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1 DEL I 

1.1 Inledning 

Jag har valt att skriva om det sociala arbetet i kyrkorna. Jag är nyfiken på vad det är för typ av 
insatser de gör. Vad kan de erbjuda som inte samhället kan erbjuda i form av hjälp, stöd och 
gemenskap. 
 
Anledningen till att jag valt att skriva om just detta ämne är att socialt arbete berör mig och jag 
lider med alla utsatta människor jag ser. Att det finns människor som inte får den hjälp de skulle 
behöva är tydligt och jag har själv noterat att de blir fler och fler som behöver hjälp. Detta kan 
man helt enkelt se genom att ta en promenad i Gävle centrum och se efter en helt vanlig dag. Då 
ser man de som far illa i vårt samhälle som exempel uteliggare, missbrukare och psykiskt sjuka. 
Det man kanske inte själv noterar det kan man läsa om i dagspressen eller se på något nyhets-
program på TV. Det handlar om hur människor far illa i vårt samhälle så som att gamla 
människor glöms bort på servicehus, föräldrar som misshandlar eller utnyttjar sina barn, sjuka 
människor som inte får sjukpenning, människor som blir utstämplade från A-kassan, missbruk, 
mobbing, utsatthet och oönskad ensamhet. 
 
Det som igår var en självklar rättighet är inte lika självklar idag. Man hör ofta talas om 
människor som av någon anledning hamnar utanför alla våra system och det är inte längre 
någon annan som man inte känner utan man har fått en känsla av att det tenderar till att komma 
en närmare och närmare. Hela ens liv kan bli totalt förändrat exempelvis på grund av en 
skilsmässa, att man blir arbetslös eller att man blir långtidssjukskriven och detta är något som 
kan hända oss alla för eller senare. Idag är vårt trygghetsnät inte lika finmaskigt och fångar upp 
människor på samma sätt som tidigare utan det går fortare att hamna på gatan om det börjar gå 
snett. 
 
Nu skriver jag uppsats i religionsvetenskap så inriktningen blir socialt arbete med kristen 
grund. Så vad gör de där i kyrkan mer än att hålla Gudstjänst? 
 
1.2 Syfte 

Syftet är att göra en lokal undersökning i Gävle för att se vad de större kristna församlingarnas 
sociala arbete består av och vilka sociala insatser som görs i dessa församlingar. Jag vill även 
undersöka vad diakonin har för roll i dagens samhälle. 
 
1.3 Metod 

Min metod är att genom intervjuer få vetskap om vad det i Gävle försiggår för socialt arbete i 
kristna församlingar. Jag har gjort en fallstudie där jag har utfört intervjuer på de större 
församlingarna. Uppsatsen har en kvalitativ deskriptiv ansats. Mitt källmaterial är de intervjuer 
jag utfört där frågorna medvetet är öppna för att få ett samtal. När det gäller undersökningen av 
Metodistkyrkan och Korskyrkan så har intervjuerna utförts på telefon på grund av svårigheter 
att få till ett personligt möte med personerna jag tänkt mig. De övriga i min undersökning har 
jag träffat personligen. Grundfrågeställningen har varit den samma för alla tillfällen.1 

 

                                                 
1 Se under del 3 punkt 3.1. 

 3



Jag kommer att utifrån intervjuunderlaget sammanföra både åsikter och verksamheter med det 
diakonala arbetets tankemönster. Eftersom jag för denna undersökning inte funnit teorier för 
det diakonala arbetet så avser jag istället att försöka knyta an undersökningen till någon av de 
teorier som finns för socialt arbete i analys och diskussionsdelen. 
 
1.4 Material 

Mitt underlag till denna studie är de åtta intervjuer jag har utfört. De jag har intervjuat är dels de 
som är diakoner, dels de som speciellt ansvarar för den sociala verksamheten och om försam-
lingen ej haft någon speciell ansvarig för den sociala verksamheten så har jag intervjuat pastorn 
i församlingen. Dessa intervjuer är mitt källmaterial för studien. 
 
För att komplettera min undersökning har jag använt en del litteratur för att kunna ge en 
historisk bakgrund och korta beskrivningar för vilka kännetecken församlingarna har. Jag har 
även använt litteratur för att kunna beskriva vad diakoni och diakonalt arbete är samt för teorier 
när det gäller socialt arbete. 
 
1.5 Frågeställning 

 Vilka slags sociala verksamheter med kristen grund bedrivs på orten Gävle? 
 Vilken karaktär har insatserna? 
 Vem riktar sig insatserna till? 
 Vad har det diakonala arbetet för roll i vårt samhälle idag? 

 
1.6 Avgränsningar 

Min undersökning är lokal och är utförd i Gävle. Jag har gjort nedslag i de större församlingarna 
med kristen grund som finns i Gävle. När det gäller Svenska kyrkan så har jag begränsat mig till 
att göra intervjuer i två församlingar eftersom arbetet annars blir allt för omfattande. Övriga 
församlingar som är med i studien är de största frikyrkosamfunden. Det som här menas med 
större församlingar är hämtat ur en bok som heter Tro, samfund och samhälle och behöver inte 
betyda att de är bland de större församlingarna i Gävle.2 Jag har inte undersökt barn & ung-
domsverksamheter och ej heller sång- och musikverksamheter. 
 
1.7 Disposition 

I del ett har jag en inledning där jag berättar om varför jag har valt detta ämne samt syfte, 
metod, material, frågeställning och avgränsningar. I del två följer en beskrivning av vad diakoni 
är och vad skillnaden är på diakonalt arbete och annat socialt arbete. Därefter följer en kort 
beskrivning av den diakonala utvecklingen. I del tre är undersökningen där varje församling 
som är med i undersökningen tas upp och där det redogörs för vilka sociala verksamheter de 
har. I denna del ges även en kort beskrivning av Diakonirådet. Sist i undersökningsdelen finns 
en kort sammanfattning av de sociala verksamheterna och dess karaktärer. I del fyra så är det en 
analys och diskussion som följs av en sammanfattande avslutning. 
 

                                                 
2 Gustafsson, 2003, s. 72. 
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2 DEL II 

2.1 Vad är diakoni 

När man börjar undersöka de sociala verksamheterna i församlingarna så stöter man på ordet 
diakoni i olika sammanhang likaså i litteraturen. För att enkelt beskriva vad diakoni är så kan 
man säga att det är det sociala arbetet i kyrkan.3 Diakoni är ursprungligen ett grekiskt ord och 
det betyder ”att få vara till tjänst”. En tolkning på vad tjänst här kan innebära är att ”jag är till 
för någon mer än mig själv. Mitt liv är sammanflätat med ditt och vi är ömsesidigt beroende av 
varandra.”4 Tjänande kan ibland också nämnas med innebörd som hjälp, stöd och omsorg 
vilket kanske kan stå för en modernare tolkn 5 ing.

                                                

 
När det gäller definitioner på diakoni så finns det flera och jag väljer att ta med en definition 
från Svenska kyrkans diakoninämnd och en från Sveriges Kristna Råd. Den första som följer är 
en definition som Svenska kyrkans diakoninämnd har formulerat och den lyder: 
 

Diakoni är omvårdnaden, grundad i Kristi kärlek med syfte att hjälpa människan i 
olika livssituationer och gör det möjligt för henne att frigöras till tro och tjänst.6 

 
Sveriges Kristna Råd är en gemensam organisation för kyrkorna i Sverige och med i denna 
organisation är samtliga kyrkor som är med i denna undersökning. De har en formulerad 
ekumenisk definition som lyder: 
 

Diakoni är medmänsklig omsorg, grundad i Kristi kärlek, uttryckt i kyrkans liv och 
vill genom barmhärtighet, respekt och solidaritet möta människan och hennes ut-
satthet.7 

 
Att diakoni handlar om medmänsklig omsorg ser man i en av definitionerna. Människor som 
visar omsorg om medmänniskan är något ståndigt pågående i vårt samhälle vare sig vi har en 
kristen tro eller inte. Så diakoni kan man se som något vi alla sysslar med exempelvis i omsorg 
om vår familj, våra vänner eller som en del i vårt arbete. Men vi lägger inte in den kristna 
tolkningen i det hela. Ser man på omsorgshandlingen i ett kristet perspektiv så handlar den om 
att återställa det som är trasigt i Guds skapelse. Omsorg kan utföras av alla eftersom Guds ande 
är verksam i skapelsen och omsorgen kan kännas igen som Guds handlande genom människan. 
När vi ibland känner empati för människor i utsatta situationer eller upprörs av mänskliga 
orättvisor så kan det vi känner förstås som ett Guds handlade med och i oss.8 

 
2.2 Vad skiljer diakonalt arbete från annat socialt arbete 

Uttrycket diakonalt arbete används av Svenska kyrkan men även i andra trossamfund.9 Är man 
inte själv delaktig i kyrkans arbete på något sätt eller på annat sätt har kännedom där om så kan 
det vara svårt att se eller förstå vari skillnaden ligger på det som benämns diakonalt arbete. Att 
det är något annat än vad den offentliga sektorn ombesörjer men på vilket sätt. 

 
3 Jeppsson-Grassman, 2001, s. 20. 
4 Svenska kyrkan och uppgiften diakoni, 2000, s. 13. 
5 Svenska kyrkan och uppgiften diakoni, 2000, s. 21. 
6 Svenska kyrkan och uppgiften diakoni, 2000, s. 41. 
7 Svenska kyrkan och uppgiften diakoni, 2000, s. 41. 
8 Sjöblom, i Wallskär (red.), 1999, s. 134-135. 
9 Ytterberg, i Wallskär (red.), 1999, s. 13. 
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Börjar vi att se på det kristna perspektivet så bygger det på en kristen människosyn och Har sin 
grund i Bibeln som konsekvent handlar om att värna om den enskilda människans värdighet 
och om Guds omsorg om den som lider såsom budet om att älska sin nästa. Detta eftersom 
människan är skapad till Guds avbild. Likt profeterna i Gamla Testamentet som var en del av 
sin samtid och som talade till folket så ska diakonins medarbetare agera i vår tid.10 

 
Ser man på diakonin så är utgångspunkten kallelsen till Kristi tjänst. Motiv och kraft finner man 
i evangeliet om den tjänande människosonen, som offrar sig självt, helt och hållet.11 För 
samtliga hänvisningar till Bibeln som följer är hämtade ur Bibel 2000 (1999). Det står även att 
läsa i Gamla Testamentet om en Gud som värnar om de faderlösa, änkorna och att man ska ge 
mat och kläder till invandraren. (5 Mos 10:17-18) 
 
Jesu Kristus visade omsorg om medmänniskorna och tog ställning för de utsatta. Några 
exempel från Nya Testamentet är Lukasevangeliet (Luk 10:25-37). Där berättar Jesus om en 
situation där någon är sårad och det passerar människor utan att hjälpa den sårade men så 
kommer den barmhärtige samariern som stannar och vårdar den sårade mannen. I liknelsen 
talar Jesus om vad det innebär att älska sin nästa så som sig själv och han avslutar med 
uppmaningen ”Gå du och gör som han”. 
 
För kyrkan är diakonin ett uppdrag där man ska försöka följa Jesus exempel och möta med-
människor med ömsesidig kärlek, respekt och solidaritet. Inom diakonin är det i Gud ”vi lever, 
rör oss och är till”. Det är Kristus som i ord och visad handling visat vägen. Och det är Han - den 
stora diakonen, tjänare - som är förebild. Han, som böjde sig ner och tvättade lärjungarnas 
fötter.12 

 
I ett dokument från Svenska kyrkan kan man läsa: 
 

Diakonalt arbete bygger på viljan att 
Bry sig om även den som ingen annan bryr sig om 
Samtala om livet i all dess komplexitet 
Visa omsorg och respekt utan biavsikter 
Våga ta strid för varje människas okränkbara värde 
Skapa mötesplatser 
Låta tysta erfarenheter komma till uttryck 
Möjliggöra engagemang 
Vara opinionsbildande 
Bekämpa orättvisor och förtryck 
Arbeta för hållbara samhällen13 

 
Vad som kan kännetecknas som annat socialt arbete kan exempelvis vara kommunens social-
tjänst. Inom socialtjänsten är utgångspunkten delvis en annan än för diakonalt arbete. Nöden, 
samhällsansvaret, intresset för medmänniskan är gemensamt. Men om diakonalt 
arbete går på Jesu och kyrkans uppdrag så går den enskilde socialarbetaren på myndighetens 
uppdrag, den myndighet som också är arbetsgivare och som ger de särskilda direktiven för 
arbetet.14 En annan skillnad är att inom socialtjänsten har man rapporteringsskyldighet. Den 

                                                 
10 Skoglund, i Wallskär (red), 1999, s. 143-144. 
11 Linde, i Wallskär (red.), 1999, s. 18. 
12 Jeppsson-Grassman, 2001, s. 15-16. 
13 Svenska kyrkans diakoni, 2002, s. 4. 
14 Jeppsson-Grassman, 2001, s. 16. 
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som vänder sig dit registreras. Inom diakonin får man om man så vill vara helt anonym.15 Det är 
inte bara den offentliga sektorn som har olika slags sociala verksamheter utan det finns flera 
aktörer som exempel föreningar, organisationer eller enskilda individer som arbetar socialt. 
 
