigare att 
man har tydliga riktlinjer för att kunna arbeta ett helt arbetsliv. D menar att som präst och 
diakon har man ett särskilt ”sinnelag, där man vill att det ska vara bra, man vill hjälpa 
människor, man vill vara till hands.” Men trots detta sinnelag, så uttrycker D att det 
någonstans är diakonerna som tar ansvar för att det måste fungera. Är t.ex. husmor sjuk, då är 
det diakonen som rycker in och tar initiativet för att det ska fungera. Varför det blir på detta 
sätt uttrycker D att det nog beror på att det dels har med vana att göra och dels med någon 
sorts omsorg, församlingen har blivit diakonens ”skötebarn”. Men D ställer sig lite undrande 
över hur det skulle kunna bli om diakonerna lät bli att se till att allting fungerade.  

 

4.2.3 Kyrkoherden	och	kyrkorådet	

När vi går in på tankar kring Svenska kyrkan som en öppen och demokratisk folkkyrka, 
menar A att verkligheten ser annorlunda ut. Det A upplever är att det är en liten klick politiker 
som får vara med och besluta kring kyrkans verksamhet, vilket hon inte anser är en 
demokratisk ordning. Enligt A borde det vara medlemmarna själva som skulle kallas till 
medlemsmöten, där de skulle kunna ge synpunkter på vilken form av verksamhet som skulle 
vara viktig församlingen. Detta förfarande skulle göra kyrkan till en riktig folkkyrka. Nu 
upplever A att, 

”kyrkoherden och kyrkorådet, kyrkoherden och ordföranden idag är dom som styr kyrkan.” 

 

Denna triad av kyrkorådet, kyrkoherden och kyrkorådets ordförande, har heller inte någon 
möjlighet att påverka, det de tycker och har bestämt, det står fast. Här undrar A hur man som 
anställd kan komma åt ett kyrkoråd som inte fungerar. Här tar A upp att det finns 
oegentligheter som sopas under mattan i församlingen, och där de som sitter i toppen skyddas 
med alla medel. 

A upplever att kyrkorådet är mansdominerad där männen sitter och ”super” tillsammans med 
kyrkoherden, och den enda kvinnan som finns försöker man mota iväg. När jag frågar A om 
kulturen hade sett annorlunda ut om kyrkoherden varit kvinna, svarar hon att det tror hon inte, 
utan att det i botten egentligen handlar om ett missbruksbeteende. Orsaken till att det kan se ut 
på detta vis har, enligt A, att göra med att de politiker som inte kommer vidare hamnar inom 
kyrkopolitiken, och där blir kyrkan ett slags ”slasktratt”.  

Som jag redan nämnt tidigare har B:s församling haft väldigt många kyrkoherdebyten, vilket 
orsakat kaos och oreda i arbetslaget. I detta kaos undrar B varför inte kyrkorådets ordförande 
förmådde att vara en tydlig ledare. B uttrycker att det i arbetslaget fanns funderingar kring om 
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det fanns ”hållhakar” som gjorde att ordföranden inte kunde sätta gräns. B menar att i denna 
kaosartade situation var arbetslaget praktiskt taget övergivna i sin situation på grund av att 
kyrkorådet inte riktigt förstod sin uppgift, och inte förstod vad de ställt till med. B uttrycker 
att det har varit  

”svårigheter att veta vem som har ansvar för vad.” 

 

Vilket i sin tur varit en grogrund för informellt ledarskap, vilket också B varit en del av. 
Samtidigt som de informella ledarna började ta saker i egna händer, upplever B, att detta 
orsakade en viss skakighet hos kyrkorådet, som upplevde att ordningen hotades. Men enligt B 
var detta förfarande endast en övergångsperiod tills en ny kyrkoherde tog vid och kunde styra 
upp. 

B undrar om inte separationen från staten bidragit till att det finns en viss osäkerhet hos en del 
kyrkoråd kring deras uppgift. B menar att om det finns osäkerhet på högre nivå, dvs. på stifts 
och nationell nivå, bidrar detta till att det ”svajar även på rotnivån”. Konsekvensen av detta är, 
menar B, att det skakar om arbetslagen om och om igen, och hon upplever att det är fler 
medarbetare som lämnat kyrkan som arbetsplats på grund av just osäkerheten mellan 
kyrkorådets och kyrkoherdens ansvar. 

 

C:s upplevelser av kyrkorådet och kyrkoherden kommer från ett par församlingar som hon 
arbetat i under sin tid inom kyrkan. C menar att en del kyrkoråd varit ”bra och en del mindre 
bra” och hon pekar på att det som inte varit bra har handlat om att kyrkoråden varit väldigt 
konservativa och starka. I de sammanhangen har kyrkoherden varit väldigt ”snäll” och saknat 
”skinn på näsan” gentemot kyrkorådet. C upplever att om det inte finns en balans mellan 
kyrkorådet och kyrkoherden blir det problem.  

Det som C upplever som konservativt hos kyrkorådet handlar om deras ovilja till 
förändringar, att inte se framför allt ungdomars behov idag. I detta läge menar C att det ofta 
blev till att  

”man fick slåss för varan där.” 

 

Kyrkoherdens roll i detta upplever C, var undfallande och ödmjukt. Det var som att 
kyrkoherden inte ville gå i konflikt med kyrkorådet. C tar upp ett exempel kring ett 
personalärende, där flera i personalen for illa p.g.a. en person, där kyrkoherden aldrig tog tag i 
ärendet utan lät det rinna ut i sanden.  

I en annan församling där C arbetat, upplever hon att, kyrkoherden var bra genom att han 
försökte ”driva saker framåt”, men då tyckte kyrkorådet inte alls om honom. Detta bidrog till 
att det blev svårt för de anställda att genomföra viss verksamhet, eftersom alla förslag 
uppfattades av kyrkorådet som om de kom från kyrkoherden, och fick därmed avslag. I denna 
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förtroendekris började arbetslaget att ”snurra nedåt” därför att de inte hade möjlighet att 
komma ”till tals någonstans.”  Orsaken till detta problem anser C ligga i att kyrkoråden i vissa 
fall är inne på ”petnivå” och inte på den mer övergripande nivån, dvs. de kommer för nära den 
operativa delen av verksamheten istället för den styrande. En annan orsak till att kyrkan kan 
vara en konfliktfylld arbetsplats, tror C, har att göra med att kyrkoherde positionen är så 
”ursvåra”, därför att där måste man ha kunskap om allting, och C menar att alla inte kan 
allting.  

D har under sin tid sett lite olika kyrkoråd ”komma och gå” i den församling hon arbetar i . 
Hon undrar om det överhuvudtaget ska finnas ett kyrkoråd med  

”människor som inte alltid är så insatta i kyrkan.” 

 

Men eftersom systemet nu finns, måste man acceptera detta enligt D. Men hon upplever ändå 
att de människor som blir invalda i kyrkorådet ”ändå har ett hjärta och som ändå har ett 
intresse.”  Orsaken till varför det ibland blir fel har att göra med bristande kunskap hos 
kyrkoråden. En annan orsak till att det kan bli svårigheter, framför allt för kyrkorådet, har att 
göra med att kyrkoherdarna fått större befogenheter i förhållande till hur det var förr. D minns 
att när hon kom till sin församling, var det kyrkorådets ordförande som styrde allting, och nu 
är det kyrkoherden som får kämpa och ta alla smällar.  

 

Men D undrar om det skulle bli bättre med enbart kyrkfolk i kyrkorådet, risken kan vara att 
det blir mer inåtvänt. D tror att det är bra att det kommer människor från det vanliga livet 
utanför kyrkan, att det  

”flödar in friskt blod.” 

 

D upplever att det kan vara bra att det finns andra ögon än kyrkans egna som ser på ”saker 
vad vi håller på med.” Med andra ord, kyrkorådets politiska uppdrag har sin funktion att fylla, 
men att vågskålen mellan kyrkoråd och kyrkoherde inte alltid är så enkel, därför att 
kyrkoherden får slita mer idag. Men, menar D, att det beror också på kyrkoherden, hur rakt 
och precist han/hon förklarar allting, och där tror hon att det kan finnas skillnader mellan 
manliga och kvinnliga kyrkoherdar. 

 

4.2.4 Det	treledade	ämbetet	och	hierarkin	

Sin skolning till att bli diakon fick A i den frikyrkliga kontexten hon fanns i under sin 
ungdom. Där fick hon en social träning i att skapa kontakter och att tycka om att vara i 
kyrkan. Genom sin kontakt med en skolpräst började A så småningom sina studier till diakon, 
vilket hon upplever som väldigt omvälvande. Men på grund av sin bakgrund känner A att hon 
är annorlunda och att hon inte passar in i diakonatet. A upplever att eftersom kyrkan som 
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hierarkiskt system förväntar sig att dess ämbetsbärare ska foga sig in i att vara lagom, så 
passar hon inte in eftersom hon inte kan några enkla lösningar. A upplever att det finns en 
dubbelmoral där den som är högre upp alltid skyddas vilket hon uttrycker så här  

Sker något så skyddas en kyrkoherde, en diakon skyddas inte. 

 

A menar att det finns en ”osynlig makt” som ingen talar om, en rest från den katolska kyrkan 
med påven högst upp i organisationen.  

I förhållande till kyrkans ämbete ser A, att det finns en skillnad mellan diakoner och präster 
som kan härledas till historien. A menar att diakoner inte har samma stöd hos biskopen som 
prästerna har, vilket hon tror beror på att biskopen också i grunden är präst, vilket ger en 
kollegial samhörighet med stiftets präster. A pekar på att diakonens sämre ställning i 
förhållande till präster också har att göra med, att diakonyrket historiskt sett varit ett 
kvinnoyrke. A ställer sig t.ex. frågan, varför man inte kan anställa en prästassistent på en 
behörig prästtjänst, när man kan anställa en diakonassistent på en behörig diakontjänst.  

För A är kyrkans ämbete ”ett ämbete” även om hon upplever att det i praktiken ser 
annorlunda ut. Med detta A menar att diakonerna saknar stöd och möten med biskopen, att 
kyrkoherdar inte har en aning om vad det innebär att vara diakon, och därmed inte heller bryr 
sig om diakonatet. A upplever att präster har större valmöjligheter i sitt arbete än vad diakoner 
har, att deras uppdrag är tydligare än diakonernas. A menar att diakonerna är allas egendom 
och att alla kan tala om för dem hur de ska göra och fungera. Prästerna däremot har ett tydligt 
uppdrag i ordet och sakramenten, medan diakonerna inte kan hävda någonting, vilket gör att 
de hela tiden blir beroende av vad alla säger och tycker. A upplever att präster genom sin 
teologiska utbildning automatiskt får större respekt och mandat i sitt yrke än diakonerna.  

A upplever också att utbildningen till diakon handlade om en enda stor splittring. A menar att 
utbildningen till diakon inte på något sätt är enhetlig, utan i botten finns det alltför många 
yrkeskategorier, t.ex. socionomer, förskollärare, sjuksköterskor osv. vilket gör att t.ex. 
socionomerna har fått ett övertag och kyrkan har blivit en ”socialbyrå.” En annan aspekt A 
pekar på är skillnaden på antagningsförfarandet, för att bli vigd till diakon måste man redan 
ha en anställningsplats klar, medan för präster inte finns det kravet, man blir vigd ändå. Detta 
upplever A, är inte igenomtänkt, vilket hon tror beror dels på ekonomiska skäl och dels på att 
diakonerna kan upplevas som ett hot mot prästens ställning. A tänker att hotet kan handla om 
att prästen kan mista sina förmåner, men också att diakonerna alltid har något bra och att de 
alltid syns och hörs, t.ex. med påskuppropet. Därmed tror A att det i grund och botten handlar 
om en rädsla för att prästens roll kommer att luckras upp, och då är man inom kyrkan också 
ovillig att släppa in diakonerna. 

För B har det alltid funnits en grundriktning att arbeta med människor och hon har fått sin 
socionomutbildning på ett av de diakonala lärosätena i Sverige. Men innan B började sin 
utbildning till diakon, fanns tankarna på teologi, och hon genomförde en bibellinje på en 
folkhögskola där det fanns lärare från flera kyrkor och samfund. I diakonatet upplevde B att 



27 

 

hon kunde kombinera både ”tron och utövandet” av sin socionomutbildning. B har nu arbetat i 
samma församling sedan hon vigdes till diakon med en inriktning mot vuxna människor i 
utsatta situationer.   

Kring kyrkan som ämbetsbärare, tänker B, att det  

”långt ifrån varit självklart att diakoner ska vigas i Svenska kyrkan.” 

 

B menar att det varit en lång kamp för att diakonatet skulle bli en vigningstjänst, och hon 
upplever att det fortfarande finns ett motstånd till att diakoner ska bli vigda, att det är något 
som inte behövs utan det är präster som ska vigas. B skildrar motståndet som att präster inte 
riktigt vet hur de ska förhålla sig till diakoner och att de inte vet vilken funktion diakonerna 
har i församlingen. B upplever att ”man” ganska snabbt omvandlar diakonens uppgift till att 
vara församlingens uppgift. B gör en jämförelse med Finska kyrkan, där hon menar att det 
redan i kyrkoordningen finns inskrivet att i en församling på ett visst antal invånare ska finnas 
si och så många präster, diakoner och musiker, vilket ger diakonatet en helt annan 
genomslagskraft i Finland än i Sverige.  

Orsaken till motståndet finns, enligt B, i att diakonissor var från början  

”viktigaste utbildningen av, vad ska man kalla, undersköterskor eller vårdbiträden.” 

 

En annan orsak till motståndet är också synen på diakonissorna, att de skulle vara  

”Guds ödmjuka tjänarinnor, näst intill nunnor.” 

 

Ytterligare en orsak som B lyfter fram är, att det handlar om ”kvinnor i den mansdominerande 
kyrkan, mansdominerade organisationen.” och att det i den finns parallellen med ”kampen för 
kvinnor att bli präster.” En annan aspekt är också att det dröjt ända till 1990-talet innan 
diakoner började vigas i Svenska kyrkan i stället för i sin utbildningsanstalt, vilket påverkar 
synen på diakonen och diakonatets ställning. 

B pekar också på att det inte formulerats en ”ordentlig utbildning” i förhållande till prästernas 
teologiska utbildning som är en högskoleutbildning. B menar även att eftersom diakonissorna 
var föregångarna till distriktssköterskorna och deras uppgifter och sätt att arbeta, vilka som så 
småningom övertogs av landstingen, så förändrades också församlingsverksamhetens 
inriktning.  

B uttrycker att det inom kyrkan inte riktigt finns en förståelse för att det krävs goda kunskaper 
i att möta människor i socialt utsatta situationer och i rent mänskliga interaktioner, och 
kommunikationer. B menar att det bland kyrkoherdar, präster och musiker finns en undran 
över vad diakonerna egentligen gör, och en föreställning om att det diakoner gör inte kan vara 
så svårt. B upplever också att det centrala för många kyrkoherdar är teologin och 
gudstjänsten, vilket hon stämmer in i, men hon lyfter fram att det finns två händer, ”både att 
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göra och att be.” Enligt B är diakonins hjärtefråga att reagera utifrån hur det ser ut för dem 
som far illa, men hon uppfattar också att det är en känslig och laddad politisk fråga, där 
kyrkan borde på något sätt vara neutral. B ser sitt diakonemblem som ett barmhärtighetens 
tecken, och menar att  

”oavsett om det är Svenska kyrkan eller regeringen, när människor far illa, så reagerar Gud.” 

 

Därför menar B att diakonämbetet är en röst som behövs i kyrkan och i samhället, att 
diakonatet är en grundbult i kyrkans uppgift. 

C arbetade med barn och ungdomar i en församling när hon av sin biskop uppmanades att gå 
vidare som diakonissa. C hade en föreställning om att en diakon var en 

”gråhårig tant med knut i nacken och Bibeln i högsta hugg” 

 

vilket hon upplevde att hon inte var, och därmed fanns det ett visst motstånd innan C blev 
vigd till diakon. Men när C sökte in till diakonutbildningen, upplevde hon att, alla bitar föll på 
plats och att vara diakon handlade inte om en särskild mall.  

C upplever att Svenska kyrkan är en hierarkiskt och konservativt uppordnad organisation. 
Men mycket handlar om vilket förhållningssätt chefer och ledning har, om de kan tänka sig att 
plana ut eller inte. I den församling där C arbetar har hon aldrig upplevt någon hierarki, men 
nu har hon fått en fundering över något som sades till henne. I samband med att hennes 
kollega slutade sitt uppdrag, fick hon av sin kyrkoherde höra att hennes ställning i 
organisationen borde ses över. Detta skulle då innebära att hon skulle lyftas upp till samma 
nivå som prästerna i församlingen. C upplevde detta som väldigt förbryllande eftersom hon 
aldrig upplevt sig vara ”här nere”. C tror att hur man tänker kring positioner i organisationen 
baseras på person, dvs. att 

”en person kan ju vara väldigt hierarkisk i sitt tänkande över huvudtaget” 

 

Vilket kan göra att man som diakon då kan åka ner. C upplever att detta kan vara väldigt svårt 
att få grepp om, men kan handla om frågan kring vad diakonatet egentligen är.  

En del av orsakerna till varför diakonatet anses vara på en lägre nivå än prästen kan ha att 
göra med synen på utbildning, att prästen har en högre utbildning än diakonen. C menar att 
”diakonutbildningen är diakonutbildning”, men att den har en bredare inriktning, men också 
att den har en bredare botten: 

”man kan vara socionom, sjuksköterska, pedagog… ”you name it” i botten. 
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Sedan resonerar C kring att diakonatet riktar in sig på omvårdnad av äldre, barn och unga 
samt människor i utsatta situationer, och på grund av ekonomiska skäl görs prioriteringar i 
verksamheten, den verksamhet som har med diakonatet att göra. 

C upplever att Svenska kyrkan varit dålig på att synliggöra diakonatet på olika sätt, bl.a. 
genom att diakoner sällan är med i gudstjänsten. C tänker att präster och diakoner bär upp så 
olika delar av ämbetet, att det inte skulle behöva bli någon strid om diakonin skulle vara mer 
synlig. Men hon tror att det fortfarande finns präster som inte vill ha kvinnor innanför altaret, 
vilket kan påverka diakoners ställning i organisationen.  

D är sjuksköterska i botten samt att hon arbetat som föreståndare vid ett äldreboende innan 
hon började tjänstgöra i Svenska kyrkan. D hade arbetat med diakonala uppgifter under 
många år innan hon genomgick sin diakonutbildning. D upplever inte att hennes uppgifter 
förändrades nämnvärt efter att hon blev vigd till diakon, men att hon genom sitt ämbete fick 
ett verktyg i sin tjänst.  

D menar att eftersom kyrkan har ett treledat ämbete, så är det viktigt att även diakonin syns i 
alla sammanhang, att präster och diakoner ”står jämsides och berikar varandra”. I den 
församling där D tjänstgör, är diakonerna med vid alla gudstjänster och de är också med vid 
gudstjänstplaneringarna. D:s biskop har ett diakonalt synsätt och hjälper till så att diakonatet 
även syns. D menar att om inte diakonin syns, så står kyrkan på haltande ben. D beskriver 
skillnaderna i ämbetet som att prästen genom sina predikningar för in Jesus ord, medan 
diakonen genom att se den lilla människan gör Jesus ord, men hon betonar att det inte finns 
några vattentäta skott emellan dem.  

När D resonerar kring utbildningen av diakoner, menar hon att även om själva 
diakonutbildningen är ett år, så har varje diakon en lång utbildning i botten, man kan vara 
sjuksköterska eller psykolog i grunden. D menar att det är viktigt att det inte är vilken 
utbildning som helt i botten, utan den ska vara inriktad mot ”omsorgsbiten”. När D gick sin 
utbildning, var den mer självinriktad, vilket hon upplevde var värdefullt, eftersom om man 
inte vet vem man själv är,  

”hur ska man då kunna hjälpa andra.” 
 

D är kritisk till att diakonutbildningen blivit mer forskningsinriktat, men hon tror att det har 
att göra med att man vill lyfta upp diakonernas status på det sättet, att diakonerna kan göra 
avstamp och komma på en högre nivå.  D menar att det för diakonerna i motsats till prästerna 
är svårare att göra karriär idag, vilket kan upplevas som frustrerande och besvärligt.  

 

4.2.5 Gudsbild	

A ser Gud som en god kraft som försöker ge henne olika människor som stöd, både i kyrkans 
sammanhang men också utanför kyrkans. A tänker att alla människor är syndare och kan bli 
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”förbländade” på olika sätt, men att Jesus finns där och ber om att Gud ska förlåta människan. 
A tror att Gud jobbar i det tysta och att det som blivit fel vänder så småningom. Hon tror att 
Gud finns i det svåra och kämpar på olika sätt, men att han bara kan göra det genom 
människan, och att Gud ibland i extrema fall kan göra under eller bryta igenom med änglar. 
Men att han i första hand arbetar med människan. Men Gud är för A en god kraft, en kärlek 
som vill henne väl, att han älskar henne och ser henne som värdefull. 

När A funderar kring Jesus, menar hon att han trots att han var fyrkantig hade stort 
civilkurage genom att han umgicks med dem som han inte fick umgås med och att han var där 
han inte fick vara. A uttrycker det som att Jesus själv har sagt: ”Se människan. Hjälp 
människan.” A relaterar till påskuppropet, och menar att om ett får försvinner, då måste det 
letas rätt på, det är Gud och Jesus som letar, och det är något som borde komma tillbaka. 

B tänker att hennes bild av Gud grundlades där i söndagsskolan, det var mormors famn och 
den goda faderns. För B är Gud den goda kraften som ser och känner, och hon tänker på Jesus 
som den som reagerar på orättvisan och ilsknar till mot övermakten, fariséerna och den 
institutionaliserade religionen, oavsett om det är Svenska kyrkan eller regeringen, när 
människor far illa.  

C säger att hon talar väldigt sällan om sin Gudsbild, men att Gud är någon hon lever med och 
i på något sätt. C menar att bilden av en liten gubbe på ett ”moln där upp eller en liten ängel 
bakom ett hörn”, den barnsliga gudsbilden, att den fortfarande vill leva kvar, även om hon 
egentligen inte tror att Gud ser ut så. Men C menar att det är i Gud hon lever och andas, att 
hela livet kretsar kring det, att det finns ett givande och tagande. Samtidigt kan hon ibland 
tycka att det är svårt, därför att det sker så mycket, men Gud finns med henne och pushar på 
hela tiden, även när hon tvivlar ibland.  

D upplever att Gud är någonting hon absolut inte skulle kunna vara utan, han är något hon 
”andas och finns med.” Hon har lite svårt att ge någon bild av Gud, men det är något hon haft 
med sig hela livet, och hon säger att om Gud inte fanns i hennes liv, då skulle hon lika gärna 
kunna lägga sig ner och dö. D tror inte att Gud är någon snäll farbror som sitter någonstans 
och ”viftar” åt henne, utan mer någon som har både krav och kärlek i sig. Gud är på något sätt 
självklar för D, någon som arbetar i det dolda, och som visar sig först senare och inte när det 
händer. D menar att hennes tro är något tryggt och fint att ha med sig. 

 

4.3 Svenska	kyrkan	‐	en	rest	från	katolska	kyrkan?	
 
Alla informanter ger uttryck för att Svenska kyrkan är en hierarkiskt uppbyggd organisation, 
på både gott och ont. A menar att det finns ett kapitalistiskt sysätt inom Svenska kyrkans som 
också urholkar kyrkans sanna väsen. Även om Svenska kyrkan inte ska vara ett vinstdrivande 
företag, verkar det ändå finnas en antydan till det. A lägger fram detta utifrån hennes 
erfarenheter på hur man ser på t.ex. volontärer. A menar att Svenska kyrkan utnyttjar frivilliga 
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krafter till att utföra arbetsuppgifter som inte de anställda hinner med utan att få ersättning för 
det. 
 
A är den som tydligast uttrycker att Svenska kyrkan har en hierarkisk struktur som skyddar 
dem som sitter högst upp i toppen. Hon menar också att det finns ett förhållningssätt i hela 
organisationen om att man helst ska vara tyst och foga sig, och inte sticka ut på något sätt. Här 
menar hon att det finns en dubbelmoral inom Svenska kyrkan, som ger utrymme för att vissa 
skyddas mer än andra. A markerar detta genom att med sina händer forma en triangel, där hon 
säger att Svenska kyrkan bär på en rest från Katolska kyrkan med påven högst upp i 
organisationen. A beskriver detta som en ”osynlig makt” som ingen egentligen vill tala om, 
men som lever sitt eget liv i det underförstådda och påverkar därigenom Svenska kyrkan som 
organisation. C uttrycker också att Svenska kyrkan är hierarkiskt och konservativt uppordnat 
såsom organisation. Men hon menar att det ändå i slutändan handlar om vilket förhållningssätt 
chefer och ledning har kring om de vill plana ut organisationen eller inte. Här anlägger C ett 
personligt plan, där hon menar att den enskilde individen kan ha ett väldigt hierarkiskt 
tänkande, vilket också då kan påverka hur han/hon ser på andra i organisationen. 
 