2.3 Diakonal utveckling 

Under 1800-talet och framåt kan man enkelt beskriva diakonin som en praktisk omsorg i 
konkreta nödsituationer. I takt med välfärdssamhällets uppbyggnad från 1950-talet och framåt 
så flyttades kyrkans sociala uppgifter över till den offentliga sektorn. Genom de nya trygg-
hetssystemen ges vård, utbildning och omsorg till alla. Välståndet och tillväxten skulle fördelas 
rättvist. I grunden låg ”den kristna människosynen om allas lika rätt och värde.”16 Välfärds-
samhället ledde till att de diakonala verksamheterna minskade. Eftersom den sjukvårdande 
biten flyttades över till samhället så förändrades inriktningen för det diakonala arbetet till barn- 
och ungdomsverksamheter. Ungefär i början på 1980-talet förändrades inriktningen för 
diakonerna till ”att ge andligt och materiellt bistånd till sjuka, ensamma och gamla”.17 Nu var 
det inte så att alla diakoner bytte inriktning samtidigt så detta är en generalisering. I min 
undersökning så har det berättats att om det har funnits en diakon i någon församling som 
exempelvis haft sjukvårdande uppgifter så kan detta har fortgått så länge den diakonen har haft 
sin tjänst kvar i församlingen. Nu blir det åter igen allt vanligare att vård bedrivs av försam-
lingar och kyrkliga institutioner fast på uppdrag av den offentliga sektorn.18 Kyrkorna har 
märkt av en förändring i och med att både grupper och enskilda tar kontakt med dem för att 
samtala om eventuella samarbeten som exempel mot rasism, arbetslöshet och tomhet.19 

 

                                                 
15 Jeppsson-Grassman, 2001, s. 21. 
16 Ytterberg, i Wallskär (red.), 1999, s. 11-12. 
17 Wenell, i Wallskär (red.), 1999, s. 54. 
18 Svenska kyrkan och uppgiften diakoni, 2000, s. 5. 
19 Ytterberg, i Wallskär (red.), 1999, s. 14. 
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3 Del III 

3.1 Undersökning 

Jag har valt att redovisa varje församling var för sig och jag börjar med att ge en kort historisk 
tillbakablick för respektive församling. Sedan följer en beskrivning av deras sociala verk-
samheter som de bedriver. När jag har utfört intervjuerna så har jag utgått ifrån en grundfrå-
geställning. De jag har intervjuat har varit de som särskilt arbetar med diakonalt arbete i 
församlingarna eller om det inte har funnits någon speciellt utpekad har jag intervjuat pastorn i 
församlingen. De kommer inte att nämnas vid namn i undersökningen som följer utan som en 
kursiv förkortning.20 I slutet av undersökning kommer en beskrivning på Diakonirådet vilket är 
något församlingarna har hänvisat till när det gäller ekonomiskt bistånd. 
 
Vid intervjuerna har det funnits grundläggande frågor som det diskuterats kring och dessa 
frågor har varit: 
 

 Vad bedriver Ni för sociala verksamheter? 
 Hur kommer det sig att Ni valt just den inriktningen? 
 Vilken karaktär har insatserna? 
 Vilka riktar sig insatserna till? 
 Vem söker hjälp och vet Ni varför de valt att söka just Er hjälp? 
 Har hjälpbehovet förändrats? 

 
3.2 Svenska kyrkan och Heliga Trefaldighets församling 

Jag har med två kyrkor från Svenska kyrkan och jag tar upp lite allmänt om svenska kyrkan 
under denna del. Svenska kyrkan är Sveriges största kyrka och har varit Sveriges statskyrka 
fram till 1 januari, 2000. Staten har kontrollerat kyrkan i nästan 500 år och har därmed haft 
förmåner mot andra samfund som exempelvis ”rätten att ta upp kyrkoskatt och att den fick mer 
ekonomiskt stöd” än andra samfund. Svenska kyrkan ”styrs fortfarande på många håll av 
politiskt valda personer och har kvar några av sina gamla ekonomiska förmåner”. Svenska 
kyrkan skiljer sig även från andra samfund på så sätt att medlemmarna enligt lag ska betala en 
kyrkoavgift.21 Ärkebiskopen i Uppsala är Svenska kyrkans högsta ledare.22 Av Sverige 
befolkning är 80 procent medlemmar i Svenska kyrkan.23 

 
Heliga Trefaldighets församling kom till år 1916 då Gävle församling delades i två delar och 
denna församling tillhör Svenska kyrkan. De har 16 407 medlemmar. I församlingen finns tre 
diakoner, varav en arbetar i Strömsbro distrikt och de har ett tjugotal personer som arbetar 
frivilligt. Den intervjuade i denna församling nämns som HTF. Personen i fråga är omskolad till 
diakon från att tidigare ha varit lärare. Deras sociala verksamheter är: 
 
Enskilda samtal/själavård - De har enskilda samtal och själavård. Där får man någon som 
lyssnar till en och man kan få stöd och råd i olika livsskeden. Vid dessa samtal pratas det om 
sådant som är svårt att pratat om, existentiella frågor, problem i relationer med barn, den ökade 

                                                 
20 Se käll- och litteraturförteckning för att se förkortning och församlingstillhörighet. 
21 Arlebrand & Wallin, 2004, s. 32. 
22 Arlebrand & Wallin, 2004, s. 39. 
23 Arlebrand & Wallin, 2004, s. 32. 
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stressen eller om det tempo som finns i samhället. Ur dessa möten kan det senare uppstå olika 
samtalsgrupper när man har fångat upp något behov. 
 
Samtalsgrupper för sörjande - De brukar ständigt ha några grupper på gång och i dessa grupper 
deltar även en präst och en diakon. Dessa grupper kommer till bland annat för att de alltid ringer 
upp anhöriga vid någons dödsfall vilket senare kan leda till att man deltar i en samtalsgrupp. 
Det är grupper för människor som befinner sig i liknade situationer och man ges tillfälle att få 
pratat och att få höra andra människor berätta om sin sorg. 
 
Samtalsgrupper kring andra livsfrågor t ex relationer, gränssättning, förluster - Grupperna de 
har om livsfrågor är en plats där man delar personligt och man får prata färdigt, ingen avbryter 
eller bekräftar. De har även grupper som är en mötesplats för reflektioner. HTF menar på att vi 
inte ger oss tid för djupare samtal idag. Samtal är inte gruppens ända syfte utan man gör ofta 
någon aktivitet som att gå ut och äta något gott eller går på bio tillsammans om det är någon 
som vill det. 
 
De har grupper för ”Vuxen väg till tro” där man fångat upp människor som söker Gud eller har 
en andlig längtan men inte vet vart hon/han skall vända sig. Dessa grupper samlar människor 
och där kan man tillsammans med andra få samtala om den kristna tron. Det ges möjlighet att få 
dela sin livshistoria med andra och möjlighet att få komma med frågor. I sin egen takt finner 
man eventuellt en personlig tro och i detta forum får man möjlighet att växa in i en trosge-
menskap. Denna grupp har kommit till det senaste året då man funnit att det finns ett behov av 
detta just nu. 
 
Promenader - De samlas för en promenad i Boulognerskogen varje onsdag oavsett vad det är 
för väder. Uppkomsten till promenaderna kommer ifrån sorgegrupperna. Tanken och inrikt-
ningen är till dem som är daglediga, ensamma och äldre. Vanligtvis är det många äldre och 
invandrarkvinnor som deltar här. Under promenaden försöker de fånga upp alla så att alla 
hinner med och så att ingen går ensam, för sig själv. 
 
Sopplunch - Varje onsdag erbjuds sopplunch i S:t Ansgars hus. Det kommer alla möjliga 
människor bland annat folk från kyrkan, barnfamiljer och de som gått på promenad i Boulog-
nerskogen. Lunchen får man betala en billig penning för och då ingår soppa, smörgås, kaffe och 
kaka. Soppluncherna ordnas med hjälp av frivilliga och IFFI (Internationella föreningen för 
invandrarkvinnor), de turas om att laga soppan varannan vecka. Efter sopplunchen är det sedan 
lunchmässa om man så vill och sedan bibelstudium om man vill gå på det. Tanken med att deras 
onsdagar är fylld av gruppaktiviteter är för att täcka upp helheten. De tänker att det här blir flera 
behov tillgodosedda, dels kan man göra något för kroppen om man väljer att deltaga på 
promenaden och sedan får man både något i magen och gemenskap och slutligen mässan. 
 
Brobygge mellan invandrarkvinnor och svenska kvinnor - De har ett samarbetsprojekt med 
IFFI som står för Internationella föreningen för invandrarkvinnor. Det är tänkt att vara en plats 
för kvinnor att mötas på och där man kan umgås med varandra. Man kan exempelvis handar-
beta tillsammans och ibland kan det vara någon från kyrkan som är med och lär ut svenska. 
Tanken är att öppna upp gränserna. 
 
”Vi som fyllt 60”- Det har en grupp för människor över 60 år och de träffas en dag i veckan. Det 
är tänkt för gemenskap med underhållning och fika. 
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Hembesöksgruppen - Diakonerna gör hembesök men mest är det de 20-tal frivilliga som 
besöker ensamma människor. De kan till exempel hjälpa till med praktiska saker som att hämta 
ut medicin på apoteket. Behovet att någon behöver sällskap en stund eller annat kan upp-
märksammas från hälsocentralen, äldreboende, granne, anhörig eller så ringer de själva och 
frågar. De frivilliga har några stycken de besöker. 
 
Samarbete - Andra saker som Heliga Trefaldighets församling är med och bidrar till är: Stickan, 
ett kriscenter för män, familjerådgivning och samtalsakuten. De bidrar även till POSOM 
(Psykiskt och socialt omhändertagande). När det händer stora olyckor så finns det beredskap 
inom POSOM och det är många från kyrkan som är aktiv där. Några exempel på deras arbete är 
när tsunamin hände så var det öppet hus vid S:t Ansgars hus med beredskap för att möta 
människor i kris. De hade även en beredskap när det var en storbrand på CH Stadshotell i 
Gävle. 
 
3.3 Staffans församling 

Staffans församling kom till år 1916 då Gävle församling delades i två delar. De tillhör Svenska 
kyrkan och har 12 000 medlemmar. I församlingen finns två diakoner och ett antal frivilliga. 
Diakonerna har delat på äldreomsorg och själavård. Jag har intervjuat en person som här kallas 
SF som är diakon och har hand om den själavården biten. Deras sociala verksamheter är: 
 
Hembesök & telefonkontakt - De håller kontakt med ensamma människor oftast äldre. 
 
Gemenskapsträffar - De har träffar med syfte gemenskap som riktar sig till de äldre. Det kan 
exempelvis vara läsgrupper då man läser ur Bibeln eller så kan de ha sånggrupper. 
 
Grupper - Deras grupper uppstår då de har fångat upp ett behov och nu har de exempelvis en 
grupp för Whiplash-skadade. Anledning är att de märkt att det är en grupp i samhället som är 
utsatt och som har svårigheter att ibland bli trodda. I detta forum får de möjlighet att berätta och 
dela med sig av sina erfarenheter. 
 
Samtal/personligt stöd - Där får man stöttning genom att samtala och de som kommer dit har 
ofta hört talas om att man kan få komma och prata där. De gör även besök i fängelset regel-
bundet för att ha själavårdande samtal där. SF berättar att något som de noterat är att behovet av 
att prata har ökat och det är betydligt fler själavårdande samtal nu är tidigare men det är också 
mer av samtalsärenden över huvud taget. SF fortsätter att berätta: 
 

Det kommer människor hit som vi jobbar socialt med. Det är människor som be-
höver berätta sin egen historia … Människor i nöd behöver ha någon att prata med. 
Människor kan ha behov att berätta hela sin historia till punkt. Grejen är den att 
det inte alltid behöver finnas lösningar. Går man till en kurator exempelvis så vill 
de finna en lösning och man kanske har sin halvtimme på sig. Behöver man prata så 
får man prata och jag sitter så länge jag orkar. Det kan bli samtal på över tre 
timmar ibland. De som kommer hit har ofta gått igenom hela vårdkedjan innan de 
hamnar här och de har inte fått de stöd som de vill ha. Söker man sig till sjukvården 
då får man sin timme och det är dyrt och de försöker finna en lösning på problemet. 
Fast egentligen kanske personen ifråga bara behöver få pratat till punkt, alltså 
berätta sin historia. Detta är ett stort samhällsproblem … att folk behöver ha någon 
att prata med. 
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Ekonomiskt bistånd - Det händer att det kommer människor som behöver hjälp till mat och av 
dem som kommer så är det vanligen invandrare och gömda flyktingar. Det händer att de delar ut 
matkassar. När det gäller den ekonomiska biten så har de ingen möjlighet att bidra i någon 
större utsträckning utan i så fall hänvisar de till Diakonirådet. 
 
Andrum - De har samarbete med Immanuelskyrkan och de är bland annat med vid möten av 
meditation, stillhet och ro. Det står mer om Andrum under Immanuelskyrkan. 
 
Samarbetsprojekt - De är också med i olika samarbetsprojekt som med kriminalvården, 
socialtjänsten, skolor, sjukvård i t ex Härberget och krisgruppsorganisationer. SF säger att ”det 
märktes tydligt av en förändring på 90-talet för då släpptes kyrkan in igen på grund av den dålig 
ekonomi i vår välfärd.” 
 
3.4 Frälsningsarmén och Frälsningsarmén i Gävle 

Frälsningsarmén har sitt ursprung i Storbritannien på 1860-talet och ur Catherine och William 
Booths arbete för de fattiga och utslagna. Frälsningsarméns organisation är uppbyggd som en 
armé med soldater och officerare. Den militära strukturen har sin grund i tanken att de skulle 
kriga mot fattigdom, omoral och annan synd. På 1880-talet kom Frälsningsarmén till Sverige 
och de styrs ifrån Storbritannien och får sina order därifrån. Frälsningsarmén vill ”sprida det 
kristna budskapet i ord och handling”. Syftet med allt arbete inom Frälsningsarmén är att först 
se till att de basala behoven är tillgodosedda sedan kan man nå frälsning, det går inte med 
hungrig mage. De har hem för bostadslösa, behandlingshem för missbrukare, de står bakom 
Myrorna och ger ut tidningen Stridsropet Frälsningsarmén kännetecknas av socialt engage-
mang och arbetet för de mest utsatta i vårt samhälle. Det finns 20 000 medlemmar i Sverige.24 

 
Frälsningsarmén startade sitt arbete i Gävle 1888 och de har idag 120 medlemmar och då 
innefattar det både soldater och civila. De har två stycken som ansvarar för deras sociala 
verksamhet plus frivilliga insatser. De jag har intervjuat vid samma tillfälle är de som arbetar 
och ansvarar för den sociala verksamheten och de kallas här för S och B. De ansvarar för arbetet 
med öppenvården, familjer, äldre samt sommarläger på Frälsningsarméns lägergård i Rörberg. 
De har varit placerade i Gävle i drygt ett år. Deras sociala verksamheter är: 
 
Ledsagning - Den riktar sig till alla människor som exempelvis behöver följe till ett läkarbesök 
eller till affären. De är ofta äldre som behöver den här hjälpen, äldre som inte har någon 
anhörig. De ringer själva och frågar om de kan få hjälp. Frälsningsarmén har ibland annons i 
tidningen så det är känt bland några på det viset. 
 
Samtal - och rådgivning kan man få där och det kommer människor som har ekonomiska 
problem eller som vill prata om exempelvis existentiella frågor. Besöken brukar man oftast 
ringa och boka i förväg och de får då ofta komma på onsdagen då de har öppenvårdsverk-
samheten annars så finns det ingen i lokalen. 
 
Enklare praktisk hjälp - De hjälper människor med enklare saker det kan exempelvis vara 
sysslor i hemmet som att putsa fönster eller hämta medicin på apoteket. Här är det mest äldre 
människor som de hjälper. 
 