Underförstått uttrycker även C att det finns en skyddande hinna upp till högre nivåer i 
Svenska kyrkans organisation. När problem dyker upp finns inte alltid möjligheten att gå 
högre upp i ledningsvägarna. C uttrycker detta med att ”personalen lider tillsammans och 
försöker att snurra sig ut ur det som är svårt.” Detta tyder på att kyrkoherden och kyrkorådet 
ligger på en annan nivå, där det finns ett avstånd till övriga medarbetare. A uttrycker att det är 
en liten klick politiker som får besluta om kyrkans verksamhet, och att i den klicken ingår 
kyrkorådet, kyrkoherden och kyrkorådets ordförande. A beskriver detta som en ”incestfamilj” 
där alla problem i bristen på insyn löses bakom lykta dörrar.  
 
Även om Svenska kyrkan har en hierarkisk uppbyggnad, verkar det ändå finnas en viss 
osäkerhet i organisationen. Enligt B kan en del av osäkerheten kring kyrkorådets uppgift och 
roll härledas till skilsmässan mellan Svenska kyrkan och staten. C lyfter också upp 
osäkerheten kring kyrkorådets roll. C menar på att det finns en otydlighet kring kyrkorådets 
ansvarsområden, att istället för att vara på den övergripande och styrande nivån är de istället 
på den operativa nivån i själva verksamheten, vilket kan vara en bidragande orsak till att det 
kan uppstå en maktkamp mellan kyrkoherden och kyrkorådets ordförande. D uttrycker också 
att hon bär på erfarenheter av maktkamper mellan kyrkoherden och kyrkorådets ordförande. 
Men orsaken till att det ibland kan bli fel, enligt D, är att det ofta saknas kunskap hos 
kyrkorådet kring dess uppgifter och befogenheter. Utifrån B:s erfarenheter av kaos i sin 
församling, menar hon att det måste finnas en tydlighet i organisationen. Finns inte den faller 
allt, och i en sådan situation finns en stor risk att det uppstår informella ledare, vilket kan 
förvärra de problem som redan finns. Både B och D menar att det i deras organisationer 
saknas arbetsinstruktioner för många medarbetare. De resonerar båda två kring att detta med 
otydlighet i arbetsuppgifter kan vara en medveten strategi från arbetsgivarens sida, för att man 
ska kunna sätta in resurser precis där det behövs utan att bli ifrågasatt. I detta sammanhang 
ställer D sig frågan om kyrkoråden överhuvudtaget ska finnas. Hon menar att där sitter det 
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människor som inte alltid är insatta i kyrkans verksamhet, och denna okunskap kan därför bli 
ett problem. Men sedan menar D ändå att det kan vara bra med lite ”nytt blod” in i kyrkans 
värld, att det kommer in människor från det vanliga livet och bidrar med sina erfarenheter 
därifrån. D lägger också en personlig prägel på balansen mellan kyrkoherden och kyrkorådet, 
och menar att det ligger hos kyrkoherden hur rak och precis denne kan vara i olika frågor i 
organisationen.  
 

4.4 Ett	triangeldrama	
 
Alla informanterna uttrycker att Svenska kyrkans ämbete är ett, men att den innehåller olika 
uppgifter, vilka fördelats på biskop, präst och diakon. Denna uppdelning är i sig inget problem 
för någon av informanterna, men alla uttrycker att de ändå finns en skillnad mellan präster 
och diakoner som kan härledas till historien. 
 
Det finns en upplevelse av att diakonerna inte har samma stöd hos biskopen såsom prästerna 
har, vilket kan ha att göra med att biskopen själv är präst i grunden. Att biskopen själv är präst 
i botten, ger biskopen och stiftets präster en kollegial gemenskap som diakonerna står utanför. 
A uttrycker att detta medför att varken biskopen eller kyrkoherden alltid förstår eller vet vad 
det innebär att vara diakon. Denna oförståelse kan också vara en bidragande orsak till att 
präster såsom kollegor inte riktigt vet hur de ska förhålla sig till diakoner, och att diakonatet 
därigenom kan upplevas som ett hot mot prästens ställning. C ger också uttryck för denna 
oförståelse genom att visa på sin egen konfundering över hur hennes kyrkoherde meddelat 
henne, att hon skulle höjas upp till samma nivå som prästerna i församlingen. Detta upplevde 
C som något förvånande då hon aldrig själv upplevt sig ”vara på lägre nivå än någon annan i 
arbetslaget.” D är den som sticker ut från de övriga informanterna genom att hon lyfter upp att 
diakonerna utifrån hennes biskop har en synlig plats. Här menar D att hennes biskop har en 
diakonal syn och hjälper till att diakonernas arbete också ska synas. En annan sak som D för 
fram och som kan påverka uppfattning kring synen på diakoner i hennes församling har att 
göra med att hennes kyrkoherde är kvinna, vilket de övrigas inte är. Prästernas kollegialitet 
och gemensamma grund, oavsett på vilken nivå i organisationen de befinner sig i, verkar 
också göra att prästerna alltid har större valmöjligheter i sitt arbete än vad diakonerna har. 
 
Även om det finns en syn kring ämbetet att det är ett, uttrycker informanterna att det varit en 
långdragen process innan diakoner börjat vigas till tjänst i kyrkans hägn. B beskriver det som 
en ”lång kamp för att diakonatet skulle bli en vigningstjänst.” Informanterna lyfter också upp 
frågan kring det, att det är först under 1990-talet som diakoner börjat vigas till sitt ämbete i 
kyrkan, innan det skedde sändningen till tjänst vid respektive utbildningsanstalt.  Det finns 
också skillnader i antagningsförfarandet mellan diakoner och präster. För att en 
diakonkandidat ska ha möjlighet att bli vigd till diakon, behöver han/hon ha en 
anställningsplats klar. Detta krav finns inte på prästerna utan efter prästvigningen får de en 
placering i en s.k. misivförsamling i sitt stift, där de gör sitt första år som pastorsadjunkter 
under handledning. A menar att detta antagningsförfarande inte är genomtänkt, och att 
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orsakerna till skillnaderna kan bero på att diakonerna kan hota prästämbetets förmåner och 
ställning. När det gäller att tillsätta tjänster i en församling har A t.ex. aldrig hört att det 
anställs prästassistenter på behöriga prästtjänster, medan det däremot görs i förhållande till 
diakontjänster.  
 
Det verkar som om det finns en otydlighet kring diakonatets uppgift och roll i församlingen. B 
uttrycker detta som en upplevelse av att diakonens uppgift ”ganska snabbt” omvandlas ”till att 
vara församlingens uppgift.” B:s jämförelse med Finska kyrkan ger en indikation på att det 
finns en otydlighet i KO för Svenska kyrkan, där det inte finns någon tydlighet kring 
diakoners ställning i församlingen. B menar att det i den finska KO finns reglerat hur många 
diakoner, präster och musiker det ska finnas i en församling utifrån dess storlek och antal 
invånare, vilket ger en indikation till att diakonerna har en helt annan ställning i Finska 
kyrkan, än i Svenska kyrkan.  
 
Alla informanterna förmedlar att de själva har en tydlig bild av diakonatets uppgift, men det 
finns ändå föreställningar om diakonen/diakonissan, vilka dels kan påverka präster syn på 
diakoner, men också diakonens egen syn på sig själv i ämbetet. C uttrycker att när hon 
uppmanades att söka diakonutbildningen, var hon inte alls intresserad eftersom hennes bild av 
diakonen var ”en gråhårig tant med knut i nacken och Bibeln i högsta hugg.” Denna bild 
stämde inte överens med C:s självbild av att vara som folk är mest, att hon kunde ta sig ett 
glas rödvin och ha målade naglar. Även B lyfter fram att det finns en bild av diakonissor som 
att de skulle vara ”Guds ödmjuka tjänarinnor, näst intill nunnor.” Det verkar som att denna 
bild ger en skevhet i vilka förväntningar som finns i förhållandet mellan diakonen som person 
och diakonatets uppgift. D uttrycker att det finns en skillnad i förväntningarna på diakoner 
och präster. Det förväntas av diakonen att hon ställer upp och kokar kaffe och ser till att 
markservicen fungerar, även om det inte tillhör hennes uppgift. D ger ett exempel på detta, 
när kontraktsprosten kallat prästerna till möte, och då husmor var sjuk och inte kunde serva 
mötet, fick hon som diakon ställa upp för att mötet skulle kunna genomföras. A lyfter upp att 
prästerna har ett tydligare uppdrag i att förvalta ordet och sakramenten, medan diakonernas 
uppdrag är mer otydlig. Hon beskriver det som att ”diakonerna är allas egendom och att alla 
kan tala om för dem hur de ska göra och fungera.” Bilden av diakonen som tanten och 
tjänarinnan verkar ha en påverkan på dels hur präster ser på diakonens uppgift och hur präster 
ser på sitt eget ansvar i fråga om uppgifter som inte har med ordet och sakramenten att göra. 
Men samma bild av diakonen verkar också påverka diakonernas egen bild av sitt uppdrag och 
vilket ansvar som ligger i deras uppgift.  
 

4.5 Utbildning	–	vägen	till	inflytande	och	makt	
 
I fråga om utbildning är alla informanter överens om att det finns skillnader i utbildningen 
mellan präster och diakoner, och att det kan ha betydelse för statusen på respektive ämbete.  
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Den teologiska utbildningen vid universiteten ger automatiskt präster större respekt och 
mandat i yrket. A uttrycker det som att det finns en historisk kvarleva om ”att läsa teologi är 
finare än att vara förskollärare.” Man skulle kunna säga att gamla värderingar som bottnar i 
patriarkatet fortfarande styr hur man förhåller sig till prästen som lärd ”man”. Även om 
informanterna är medvetna om att det idag finns kvinnliga präster, verkar det ändå som att 
synen på utbildningen fortfarande är präglat av forna tider.  
 
Det alla informanter ger uttryck för är att diakonutbildningen är väldigt splittrad med alldeles 
för många ämnen under kort tid. Själva diakonutbildningen är alltså på ett år och är mer 
socialt inriktad, och här upplever A att det vore bra om utbildningen var ”längre och mer 
fokuserad på kyrkans uppgift.” Detta ger en indikation på att diakonutbildningen inte riktigt 
matchar utbildningen i förhållande till prästernas teologiska utbildning, som är inriktad på 
kyrkans uppgift, och som även är en högskoleutbildning. B uttrycker detta som att det ”inte 
formulerats en ordentlig utbildning i förhållande till prästernas.” Här menar B också att 
diakonissorna från början var föregångare till distriktssköterskorna, men i och med 
samhällsförändringarna har det även skett förändringar i inriktningen på församlingens 
verksamhet. C menar att man spetsinriktar diakontjänsterna mot barn och ungdomar, äldre 
och missbrukare, vilket gör att diakonerna har olika utbildningar med sig.  
 
En annan sak som informanterna lyfter upp är att, om nu själva diakonutbildningen är kort 
med en mängd olika ämnen, så har den också en bredare botten. Med detta menar 
informanterna att själva fackutbildningen har en bredsida av bl.a. socionomer, förskollärare, 
sjuksköterskor, pedagoger, psykologer osv. Dessa utbildningar är i huvudsak inriktade mot 
omsorg om barn och unga, om äldre och dem som är i utsatta situationer. Hur informanterna 
själva ser på dessa utbildningar präglas av deras egen fackutbildning och situation. A ger 
uttryck för att det finns alltför många yrkeskategorier i botten, där hon menar att socionomer 
fått ett övertag, och att kyrkan genom det blivit ett slags ”socialbyrå”, vilket hon är kritisk till. 
A menar också att spretigheten i både fack- och profilutbildningen inte ger någon kvalitet till 
diakonin. D däremot resonerar att även om diakonutbildningen är kortare än 
prästutbildningen, har ändå varje diakon en lång utbildning i botten, och här hänvisar hon till 
sin egen sjuksköterskeutbildning samt lyfter fram psykologutbildningen. D menar att 
”omsorgsbiten” ska stå i fokus, och hon är kritisk mot att diakonutbildningen tagit en riktning 
mot forskning. Här finns egentligen en tanke hos alla informanterna om att omsorgsbiten ska 
vara i fokus, men ha en tydligare prägel av kyrkans uppgift.  
 
Statusen på ämbetet präglas tydligt av att skillnaderna i de olika utbildningarna, där 
prästutbildningen har ett försprång genom att den har en teologisk fackutbildning på fem år 
och en profilutbildning på ett år. Diakonernas utbildning baseras på det de redan i botten bär 
med sig, vilket inte behöver vara teologiskt förankrat, med en ettårig profilutbildning som 
heller inte har någon enhetlighet i sig. Det informanterna förmedlat kring utbildningen, är 
förstås präglat av deras egna erfarenheter utifrån deras egen utbildning. Men D indikerar att 
det nu börjar bli förändringar i utbildningen för diakoner, där hon menar att det nu börjar 
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ställas högskolekrav på den. Detta menar D har med statusen att göra, att man nu börjar höja 
diakonatets ställning och inflytande genom att införa högskolekrav på utbildningen. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att statusen på diakonämbetet påverkas av vilken 
fackutbildning som finns i botten, samt av att själva profilutbildningen inte är enhetlig. 
Informanterna gav vid flera tillfällen uttryck för att det är som om biskopen, kyrkoherdarna 
och de vanliga församlingsprästerna inte riktigt vet vad diakonerna gör och vad deras uppgift 
är. I detta finns också att informanterna själva ser lite olika på inriktningen och grunden till 
diakonutbildningen. Men informanterna ger uttryck för att, om diakonatet ska bli en del av 
ämbetet på ett bra sätt, måste det börja i utbildningarna. 
 

4.6 Patriarkatets	vingslag	
 
Informanterna förmedlar gemensamt utifrån sina erfarenheter att det ämbete de bär på står på 
något sätt för omsorg, vilket klassas som något kvinnligt, och därmed upplevs det också som 
något som inte behöver tas på allvar. Prästämbetet ses som en akademisk merit, och akademin 
förknippas med det manliga fältet, och därmed upplevs den ha viss auktoritet och också ett 
större värde än diakonämbetet. Men denna syn finns inte enbart hos präster och kyrkoråd eller 
andra, utan den verkar också bäras av diakonerna själva. 
 
Kyrkorådet upplevs av A vara en manlig sfär med egen jargong och tendenser till att utesluta 
den enda kvinnliga ledamoten. Det verkar finnas en svårighet för kvinnor att verka inom den 
mansdominerande kyrkan eller organisationen. B uttrycker att även om det idag är så att 
kvinnor blir prästvigda, finns ändå motståndet i synen på diakoner kvar, dvs. kvinnor som 
ämbetsbärare. B menar att annars skulle det inte dröjt så länge innan diakonatet blivit en 
vigningstjänst. Både B och A tar upp aspekten kring vilket kvinnoideal de upplever finns idag 
och som funnits med genom historiens gång. B talar om ”Guds ödmjuka tjänarinna, näst intill 
nunna” och A menar att det finns ett kvinnoideal som har att göra med att kvinnan ”tiger och 
lider.”  
 
Utifrån C:s berättelse om sin väg till att bli diakon, ger hon en bild av sitt eget motstånd till 
yrket från början. Hon såg diakonissan som en ”gråhårig tant med bibeln i högsta hugg” vilket 
inte stämde in på hennes egen person. Även om C reviderat sin egen föreställning och blev 
diakon, menar hon ändå att bilden lever kvar. Hon tar också upp att det fortfarande finns 
präster som inte vill ha kvinnor bakom altaret, och att det är en bidragande orsak till att 
diakonin fortfarande är osynlig. Den egna självbilden av att vara kvinna och vilka uppgifter 
kvinnan har, ger D på ett diffust sätt, genom att berätta om det prästmöte där hon tar på sig 
uppgiften att koka kaffe, fastän det inte tillhör hennes uppgifter. Ett kvinnligt ansvarstagande 
för att allt ska fungera, även om prästmötet omfattade både kvinnor och män. 
 
Det kvinnoideal informanterna beskriver påverkar också synen på kvinnor som chefer. D 
menar att kvinnor inte är sämre chefer än män, men att samhället och kyrkan fortfarande 
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brottas med frågor kring manlighet och kvinnlighet. I detta sammanhang menar D att 
kvinnliga chefer måste prestera mycket mer än manliga, och att man lyssnar mer till en 
manlig chef än en kvinnlig chef.  
 

4.7 Gud	och	kyrkan	inte	ett	
 
Den gudsbild informanterna förmedlar går på något sätt stick i stäv med kyrkan som 
organisation. Även om två av informanterna har lite svårt att tala om sin gudsbild, går det 
ändå att skönja likheter med de övriga två. 
 
Gud är en god kraft som pushar och stödjer, både i kyrkans sammanhang men även utanför. 
Gud är något som man andas och lever med, en självklarhet i livet, något man inte kan vara 
utan. Gud är dock inte en gubbe på ett moln som viftar åt en eller en ängel bakom ett hörn 
utan en kraft som arbetar i det dolda, och som visar sig först senare. Gud är det 
barmhärtighetens tecken som ser den svage och den som är i utsatta situationer. Gud verkar 
genom människor i olika sammanhang, och arbetar mot det goda. A beskriver Gud som en 
god kraft, en kärlek som vill henne väl, att han älskar henne och ser henne som värdefull. A 
beskriver också att Gud finns med i det svåra och kämpar, men att han bara kan göra det 
genom människan, och ibland kan han bryta igenom med änglar. B beskriver Gud utifrån 
mormors och den gode faderns famn. C beskriver att hela hennes liv kretsar kring det att hon 
lever och andas i Gud. Men hon kan även uppleva svårigheter när det sker mycket och hon 
tvivlar ibland, då finns Gud med och pushar henne framåt. D upplever att Gud finns i det 
dolda och är något tryggt och fint att ha med sig. Men hon upplever inte att Gud är någon 
snäll farbror som viftar åt henne, utan är någon som både har kärlek och krav i sig. 
 
Gud manifesteras i denna världen genom Jesus som får vara en sinnebild för den goda kraften. 
A beskriver Jesus som en fyrkantig person med stort civilkurage som umgicks med dem som 
han inte fick umgås med och som var där han inte fick vara. Jesus vill se och hjälpa 
människan i alla lägen och han söker de får som kommit bort från hjorden. B beskriver att 
Jesus är den goda kraften som reagerar på orättvisan och när människor far illa. Jesus ilsknar 
till mot övermakten, fariséerna och den institutionaliserade religionen, oavsett om det handlar 
om Svenska kyrkan eller regeringen. D lyfter fram hur Jesus genom sina under, när han 
botade och när han mötte människor tydliggjorde det andra benet i evangeliet, nämligen 
diakonatet. När hon beskriver Jesus menar hon att han predikade ordet, men att han också 
gjorde ordet, han var både prästen och diakonen i ett. D beskriver också att kyrkans ämbete 
går på haltande ben så länge diakonin är osynlig inom Svenska kyrkan. 
 
Slutligen förmedlar informanterna en ytterligare aspekt av Gud, en ställföreträdande god 
förälder. Utifrån glimten in i informanternas barndom kan jag skönja att alla bär någon form 
av förlust i förhållande till en förälder. A:s erfarenheter av ondska och grymheter i den egna 
ursprungsfamiljen och i fosterfamiljen markerar förlust av båda föräldrarna som trygga 
punkter i livet. Liten och utsatt identifierar hon sig med den barfota Jesus och uppfattar 
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honom som en snäll person, som förstår hur hon har det. Människor både i Svenska kyrkan 
och i den frikyrka som fosterfamiljen tillhörde förmedlade en bild av Gud som något gott att 
vila i även om tron inte existerade i ursprungsfamiljen och även om fosterfamiljen begick 
övergrepp mot henne. När B beskriver Gud, beskriver hon honom som den gode fadern och 
mormodern, vilket indikerar på att B:s mor på något sätt varit frånvarande. B:s fokus på det 
mindre syskonet när hon berättar om familjens historia tyder också på att det mindre syskonet 
fått all uppmärksamhet, och B fått tillbringa tid hos mormodern. C indikerar att hennes mor 
varit en väldigt stark kvinna och att fadern inte utövat sin tro på grund av att hustrun 
förminskat detta, vilket ger bilden av en undfallande fader. D uttrycker klart och tydligt att 
hennes far dött då hon varit ett litet spädbarn, och att hon sökt tröst och hjälp genom bön vid 
faderns grav redan vid mycket unga år.  
 
Gud står utanför kyrkans hierarkiska struktur genom att vara en trygg och öppen famn, som 
samtidigt manar på och hjälper informanterna vidare i livet. När informanterna talar om Gud 
och kyrkan sker det ingen koppling mellan dem utan det är som om ett byte av spår äger rum i 
samtalet. Det är som om evangeliet glöms bort i informanternas dagliga arbete. I och med 
detta blir kyrkans arbete ett slags socialt arbete där spridningen av budskapet kommer i andra 
hand. Där det sker en koppling, är i frågan kring prästens och diakonens uppgift, där D 
formulerar att prästens uppgift är att tala evangeliet och diakonens uppgift är att göra 
evangeliet. Men detta har inget med någon hierarkisk stuktur att göra, utan uppgifterna är 
jämbördiga även om de är olika. Kyrkans organisation och dess ämbete har människan som 
arkitekt och den ritningen möts inte med bilden av Gud.  
 

5 ANALYS	

5.1 Inledning	
 

Jag ska nu analysera mitt material utifrån begreppen kultur, interaktion, roller, diskurs, norm 
och symboler innan jag går vidare till mina frågeställningar. Dessa begrepp har betydelse för 
människans som kulturell varelse som inordnar sig i ett system och hur hon med hjälp av 
symboler upprätthåller sin verklighet. 

 

5.2 Den	kulturella	människan	
 

Enligt Foucault är överföring av kunskap något centralt för kulturen, även om den i sig själv 
inte har någon lineär process. Foucault menar att denna process är kopplad till både medvetna 
och omedvetna krafter, som kan komma smygande, vara sporadiska eller allmänt utbredda, 
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och som bidrar till nationella och kulturella gränser.40 Berger och Luckmann menar att varje 
individ delar vardagslivets verklighet med andra människor, och hur vi upplever den andre 
eller de människor som finns runt omkring oss sker i en s.k. ”face to face situation”.41 Denna 
upplevelse av en annan individs subjektiva verklighet ingår i vardagens totala verklighet och 
är som sådan både kompakt och tvingande, dvs. människan skapar sin kulturella identitet 
genom social interaktion. Men detta samspel blir mer och mer anonymt ju längre bort från 
face to face situationen man kommer.42 Som exempel på detta kan man ta synen på präster i 
Svenska kyrkan. Präster som kollektiv ses oftast som både konservativa och snäva i sin 
fromhet, en bild som bär ett historiens vingslag i sig. Men den enskilde prästen som man 
möter ansikte mot ansikte kommer alltid att bryta sig ur den kollektiva upplevelsen även om 
han/hon ingår i den.43 Hur vi skapar mening i vår tillvaro runt omkring oss, menar Berger, 
sker genom symboler som förmedlas framför allt genom språket, och där är religionen en av 
de viktiga symboliska system som genom historien påverkat, inspirerat och gett människor 
mening i tillvaron.44  

Om vi nu ser hur informanterna uttryckt sig i fråga om religionens roll i deras verklighet, kan 
vi se likheter med denna face to face situation. Alla utom B uttrycker att det inte varit särskilt 
kristet i deras hemförhållanden. A och C uttrycker att de inte haft något kyrkligt alls hemifrån. 
B:s mormor såg till att hon kom till söndagsskolan och D:s mamma läste aftonbön. Även om 
D förmedlar att det inte var särskilt kristet hemma hos henne, har hon ändå i likhet med B 
tidigt erövrat ett symboliskt universum där kyrkans normsystem fått bilda meningsfulla ramar 
för henne. Fastän B inte nämner något om att hennes mormor genom ord förmedlat kristna 
värderingar, så var ändå deras relation både nära och omfattande, vilket i sig tyder på att B 
erhållit grunden för de normativa ramar som ingår i en religiös kontext. På liknande sätt kan 
man säga att D erhållit sina normativa ramar, för även om familjen inte såg sig som särskilt 
kristet, var ändå den kristna traditionen en viktig del av familjens liv. Trots att det inte funnits 
något kyrkligt alls hemma hos C, kan man ändå fundera över vilken betydelse faderns 
religiositet haft på dottern. Det verkar som om fadern trots sin undfallenhet i förhållande till 
hustrun ändå förmedlat en meningsbärande verklighet till C, om inte direkt men genom 
outtalade underströmmar som smygande landat hos dottern. När A berättar sin historia, verkar 
hennes face to face situation egentligen ske med altartavlan eftersom föräldrarna inte 
förmedlat någonting annat än skräck till henne. Men man kan ändå fundera över om det inte 
varit någon som mött den ensamma lilla flickan framför den stora altartavlan. A berättar att 
för henne fanns det över huvudtaget inga begrepp för Gud, vilket innebär att någon måste ha 
kommenterat bilden av Jesus för henne. Det tycks som att kontrasten mellan misären i 
hemmet och situationen i kyrkan, där man talar om en älskande Gud, driver in henne i 
kyrkans symboliska universum och dess normativa ramar. 