                                                 
24 Arlebrand & Wallin, 2004, s. 79-80. 
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Ekonomiskt bistånd - De som kommer dit och har problem med sin ekonomi kan få hjälp till 
mat genom presentkort, man får inte kontanter i handen. De har ej heller några ekonomiska 
medel att hjälpa till med räkningar och liknande utan hjälpinsatsen är inriktad till mat. Har man 
andra problem så kanske de kan hjälpa till genom att tala om vart man kan vända sig. För att få 
hjälp till mat får man fylla i ett formulär först. De som kommer dit som hjälpsökande är äldre, 
studenter, barnfamiljer, arbetslösa och ensamstående med barn. När det gäller behovet av 
ekonomiskt stöd så kommer de flesta människor vid juletid och på sommaren och ofta är det då 
studenter. Det ekonomiska stöd man kan få förmedlas genom kontakter, mun till mun. De har 
inte annonser om den verksamheten. 
 
Café en dag i veckan - Öppenvården som de också kallar denna dag och är på onsdagar. Det är 
ett tillfälle för gemenskap då de har öppet för alla. Då brukar de träffas för att umgås och fika. 
Det är oftast samma människor som kommer och de har inte alla anknytning till frälsningsar-
mén utan det kan vara äldre som bor i närheten. 
 
Sommarkoloni för barn och för äldre - De har även sommarkoloni för barn i lågstadieåldrarna. 
De har även sin gård öppen för äldre som annars har svårigheter att komma ut på något. 
 
Julbord - Till varje jul står de och samlar in pengar till ”julgrytan”. Anledningen med detta är 
att få in pengar till de hjälpsökande som kommer till jul och till det årliga julfirandet när de har 
öppet hus och bjuder på mat, sång och julevangeliet. Julen 2005 kom det många människor och 
det var en blandning av hemlösa, barnfamiljer, missbrukare, äldre mm. Att de kommer så 
många tror de beror på att RIA, Härbärget är stängt då. Det kommer fler personer som är i 
behov av ekonomiskt stöd till jul och då får de söka före och så får de sedan presentkort ur 
”julgrytan”, de ger sällan pengar. Pengar som blir över från julgrytan används under året. 
 
Läger för mamma & barn - Under juli månad har det sin lägergård öppen för mamma o barn 
som kommer via Blåklockan genom ett samarbete de har med Lions. 
 
Dagledigträff - Har de på måndagar och den riktar sig till dem som är daglediga ofta är det äldre 
människor, pensionärer som kommer. Där bjuds det på kaffe, sång och musik samt inbjudna 
gäster. 
 
Aktiviteter - Det ordnas flera aktiviteter som är riktade till dem som de vet är ensamma som de 
kanske har träffat på öppenvården eller dagledigträffarna. Några aktiviteter de brukar ha är 
påskfest och midsommarfest då de bjuder in äldre och ensamma som de känner till. 
 
3.5 Svenska Missionskyrkan och Betlehemskyrkan 

Svenska Missionskyrkan kommer från början av ett en grupp lämnade Evangeliska Foster-
landsstiftelsen på grund av motsättningar. Svenska Missionskyrkan grundades 1878. Sam-
fundets grundare hade en bakgrund som präst i Svenska kyrkan och han hette P. P. Walden-
ström. Deras mål var att få ut det kristna budskapet både i Sverige och utomlands. Från början 
hette de Svenska Missionsförbundet men 2002 ändrades namnet till Svenska Missionskyrkan. 
De betonar att man som enskild har stor frihet att utforma sin tro. Därav kan det komma många 
olika uppfattningar inom Svenska Missionskyrkan. Ett exempel på detta är att man både har 
barndop och troendedop. De kan inta en liberal hållning när det gäller moralfrågor, som 
exempel accepterar en del församlingar att pastorer lever öppet som homosexuella. De har 

 12



samarbeten med Svenska Baptistförbundet och med kyrkor i Afrika, Asien och Sydamerika. 
Svenska Missionskyrkan har nu drygt 65 000 medlemmar i Sverige.25 

 
I Gävle har de en kyrka som heter Betlehemskyrkan och i den församlingen är de 400 med-
lemmar. Jag har intervjuat SM som är pastor i församlingen. De har i sin församling en diakon 
som är anställd på deltid. De har ett diakoniråd i församlingen (inte att förväxla med Diakoni-
rådet i avsnitt 3.10) I missionskyrkans diakoniråd är de speciellt inriktade till äldreomsorg. I 
diakonirådet har de frivilliga som är med och de har ett slags indelning där de ansvarar för ett 
visst stadsområde. Antalet frivilliga är sex stycken men ofta är det så att de i sin tur ber någon 
besöka någon osv. De som behöver hjälp hör ofta av sig själva till församlingen och frågar om 
de kan få hjälp. Dessa som är i behov av hjälp har ofta inte några anhöriga på orten. Ofta är det 
församlingsmedlemmar men de hjälper även till hos dem som ej är medlem i församlingen. Det 
handlar inte om att de gör uppgifter som hemtjänsten vanligtvis utför. Deras sociala verk-
samheter är: 
 
Dagträffar - Varannan vecka har det en dagträff som främst riktar sig till de äldre i försam-
lingen men de är öppet för alla. 
 
Telefonkontakt - De håller kontakt med människor via telefon av olika anledningar det kan 
handla om att de är gamla, sjuka eller ensamma. De ringer och hör efter hur de mår. 
 
Ledsagning - De följer med äldre i olika ärenden t ex hjälper till att handla, följer med till läkare 
eller tandläkare eller vad behovet är. 
 
Hembesök - De hälsar på äldre i församlingen eller andra som är ensamma eller sjuka. 
 
Samarbete - De är med i ett samarbete där de bland annat arbetar i Härberget. De är fem som är 
med som arbetar frivilligt där var tredje helg. Men de är flera som är aktiva där som arbetar där 
varannan vecka med att fixa med kaffe och smörgåsar. De händer också att de fattas folk där så 
de ringer de från Härberget och hör om de har någon som kan komma och hjälpa till. De har 
samarbete i Sjukhuskyrkan där de har en pastor anställd som även har besöksverksamhet och 
samtal med både patienter och personal när det behövs. RIA stöttar de framför allt ekonomiskt 
men pastorn i församlingen är där och arbetar ibland. De är med och bidrar till Sociala Mis-
sionen i Stockholm som bland annat driver ungdomshem för ungdomar som behöver komma 
ifrån uppväxtmiljön och något slags boende för ensamstående mammor med barn. 
 
Samhället - Ibland hör samhället av sig men det händer inte så ofta. När de har hört av sig så kan 
det vara någon skola som behöver hjälp med någon skolungdom. Det kan handla om ungdomar 
som har trassliga hemförhållanden och det kan handla om att hjälpa till med läxläsning. De har 
nu den typen av hjälp till ungdomar där de hjälper till med läxor antingen hemma hos ungdo-
men ifråga eller också i församlingslokalen. 
 
Samtal - De har samtal med människor i själslig nöd. Det är pastorn i församlingen som har 
dessa. De som kommer är de som är med i församlingen men det kommer även andra. 
 
Ekonomiskt bistånd - De kommer ibland människor dit som är i behov av pengar och de kan få 
presentkort för att kunna köpa mat. De får inte pengar i handen därför att de inte vill att de ska 
gå och köpa sprit för pengarna. Behöver någon ha mat så kan de gå till RIA där man serverar 

                                                 
25 Arlebrand & Wallin, 2004, s. 78-79. 
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lunch billigt och då ringer de från församlingen och säger att det är någon som kommer som ska 
äta där och sedan får de en faktura till församlingen. 
 
3.6 Pingstkyrkan och Pingstkyrkan i Gävle 

Pingströrelsen har rötter i en baptistisk väckelse i Kalifornien 1906. I denna pingstväckelse 
uppstod tungotal när människorna fick starka andliga upplevelser. Ur denna pingstväckelse 
kom pingstvännerna och de ”tolkade tungotalet som ett tecken på att Jesus snart skulle komma 
tillbaka”. Svenska Pingströrelsen uppkom år 1913 på grund av att Filadelfiaförsamlingen 
uteslöts ur Svenska Baptistsamfundet. Det var många som anslöt till dem från de äldre fri-
kyrkorna vilket skapade motsättningar. I början blev de kritiserade av massmedia och andra 
kristna. Respekten växte fram för pingstvännerna och för Lewi Pethrus (1884-1974) som var 
dess ledare efter deras sociala arbete under nödåren i Sverige 1920-1930. Lewi Pethrus var 
tidigare baptistpastor och ”anses idag vara en av de största svenska kyrkoledarna genom 
tiderna”. I Sverige finns det numera nästan 100 000 medlemmar men Pingströrelsen är inget 
samfund utan mera som ett nätverk där varje församling är självbestämmande. Församlingarna 
i mellan har många gemensamma projekt och samarbeten. De driver ”tidningen Nya Dagen, 
IBRA radio som sänder över hela jorden, folkhögskolor, LP-stiftelsen för vård av missbrukare 
och Pingstmissionens u-landshjälp som samarbetar med Sida.”26 

 
Pingstkyrkan i Gävle har 600 medlemmar. Jag har intervjuat PK i Pingstkyrkan som är pastor 
där och har varit verksam där sedan 1991. De har för tillfället ingen som arbetar med den 
sociala verksamheten men de har ca 20 volontärer/frivilliga till olika projekt. Deras insatser 
riktar sig främst till äldre, fängelsekunder, ungdomar och andra i staden, patienter och personal 
på sjukhuset, drogmissbrukare. Deras sociala verksamheter är: 
 
Guldkanten - De har ett samarbete med kommunen, pensionärsföreningen och Svenska kyrkan 
och insatsen riktar sig till de på äldreboende. Tanken är att man ska förgylla tillvaron för de 
äldre. De ordnar exempelvis tipspromenader, adventskaffe, valborgsfirande eller fika med 
musik och samvaro. 
 
Fängelsebesök - Varannan lördag gör de besök i fängelset där det finns mycket själslig nöd. 
Tanken är att man skall kunna samtala och/eller umgås med fika, sång och musik. 
 
Jesusbussen - Den s.k. ”Jesusbussen” har de haft placerad på Stortorget i Gävle varje lör-
dagskväll mellan kl. 22-01 under tre års tid. Den kom till för att det fanns en vilja eller kallelse 
att göra något i centrala Gävle och det är frivilliga som arbetar där. Tanken är att fånga upp 
vilsna själar och att samtala. De bjuder på kaffe och bullar med hjälp av sponsorer. När de står 
där så kommer det fram alla möjliga slag av människor för att samtala och det kommer ofta upp 
olika existentiella frågor. Anledningen till att de har den här aktiviteten just en lördagskväll är 
för att det då är mycket ungdomar ute i rörelse. Insatsen är riktad i första hand till ungdomar. Att 
man valt namnet ”Jesusbussen” är för att ordet Jesus väcker känslor hos folk säger PK och man 
kan få igång en dialog på så sätt. Pingstkyrkan har varit ute i centrala Gävle på helgerna nattetid 
sedan slutet av 1980-talet. När de då startade upp denna verksamhet så kallades den för 
”Bullväskan”. Konceptet var det samma då fast fikat hade de med sig i en ryggsäck och man 
gick runt i city. ”Jesusbussen” är en fortsättning på den aktiviteten. PK säger att huvudsakligen 
så är målet för denna aktivitet både den sociala och den evangeliska biten. 

                                                 
26 Arlebrand & Wallin, 2004, s. 81-82. 
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Hembesöksgruppen - De gör hembesök främst hos de äldre i församlingen. Anledning var från 
början för att ge nattvard hos dem som inte kunde ta sig till kyrkan för att ta nattvard. Numera 
kan anledningen vara någon annan som exempel att man är gammal och sjuk eller ensam. 
 
Själavård - De själavårdande samtalen riktar sig främst till församlingsmedlemmarna men alla 
som vill får komma. De som har dessa själavårdande samtal är pastorerna och församlingsle-
dare i församlingen. Inom kyrkan råder tystnadsbudet och många väljer att prata med någon i 
kyrkan istället för exempelvis någon kurator. Här kan man prata om allt utan att det anmäls 
vidare ett exempel som PK tar upp är att det kan handla om olika slags övergrepp man varit med 
om i sin barndom. Det kanske inte finns något annat ställe att prata om detta för att man är rädd 
att det ska polisanmälas. 
 
Ekonomiskt bistånd - När det gäller den enskilde individen så händer det ibland att det kommer 
människor som behöver ekonomiskt stöd exempelvis flyktingar men det är inte lika ofta nu som 
förr säger PK. Det händer att de ger ett litet ekonomiskt stöd men de har inte någon ekonomi för 
detta. I övrigt ger de ekonomiskt stöd till Sjukhuskyrkan, RIA och LP-verksamheten i Gä-
strikland. 
 
Föreläsare - De anordnar föreläsningar ibland om de hittar någon intressant föreläsare. 
 
Aktiviteter - De startar upp aktiviteter när det finns eldsjälar och frivilliga som har tiden och 
som vill satsa. Just nu försöker de få till någon form av verksamhet på stadsdelen Öster med 
inriktning till invandrare. PK säger att ”det är tydligt att kommunen önskar ett närmare 
samarbete när det gäller de äldres situation”. Kommunen kontaktar ibland Pingstkyrkan och de 
har dialoger om olika eventuella projekt. Detta att kommunen hör av sig är något de märkt har 
ökat sedan slutet på 1990-talet. Pingstkyrkan försöker hjälpa till om det finns frivilliga som kan 
ställa upp och det arbetar också på att få fram något slags volontärsystem då man känner att det 
finns ett behov av fler frivilliga i framtiden. 
 
3.7 Metodistkyrkan och Metodistkyrkan i Gävle 

Metodismen har sina rötter i Storbritannien där den växte fram ur en väckelserörelse på 
1700-talet. Ledare på den tiden var predikanten John Wesley och hans bror Charles Wesley. 
John Wesley predikade bland annat mot de sociala missförhållandena som rådde, mot slav-
handel och alkoholmissburk. Ordet metodism tror man kommer av att det var en metod man 
lärde ut ”för att leva ett rätt kristet liv”. Metodismen kom till Sverige på 1800-talet och 
församlingar började bildas på 1860-talet. Idag är Metodistkyrkan en av de mindre frikyrkorna 
i Sverige med ca 5000 medlemmar. De har samarbete med andra kyrkor och är engagerade i 
mission utomlands.27 

 
Metodistkyrkan i Gävle har 33 medlemmar och jag har intervjuat pastorn som här kallas för 
MK. Intervjun utfördes per telefon då vi inte fick till någon tid för ett personligt möte. MK säger 
att deras församling är liten och att de inte har så många medlemmar. Det är många som är äldre 
av medlemmarna. När de gäller de sociala verksamheterna så säger MK att det viktiga är 
gemenskapen t ex vid kyrkkaffet. Deras sociala verksamheter är: 
 
Själavård - De har samtal ibland men det är inte så att man ringer och bestämmer en tid utan 
samtalen uppkommer spontant när tillfälle ges. 