                                                            
40 Wuthnow R; Hunter Davison J; Bergesen A; Kurzweil E; 2010: s. 140. Cultural Analysis – The Work of Peter L 
Berger, Mary Douglas, Michel Foucault, and Jürgen Habermas. Volume 5. Routledge & Kegan Paul. London and 
New York 
41 Berger/ Luckmann; 1998: s. 41 
42 Ibid. s. 44 
43 Ibid. 
44 Wuthnow m.fl: 2010:. s. 37 
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Den primära socialisationen, dvs. barnets kontakt med föräldrarna, är alltid överordnad den 
sekundära socialisationen, enligt Berger och Luckmann,45 men så kan ändå den subjektiva 
verkligheten förvandlas i möte med en objektiv verklighet.46 Detta innebär att socialisationen 
egentligen aldrig slutförs utan är något som pågår livet igenom. Berger och Luckmann menar 
här att den subjektiva verklighet en individ erhållit ständigt kommer att möta motstånd och 
nya utmaningar, och likaså kommer samhället som objektiv verklighet att göra samma 
erfarenheter. Därför måste varje samhälle utveckla nya sätt att bevara sin verklighet och 
säkerställa att balansen mellan den objektiva och subjektiva verkligheten inte försvinner.47 
Foucault menar att det är diskursen som föregår och skapar subjekten, vilket betyder att 
omvärlden som en individ är en del av, är en sammansättning av olika diskurser, som 
individen alltid har att förhålla sig och relatera till.48  

Om man nu tänker på informanternas symboliska universum i deras religiösa kontext, kan 
man förstå det som att de befinner sig i en slags förbindelse mellan ett ursprung och ett mål, 
vilka aldrig är givna men ständigt verksamma.49 I denna förbindelselänk mellan ursprunget 
och målet finns hela tiden möjligheter att skapa gemensamma enhets- och 
förklaringsprinciper.50 Detta skulle innebära att det egentligen inte spelar någon roll för 
informanterna hur deras primära socialisation sett ut. Det symboliska universum som 
samhället gemensamt skapat kommer ständigt att pocka på och också successivt revidera det 
som erhållits bakåt i tiden. Enligt Foucault finns de ursprungliga normativa ytorna där de 
olika diskurserna påverkar den subjektiva verkligheten främst i familjen, den omgivande 
sociala gruppen, arbetsmiljön och det religiösa samfundet.51 Foucault lyfter även upp andra 
normativa instanser som påverkar den subjektiva verkligheten, nämligen de institutioner som 
gör vissa fenomen till objektiva sanningar, t.ex. sjukvården, religiösa myndigheter, 
rättsväsende m.m.52 Detta innebär att informanterna befinner sig i ett system av primära och 
sekundära relationer, vilka alla är diskursiva och som på olika sätt gett dem och ger dem 
ständigt ny kunskap om den verklighet de befinner sig i. Den erfarenhet informanterna fått av 
Gud som en god kraft, någon som pushar på och ser orättvisorna, någon som reagerar när 
andra far illa, och någon som är en självklar trygghet i tillvaron, möter en annan verklighet av 
kyrkan som en hierarkisk och konservativ organisation där de som är högst upp i hierarkin 
alltid skyddas.  

Enligt Berger och Luckmann är det språket som tvingar in individen i en objektiv verklighet. 
Det är språket som förmedlar vilka normer och mönster som är passande i olika situationer 
under livet. Individuella erfarenheter standardiseras genom språket till allmänna kategorier 
som kan vara meningsbärande för den enskilde individen likaväl som för hennes 

                                                            
45 Berger/Luckmann; 1998: s. 163. 
46 Ibid. s. 182. 
47 Ibid. s. 172. 
48 Alvesson; 2002: s. 71. 
49 Foucault M; 2002: s. 36. Vetandets arkeologi . Arkiv förlag. Lund. 
50 Ibid. s. 36. 
51 Ibid. s. 58. 
52 Ibid.s.63. 
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medmänniska.53 Ser man på informanternas situation som diakoner, bär de in individuella 
erfarenheter sprungna ur deras familjesituationer, skolning och arbetsliv till standardiserade 
erfarenheter av att vara diakoner i en hierarkiskt uppbyggd institution, nämligen Svenska 
kyrkan. A lyfter fram detta genom att berätta att hon på sin utbildningsanstalt blev uppmanad 
att hålla tyst och inte sticka ut, för det passar inte en diakon. Denna erfarenhet går på något 
sätt stick i stäv med hennes erfarenhet av Jesus som en obekväm person, som gjorde och sade 
saker som inte passade sig.  

Svenska kyrkan som en religiös institution bär inom sig dels ett abstrakt symboliskt 
universum, nämligen Gud som en realitet för många människor, och dels en konkret 
organisation som söker hålla samman och förmedla vidare sitt normsystem och sin 
värdegrund, såsom en objektiv verklighet. För detta krävs ett speciellt semantiskt fält som 
hjälper denna organisation att objektifiera, bevara och samla sina historiska erfarenheter.54 
Foucault menar att, för att en organisations roller, normsystem och symboler ska förbli intakta 
behövs det ett begreppssystem som dels har sin egen organisation och dels artikuleras efter 
problemens fortlevnad, traditionens kontinuitet eller genom mekanismer som ger inflytande.55 
Informanterna uttrycker att Svenska kyrkans ämbete är ett men med olika uppgifter, vilket i 
sig inte är ett problem för dem. När D beskriver prästens och diakonens uppgifter säger hon 
att, Jesus var en talare och görare, dvs. prästen bär ut evangeliet genom ordet och sakramenten 
medan diakonen gör evangeliet genom konkreta handlingar.   

Problemet blir när kyrkan som organisation formar en succession bestående av i första hand 
biskop och präst. Foucault menar att det inom en succession alltid finns olika former av 
retoriska scheman enligt vilka man kan kombinera olika former av utsagor.56 A uttrycker att 
biskopen och hennes kyrkoherde inte alltid förstår eller vet vad det är att vara diakon. Utifrån 
detta kan man utröna att det verkar som om dessa retoriska scheman formar ett semantiskt fält 
som ger en särskild samexistens för präster och biskop kollegialt, och som utesluter 
diakonerna ur denna succession, dvs. kyrkans ämbete. När Foucault talar om denna 
samexistens menar han att den innehåller ett närvarofält som på ett uttalat eller outtalat sätt 
bekräftar och legitimerar själva successionens auktoritet och historia. Foucault talar också om 
ett samtidighetsfält som för kyrkans del hämtar sin legitimitet utifrån t.ex. Bibeln eller 
hermeneutikens källor för att legitimera successionen. Sedan talar Foucault om det han kallar 
för minnesdomän, där vissa utsagor varken accepteras eller diskuteras längre.57 Här kan man 
fundera över vilken betydelse informanternas erfarenheter av att vara kvinnor har för ämbetet 
som succession. Informanterna förmedlar gemensamt att de bär på erfarenheten av att 
diakonatet som ämbete har sin fokus i omsorgen om sin nästa. Att ha omsorg om någon 
klassas som något kvinnligt, vilket upplevs som mindre värt än det som upplevs som manligt 
och därmed också akademiskt. Legitimitet för detta kan man finna i bibelns texter, där man 
kan hävda att apostlarna var män, vilket ger en legitimitet åt kvinnoprästmotståndet, eller ur 

                                                            
53 Ibid. s. 52f. 
54 Berger/Luckmann; 1998: s. 55 
55 Foucault; 2002: s. 74. Arkiv förlag. Lund. 
56 Ibid. s. 75 
57 Ibid. s. 77. 
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Paulus brev där man kan finna uppmaningar till kvinnor att tiga i sina församlingar. Det man 
glömt ibland är att Paulus faktiskt hade kvinnor med sig och som hade aktiva roller i arbetet 
att skapa församlingar i urkyrkan. Men man kan fundera över vilken betydelse detta haft för 
att det dröjt så länge som till 1990-talet innan diakonatet blev en vigningstjänst. Med detta 
verkar det som om diakonatet varit utsatt för olika former av procedurer för ingripanden som 
legitimerat ett utanförskap i successionen, genom t.ex. omskrivningar, transkriptioner, 
översättningar m.m.58 Här kan man lägga till föreställningarna om diakonen som ”den 
gråhåriga tanten med knut i nacken”, Guds ödmjuka tjänarinnor, näst intill nunnor”, ”kvinnor 
som lider och tiger” och som ”alltid ställer upp.” 

 

5.3 Gudsbildens	betydelse	för	formandet	av	föreställningen	om	makt	
 

Här skulle jag enkelt, utifrån informanternas sätt att berätta om Gud och sina upplevelser av 
kyrkan som en hierarki, säga att Gud och makt inte har något med varandra att göra. Men så 
enkelt är det ju inte när man börjar titta lite närmare på frågan. 

I Augsburgska bekännelsen talar Luther om Gud som evig, osynlig, odelbar, av omätlig makt, 
vishet och godhet, skaparen och uppehållaren av allting, både synligt och osynligt. Och när 
Luther talar om treenigheten i denna en och samme Gud, talar han om tre personer med 
samma väsen och samma makt.59 I bibeln visar Gud sin makt på olika sätt. I samband med 
Israels uttåg ur Egypten lovar han visa sin makt för Farao genom att krossa hans vagnar och 
vagnskämpar.60 I Psaltaren lovsjunger kung David Guds makt att hjälpa honom och utplåna 
hans fiender.61 I en annan Psaltarpsalm har kung David hört två ting om Gud, att han har 
makten och att han är trofast.62 I Matteusevangeliet hänvisar Jesus till Guds makt när han 
inför Stora rådet säger att, han kommer att sitta vid Maktens högra sida.63 

Om man med makt tänker på kraft, ger informanterna en bild av Gud som den ”goda kraften” 
som pushar framåt. Men D tilläger att Gud inte är någon snäll farbror på ett moln, utan någon 
som har både krav och kärlek i sig. Denna beskrivning ger en bild av att informanternas 
gudsbild är färgad av bibelns och av kyrkans skildringar av Gud. Guds makt och kärlek 
manifesteras i Jesu, och informanterna beskriver Jesus som både obekväm och fyrkantig, som 
alltid ser den som är i utsatta positioner. I och med denna beskrivning av Jesus tycks Gud ha 
vänt dem som är välbärgade ryggen. Men A menar att alla människor är syndare, men att 
Jesus ber för att Gud ska förlåta dem. A tror också att Gud finns i det svåra också och kämpar 
på olika sätt, men denna kamp kan han endast föra genom människan. 
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59 Svenska kyrkans bekännelseskrifter; 1985: s. 56. Augsburgska bekännelsen. 5:e upplagans 2:a tryckning. 
Samfundet Pro Fide et Christianismo och Verbum Förlag. Stockholm. 
60 Bibel 2000: 2Mos 14:18 
61 Ibid. Ps. 21 
62 Ibid. Ps. 62 
63 Ibid. Matt 26:64 



42 

 

I dopbefallningen säger Jesus till lärjungarna, när han sänder ut dem, att han fått all makt i 
himlen och på jorden, och han skickar lärjungarna med det mandatet till uppgiften att döpa 
och lära ut alla de bud han gett dem.64 I detta har människan per definition blivit Guds högra 
hand. Gud kommer inte själv med blixtar och dunder, såsom i GT, för att förinta sina fiender 
utan det gör han med människans hjälp, precis det A förmedlar, att Gud för kampen mot 
synden endast genom människan.  Berger och Luckmann menar att det symboliska universum 
som en människa är insatt i har en process där kunskap objektiveras, sedimenteras och 
ackumuleras, vilket innebär att ett symboliskt universum är en social produktion med sin egen 
historia.65 För att förstå kyrkans symboliska universum och vad det innebär bör man få 
kunskap om dess tillkomsthistoria. Detta skulle då betyda att, för att förstå hur kyrkan 
legitimerar den hierarkiska strukturen och människors individuella levnadsskildringar i 
organisationen, bör man kanske börja i själva skapelseberättelsen, där Gud gör och ger liv, 
men där Gud också ger människan mandat att vara hans medskapare och ger dem friheten att 
välja mellan det som är ont och gott.66 När A berättar om Gud som en god kraft, säger hon 
samtidigt att denna kraft finns både i kyrkans sammanhang och utanför, dvs. Gud finns 
överallt.  Samtidigt säger A att Gud arbetar genom människan, vilket skulle innebära att 
människan också finns både innanför och utanför kyrkans sammanhang.  

Här kan man säga att informanternas gudsbild pendlar i ett gränsland mellan makten och 
maktlösheten. Å ena sidan är Gud en kraft som för en kamp för det goda, och å andra sidan 
kan han ingenting göra utan människan, och människan som jordisk varelse bär på både onda 
och goda egenskaper, vilka gör Gud lika hjälplös som människan i vissa avseenden.  

Har då gudsbilden någon betydelse för informanternas föreställningar om makt? Man skulle 
kunna tro att Gud och kyrkans hierarkiska struktur är separata verkligheter för informanterna 
eftersom de inte talade om Gud och kyrkan i samma andetag. Men om nu ett symboliskt 
universum egentligen är en social konstruktion med en tillkomsthistoria, innebär detta att den 
gudsbild informanterna bär på är präglad av den maktstruktur kyrkan burit genom historien 
och dess skildringar av Gud. I den meningen har informanternas gudsbild betydelse för 
föreställningen om makt. Men eftersom Gud som en realitet i vardagslivets verklighet pendlar 
mellan sin egen goda kraft och människans fria vilja att välja mellan gott och ont, ser det ut 
som Gud i det avseendet är rätt maktlös. Utifrån detta kan man se att Gud har makt att 
påverka det som händer i tillvaron, samtidigt som han är beroende av människans goda vilja i 
olika avseenden, och i detta avseende skulle man kunna säga att gudsbilden har betydelse för 
föreställningar om makt.  

 

                                                            
64 Ibid. Matt 28:16ff 
65 Berger/Luckmann; 1998: s. 116. 
66 Bibel 2000: 1Mos 1ff 



43 

 

5.4 Hur	ser	föreställningen	om	makt	ut	hos	den	enskilde	individen	
 

I ”Övervakning och straff” tittar Foucault på rättsväsendet och på vilket sätt straffen 
förändrats sedan 1700-talet. Foucault visar på att det skett en förändring i hur straffen utmätts, 
från barbariska och offentliga avrättningar till dagens fängelsestraff med frihetsberövanden. 
Det har alltså skett en skiftning från att man inte längre riktar straffåtgärderna mot kroppen 
utan mot själen, vilket innebär att straffen verkar på djupet, påverkar hjärtat, tanken och 
viljan, enligt Foucault.67 Förändringen i hur straffen utmättes bottnar i kungens ”suveräna 
makt”, dvs. att det inte är ”hopen” som utövar rätten att straffa utan det är härskarens rättvisa 
som ska gälla.68 Men om vi stannar upp och tänker till lite grand kring vad som sägs om 
själen. Det Foucault säger är alltså att, själen finns i djupet av varje individ, dvs. i hjärtat, i 
tanken och i viljan, och när kriterierna för straffen började ändras från fakta om brottet, 
lagrummet och straffets form, menar Foucault, att man gick över till en uppsättning av 
värderande omdömen, diagnoser och liknande kring brottslingen som individ.69 Detta skulle 
kunna liknas vid det Berger och Luckmann säger kring individens ”sanna jag” och 
legitimeringen av den subjektiva identiteten.70 En människas identitet hänger samman med 
hennes symboliska universum som skapas genom en socialisationsprocess med de primära 
signifikanta andra, dvs. föräldrar, och med sekundära signifikanta andra, dvs. släkt, vänner 
och rådande samhällsinstitutioner. Genom denna process lär sig individen att spela sina 
sociala roller i möte med andra. Detta påverkar förstås en individs förståelse och syn på olika 
fenomen runt omkring henne, såsom t.ex. makt. När Foucault resonerar kring själen, menar 
han, att den inte på något vis är en substans utan ett element där maktens konsekvenser och 
vetandets referenser formuleras i förhållande till varandra. Man skulle kunna säga att det 
handlar om processer där makten tillåter ett visst mått av kunskap och där kunskapen 
förlänger och förstärker maktens verkningar.71 Berger och Luckmann menar att, de 
föreställningar om tillvaron en enskild individ har beror på till stor del hur dennes symboliska 
universum ser ut och vilken kunskap som denne erhållit om den plausibilitetsstruktur han/hon 
befinner sig i.72  

Om vi nu ser på informanternas föreställning om makt, är det A som tydligast uppger att 
kyrkan är en hierarkisk struktur med en härskarkultur som är destruktiv. A är också den som 
tydligast kämpar och gör motstånd i sitt sammanhang. Utifrån den socialisationsprocess A 
genomgått med primära och sekundära signifikanta andra, kan man se att hon erhållit kunskap 
om makt som något destruktivt och förtryckande, och denna kunskap återskapas hela tiden 
genom det motstånd A ger uttryck för. A menar att den som har makt har också 
bestämmanderätt och den som inte har det ska underordna sig och lyda, annars ”ryker man”, 
enligt henne. Här kan man se att erfarenheterna från föräldrahemmets misär och 
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fosterhemmets förhållningssätt gett en prägel av utanförskap som också förstärks av den 
hierarkiska struktur hon är insatt i. Det verkar som om A på något vis är fjättrad vid de 
erfarenheter hon erhållit om livets verklighet och möjligheten att påverka sin situation. Det 
verkar som oläkta sår i själens djup håller A fast i ett ständigt motstånd i förhållande till dem 
som har makt att påverka hennes situation. 

De övriga informanterna tycks ha ett lättare förhållande till makten, även om de också bär på 
vissa förluster. Även om D förlorat sin far, uttrycker hon ändå att den identitet och de roller 
hon erhållit ur sin egen socialisationsprocess står stark i förhållande till kyrkan som hierarki. 
Det verkar som om D bär på någon sorts grundtrygghet som gör att hon kan stå vid sidan om 
och se hur andra för en kamp kring möjligheter att påverka i organisationen. D uttrycker att 
hon tidigt tog sig till faderns grav, där hon kände både trygghet och hjälp, och även om D inte 
säger så mycket om sin mor, verkar det ändå som att hon fått en bild av en stark kvinna som 
löst sin situation som ensam mor. När D berättar om sin diakonutbildning, säger hon att, man 
måste vara klar med sig själv innan man kan hjälpa andra. I detta kan man se att D, trots sin 
förlust av fadern, bär på en kunskap om att det går att påverka sin situation, att den själ som 
bär på såren faktiskt kan befrias, göra förändringar och påverka tillvaron. 

B är den som tydligast säger att hon tagit plats som en informell ledare, vilket tyder på att hon 
heller inte tycks ha några större problem med begreppet makt. När B ger sin bild av Gud 
hänvisar hon till den gode fadern och till mormodern. B ger därmed en bild av en 
socialisationsprocess präglad av en seende och tillåtande fader, och en lekfull och 
möjliggörande mormor, vilket gett henne tryggheten att ta för sig. De erfarenheter hon bär 
från ungdomstiden i frikyrkans kontext, där hon haft möjlighet att starta en lokal organisation, 
har säkert också bidragit till att B fått en kunskap om att det finns möjligheter att påverka och 
ta för sig. Denna kunskapsbank gör att, trots att även B är medveten om den hierarkisak 
struktur som kyrkan präglas av, följer hon dess skeenden samtidigt som hon tar och får 
möjlighet att påverka situationen i sin tillvaro.  

Den självbild C bär på kommer i konflikt med den bild av diakonen som hennes kyrkoherde 
bär på, när han vid ett tillfälle meddelar henne att nu ska hon upphöjas till samma nivå som 
prästerna. C uttrycker att hon blir helt förvånad över denna händelse. C:s socialisationsprocess 
verkar ha kantats av en dominerande moder och en mer undfallande fader, vilket tycks ha 
bidragit till att även hon inte ser sig själv som maktlös på något vis, utan har möjlighet att 
påverka den tillvaro hon befinner sig i. Eftersom socialisationsprocessen är något fortgående, 
har även biskopens uppmuntran gjort att hon utvecklat sig själv och gått vidare i sina 
yrkesval. Men fastän C tagit för sig, verkar hon ändå lite försiktig och fundersam över sina 
möjligheter att påverka den situation hon befinner sig i, när hon förlorat sin kollega, och när 
hon ser vilka förändringar som är på gång i hennes egen organisation. Och då kan man 
fundera över vilken påverkan kontrasten mellan en dominerande och undfallande förälder kan 
ha för synen på sina egna möjligheter att påverka sin situation. Det verkar som att C står i 
något slags mellanläge, där hon ser möjligheterna till att påverka samtidigt som andas hon ut 
någon sorts maktlöshet och frustration över hur länge hon ska stå ut i sin organisation. 
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Sammanfattningsvis kan man säga att informanterna syn på makt ser lite olika ut, A för en 
ständig kamp mot maktlösheten, D och B tar mera för sig och kan påverka medan C står i ett 
mellanläge. Utifrån Foucaults tankar kring straff och det sätt samhället utvecklat sina 
straffrättsliga strukturer, verkar det som om människans själ har en central plats i detta. När 
själen som är en djupare dimension av människans sanna väsen, dvs. som Berger och 
Luckmann uttrycker det, hennes sanna jag, eller när själens kropp utsätts för bestraffningar, 
oavsett om det handlar 1700-talets offentliga avrättningar eller det lilla barnets erfarenheter av 
övergrepp, påverkar det synen på den egna förmågan att påverka och hantera den tillvaro man 
befinner sig i. I den meningen påverkar hela socialisationsprocessen hur individen tänker 
kring sina möjligheter att påverka sin tillvaro.  

 

5.5 Ämbetssynens	betydelse	för	hur	konsekvenser	av	föreställningar	
om	makt	levs	ut	på	arbetsplatsen	

 

Synen på ämbetet är lika komplicerad som synen på makt, det finns ingen lineär process som 
kan ge en definitiv föreställning för tid och evighet. Visst har Svenska kyrkan formulerat ett 
dokument för kyrkans ämbete, som är tydligt i sina formuleringar. Tittar man på 
informanternas definition av kyrkans ämbete finns det en samsyn med kyrkans organisation, 
nämligen ett treledat ämbete med olika ansvarsområden, men med en uppgift som leder mot 
samma mål: Guds ära, församlingens uppbyggande som en levande och organisk gemenskap i 
Kristus.73 Själva definitionen av ämbetet, dess ansvarsfördelning och den gemensamma 
uppgiften upplevs inte av informanterna i sig som något problem. I den meningen skulle det 
därmed inte heller uppstå några oegentligheter mellan de olika delarna av ämbetet på grund av 
samsynen. Men som vi redan märkt är tillvaron inte alldeles självklar i något avseende, vilket 
vi ska titta lite närmare på nu. 

Den intellektuellt erhållna kunskapen om kyrkans ämbete och kyrkan som organisation har 
informanterna erhållit i en senare fas i sin socialisationsprocess, som jag uppfattar det i 
utbildningsfasen till själva yrket. Även om den intellektuella kunskapen om kyrkans kulturella 
kontext, dvs. kunskapen om dess tro, liv och lära verkar solid i den objektiva verkligheten, 
blir det ändå sprickor i ämbetssynen när den enskilde ämbetsbäraren lever ut sin profession 
och sina disparata föreställningar om den. Det verkar inte spela någon roll att Svenska kyrkan 
formulerat en gemensam ämbetssyn, den verkar ändå inte vara fullt ut samstämmig med den 
enskilde individens, eftersom var och en redan införlivat olika föreställningar om den. Och, 
det är detta som verkar ge konsekvenser på de enskilda arbetsplatserna. 