                                                 
27 Arlebrand & Wallin, 2004, s. 79. 
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Hembesök - De gör besök hos de äldre i församlingen och där de i huvudsak riktar sig till dem 
som inte har möjlighet att ta sig till kyrkan. 
 
Dagträffen - Varannan vecka har de dagträffar med inriktning på gemenskap inom försam-
lingen. 
 
Ekumeniskt - De är med i det gemensamma sociala arbetet genom RIA och Härberget. Där man 
försöker hjälpa de som har ett drogberoende och/eller är hemlösa. 
 
Kyrkkaffe - Det finns många ensamma människor så kyrkkaffet efter gudstjänsten betyder 
mycket säger MK. Där ges det möjlighet att få prata av sig lite och den sociala gemenskapen är 
viktig i alla möten säger MK. 
 
Ekonomiskt bistånd - Det händer ibland att någon söker sig dit för att få pengar. De hänvisar 
oftast till RIA eller till Diakonirådet. Ibland kan de hjälpa någon med mat. 
 
3.8 Svenska Baptistförbundet och Korskyrkan i Gävle 

Baptismen kom till Sverige genom influenser från USA och Tyskland. Den svenske för-
grundsgestalten var sjömannen och lekmannapredikanten Fredrik O. Nilsson (1809-1881).28 I 
Sverige på 1850-talet fanns det olika baptistiska frikyrkoförsamlingar och de gick tillsammans 
i en riksorganisation för att senare bilda den gemensamma frikyrkan, Svenska Baptistsam-
fundet, i början av 1900-talet. Som baptist har man troendedop vilket innebär att man ska ha en 
personlig tro innan man blir döpt, därav tar de avstånd från barndop. De har samarbete med 
Svenska Missionskyrkan bland annat mellan deras ungdomsförbund. De har nästan 20 000 
medlemmar i Sverige.29 Troendedop, lekmannainflytande och socialt ansvarstagande känne-
tecknar baptismen.30 

 
Baptistförsamlingen Korskyrkan i Gävle har 260 medlemmar. Jag har intervjuat en person som 
här nämns som KK och är en av dem som arbetar med den sociala verksamheten. KK påpekar 
att de är en öppen församling och det är många som är särskilt aktiva i de sociala verksamhe-
terna. Denna intervju är utförd på telefon på grund av problem att få till det med ett personligt 
möte. De har tre diakoner i församlingen och tre stycken som jobbar i ett projekt som de har fått 
bidrag för under en halvårsperiod. De sociala verksamheterna är: 
 
Hembesök - De har tre diakoner som arbetar ideellt och sköter hembesöken som riktar sig till 
främst de äldre men det finns även yngre i församlingen som får hembesök. 
 
Själavård - De har samtal för själavård och stöd. Det går snabbt att få en tid där och man ska 
inte behöva vänta. Deras erfarenhet är att de som söker sig till dem har ofta fått vänta länge på 
en tid inom vården och det kan vara svårt att få en tid. 
 
Ledsagning - De kan följa med människor som har svårt att exempelvis söka arbete på ar-
betsförmedlingen. Det kan vara svårt för många när man har fått många ”nej” säger KK. De 
händer också att de följer med människor till rättegångar som stöd. 
 

                                                 
28 Wibeck, 2003, s. l69-170. 
29 Arlebrand & Wallin, 2004, s. 80-81. 
30 Wibeck, 2003, s. l70. 
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Skaparverkstad - En dag i veckan har de skaparverkstad där man målar och har en passande 
lugn sång och musik i bakgrunden. Det riktar sig till kvinnor och är tänkt att vara ett forum för 
att öppna upp till både gråt och skratt säger KK. 
 
Ekonomiskt bistånd - De har något de kallar ”socialkassa” om det kommer människor som är i 
akut behov ekonomiskt stöd. De hjälper till med mat genom att följa med personen och handla 
mat. Har personen långsiktiga problem försöker de hitta en helhetslösning. De har inga 
ekonomiska medel till långsiktig hjälp. 
 
Sarah-Center - De har något som de kallar Sarah-Center som är en verksamhet som riktar sig 
till tjejer och kvinnor som befinner sig i utsatta situationer. De startade upp för 3-4 år sedan och 
under det senaste halvåret har de haft tre kvinnor där som arbetar halvtid för projektpengar de 
fått i bidrag. Anledning till att de startade upp Sarah-Center är de fångade upp signaler på en 
konferens de var på år 2001. Konferensen handlade om kvinnor framför allt var det kvinnor 
från England och Sydafrika och ämnet var oplanerade graviditeter. De tänker att Sarah-Center 
ska vara ett stöd för kvinnor som blir gravida oplanerat, ett stöd för att kunna hantera situa-
tionen och för att kunna behålla barnet istället för att göra abort. De har tvåtimmars telefontid 
varje onsdag då man får ringa och bestämma tid eller få råd och stöd per telefon. De har 
regelbundet kvinnomöten. De delar ibland ut information om sin verksamhet vid exempelvis 
”Cityfesten” eller ”Jesusbussen” men annars så sprider det sig via vänner och bekanta att de 
finns denna typ av stöd att få. 
 
Samarbete - De brukar ha samarbete med Pingstkyrkan och deras ”Jesusbuss”. Framför allt 
riktar de in sig på utsatta kvinnor. Har de ej möjlighet att själva vara med där så kan de i så fall 
hänvisa till deras Sarah-Center. 
 
Annat - De händer också att de öppnar sitt hem för behövande människor som för tillfälligt 
boende. 
 
3.9 Immanuelskyrkan 

Historiken för baptismen finns under Korskyrkan. Gävle Första Baptistförsamling har 125 
medlemmar och deras kyrka heter Immanuelskyrkan. Jag har intervjuat IK som är pastor i 
församlingen. Han berättar att det inte direkt pågår något som han direkt tänker sig klassiskt 
socialt arbete. Det handlar mer om ekumeniskt samarbete i deras församling. De sociala 
verksamheterna är: 
 
Andrum Brynas - Andrum drivs av Immanuelskyrkan och Staffans församling i samarbete med 
Studieförbundet Bilda och Sensus. ”Många kyrkor sa nej till samarbete med Andrum, på grund 
av att det var för lite Gud med”, säger IK. Det har till exempel olika föredragskvällar med olika 
föreläsare och teman och dessa föredrag brukar vara populära. De flesta som går på föreläs-
ningarna har inte någon anknytning till församlingen. De har ett tiotal olika grupper på gång 
och dessa grupper har olika teman som exempel spelmissburk, sex-/kärleksmissbruk, ätstör-
ningar, relationer, varandra, gemenskap eller kost. Dessa grupper och teman uppstår genom 
mun till mun, genom nätet eller bekanta och andra känningar. 
 
Borgvik - Det är ett sommarhem utanför Gävle med bad för allmänheten en rekreationsplats 
som är öppen för alla. Det finns möjlighet att hyra rum där och det är som ett vandrarhem. 
 

 17



Själavårdssamtal - Det kommer människor i själslig nöd för samtal och ofta försöker de få 
dessa till någon av de samtalsgrupper de har i Andrum. 
 
Dagträff - Det är som ett café där daglediga kan träffas en gång per vecka. Det kommer främst 
äldre till caféet. Det är ett tillfälle till gemenskap och för att bryta ensamheten. Man fikar, 
samtalar och ibland har de någon form av underhållning vid dessa träffar. 
 
Ekonomiskt bistånd - Det kommer människor dit ibland som behöver pengar men församlingen 
har inte medel till detta utan hänvisar dessa till Diakonirådet. Det är ett bra sätt för att få ett 
rättvist förhållningssätt, säger IK. Kommer det någon dit som vill ha pengar till mat så kan de 
bjuda dem på ett mål mat. 
 
Ekumeniskt - De har samarbete med RIA, främst genom att de ger ekonomiskt bidrag dit. En 
gång varje månad så samlar det in en kollekt som går till RIA. Genom detta samarbete så bidrar 
de till att man får gratis fika på RIA och att de som sover över på Härberget får frukost innan de 
går därifrån, säger IK. Vidare så är det med ekumeniskt i Sjukhuskyrkan. IK säger att det 
ekumeniskt arbetet är viktigt och ett bra påverkansmedel för att trycka på samhället. 
 
Kurser - De har kurser för de ”sökare” som kommer och har blivit nyfiken på kristen tro. Det 
kan vara människor som kommer från Andrum eller andra med tidigare kontakter till kyrkan. 
På dessa kurser handlar det om den sociala andligheten som kontakt med verkligheten och 
Gudsrelationen. 
 
3.10 Diakonirådet - en tillfällig livlina 

När jag in min undersökning har kommit in på människor med ekonomiska problem så har 
Diakonirådet kommit upp. Kommer det människor till kyrkorna som är i ekonomisk nöd så har 
det visat sig att kyrkorna inte har några medel till att hjälpa till mer än att ge dem mat eller 
presentkort till mat eller liknande. Några av de kyrkor som ingår i undersökningar säger att de 
hänvisar hjälpsökande till Diakonirådet. Det är en ideell förening som förvaltar ett antal fonder 
där avkastningen ska gå till ekonomiskt stöd till behövanden. Föreningen har funnits sedan år 
1919 och har haft olika inriktningar genom åren. På 1960-talet hette de ”Hjälpbyrån” och då 
handlade det om att dela ut kläder och matkassar. 
 
HTF som jag intervjuat på Heliga Trefaldighets församling arbetar även där till viss del och 
HTF berättar att denna verksamhet riktar sig till personer som hamnat i tillfällig ekonomisk 
kris. Något de har noterat är att behovet av hjälp med att sköta sin ekonomi har ökat enormt. 
Ofta när de kommer så kommer de för sent i den meningen att de redan har dragit på sig skulder 
men de kommer även människor som får hjälp att göra en budget. HTF berättar att de först 
försöker finna problemet till vad som har lett till att situationen har uppstått. Nästa steg blir att 
hjälpa till så att det inte uppstår igen. De hjälper även till att ha kontakt med olika instanser när 
människor har skulder och exempelvis hotas av avhysning eller att elen ska bli avstängd. För att 
få hjälp med de ekonomiska problemen så gör det en noggrann utredning på personens 
ekonomiska situation. 
 
3.11 Kort sammanfattning av de sociala verksamheterna och dess 
karaktär 

Här nedan är en tabell med en sammanställning av vad respektive församling har för sociala 
verksamheter och där även dess karaktärer framgår. Samtliga kyrkor som är med i undersök-
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ning är även med i tabellen. Dessa sociala verksamheter är de som har framkommit vid 
intervjutillfället och med detta inte sagt att det här all verksamhet. 
 
 Heliga 

Trefaldig-
het 

Staffans 
försam-
ling 

Fräls-
nings- 
armén 

Betle-
hems- 
kyrkan 

Pingst- 
kyrkan 

Meto-
dist- 
kyrkan 

Kors- 
kyrkan 

Immanu-
elskyrkan 

Dagträffar X X X X  X X X 
Själavård X X X X X X X X 
Samtal/ 
rådgivning 

X X X    X  

Ledsagning X  X X   X  
Telefonkontakt X X X X   X  
Fängelsebesök  X   X    
Sopplunch X     X   
Tillhandahål-
lande av 
mat/presentkort 

X X X X X X X X 

Studiecirklar/ 
Föreläsningar 

X    X   X 

Besöksverk-
samhet 

X X X X X X X  

Samtalsgrupper X X       
Rekreation   X     X 
Ekumeniskt eller 
annat samarbete 

X X X X X X X X 

Annat Promenad 
Sorgegrupp 

 Praktisk 
hjälp 
”Julgrytan”

 ”Guld- 
kanten” 
”Jesus- 
bussen” 

 ”Sarah- 
Center” 

 

 
3.12 Vem riktar sig insatserna till 

Inriktningarna är i många fall riktade till vissa grupper i samhället. Mycket tydliga grupper är: 
äldre, sjuka och ensamma. Ännu en tydlig grupp är de gemenskapsbyggande grupperna där 
målet kan vara att föra samman grupper för samtal som exempel grupper för sorg, whiplash- 
skadade och existentiella funderingar. Dessa grupper formar sig efter vår tid och våra behov 
och följer på så sätt med i samhällsutvecklingen och människans behov. Sedan försiggår det 
arbete med de mest utsatta genom aktivt arbete i exempelvis i RIA, Härberget och fängelset. De 
människor som vänder sig till kyrkan för att få hjälp är ofta att de har hört talas om att man kan 
få hjälp i kyrkan eller att de blivit hänvisad dit från någon annan instans som exempel den 
kommunala socialtjänsten. 
 
3.13 Anledningen till vald inriktning på verksamheterna 

Att samhället har förändrats och att det har påverkat inriktningen på de sociala verksamheterna 
är något som framkommit i undersökningen. Förändringen har noterats, ungefär i slutet av 
1990-talet. Heliga Trefaldighet ändrade inriktning när de noterade att de ekonomiska proble-
men ökade. Tidigare hade de möjlighet att ge de hjälpsökande matkassar vid behov men de 
insåg att behovet hade förändrats och att det behövdes hjälp på andra sätt. Som en följd på detta 
så förändrades inriktningen på Diakonirådet. Det var många människor som hade fått skulder 
och låg efter med räkningar såsom hyra och el. De grupper som de märkte fick det svårare under 
1990-talet var framför allt de som var arbetslösa, långtidssjukskrivna och ensamstående 
mammor med barn. Det har även framkommit i undersökningen att det finns ett ökat andligt 
behov. Där av har det tillkommit föreläsningar i ämnet och olika slags samtalsgrupper för dessa 
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människor. Missbrukare är också en grupp som kommer upp och därför väljer de att delta i 
olika samarbeten med exempelvis RIA. HTF på Heliga Trefaldighets församling säger: 
 

Det märktes av när det blev nedskärningar i samhället och att det blev mindre 
pengar till missbruksvården. 