Sune Sunesson säger i sitt förord till ”Övervakning och straff” att Foucaults bok handlar om 
mycket mer än fängelser, disciplin och straff, den handlar om att ”styra och kontrollera över 
den ”själ”, som är resultatet av kontroll och fostran, en lydsjäl som disciplinen kan installera i 
                                                            
73 BISKOP, PRÄST OCH DIAKON I SVENSKA KYRKAN – Ett biskopsbrev om kyrkans ämbete; 1990: s. 15. Svenska 
kyrkans information. Stockholm 
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de människor den underordnar sig.”74 De föreställningar och upplevelsen av hur verkligheten 
ser ut växer fram hos varje individ i s.k. mikrosammanhang, i den primära socialisationen 
handlar det om kärnfamiljen, men så växer sammanhangen till skolor och arbetsplatser av 
olika slag, och varje sammanhang är en plats för relationer av olika slag. Ingen av 
informanterna uttrycker att de erhållit någon särskild bild av vad en diakon är i sin hemmiljö. 
Men någonstans har de fått en bild av sitt eget ämbete, som de kan mäta i förhållande till 
prästämbetet. Detta mikrosammanhang kan vara antingen frikyrkan eller Svenska kyrkan eller 
någon annan institution, men oavsett vilket av sammanhangen informanterna erhållit sina 
föreställningar ifrån, finns det ingen samklang mellan formuleringen av diakonatet som en del 
av ämbetet och diakonen som ämbetsbärare. Vad detta beror på har med flera faktorer att 
göra, som dels kan härledas från informanternas socialisationsfaser och deras symboliska 
universum och dels från mötet med institutionernas värld, dvs. familjen, skolan, kyrkan, 
arbetsplatsen osv. 

En aspekt har med utbildningen att göra, där A uttrycker att det fortfarande finns en kvarleva 
om att ”läsa teologi är finare än att vara förskollärare.” B uttrycker att ”det inte formulerats en 
ordentlig utbildning i förhållande till prästernas.” D resonerar att diakonutbildningen är 
kortare än prästutbildningen, trots att varje diakon har en lång yrkesutbildning i botten. C 
lyfter fram att diakontjänsterna spetsinriktas mot barn och ungdomar, äldre och missbrukare, 
vilket gör att det inte finns någon enhetlighet i diakonernas utbildning såsom det gör med 
prästernas teologiska fackutbildning vid universiteten. Bredden av fackutbildningarna bland 
diakoner verkar också ge en inre osäkerhet om själva uppdraget, där frågan handlar om ifall 
kyrkan ska vara en ”socialbyrå” eller inte. Det tycks som att statusen på ämbetet härleds från 
utbildningen, oavsett det handlar om prästen eller diakonen, men eftersom skillnaden är så 
stor upplevs diakonatet som något underordnat prästerskapet, vilket också påverkar det som 
sker på arbetsplatsen. 

En annan faktor har med patriarkatets vingslag att göra, dvs. synen på kvinnor i ämbetet. 
Informanterna lyfter fram att det finns en bild av diakonissan som en ”gråhårig tant”, ”näst 
intill nunna”, ”ödmjuk tjänarinna”, ”lydig och tyst” och alltid ”beredd att ställa upp”. Här 
handlar det om schablonbilder som överlevt de gamla diakonissanstalternas strama 
kvinnoideal, men också kyrkans syn på kvinnor i ämbetet. Om nu föreställningar om 
verkligheten växer fram i olika mikrosammanhang, kan man fundera över i vilken 
utsträckning ett makrosammanhang påverkar synen på olika saker hos den enskilde individen. 
När Foucault i ”Sexualitetens historia” undersöker relationerna mellan makten och talet om 
könet, finner han ett mönster som präglas av ett kristet tänkande kring bekännelse, och där 
könet och sexualiteten blivit det främsta objektet för övervakning. För Foucault handlar det 
inte så mycket om hur fritt man får utöva sin sexualitet utan mer om vilka restriktioner 
samhället ger uttryck för i sin ambition att skydda fortplantningen av arbetskraften och 
familjens form.75 Foucault menar att det varken finns lagar eller förbud som hänger samman 
med en individs sexualitet och vissa bestämda maktprocedurer, utan istället har det skapats 

                                                            
74 Foucault; 2003: s. ii 
75 Foucault M; 2002: s. 68. Sexualitetens historia Band 1 ‐ Viljan att veta. Bokförlaget Daidalos. Göteborg. 
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nedsättande beteckningar för denna kontroll.76 Även om kvinnor fått tillträde till prästämbetet, 
verkar ändå ett nedsättande kvinnoideal leva kvar, både bland präster och bland diakoner, 
vilket utifrån informanternas berättelse tycks påverka samspelet mellan ämbetsbärarna på 
arbetsplatsen, oavsett de är kvinnor eller män. 

En tredje aspekt som kan påverka förhållandena på arbetsplatsen har att göra med roller och 
språk. Foucault menar att det finns ”en hel hierarki av relationer från den primära 
differentieringen mellan objekten till bildningen av de diskursiva strategierna.”77 Det verkar 
som att förväntningarna på den enskilde diakonen har liknande karaktär hos alla 
informanterna. A uttrycker det som att det förväntades redan under utbildningen att hon som 
färdig diakon skulle vara foglig och inte sticka ut. B skildrar att prästerna bär på en viss 
osäkerhet kring vilken funktion diakonerna egentligen har i församlingen, och att det de gör 
inte verkar vara så komplicerat och svårt. C upplever att det finns en nivåskillnad mellan 
chefen och den anställde, per definition kyrkoherden och alla andra, och beroende på 
personlighet hos chefen påverkar det viljan att plana ut eller inte. Samspelet mellan de olika 
yrkesrollerna verkar alltså vara beroende av skillnaderna i hur man uppfattar varandras roller i 
församlingen och det sätt man samtalar om dem inom de olika nivåerna i organisationen, dvs. 
på nationell, stifts och församlingsnivå. Det ser också ut som att föreställningar och 
förväntningar inte ligger i fas med den offentliga formuleringen av vad det treledade ämbetet 
innefattar. Här verkar det också som att diakonatet och prästerskapet inte talar samma språk, 
prästens språk finns innanför akademin medan diakonatets tycks ligga utanför den. 
Konsekvensen av detta blir att det inte går att formulera gemensamma strategier för ämbetets 
operativa genomförande, trots biskopsbrevets offentliga definiering av det treledade ämbetet. 
Detta tyder på att biskopsbrevets välformulerade utsaga om ämbetets ansvarsområden saknar 
den innebörd som skulle kunna göra diakonens uppgift fullt ut integrerad med prästens 
uppgift på det operativa planet.78 

 

5.6 Vilka	faktorer	kan	bidra	till	en	bättre	förståelse	för	arbetsmiljön	
hos	kyrkans	ämbetsbärare?	

 

Jag kan inte låta bli att falla tillbaka på det Foucault skriver i ”Övervakning och straff”, att 
”själen är kroppens fängelse.”79 Det Foucault menar är att människan bebos av en själ som 
gör att hon finns till i den här tillvaron, samtidigt som den är en del av det maktspel som sker i 
förhållande till hennes kropp. Själen är därmed både ett resultat och verktyg för möjligheten 
att påverka samhällsutvecklingens uppbyggnad. Om själen är både resultatet och verktyget för 
de institutioner samhället bygger upp, innebär det att människan hela tiden motarbetar sig 
själv och sin tillvaro i alla sammanhang hon befinner sig i. Det är nästan så att ett bibelord är 
                                                            
76 Ibid. 
77 Foucault; 2002: s. 93. Arkiv förlag. Lund. 
78 Ibid. s. 113. 
79 Foucault; 2003: s. 34. 
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på plats här från brevet till romarna där Paulus skriver: ”Det goda som jag vill, det gör jag 
inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag.”80 Det verkar som om människan oavsett 
vilken organisation eller institution hon befinner sig i alltid gör motstånd, hon kommer inte 
ifrån det.  

Även om det verkar finnas en samstämmighet om det treledade ämbetet, verkar det ändå 
finnas individuella skillnader i hur det ska genomföras. Detta kan tyda på att det finns 
kommunikationsproblem inom den enskilda församlingen, och en avsaknad av gemensamma 
mål och tydliga strategier för hur man genomför dessa mål. När A beskriver Svenska kyrkans 
hierarkiska organisation, menar hon att den är en rest från Katolska kyrkan, där den osynliga 
makten lever sitt eget liv och påverkar organisationen på alla nivåer. C uttrycker att det är 
svårt att få gehör högre upp i organisationen när det blir problem, och A menar att konflikter 
löser man inom familjen. B upplever en osäkerhet i organisationen, som hon kan härleda till 
skilsmässan mellan Svenska kyrkan och staten. Både B och D upplever att det finns en 
medveten strategi att låta otydlighet råda i förhållande till arbetsuppgifter och befattningar, 
eftersom ledningen då kan vara säker på att kunna placera in en anställd där det behövs utan 
protester. Att det finns otydligheter och okunskap i de demokratiska vägarna verkar också 
påverka arbetsmiljön och arbetsförhållanden, oavsett om man är ämbetsbärare eller inte.  

Svenska kyrkan bärs upp av de individer som tillhör henne, dvs. gudsfolket med dess alla 
goda sidor och mindre goda sidor. Jag tänker också på det D säger i fråga om diakonernas 
utbildning och de förändringar som är på väg i fråga om att höja utbildningens och 
diakonatets status via forskningens och vetenskapens väg. D menar här att det vore bra om 
utbildningen fortsätter att vara inriktad på det egna jaget, för när man känner sig själv, då kan 
man också hjälpa andra. Detta kanske är en faktor som borde gälla både diakon- och 
prästutbildningen, eftersom båda delarna i ämbetet är inriktade dels på människors själar och 
dels på själva kyrkan som organisation. Här tänker jag att, om själen är både verktyg och 
resultat i sina strävanden efter struktur och positioner, och till möjligheter att påverka den 
egna situationen, då behövs det väldigt god självkännedom inom alla nivåer i organisationen. 

 

6 DISKUSSION	

6.1 Svårigheter	
 

Jag har alltså intervjuat fyra diakoner för att försöka få en förståelse för de fenomen som gör 
att Svenska kyrkan många gånger upplevs som en svår arbetsplats. Mitt syfte har varit att 
belysa betydelsen av hur makt konstrueras i förhållande till den ämbetsstruktur Svenska 
kyrkan har, och att se vilka konsekvenser detta får för arbetsmiljön. Precis som 
kunskapsöverföring inte är en lineär process, har inte heller denna uppsats följt någon rak väg. 

                                                            
80 Bibel 2000: Rom 7:19 
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Vid ett flertal tillfällen har jag funderat över om jag överhuvudtaget kan få svar på mina 
frågor via det material jag samlat in. Innan jag startade mina intervjuer, hade jag arbetat fram 
flera sidor med färdigformulerade frågor, vilka jag sedan lade ifrån mig och istället gick in 
med ett helt öppet intervjumaterial. Jag lät alltså informanternas berättelse flöda fram och 
tillbaka, vilket blev ett rätt omfångsrikt underlag. Min tanke med detta var att få en berättelse 
där jag själv inte påverkar svaren, utan informanten får resonera fritt ur sina egna källor. Men 
eftersom materialet var så omfångsrikt och i viss mån också rätt spretigt, var det inte alldeles 
enkelt att hålla ihop det och få någon struktur. Kanske det hade varit enklare med 
semistrukturerade frågor än helt öppna, fastän risken för min påverkan och styrning gjort det 
svårare att analysera. 

En annan sak som säkert gjorde att mitt intervjumaterial blev svårhanterligt, har att göra med 
att tiden mellan första och sista intervjun var lång, nästan fyra veckor. Eftersom jag hade 
öppna frågor och endast några handskrivna rubriker, glömde jag att sticka in med frågor som 
kunde ha gett samma struktur till underlagen från första till sista intervjun. Nu kan jag se att 
materialet krympte, dvs. berättelserna blev smalare och smalare för varje informant. Tittar 
t.ex. på bakgrundsberättelserna, är A:s berättelse mer detaljrikt än de övrigas, vilket självklart 
gjort att det varit svårt att analysera materialet. Men med det resultat jag fick fram, kan man 
fundera över om det inte var så att behovet av att berätta kanske inte var lika stor hos de 
övriga informanterna som hos A. 

Ytterligare en faktor som säkert påverkat varför intervjumaterialet blev smalare och smalare 
mot slutet handlar om att jag tänkt hålla mig till endast ett stift. Men jag fick inte napp, så jag 
sökte mig utanför det stift jag ursprungligen tänkt mig, vilket var en av anledningarna till 
tidsskillnaden mellan mina intervjuer. Att jag ändrade fokus från ett stift till två förändrade 
förstås förutsättningarna jag hade från början, vilket jag dock inte ser som ett problem i sig, 
men det blev en slagsida i mitt material med tre informanter från ett stift och en informant 
från ett annat.  

En sista omständighet som haft betydelse, är min egen position, den att jag är präst och 
arbetsledare. I vissa fall kunde jag uppleva att informanterna var lite avvaktande i våra samtal, 
och att de höll tillbaka en del av den information de faktiskt hade. Även om jag garanterade 
anonymitet, så tror jag att min position som ledande präst faktiskt gjorde sitt till att en del av 
informanterna sökte glida förbi mina frågor. Men jag upplever ändå att ur det underförstådda 
har det också kommit upp en del antaganden som jag gjort, men huruvida de stämmer med 
informanternas realitet är förstås en annan sak. 

 

6.2 Vilka	är	lärdomarna	och	hur	gå	vidare?	
 

Ser vi på människan som kulturell varelse, är det ett invecklat system vi har att göra med. När 
nu människan blir ett socialt väsen, en samhällsmedborgare, i interaktion med andra, där hon i 
första hand bär med sig sitt ursprung i förhållande till samhället i övrigt, är det kanske inte så 
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förvånande att det sker kollisioner i olika omfattningar mellan de människor som finns inne i 
systemet. En människas symboliska universum handlar ju om den verklighet och sanning hon 
upplever sig leva i, och också den identitet som individ upplever att hon har i sitt 
sammanhang. Svenska kyrkan bär också med sig ett symboliskt universum, en sanning och en 
identitet som skapats under flera hundra år genom traditioner och fastställda dokument. Alla 
informanter förmedlar på sitt sätt att Svenska kyrkan sitter fast i gamla patriarkala och 
hierarkiska mönster, dvs. att kyrkan som organisation inte riktigt hänger med i 
samhällsförändringarna i övrigt. Men då kan man förstås fundera över vilka mönster å sin sida 
samhället i sig och Svenska kyrkan framför allt försöker hålla fast vid, dvs. vilka traditioner 
och sanningar man vill bevara. Om man tänker att varje institution bär sitt eget 
begreppssystem, som också innehåller sin egen succession med sina semantiska fält och olika 
formler för samexistens, dvs. vad är kvinnligt och vad är manligt, vad är bra utbildning och 
vad är sämre, vilket språk är acceptabelt och vilket inte, vad är status och vad är inte osv. I 
detta avseende har jag undersökt hur en del av det treledade ämbetet upplever Svenska kyrkan 
som organisation och de erfarenheterna av hierarkier de bär med sig, nämligen diakonatet. Det 
som skulle var intressant att titta vidare på är det andra benet av ämbetet, nämligen prästens 
erfarenheter och upplevelser, och i förlängningen också biskoparna, även om de också ingår i 
prästerskapet. Sedan kan man också fundera över hur det ser ut för det allmänna prästerskapet 
i förhållande till det särskilda. De anställda inom Svenska kyrkan som inte innehar en 
vigningstjänst, skulle man kunna placera in i det allmänna prästerskapet, och utifrån detta 
skulle det vara intressant att vidga perspektivet till alla volontärer och alla förtroendevalda.  

Foucault menar att makt är något som i princip är allestädes närvarande, att det egentligen inte 
handlar om att någon styr och bestämmer över någon annan, utan att människan är på något 
sätt utrustad att alltid stå i motstånd till andra. Det kan vara något att bära med sig när vi 
formulerar våra begreppssystem, oavsett det är i den lilla institutionen eller den stora. När 
man talar om kyrkan tornar det fram en bild av en stor och enhetlig organisation, oftast en 
byggnad. Men jag tror att det är viktigt att ta i beaktande att denna organisation faktiskt bärs 
upp av de människor som är en del av den, kyrkan är inte döda stenar, utan levande varelser 
som var och en på sitt sätt bär in sitt symboliska universum där. Den kyrka som ska tala ut 
och leva ut evangeliet om Jesus Kristus, är full av själar som ständigt gör motstånd. Det blir 
en gigantisk uppgift att hantera. Om Svenska kyrkan äger en själ, vilket jag antar att den gör 
eftersom den bärs upp av alla dess medlemmar, så är den själen rejält splittrad. Här skulle det 
vara intressant att fundera kring biskoparnas uppgift och tankar kring makt och hierarki. 
Eftersom det ligger ett särskilt ansvar hos biskopen att värna kyrkans lära och enhet, kan man 
fundera över huruvida biskoparna är rustade för denna gigantiska uppgift. Det skulle vara 
intressant att undersöka just biskoparnas situation i denna fråga. 

Det jag funnit i mitt material som också kan vara intressant att fundera vidare på, handlar om 
hermeneutikens och bibelexegetikens roll, dvs. hur vi får vår gudsbild objektiverad, 
sedimenterad och ackumulerad in i vårt symboliska universum. Här tänker jag att den 
gudsbild den enskilde individen får är något utifrån givet, dvs. i första hand något som kyrkan 
som organisation levererar ut utifrån sin kallelse att vara evangeliets budbärare. Informanterna 
ger en tudelad bild av Gud, dels att han är en kraft som finns överallt och dels att han genom 
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sitt beroende av människan också är maktlös. Det som mina resultat och min analys 
egentligen för fram är, att kyrkan och Gud på något sätt är disparata enheter, Gud lever och 
verkar någon annanstans än i kyrkans sammanhang. Om tanken är att kyrkans tro, liv och lära 
ska vara ett, så blir diskrepansen mellan kyrkan, dvs. gudsfolket, och den Gud som förmedlas 
av henne ett problem, inte bara för diakonatet som underordnad grupp utan också för 
prästerskapet som överordnad del i det gemensamma ämbetet. Kyrkan har genom tolkningen 
av bibeltexten, genom traditionen fastslagit och samlat en bild av Gud, som hon sedan genom 
interaktion överfört till den enskilde individen såsom en objektiv verklighet. Avståndet mellan 
Gud och gudsfolket kanske inte har så mycket med det personliga planet att göra, utan 
problemet uppstår tydligen när sammanhanget vidgas. Detta tror jag har betydelse för de 
konsekvenser som uppstår kring synen på ämbetet och den arbetsmiljö diakonerna befinner 
sig i. Här tror jag att Svenska kyrkan som organisation och som arbetsgivare behöver fundera 
kring hur tolkningen av Skriftens ord landar i den konkreta verkligheten. Om Bibeln nu har 
tolkats och i traditionen fastslagits och sammanställts av män i huvudsak, måste 
genusperspektivet få en tydligare plats i de grundläggande dokument som fastställer kyrkans 
ordning, dvs. kyrkoordning, församlingsinstruktioner o.d.  

Detta visar att diakonernas arbetsmiljö i församlingens mitt är präglad av hur kyrkan 
objektiverat, sedimenterat och ackumulerat sitt symboliska universum på olika nivåer genom 
de olika diskurserna. Det jag fått fram i mitt material är, att konsekvenserna av otydligheter i 
hur man ser på ämbetet ger också otydligheter ut i det konkreta arbetet. Informanterna talar 
t.ex. om förväntningarna på diakonerna, att det finns ett visst kvinnoideal som styr, att de ska 
vara ödmjuka, tysta och inte bråka, att de alltid ska ställa upp och hjälpa till. De lyfter också 
upp sina erfarenheter av att inte bli hörda eller tagna på allvar, när de vill föra fram problem 
som uppstått till kyrkoherden eller kyrkorådet. Kollegialiteten mellan prästerna och deras 
biskopar är en annan aspekt där informanterna menar att de blir uteslutna ur ämbetets ramar. 
Ett annat problem som också kommer fram är att det arbete diakonerna gör, och som ligger 
inom den karitativa delen, dvs. omsorgen om andra, inte riktigt räknas lika högt som det 
predikade ordet. Här kan jag se att det ser ut som om det finns en slags strategi, sen om den är 
omedveten eller medveten är en annan sak, från presbyteriatets sida. Detta tror jag är något 
som behöver synliggöras, för om det inte görs, då är risken stor att diakonerna, dvs. det andra 
benet i ämbetet, aldrig blir det evangeliets budbärare som det var tänkt, utan diakonämbetet 
blir istället enbart en bekräftelse på den egna tron hos diakonerna. En av informanterna 
nämnde att det finns en osynlig makt, och den makten verkar hålla grepp om dels gamla 
privilegier som prästerskapet innehaft och dels undertrycka de resurser som diakonatet med 
full kraft skulle kunna bära med sig in i ämbetet och in i uppgiften att bära ut och undervisa 
evangeliets budskap. Visst är det bra att Svenska kyrkan börjat titta på hur ett konstruktivt 
ledarskap kan utvecklas, men hon måste våga titta på sin egen fångenskap i gamla mönster, 
annars kommer hon ändå att fortsätta en ojämn kamp innanför kallelsens ramar. 

Man kan fundera över hur det ser ut med den övergripande enheten inom Svenska kyrkan. Det 
jag sett utifrån min undersökning är t.ex. att det finns tre diakoner som arbetar i samma stift, 
men vars arbetsförhållanden ser helt olika ut. Jag tolkar detta som att det inte finns någon 
samstämmighet mellan församlingarna utan var och en arbetar på sitt sätt. Detta ger mig en 
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bekräftelse på att Svenska kyrkan som organisation inte har genomfört ett gemensamt 
arbetssätt där man strävar mot samma mål som också ska vara känt av alla dem som arbetar 
för henne. Detta betyder inte att församlingarnas lokala skillnader ska raderas ut. En sak jag 
noterar är det som en av informanterna tog upp om separationen mellan Svenska staten och 
kyrkan. Här tror jag finns en viktig punkt att fundera över, nämligen biskoparnas roll i deras 
uppgift kring enheten av kyrkan. Det biskopsbrev som diskuterar det treledade ämbetet är från 
1990, dvs. från statskyrkans tid. Enligt min mening är det hög tid att biskopsmötet inleder en 
revidering av detta dokument. 

 

7 SLUTSATSER	
 

Kunskap är något centralt för kulturen och som överförs genom s.k. ”face to face” situationer 
till den enskilde individen. Genom en socialisationsprocess via primära och sekundära 
signifikanta andra införlivas människan som samhällsmedborgare i sin specifika kontext. Det 
symboliska universum, dvs. det sammanhang en individ upplever som en meningsbärande 
verklighet bildas genom interaktionen mellan barnet och föräldrarna samt mellan barnet och 
övriga samhällsinstitutioner som alla genom olika diskurser införlivar det normsystem och 
roller som förväntas av var och en i systemet. Svenska kyrkan som religiös institution lever 
med dels ett abstrakt symboliskt universum som består av Gud som en realitet för många 
människor, och dels en konkret organisation som försöker hålla samman och föra ut sitt 
normsystem och sin värdegrund, såsom en objektiv verklighet. Här finns en grogrund för 
olika former av konflikter då den enskilde individens bakomliggande erfarenheter möter 
institutionens normsystem och förväntningar. 

Föreställningar om Gud är alltid beroende av den institutionaliserade föreställningen som 
sammanfattas i bl.a. kyrkans tro, liv och lära såsom de överförs via kyrkans tradition och 
godkända dokument. Föreställningen av Gud finns i ett gränsland mellan styrka och 
maktlöshet i den meningen att människan alltid är inblandad i skapelseverket, vilket påverkar 
synen på föreställningar om makt. 

En människas identitet är sammankopplad med hennes symboliska universum, som påverkas 
av de relationer och den diskurs hon är insatt i. På samma sätt påverkas synen på makt hos 
den enskilde individen genom de kunskapsöverföringar som sker inom dels den primära 
socialisationen och dels den sekundära socialisationen där möjligheterna till påverkan kan 
förlängas eller förstärkas vid den kunskap som erhålls. Synen på makt kan se olika ut 
beroende på vilka erfarenheter den enskilde individen bär med sig från den primära 
socialisationen. Vilka möjligheter att styra över sitt liv man upplever sig ha tycks vara 
beroende av vilka erfarenheter av maktlöshet man bär med sig, vilket också påverkar i vilken 
stor utsträckning man gör motstånd senare i livet. 
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I vilken utsträckning som Svenska kyrkans formulering av det treledade ämbetet 
synkroniserar med den enskilde ämbetsbäraren avgörs av flera faktorer. Det kan handla om 
befästa föreställningar som erhållits tidigt i livet, vilka också kan vara schabloniserade 
föreställningar om kvinnor utifrån nedsättande kvinnoideal. En annan aspekt pekar på att 
utbildningarna mellan de olika ämbetena inte har samma teologiska bas och längd. 
Värderingen av fackutbildningarna påverkas av hur man värderar akademisk utbildning i 
förhållande till yrkesutbildning inom omsorg, som också genomsyrar den syn man har på 
ämbetet. De roller och förväntningar man har på de olika ämbetsbärarna verkar vara styrda av 
vilken syn den enskilde ämbetsbäraren har i förhållande till kön och makt.  

Svenska kyrkan som organisation bärs upp av gudsfolket, som är levande väsen i denna 
enhetliga kropp. Varje individ bär in sina erfarenheter och sina meningsbärande sanningar in i 
kyrkans organisation, vilket kan vara en bidragande orsak till konflikter och splittring.  
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