 
Ytterligare en grupp som kommer på tal i de flesta intervjuerna är de bostadslösas situation och 
där är många kyrkor med och bidrar med pengar och även en del med arbete i Härberget. De 
bostadslösa är en grupp som blev större på 1990-talet och där av startades verksamheten upp 
med Härberget. För tio år sedan fanns inte Härberget. Två anledningar till detta kan vara säger 
HTF: 
 

En människa som kommer efter med sin hyra blir vräkt mycket snabbare idag … 
kanske inom fem månader … förut kunde de dra ut i flera år innan man blev ställd 
på gatan … men det handlar även om att det finns mindre pengar till missbruksvård 
… människor som skulle behöv vård får inte den vård de skulle behöva. 
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4 DEL IV 

4.1 Analys och diskussion 

4.1.1 Socialt problem 

I inledningen skrev jag om att välfärden inte famnar alla och att det är många som far illa i vårt 
samhälle. Avsikten med undersökningen var att se vad de olika kyrkorna kunde erbjuda för stöd 
till de människor som sökte sig dit. Likaså för att få en bild av vad kyrkans sociala arbete har för 
roll i dagens samhälle. Tidigare i uppsatsen så har diakonin enkelt beskrivits som kyrkans 
sociala arbete och följer man den linjen så kommer man till att de i så fall måste arbeta med 
något slags socialt problem. Begreppet sociala problem används i vid utsträckning och ofta 
används det som att det vore självklart vad det innefattar. Meeuwisse och Swärd pekar på att 
alkohol- och narkotikamissbruk, kriminalitet, hemlöshet och prostitution är sociala problem 
som på något sätt tar för givet.31 Utifrån detta kan man då säga att de som är missbrukare, 
kriminella, hemlösa och prostituerade är sociala problemgrupper i vårt samhälle. Vidare menar 
de att de sociala problemen i samhället ofta är förknippat med någon slags brist som exempel: 
arbetslöshet, bristande språkkunskaper, bostadssegregation och bristande föräldrakontakt.32 
Om jag ser på den undersökning jag gjort bland några kyrkor i Gävle så framkom det att de som 
vanligen söker hjälp är ensamstående mammor med barn, studenter, och pensionärer med låg 
pension. Skulle då dessa tre kategorier klassas som sociala problemgrupper? Det verkar inte 
vettigt och det finns nog inga självklara svar på vad ett socialt problem är utan det tolkas olika 
från person till person eller från fall till fall och det är detta Meeuwisse och Swärd vill belysa. 
För ser man till en mamma som lever ensam med sitt barn så bidrar hon till samhällets fortbe-
stånd. Hon föder, fostrar och ansvarar för sina barn och hur skulle det kunna vara ett socialt 
problem. Ser man till fattigpensionärerna så har de varit med och bidragit till vårt samhälle hela 
sitt yrkesverksamma liv. De prioriterade kanske sina barn när de var små och var hemma då och 
började sedan jobba halvtid när barnen var lite större för att sedan kanske arbeta full tid. Vilket 
kan vara ett resultat till låg pension. Studenter som investerar i en utbildning och blir till 
samhällsnytta efter studierna. Dessa kategorier kanske snarare kan ses som symtom på andra 
sociala problem såsom fattigdom, marginalisering eller ojämlika livsvillkor. Däremot så 
jobbade kyrkorna med några av de sociala problemgrupper som nämndes ovan så som miss-
brukare och hemlösa och då i första hand genom samarbete med andra kyrkor och genom 
ekonomiskt bidrag eller arbete i Härberget och Ria. Frälsningsarmén hade speciellt en aktivitet 
på julafton som var riktad till dessa grupper med flera. När de gäller de grupper som är 
förknippade med någon brist i samhället så fanns det några som kom upp i undersökningen och 
de var arbetslöshet vilket för den enskilde individen både påverkade ekonomin och ens 
självförtroende. Något som också kom upp var den bristande föräldrakontakten. Där sa HTF 
från Heliga Trefaldighet så här: 
 

Det finns så många som behöver hjälp i sin föräldraroll … man är osäker på hur 
man ska vara som pappa och man. Det är många som behöver hjälp tidigt … tidigt 
redan på dagis … nej före dagis. Man behöver hjälp och stöd i sin roll. Samhället 
skulle spara mycket pengar på detta. 

 
Swedner menar på att själva begreppet välfärdsproblem är synonymt med begreppet socialt 
problem. Vidare menar han att ett socialt problem existerar om en eller flera människor inte 

                                                 
31 Meeuwisse & Swärd, 2002, s. 23. 
32 Meeuwisse & Swärd, 2002, s. 25. 
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lever på en materiellt sett acceptabel nivå eller att man inte lever ett variationsrikt och me-
ningsfullt liv, där man inte ges tillfälle att förverkliga sina inneboende möjligheter. Det finns 
vissa behov som måste tillgodoses hos människan för att uppnå en viss levnadsnivå, där säger 
sig Swedner instämma med Maslow där behoven är:33 
 

 Föda 
 Säkerhet mot faror av olika slag 
 Att älska och bli älskad 
 Att känna självrespekt 
 Att bli respekterad av andra 
 Att kunna förverkliga sig själv 

 
Kopplas denna behovstrappa till inriktningarna i de verksamheter som är med i denna under-
sökning så ser man att de fångar upp några av människans mest basala behov. Jag skulle vilja 
påstå att dessa samtliga punkter är något som det diakonala arbetet tillfredställer. Kanske inte 
att alla behov kan tillgodoses som helhet om man bara söker sig till en kyrka men de kan i så fall 
hänvisa vidare till någon som kan hjälpa. 
 
Nästa punkt som handlar om säkerhet mot faror, där tänker jag på några exempel som fram-
kommit i undersökningen som Korskyrkan som har sitt ”Sarah-center” som hjälper utsatta 
kvinnor. Där har även Diakonirådet en roll där man som exempel kan få hjälp om man står inför 
hot om vräkning. Resterande fyra punkter anser jag också att kyrkorna tillgodoser genom olika 
gemenskapsbyggande grupper, själavårdande samtal, rådgivning och hembesök. Jag slutar 
denna diskussion om sociala problem med att påpeka att i undersökningen så är det sociala 
problemet något som de intervjuade mött öga mot öga. Sociala problem kan även påvisas bl a 
genom statistik, uttalande av experter och massmedia. 
 
4.1.2 Socialt arbete 

Att finna teorier när det gäller diakonalt arbete är inte enkelt då det är ett tvärvetenskapligt och 
nytt kunskapsområde och dessutom ett praktiskt ämne där teologin är given i grunden. Dia-
konalt arbete är inte klart avgränsat utan spänner över flera områden såsom socialt arbete, 
omvårdnadskunskap, pedagogik och teologi. Har man då ”en fokusering på diakoni som 
kyrkans sociala arbete”34 så borde någon teori i socialt arbete fungera till viss del. En viss del i 
teorin måste så att säga överlappa det diakonala arbetet. 
 
Vad avses då med socialt arbete? Payne åberopar Berger och Luckmann (1971) när han 
framställer socialt arbete som ett exempel på social konstruktion. Genom att dela med oss av 
vår kunskap och göra den objektiv kommer vi fram till gemensamma bilder av verkligheten. 
Detta givande och tagande liknar Payne vid en spiral, ett ständigt pågående av skapande och 
återskapande av strukturer som i sin tur bidrar till hur individerna kommer att leva sitt liv.35 När 
jag läser om Payne så anser jag att detta ganska så bra beskriver det diakonala arbetet. När jag 
utfört mina intervjuer så har det kommit upp att man ska mötas som jämlikar. Där man tänker 
sig att idag hjälper jag dig och i morgon hjälper du mig. Jag ser även likheter i denna föränd-
rings spiral med diakonin som också ständigt förändras och följer med i samhället och dess 
behov. 

                                                 
33 Swedner, 1996, s. 42-43. 
34 Jeppsson-Grassman, 2001, s. 25-26. 
35 Payne, 2002, s. 38. 
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Jeppsson-Grassman menar att socialt arbete oftast avser det arbete som utbildade socionomer 
utför i kommunal- eller landstingsverksamhet.36 I det offentliga sociala arbetet handlar det mer 
om ett möte där den ena parten har en professionell yrkesroll. Denna roll kan inte riktigt 
jämföras med kyrkans sociala arbete. När en hjälpsökande kommer till kyrkan så möter man där 
någon som har en kristen grund. Mötet behöver inte ske med någon särskilt utbildad för socialt 
arbete. De man kan mötas av i det diakonala arbetet som hjälpsökande är diakon, präst, 
församlingsmedlem eller annan som arbetar ideellt. 
 
4.1.3 Modeller och teori 

En social teori kan ha individen som utgångspunkt, i relation mellan olika komponenter inom 
individen, menar Meeuwisse och Swärd, som exempel förhållningssätt, karaktärsdrag eller sätt 
att hantera svårigheter i livet. Begrepp som ofta nämns i dessa sammanhang är motivation, 
copingförmåga och empati. Meeuwisse och Swärd tar upp professor Hans Berglinds hand-
lingsteori. Som grund för denna teori är vad individen ”kan” och ”vill” detta för att kunna 
kartlägga vad individen har för handlingsberedskap och förmåga t ex att sluta med ett miss-
bruk.37 

 
I denna undersökning har det inte framkommit att kyrkorna har några speciella teorier att arbeta 
utifrån man kan mer tänka sig att det har ett slags tankemönster och där speciellt viktigt är att se 
till helheten. I ett ekumeniskt dokument från Sveriges Kristna Råd finns en beskrivning på ett 
vad de kallar ett ”klassiskt” tankemönster. Det ser ut på följande sätt: 
 

 Se 
 Bedöm 
 Handla 

 
Dessa punkter beskriver ordningen i ett diakonalt arbete. Det handlar om att först se människan, 
som är ovärderlig, att se den gudomliga avbilden. Det handlar om att se nöden och utsattheten 
och beröras därav.38 Ser man till mötet mellan den som ger hjälp och den som får hjälp så skiljer 
sig dessa två modeller åt. Jag vill påstå att Berglinds modell har ett betydligt snävare perspektiv. 
Där handlar det mer om att lösa ett specifikt problem och där man försöker bedöma vad 
individen ”kan och ”vill”. Som det exempel som nämndes tidigare, att sluta med ett missbruk. 
Ser man till denna undersökning så har de där belyst att det handlar om ”helheten”. Där man 
menar att det inte alltid är intressant att hitta lösningen på ett specifikt problem utan man vill 
även se till orsaken så att inte samma problem åter upprepar sig. Kopplar man Sveriges Kristna 
Råds tankemönster till det praktisk sociala arbetet i kyrkorna så har jag noterat följande: 
 
På punkten ”se” så har det i undersökningen varit tydligt att kyrkorna ”ser” nöden och de kan 
tydligt peka på nöd i samhället. Det har också framkommit flera olika aktiviteter där kyrkorna 
aktivt vill ”se” nöden. Det jag tänker mig är Pingstkyrkan och deras aktiviteter sedan slutet på 
1980-talet då de har befunnit sig centralt i Gävle på nattetid med ”bullväska” och numera med 
”Jesusbussen”. Som pastorn sa ”man möter mycket själslig nöd där”. Kyrkorna gör fängelse-
besök vilket också kan vara att ”se”. En annan mer indirekt aktivitet är Andrum Brynäs där de 
har särskild inriktning till de andliga behoven genom föreläsningar och olika samtalsgrupper. 
Där man delvis är aktiv och annonserar om vissa aktiviteter och genom dessa aktiviteter fångar 
man upp och ”ser” människans nöd. 
                                                 
36 Jeppsson-Grassman, 2001, s. 26. 
37 Meeuwisse & Swärd, 2002, s. 106. 
38 Jansson & Lindström, 1999, s. 14. 
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Nästa steg i processen är att ”bedöma” eller förstå. Här är tid för eftertanke, prövning och 
reflektioner. Här finns det utrymme för de tvärvetenskapliga kunskapsområdena genom att se 
utifrån olika perspektiv och beprövad erfarenhet. Häri ligger en skillnad på det diakonala sättet 
att arbeta. Då det är en tydlig fördel med det tvärvetenskapliga området och där man försöker se 
till helheten, alltså den människa som kommer, den människans helhet. Det som framkommit i 
undersökningen är att vår offentliga sektor har sina brister och att en brist ligger i att inte se till 
helheten och göra en bedömning utefter det. Själva ”helhetssynen” som det diakonala arbetet 
har antar jag har sitt ursprung i teologin. Ett exempel som kommit upp i undersökningen är att 
om man söker läkarhjälp så handlar det om att bota just symtomen man söker för. Fastän det 
kan handla om att människan egentligen har något annat problem som skulle behövas åtgärdas 
för att bli frisk. Ytterligare ett exempel som också kommit upp är att om människan söker hjälp 
hos en kurator eller psykolog så vill man där också ringa in problemet för att hjälpa den som 
söker. Men det kanske inte behövs någon hjälp i den bemärkelsen utan personen som kommer 
kanske bara behöver prata och få prata klart. 
 
Sista steget i processen är att ”handla” och ett exempel på handlingen är beskriven i under-
sökningen som de olika sociala verksamheterna som kyrkorna bedriver. Detta tankemönster av 
se-bedöm-handla, denna process ger ett ökat lärande genom utvärderingar och nya erfarenheter 
och det följer samhällsutvecklingen. Jag menar att arbetar man efter denna modell så kan den 
vara en evighetsmodell. 
 
En modern teori i socialt arbetet som Payne tar upp kan delvis passa in i det diakonala arbetet 
om man bortser från den kristna grunden. Den kallas för empowerment och företrädarskap. 
Empowerment handlar om att stärka människors möjligheter att bestämma över sina liv. Det 
handlar om att människan ska få makt över sina beslut och handlingar. Detta kan ske genom att 
minska följderna av sociala och personliga hinder genom att stärka självförtroendet och egen 
förmåga.39 För man över detta till dem som kommer till kyrkorna för att söka hjälp så känner 
man igen detta. Vid undersökningen har det kommit fram att de ger hjälp till självhjälp genom 
att stötta och stärka personen i olika samtalsgrupper eller i individuella samtal. Det har även 
påpekats att det inte handlar om att ta över något ansvar för någon annan eftersom detta inte 
hjälper någon i längden. 
 
Företrädarskapet handlar om att företräda sin klient på dennes egna villkor gentemot exem-
pelvis olika myndigheter. I den här rollen ska man representera de maktlösa individernas 
intressen mot den sociala strukturen och i förhållande till de mäktiga grupperna.40 För man över 
detta på det diakonala arbetet så är det något som ingår i deras kall och även i hur de arbetar med 
dem som söker hjälp. Detta företrädarskap är mer och mindre framträdande i de kyrkor som 
ingår i undersökningen. Variationen kan bero på de varierade medlemsantalen i kyrkorna då det 
tenderar till att framträda tydligare i de större församlingarna. Så det kan handla om resurser i 
någon form. Där företrädarskapet tydligt framträder så kan det förekomma såsom att kyrkorna 
tar kontakter med bl a hyresbolag, elbolag, socialtjänsten, RIA, hemtjänsten och sjukvården. 
 
4.1.4 Förändring i samhället som påverkar diakonin 

Som jag tidigare varit inne på så har kyrkorna i undersökningen märkt av en stor förändring i 
mitten på 1990-talet. De har märkt av det på så sätt att hjälpbehovet förändrades och de pekar 
dels på att ekonomin försämrades för den enskilde och dels ett ökande behov av själavårdande 
samtal. Ser man tillbaks på 1990-talet och vad som hände då så började det med att en skat-
                                                 
39 Payne, 2002, s. 353. 
40 Payne, 2002, s. 353. 
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teomläggning genomfördes och därpå inträffar flera händelser som påverkade hushållens 
ekonomi. Det var kris i fastighetsbranschen, kris i banksektorn, sysselsättningen i byggnads-
sektorn gick ned, svårt för ungdomar att få arbete och bostadskostnaderna ökade. Inkomsterna 
för stat och kommun försämrades och de fick mindre skatteintäkter eftersom sysselsättningen 
minskade. De blev för många hushåll en besvärlig situation och utsatta grupper hade svårt att få 
inkomster och utgifter att gå ihop.41 I min undersökning så har jag samtalat med HTF som 
arbetar i Heliga Trefaldighets församling som diakon men HTF arbetar även i Diakonirådet 
som jag tidigare har skrivit om. HTF berättade att de då märkte att människorna som sökte deras 
hjälp hade börjat komma efter med sina räkningar i betydligt större utsträckning än tidigare. 
Den hjälp de tidigare kunnat erbjuda i form av en matkasse var inte längre tillräcklig utan de 
behövde hjälp med hyra och andra räkningar. När det gäller Diakonirådet så har deras ärenden 
ökat enormt. De som söker hjälp där kan exempelvis vara en ensamstående mamma med tre 
barn som står inför vräkning och inte har fått hjälp på vägen dit av någon anledning. Det kan 
handla om en hyresskuld. Denna kvinna försöker de då hjälpa på olika sätt, ett sätt kan vara att 
försöka få till något samarbete med hyresvärd för att förhindra att familjen ställs på gatan. 
Samtidigt som de har andra samarbeten med andra instanser så som kommunens socialtjänst 
och kanske andra hyresvärdar. De utsatta grupperna som de hjälper är vanligast: ensamstående 
mammor med barn, studenter, män med underhållsskyldighet, människor med konkurs bakom 
sig, sjuka människor som inte har råd med medicin och fattiga pensionärer. Det kan också 
handla om människor som väntar på pengar från Försäkringskassan för vård av barn eller egen 
sjukdom och de ej har pengar till räkningarna. 
 
4.1.5 Hur kyrkan ser på diakonins roll 

När det gäller vad det diakonala arbetet har för roll i vårt samhälle så upplever jag att den 
litteratur jag läst har varit färgad av en kristen tro och/eller skriven av någon av kyrkans folk. 
Det blir på vissa stället tydligt att de vill framhäva sin egen tro och övertygelse. Som ett 
exempel på detta tar jag en bok som heter Diakonins perspektiv där har ett antal författare från 
olika kyrkofamiljer skrivit och boken är initierad av Sveriges Kristna Råd. I denna bok vill man 
göra det tydligt hur samhället övertog de flesta av kyrkans sociala uppgifter och där trygg-
hetssystemen byggdes upp kyrkan för utan och se, hur det gick, inte så bra. Det färgade 
budskapet är stundom väldigt tydligt som i ett kapitel av Claes-Bertil Ytterberg, här följer några 
meningar som jag anser är ett tydligt exempel: 
 

Idag ser vi en annan utveckling, ett folkhem i ruiner … Ekonomins sönderfall går 
hand i hand med de gemensamma värderingarnas sönderfall … Kyrkan har en 
viktig roll att spela i det nya folkhemsbygget, och vi (kyrkan) är på väg ut ur mar-
ginalisering … Vi ska vara ett komplement, men vi ska med vår erfarenhet bidraga 
till förnyelse av stelnade former.42 

 
Man vill alltså framföra sin egen (kyrkans) samhällsnyttighet och det med en tillspetsad bild av 
det samhälle vi har idag. Bilden är tydlig på ett samhälle i sönderfall och omoral. I och med att 
man kan säga att kyrkan är marginaliserad och att detta kan fortsätta ytterligare, så har kyrkan 
ett behov av att skapa sig en ny roll i vårt samhälle. I denna tid när Svenska kyrkan och staten är 
särade ifrån varandra så har framför allt Svenska kyrkan ett intresse av att vara nyttig om de inte 
ytterligare vill bli marginaliserade. Jag menar att det finns ett slags egenintresse med och man 
vill skapa sig en ny roll eller identitet på något sätt. Ytterligare exempel från Ytterberg är: 

                                                 
41 Den glömda krisen om ett Sverige som går isär, 2000, s. 228-229. 
42 Ytterberg, i Wallskär (red.), 1999, s. 12,14. 
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”Diakonin är nutidens kyrka” och ”Evangelisation stavas diakoni”.43 Vilket han menar är 
slagord i den kyrkliga debatten. Kyrkan har ett bra läge anser jag då det framkommit i under-
sökningen att det diakonala arbetet tillgodoser en hel del behov som inte blir tillgodosedda från 
annat håll. 
 
4.2 Sammanfattande avslutning 

Det görs en hel del i kyrkan förutom att hålla Gudstjänst, det har tydligt framkommit i under-
sökningen. Det finns ett brett utbud med pågående sociala verksamheter som tillgodoser flera 
av människans behov. Det har också visat på att de kan fånga upp människor som har passerat 
det offentliga trygghetsnätet. Det framkommer att det diakonala arbetet kan ses som ett 
komplement i vårt välfärdssamhälle. Som exempel på detta är när den ensamstående mamman 
med barn är på väg igenom trygghetsnätet och inte välfärden har fångat upp dem. Då kan de få 
hjälp om de söker sig till kyrkan. 
 
De människor som är som allra mest utsatta, de vi ser i samhället, söker sig inte direkt till 
kyrkorna för hjälp. Där handlar det mer om en indirekt hjälp genom kyrkors samarbete. 
Kyrkorna är med och bidrar både ekonomiskt och/eller med arbete så som i Härberget eller 
POSOM (Psykiskt och socialt omhändertagande). Däremot så arbetar kyrkorna med många 
som är i utkanten så att säga som kanske hamnar bland de marginaliserade, både de med 
psykiska problem och de med ekonomiska problem. Detta är en grupp som inte är lika synlig 
och uppenbar i samhället. 
 
Ännu en grupp som inte direkt syns i samhället är alla som är ofrivilligt ensamma och dessa 
arbetar kyrkorna för. Kyrkan har en viktig roll både som samtalspartner och i sina gemen-
skapsbyggande aktiviteter av olika slag. Detta behöver inte endast handla om de ensamma 
människor utan om alla som inte tar sig tid för ett djupare eller svårt samtal. 
 

                                                 
43 Ytterberg, i Wallskär (red.), 1999, s. 16. 
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1 DEL I


1.1 Inledning


Jag har valt att skriva om det sociala arbetet i kyrkorna. Jag är nyfiken på vad det är för typ av insatser de gör. Vad kan de erbjuda som inte samhället kan erbjuda i form av hjälp, stöd och gemenskap.


Anledningen till att jag valt att skriva om just detta ämne är att socialt arbete berör mig och jag lider med alla utsatta människor jag ser. Att det finns människor som inte får den hjälp de skulle behöva är tydligt och jag har själv noterat att de blir fler och fler som behöver hjälp. Detta kan man helt enkelt se genom att ta en promenad i Gävle centrum och se efter en helt vanlig dag. Då ser man de som far illa i vårt samhälle som exempel uteliggare, missbrukare och psykiskt sjuka. Det man kanske inte själv noterar det kan man läsa om i dagspressen eller se på något nyhetsprogram på TV. Det handlar om hur människor far illa i vårt samhälle så som att gamla människor glöms bort på servicehus, föräldrar som misshandlar eller utnyttjar sina barn, sjuka människor som inte får sjukpenning, människor som blir utstämplade från A-kassan, missbruk, mobbing, utsatthet och oönskad ensamhet.


Det som igår var en självklar rättighet är inte lika självklar idag. Man hör ofta talas om människor som av någon anledning hamnar utanför alla våra system och det är inte längre någon annan som man inte känner utan man har fått en känsla av att det tenderar till att komma en närmare och närmare. Hela ens liv kan bli totalt förändrat exempelvis på grund av en skilsmässa, att man blir arbetslös eller att man blir långtidssjukskriven och detta är något som kan hända oss alla för eller senare. Idag är vårt trygghetsnät inte lika finmaskigt och fångar upp människor på samma sätt som tidigare utan det går fortare att hamna på gatan om det börjar gå snett.


Nu skriver jag uppsats i religionsvetenskap så inriktningen blir socialt arbete med kristen grund. Så vad gör de där i kyrkan mer än att hålla Gudstjänst?


1.2 Syfte


Syftet är att göra en lokal undersökning i Gävle för att se vad de större kristna församlingarnas sociala arbete består av och vilka sociala insatser som görs i dessa församlingar. Jag vill även undersöka vad diakonin har för roll i dagens samhälle.


1.3 Metod


Min metod är att genom intervjuer få vetskap om vad det i Gävle försiggår för socialt arbete i kristna församlingar. Jag har gjort en fallstudie där jag har utfört intervjuer på de större församlingarna. Uppsatsen har en kvalitativ deskriptiv ansats. Mitt källmaterial är de intervjuer jag utfört där frågorna medvetet är öppna för att få ett samtal. När det gäller undersökningen av Metodistkyrkan och Korskyrkan så har intervjuerna utförts på telefon på grund av svårigheter att få till ett personligt möte med personerna jag tänkt mig. De övriga i min undersökning har jag träffat personligen. Grundfrågeställningen har varit den samma för alla tillfällen.


Jag kommer att utifrån intervjuunderlaget sammanföra både åsikter och verksamheter med det diakonala arbetets tankemönster. Eftersom jag för denna undersökning inte funnit teorier för det diakonala arbetet så avser jag istället att försöka knyta an undersökningen till någon av de teorier som finns för socialt arbete i analys och diskussionsdelen.


1.4 Material


Mitt underlag till denna studie är de åtta intervjuer jag har utfört. De jag har intervjuat är dels de som är diakoner, dels de som speciellt ansvarar för den sociala verksamheten och om församlingen ej haft någon speciell ansvarig för den sociala verksamheten så har jag intervjuat pastorn i församlingen. Dessa intervjuer är mitt källmaterial för studien.


För att komplettera min undersökning har jag använt en del litteratur för att kunna ge en historisk bakgrund och korta beskrivningar för vilka kännetecken församlingarna har. Jag har även använt litteratur för att kunna beskriva vad diakoni och diakonalt arbete är samt för teorier när det gäller socialt arbete.


1.5 Frågeställning


· Vilka slags sociala verksamheter med kristen grund bedrivs på orten Gävle?


· Vilken karaktär har insatserna?


· Vem riktar sig insatserna till?


· Vad har det diakonala arbetet för roll i vårt samhälle idag?


1.6 Avgränsningar


Min undersökning är lokal och är utförd i Gävle. Jag har gjort nedslag i de större församlingarna med kristen grund som finns i Gävle. När det gäller Svenska kyrkan så har jag begränsat mig till att göra intervjuer i två församlingar eftersom arbetet annars blir allt för omfattande. Övriga församlingar som är med i studien är de största frikyrkosamfunden. Det som här menas med större församlingar är hämtat ur en bok som heter Tro, samfund och samhälle och behöver inte betyda att de är bland de större församlingarna i Gävle.
 Jag har inte undersökt barn & ungdomsverksamheter och ej heller sång- och musikverksamheter.


1.7 Disposition


I del ett har jag en inledning där jag berättar om varför jag har valt detta ämne samt syfte, metod, material, frågeställning och avgränsningar. I del två följer en beskrivning av vad diakoni är och vad skillnaden är på diakonalt arbete och annat socialt arbete. Därefter följer en kort beskrivning av den diakonala utvecklingen. I del tre är undersökningen där varje församling som är med i undersökningen tas upp och där det redogörs för vilka sociala verksamheter de har. I denna del ges även en kort beskrivning av Diakonirådet. Sist i undersökningsdelen finns en kort sammanfattning av de sociala verksamheterna och dess karaktärer. I del fyra så är det en analys och diskussion som följs av en sammanfattande avslutning.


2 DEL II


2.1 Vad är diakoni


När man börjar undersöka de sociala verksamheterna i församlingarna så stöter man på ordet diakoni i olika sammanhang likaså i litteraturen. För att enkelt beskriva vad diakoni är så kan man säga att det är det sociala arbetet i kyrkan.
 Diakoni är ursprungligen ett grekiskt ord och det betyder ”att få vara till tjänst”. En tolkning på vad tjänst här kan innebära är att ”jag är till för någon mer än mig själv. Mitt liv är sammanflätat med ditt och vi är ömsesidigt beroende av varandra.”
 Tjänande kan ibland också nämnas med innebörd som hjälp, stöd och omsorg vilket kanske kan stå för en modernare tolkning.


När det gäller definitioner på diakoni så finns det flera och jag väljer att ta med en definition från Svenska kyrkans diakoninämnd och en från Sveriges Kristna Råd. Den första som följer är en definition som Svenska kyrkans diakoninämnd har formulerat och den lyder:


Diakoni är omvårdnaden, grundad i Kristi kärlek med syfte att hjälpa människan i olika livssituationer och gör det möjligt för henne att frigöras till tro och tjänst.


Sveriges Kristna Råd är en gemensam organisation för kyrkorna i Sverige och med i denna organisation är samtliga kyrkor som är med i denna undersökning. De har en formulerad ekumenisk definition som lyder:


Diakoni är medmänsklig omsorg, grundad i Kristi kärlek, uttryckt i kyrkans liv och vill genom barmhärtighet, respekt och solidaritet möta människan och hennes utsatthet.


Att diakoni handlar om medmänsklig omsorg ser man i en av definitionerna. Människor som visar omsorg om medmänniskan är något ståndigt pågående i vårt samhälle vare sig vi har en kristen tro eller inte. Så diakoni kan man se som något vi alla sysslar med exempelvis i omsorg om vår familj, våra vänner eller som en del i vårt arbete. Men vi lägger inte in den kristna tolkningen i det hela. Ser man på omsorgshandlingen i ett kristet perspektiv så handlar den om att återställa det som är trasigt i Guds skapelse. Omsorg kan utföras av alla eftersom Guds ande är verksam i skapelsen och omsorgen kan kännas igen som Guds handlande genom människan. När vi ibland känner empati för människor i utsatta situationer eller upprörs av mänskliga orättvisor så kan det vi känner förstås som ett Guds handlade med och i oss.


2.2 Vad skiljer diakonalt arbete från annat socialt arbete


Uttrycket diakonalt arbete används av Svenska kyrkan men även i andra trossamfund.
 Är man inte själv delaktig i kyrkans arbete på något sätt eller på annat sätt har kännedom där om så kan det vara svårt att se eller förstå vari skillnaden ligger på det som benämns diakonalt arbete. Att det är något annat än vad den offentliga sektorn ombesörjer men på vilket sätt.


Börjar vi att se på det kristna perspektivet så bygger det på en kristen människosyn och Har sin grund i Bibeln som konsekvent handlar om att värna om den enskilda människans värdighet och om Guds omsorg om den som lider såsom budet om att älska sin nästa. Detta eftersom människan är skapad till Guds avbild. Likt profeterna i Gamla Testamentet som var en del av sin samtid och som talade till folket så ska diakonins medarbetare agera i vår tid.


Ser man på diakonin så är utgångspunkten kallelsen till Kristi tjänst. Motiv och kraft finner man i evangeliet om den tjänande människosonen, som offrar sig självt, helt och hållet.
 För samtliga hänvisningar till Bibeln som följer är hämtade ur Bibel 2000 (1999). Det står även att läsa i Gamla Testamentet om en Gud som värnar om de faderlösa, änkorna och att man ska ge mat och kläder till invandraren. (5 Mos 10:17-18)


Jesu Kristus visade omsorg om medmänniskorna och tog ställning för de utsatta. Några exempel från Nya Testamentet är Lukasevangeliet (Luk 10:25-37). Där berättar Jesus om en situation där någon är sårad och det passerar människor utan att hjälpa den sårade men så kommer den barmhärtige samariern som stannar och vårdar den sårade mannen. I liknelsen talar Jesus om vad det innebär att älska sin nästa så som sig själv och han avslutar med uppmaningen ”Gå du och gör som han”.


För kyrkan är diakonin ett uppdrag där man ska försöka följa Jesus exempel och möta medmänniskor med ömsesidig kärlek, respekt och solidaritet. Inom diakonin är det i Gud ”vi lever, rör oss och är till”. Det är Kristus som i ord och visad handling visat vägen. Och det är Han - den stora diakonen, tjänare - som är förebild. Han, som böjde sig ner och tvättade lärjungarnas fötter.


I ett dokument från Svenska kyrkan kan man läsa:


Diakonalt arbete bygger på viljan att

Bry sig om även den som ingen annan bryr sig om


Samtala om livet i all dess komplexitet


Visa omsorg och respekt utan biavsikter


Våga ta strid för varje människas okränkbara värde


Skapa mötesplatser


Låta tysta erfarenheter komma till uttryck


Möjliggöra engagemang


Vara opinionsbildande


Bekämpa orättvisor och förtryck


Arbeta för hållbara samhällen


Vad som kan kännetecknas som annat socialt arbete kan exempelvis vara kommunens socialtjänst. Inom socialtjänsten är utgångspunkten delvis en annan än för diakonalt arbete. Nöden, samhällsansvaret, intresset för medmänniskan är gemensamt. Men om diakonalt


arbete går på Jesu och kyrkans uppdrag så går den enskilde socialarbetaren på myndighetens uppdrag, den myndighet som också är arbetsgivare och som ger de särskilda direktiven för arbetet.
 En annan skillnad är att inom socialtjänsten har man rapporteringsskyldighet. Den som vänder sig dit registreras. Inom diakonin får man om man så vill vara helt anonym.
 Det är inte bara den offentliga sektorn som har olika slags sociala verksamheter utan det finns flera aktörer som exempel föreningar, organisationer eller enskilda individer som arbetar socialt.


2.3 Diakonal utveckling


Under 1800-talet och framåt kan man enkelt beskriva diakonin som en praktisk omsorg i konkreta nödsituationer. I takt med välfärdssamhällets uppbyggnad från 1950-talet och framåt så flyttades kyrkans sociala uppgifter över till den offentliga sektorn. Genom de nya trygghetssystemen ges vård, utbildning och omsorg till alla. Välståndet och tillväxten skulle fördelas rättvist. I grunden låg ”den kristna människosynen om allas lika rätt och värde.”
 Välfärdssamhället ledde till att de diakonala verksamheterna minskade. Eftersom den sjukvårdande biten flyttades över till samhället så förändrades inriktningen för det diakonala arbetet till barn- och ungdomsverksamheter. Ungefär i början på 1980-talet förändrades inriktningen för diakonerna till ”att ge andligt och materiellt bistånd till sjuka, ensamma och gamla”.
 Nu var det inte så att alla diakoner bytte inriktning samtidigt så detta är en generalisering. I min undersökning så har det berättats att om det har funnits en diakon i någon församling som exempelvis haft sjukvårdande uppgifter så kan detta har fortgått så länge den diakonen har haft sin tjänst kvar i församlingen. Nu blir det åter igen allt vanligare att vård bedrivs av församlingar och kyrkliga institutioner fast på uppdrag av den offentliga sektorn.
 Kyrkorna har märkt av en förändring i och med att både grupper och enskilda tar kontakt med dem för att samtala om eventuella samarbeten som exempel mot rasism, arbetslöshet och tomhet.


3 Del III


3.1 Undersökning


Jag har valt att redovisa varje församling var för sig och jag börjar med att ge en kort historisk tillbakablick för respektive församling. Sedan följer en beskrivning av deras sociala verksamheter som de bedriver. När jag har utfört intervjuerna så har jag utgått ifrån en grundfrågeställning. De jag har intervjuat har varit de som särskilt arbetar med diakonalt arbete i församlingarna eller om det inte har funnits någon speciellt utpekad har jag intervjuat pastorn i församlingen. De kommer inte att nämnas vid namn i undersökningen som följer utan som en kursiv förkortning.
 I slutet av undersökning kommer en beskrivning på Diakonirådet vilket är något församlingarna har hänvisat till när det gäller ekonomiskt bistånd.


Vid intervjuerna har det funnits grundläggande frågor som det diskuterats kring och dessa frågor har varit:


· Vad bedriver Ni för sociala verksamheter?


· Hur kommer det sig att Ni valt just den inriktningen?


· Vilken karaktär har insatserna?


· Vilka riktar sig insatserna till?


· Vem söker hjälp och vet Ni varför de valt att söka just Er hjälp?


· Har hjälpbehovet förändrats?


3.2 Svenska kyrkan och Heliga Trefaldighets församling


Jag har med två kyrkor från Svenska kyrkan och jag tar upp lite allmänt om svenska kyrkan under denna del. Svenska kyrkan är Sveriges största kyrka och har varit Sveriges statskyrka fram till 1 januari, 2000. Staten har kontrollerat kyrkan i nästan 500 år och har därmed haft förmåner mot andra samfund som exempelvis ”rätten att ta upp kyrkoskatt och att den fick mer ekonomiskt stöd” än andra samfund. Svenska kyrkan ”styrs fortfarande på många håll av politiskt valda personer och har kvar några av sina gamla ekonomiska förmåner”. Svenska kyrkan skiljer sig även från andra samfund på så sätt att medlemmarna enligt lag ska betala en kyrkoavgift.
 Ärkebiskopen i Uppsala är Svenska kyrkans högsta ledare.
 Av Sverige befolkning är 80 procent medlemmar i Svenska kyrkan.


Heliga Trefaldighets församling kom till år 1916 då Gävle församling delades i två delar och denna församling tillhör Svenska kyrkan. De har 16 407 medlemmar. I församlingen finns tre diakoner, varav en arbetar i Strömsbro distrikt och de har ett tjugotal personer som arbetar frivilligt. Den intervjuade i denna församling nämns som HTF. Personen i fråga är omskolad till diakon från att tidigare ha varit lärare. Deras sociala verksamheter är:


Enskilda samtal/själavård - De har enskilda samtal och själavård. Där får man någon som lyssnar till en och man kan få stöd och råd i olika livsskeden. Vid dessa samtal pratas det om sådant som är svårt att pratat om, existentiella frågor, problem i relationer med barn, den ökade stressen eller om det tempo som finns i samhället. Ur dessa möten kan det senare uppstå olika samtalsgrupper när man har fångat upp något behov.


Samtalsgrupper för sörjande - De brukar ständigt ha några grupper på gång och i dessa grupper deltar även en präst och en diakon. Dessa grupper kommer till bland annat för att de alltid ringer upp anhöriga vid någons dödsfall vilket senare kan leda till att man deltar i en samtalsgrupp. Det är grupper för människor som befinner sig i liknade situationer och man ges tillfälle att få pratat och att få höra andra människor berätta om sin sorg.


Samtalsgrupper kring andra livsfrågor t ex relationer, gränssättning, förluster - Grupperna de har om livsfrågor är en plats där man delar personligt och man får prata färdigt, ingen avbryter eller bekräftar. De har även grupper som är en mötesplats för reflektioner. HTF menar på att vi inte ger oss tid för djupare samtal idag. Samtal är inte gruppens ända syfte utan man gör ofta någon aktivitet som att gå ut och äta något gott eller går på bio tillsammans om det är någon som vill det.


De har grupper för ”Vuxen väg till tro” där man fångat upp människor som söker Gud eller har en andlig längtan men inte vet vart hon/han skall vända sig. Dessa grupper samlar människor och där kan man tillsammans med andra få samtala om den kristna tron. Det ges möjlighet att få dela sin livshistoria med andra och möjlighet att få komma med frågor. I sin egen takt finner man eventuellt en personlig tro och i detta forum får man möjlighet att växa in i en trosgemenskap. Denna grupp har kommit till det senaste året då man funnit att det finns ett behov av detta just nu.


Promenader - De samlas för en promenad i Boulognerskogen varje onsdag oavsett vad det är för väder. Uppkomsten till promenaderna kommer ifrån sorgegrupperna. Tanken och inriktningen är till dem som är daglediga, ensamma och äldre. Vanligtvis är det många äldre och invandrarkvinnor som deltar här. Under promenaden försöker de fånga upp alla så att alla hinner med och så att ingen går ensam, för sig själv.


Sopplunch - Varje onsdag erbjuds sopplunch i S:t Ansgars hus. Det kommer alla möjliga människor bland annat folk från kyrkan, barnfamiljer och de som gått på promenad i Boulognerskogen. Lunchen får man betala en billig penning för och då ingår soppa, smörgås, kaffe och kaka. Soppluncherna ordnas med hjälp av frivilliga och IFFI (Internationella föreningen för invandrarkvinnor), de turas om att laga soppan varannan vecka. Efter sopplunchen är det sedan lunchmässa om man så vill och sedan bibelstudium om man vill gå på det. Tanken med att deras onsdagar är fylld av gruppaktiviteter är för att täcka upp helheten. De tänker att det här blir flera behov tillgodosedda, dels kan man göra något för kroppen om man väljer att deltaga på promenaden och sedan får man både något i magen och gemenskap och slutligen mässan.


Brobygge mellan invandrarkvinnor och svenska kvinnor - De har ett samarbetsprojekt med IFFI som står för Internationella föreningen för invandrarkvinnor. Det är tänkt att vara en plats för kvinnor att mötas på och där man kan umgås med varandra. Man kan exempelvis handarbeta tillsammans och ibland kan det vara någon från kyrkan som är med och lär ut svenska. Tanken är att öppna upp gränserna.


”Vi som fyllt 60”- Det har en grupp för människor över 60 år och de träffas en dag i veckan. Det är tänkt för gemenskap med underhållning och fika.


Hembesöksgruppen - Diakonerna gör hembesök men mest är det de 20-tal frivilliga som besöker ensamma människor. De kan till exempel hjälpa till med praktiska saker som att hämta ut medicin på apoteket. Behovet att någon behöver sällskap en stund eller annat kan uppmärksammas från hälsocentralen, äldreboende, granne, anhörig eller så ringer de själva och frågar. De frivilliga har några stycken de besöker.


Samarbete - Andra saker som Heliga Trefaldighets församling är med och bidrar till är: Stickan, ett kriscenter för män, familjerådgivning och samtalsakuten. De bidrar även till POSOM (Psykiskt och socialt omhändertagande). När det händer stora olyckor så finns det beredskap inom POSOM och det är många från kyrkan som är aktiv där. Några exempel på deras arbete är när tsunamin hände så var det öppet hus vid S:t Ansgars hus med beredskap för att möta människor i kris. De hade även en beredskap när det var en storbrand på CH Stadshotell i Gävle.


3.3 Staffans församling


Staffans församling kom till år 1916 då Gävle församling delades i två delar. De tillhör Svenska kyrkan och har 12 000 medlemmar. I församlingen finns två diakoner och ett antal frivilliga. Diakonerna har delat på äldreomsorg och själavård. Jag har intervjuat en person som här kallas SF som är diakon och har hand om den själavården biten. Deras sociala verksamheter är:


Hembesök & telefonkontakt - De håller kontakt med ensamma människor oftast äldre.


Gemenskapsträffar - De har träffar med syfte gemenskap som riktar sig till de äldre. Det kan exempelvis vara läsgrupper då man läser ur Bibeln eller så kan de ha sånggrupper.


Grupper - Deras grupper uppstår då de har fångat upp ett behov och nu har de exempelvis en grupp för Whiplash-skadade. Anledning är att de märkt att det är en grupp i samhället som är utsatt och som har svårigheter att ibland bli trodda. I detta forum får de möjlighet att berätta och dela med sig av sina erfarenheter.


Samtal/personligt stöd - Där får man stöttning genom att samtala och de som kommer dit har ofta hört talas om att man kan få komma och prata där. De gör även besök i fängelset regelbundet för att ha själavårdande samtal där. SF berättar att något som de noterat är att behovet av att prata har ökat och det är betydligt fler själavårdande samtal nu är tidigare men det är också mer av samtalsärenden över huvud taget. SF fortsätter att berätta:


Det kommer människor hit som vi jobbar socialt med. Det är människor som behöver berätta sin egen historia … Människor i nöd behöver ha någon att prata med. Människor kan ha behov att berätta hela sin historia till punkt. Grejen är den att det inte alltid behöver finnas lösningar. Går man till en kurator exempelvis så vill de finna en lösning och man kanske har sin halvtimme på sig. Behöver man prata så får man prata och jag sitter så länge jag orkar. Det kan bli samtal på över tre timmar ibland. De som kommer hit har ofta gått igenom hela vårdkedjan innan de hamnar här och de har inte fått de stöd som de vill ha. Söker man sig till sjukvården då får man sin timme och det är dyrt och de försöker finna en lösning på problemet. Fast egentligen kanske personen ifråga bara behöver få pratat till punkt, alltså berätta sin historia. Detta är ett stort samhällsproblem … att folk behöver ha någon att prata med.


Ekonomiskt bistånd - Det händer att det kommer människor som behöver hjälp till mat och av dem som kommer så är det vanligen invandrare och gömda flyktingar. Det händer att de delar ut matkassar. När det gäller den ekonomiska biten så har de ingen möjlighet att bidra i någon större utsträckning utan i så fall hänvisar de till Diakonirådet.


Andrum - De har samarbete med Immanuelskyrkan och de är bland annat med vid möten av meditation, stillhet och ro. Det står mer om Andrum under Immanuelskyrkan.


Samarbetsprojekt - De är också med i olika samarbetsprojekt som med kriminalvården, socialtjänsten, skolor, sjukvård i t ex Härberget och krisgruppsorganisationer. SF säger att ”det märktes tydligt av en förändring på 90-talet för då släpptes kyrkan in igen på grund av den dålig ekonomi i vår välfärd.”

3.4 Frälsningsarmén och Frälsningsarmén i Gävle


Frälsningsarmén har sitt ursprung i Storbritannien på 1860-talet och ur Catherine och William Booths arbete för de fattiga och utslagna. Frälsningsarméns organisation är uppbyggd som en armé med soldater och officerare. Den militära strukturen har sin grund i tanken att de skulle kriga mot fattigdom, omoral och annan synd. På 1880-talet kom Frälsningsarmén till Sverige och de styrs ifrån Storbritannien och får sina order därifrån. Frälsningsarmén vill ”sprida det kristna budskapet i ord och handling”. Syftet med allt arbete inom Frälsningsarmén är att först se till att de basala behoven är tillgodosedda sedan kan man nå frälsning, det går inte med hungrig mage. De har hem för bostadslösa, behandlingshem för missbrukare, de står bakom Myrorna och ger ut tidningen Stridsropet Frälsningsarmén kännetecknas av socialt engagemang och arbetet för de mest utsatta i vårt samhälle. Det finns 20 000 medlemmar i Sverige.


Frälsningsarmén startade sitt arbete i Gävle 1888 och de har idag 120 medlemmar och då innefattar det både soldater och civila. De har två stycken som ansvarar för deras sociala verksamhet plus frivilliga insatser. De jag har intervjuat vid samma tillfälle är de som arbetar och ansvarar för den sociala verksamheten och de kallas här för S och B. De ansvarar för arbetet med öppenvården, familjer, äldre samt sommarläger på Frälsningsarméns lägergård i Rörberg. De har varit placerade i Gävle i drygt ett år. Deras sociala verksamheter är:


Ledsagning - Den riktar sig till alla människor som exempelvis behöver följe till ett läkarbesök eller till affären. De är ofta äldre som behöver den här hjälpen, äldre som inte har någon anhörig. De ringer själva och frågar om de kan få hjälp. Frälsningsarmén har ibland annons i tidningen så det är känt bland några på det viset.


Samtal - och rådgivning kan man få där och det kommer människor som har ekonomiska problem eller som vill prata om exempelvis existentiella frågor. Besöken brukar man oftast ringa och boka i förväg och de får då ofta komma på onsdagen då de har öppenvårdsverksamheten annars så finns det ingen i lokalen.


Enklare praktisk hjälp - De hjälper människor med enklare saker det kan exempelvis vara sysslor i hemmet som att putsa fönster eller hämta medicin på apoteket. Här är det mest äldre människor som de hjälper.


Ekonomiskt bistånd - De som kommer dit och har problem med sin ekonomi kan få hjälp till mat genom presentkort, man får inte kontanter i handen. De har ej heller några ekonomiska medel att hjälpa till med räkningar och liknande utan hjälpinsatsen är inriktad till mat. Har man andra problem så kanske de kan hjälpa till genom att tala om vart man kan vända sig. För att få hjälp till mat får man fylla i ett formulär först. De som kommer dit som hjälpsökande är äldre, studenter, barnfamiljer, arbetslösa och ensamstående med barn. När det gäller behovet av ekonomiskt stöd så kommer de flesta människor vid juletid och på sommaren och ofta är det då studenter. Det ekonomiska stöd man kan få förmedlas genom kontakter, mun till mun. De har inte annonser om den verksamheten.


Café en dag i veckan - Öppenvården som de också kallar denna dag och är på onsdagar. Det är ett tillfälle för gemenskap då de har öppet för alla. Då brukar de träffas för att umgås och fika. Det är oftast samma människor som kommer och de har inte alla anknytning till frälsningsarmén utan det kan vara äldre som bor i närheten.


Sommarkoloni för barn och för äldre - De har även sommarkoloni för barn i lågstadieåldrarna. De har även sin gård öppen för äldre som annars har svårigheter att komma ut på något.


Julbord - Till varje jul står de och samlar in pengar till ”julgrytan”. Anledningen med detta är att få in pengar till de hjälpsökande som kommer till jul och till det årliga julfirandet när de har öppet hus och bjuder på mat, sång och julevangeliet. Julen 2005 kom det många människor och det var en blandning av hemlösa, barnfamiljer, missbrukare, äldre mm. Att de kommer så många tror de beror på att RIA, Härbärget är stängt då. Det kommer fler personer som är i behov av ekonomiskt stöd till jul och då får de söka före och så får de sedan presentkort ur ”julgrytan”, de ger sällan pengar. Pengar som blir över från julgrytan används under året.


Läger för mamma & barn - Under juli månad har det sin lägergård öppen för mamma o barn som kommer via Blåklockan genom ett samarbete de har med Lions.


Dagledigträff - Har de på måndagar och den riktar sig till dem som är daglediga ofta är det äldre människor, pensionärer som kommer. Där bjuds det på kaffe, sång och musik samt inbjudna gäster.


Aktiviteter - Det ordnas flera aktiviteter som är riktade till dem som de vet är ensamma som de kanske har träffat på öppenvården eller dagledigträffarna. Några aktiviteter de brukar ha är påskfest och midsommarfest då de bjuder in äldre och ensamma som de känner till.


3.5 Svenska Missionskyrkan och Betlehemskyrkan


Svenska Missionskyrkan kommer från början av ett en grupp lämnade Evangeliska Fosterlandsstiftelsen på grund av motsättningar. Svenska Missionskyrkan grundades 1878. Samfundets grundare hade en bakgrund som präst i Svenska kyrkan och han hette P. P. Waldenström. Deras mål var att få ut det kristna budskapet både i Sverige och utomlands. Från början hette de Svenska Missionsförbundet men 2002 ändrades namnet till Svenska Missionskyrkan. De betonar att man som enskild har stor frihet att utforma sin tro. Därav kan det komma många olika uppfattningar inom Svenska Missionskyrkan. Ett exempel på detta är att man både har barndop och troendedop. De kan inta en liberal hållning när det gäller moralfrågor, som exempel accepterar en del församlingar att pastorer lever öppet som homosexuella. De har samarbeten med Svenska Baptistförbundet och med kyrkor i Afrika, Asien och Sydamerika. Svenska Missionskyrkan har nu drygt 65 000 medlemmar i Sverige.


I Gävle har de en kyrka som heter Betlehemskyrkan och i den församlingen är de 400 medlemmar. Jag har intervjuat SM som är pastor i församlingen. De har i sin församling en diakon som är anställd på deltid. De har ett diakoniråd i församlingen (inte att förväxla med Diakonirådet i avsnitt 3.10) I missionskyrkans diakoniråd är de speciellt inriktade till äldreomsorg. I diakonirådet har de frivilliga som är med och de har ett slags indelning där de ansvarar för ett visst stadsområde. Antalet frivilliga är sex stycken men ofta är det så att de i sin tur ber någon besöka någon osv. De som behöver hjälp hör ofta av sig själva till församlingen och frågar om de kan få hjälp. Dessa som är i behov av hjälp har ofta inte några anhöriga på orten. Ofta är det församlingsmedlemmar men de hjälper även till hos dem som ej är medlem i församlingen. Det handlar inte om att de gör uppgifter som hemtjänsten vanligtvis utför. Deras sociala verksamheter är:


Dagträffar - Varannan vecka har det en dagträff som främst riktar sig till de äldre i församlingen men de är öppet för alla.


Telefonkontakt - De håller kontakt med människor via telefon av olika anledningar det kan handla om att de är gamla, sjuka eller ensamma. De ringer och hör efter hur de mår.


Ledsagning - De följer med äldre i olika ärenden t ex hjälper till att handla, följer med till läkare eller tandläkare eller vad behovet är.


Hembesök - De hälsar på äldre i församlingen eller andra som är ensamma eller sjuka.


Samarbete - De är med i ett samarbete där de bland annat arbetar i Härberget. De är fem som är med som arbetar frivilligt där var tredje helg. Men de är flera som är aktiva där som arbetar där varannan vecka med att fixa med kaffe och smörgåsar. De händer också att de fattas folk där så de ringer de från Härberget och hör om de har någon som kan komma och hjälpa till. De har samarbete i Sjukhuskyrkan där de har en pastor anställd som även har besöksverksamhet och samtal med både patienter och personal när det behövs. RIA stöttar de framför allt ekonomiskt men pastorn i församlingen är där och arbetar ibland. De är med och bidrar till Sociala Missionen i Stockholm som bland annat driver ungdomshem för ungdomar som behöver komma ifrån uppväxtmiljön och något slags boende för ensamstående mammor med barn.


Samhället - Ibland hör samhället av sig men det händer inte så ofta. När de har hört av sig så kan det vara någon skola som behöver hjälp med någon skolungdom. Det kan handla om ungdomar som har trassliga hemförhållanden och det kan handla om att hjälpa till med läxläsning. De har nu den typen av hjälp till ungdomar där de hjälper till med läxor antingen hemma hos ungdomen ifråga eller också i församlingslokalen.


Samtal - De har samtal med människor i själslig nöd. Det är pastorn i församlingen som har dessa. De som kommer är de som är med i församlingen men det kommer även andra.


Ekonomiskt bistånd - De kommer ibland människor dit som är i behov av pengar och de kan få presentkort för att kunna köpa mat. De får inte pengar i handen därför att de inte vill att de ska gå och köpa sprit för pengarna. Behöver någon ha mat så kan de gå till RIA där man serverar lunch billigt och då ringer de från församlingen och säger att det är någon som kommer som ska äta där och sedan får de en faktura till församlingen.


3.6 Pingstkyrkan och Pingstkyrkan i Gävle


Pingströrelsen har rötter i en baptistisk väckelse i Kalifornien 1906. I denna pingstväckelse uppstod tungotal när människorna fick starka andliga upplevelser. Ur denna pingstväckelse kom pingstvännerna och de ”tolkade tungotalet som ett tecken på att Jesus snart skulle komma tillbaka”. Svenska Pingströrelsen uppkom år 1913 på grund av att Filadelfiaförsamlingen uteslöts ur Svenska Baptistsamfundet. Det var många som anslöt till dem från de äldre frikyrkorna vilket skapade motsättningar. I början blev de kritiserade av massmedia och andra kristna. Respekten växte fram för pingstvännerna och för Lewi Pethrus (1884-1974) som var dess ledare efter deras sociala arbete under nödåren i Sverige 1920-1930. Lewi Pethrus var tidigare baptistpastor och ”anses idag vara en av de största svenska kyrkoledarna genom tiderna”. I Sverige finns det numera nästan 100 000 medlemmar men Pingströrelsen är inget samfund utan mera som ett nätverk där varje församling är självbestämmande. Församlingarna i mellan har många gemensamma projekt och samarbeten. De driver ”tidningen Nya Dagen, IBRA radio som sänder över hela jorden, folkhögskolor, LP-stiftelsen för vård av missbrukare och Pingstmissionens u-landshjälp som samarbetar med Sida.”


Pingstkyrkan i Gävle har 600 medlemmar. Jag har intervjuat PK i Pingstkyrkan som är pastor där och har varit verksam där sedan 1991. De har för tillfället ingen som arbetar med den sociala verksamheten men de har ca 20 volontärer/frivilliga till olika projekt. Deras insatser riktar sig främst till äldre, fängelsekunder, ungdomar och andra i staden, patienter och personal på sjukhuset, drogmissbrukare. Deras sociala verksamheter är:


Guldkanten - De har ett samarbete med kommunen, pensionärsföreningen och Svenska kyrkan och insatsen riktar sig till de på äldreboende. Tanken är att man ska förgylla tillvaron för de äldre. De ordnar exempelvis tipspromenader, adventskaffe, valborgsfirande eller fika med musik och samvaro.


Fängelsebesök - Varannan lördag gör de besök i fängelset där det finns mycket själslig nöd. Tanken är att man skall kunna samtala och/eller umgås med fika, sång och musik.


Jesusbussen - Den s.k. ”Jesusbussen” har de haft placerad på Stortorget i Gävle varje lördagskväll mellan kl. 22-01 under tre års tid. Den kom till för att det fanns en vilja eller kallelse att göra något i centrala Gävle och det är frivilliga som arbetar där. Tanken är att fånga upp vilsna själar och att samtala. De bjuder på kaffe och bullar med hjälp av sponsorer. När de står där så kommer det fram alla möjliga slag av människor för att samtala och det kommer ofta upp olika existentiella frågor. Anledningen till att de har den här aktiviteten just en lördagskväll är för att det då är mycket ungdomar ute i rörelse. Insatsen är riktad i första hand till ungdomar. Att man valt namnet ”Jesusbussen” är för att ordet Jesus väcker känslor hos folk säger PK och man kan få igång en dialog på så sätt. Pingstkyrkan har varit ute i centrala Gävle på helgerna nattetid sedan slutet av 1980-talet. När de då startade upp denna verksamhet så kallades den för ”Bullväskan”. Konceptet var det samma då fast fikat hade de med sig i en ryggsäck och man gick runt i city. ”Jesusbussen” är en fortsättning på den aktiviteten. PK säger att huvudsakligen så är målet för denna aktivitet både den sociala och den evangeliska biten.


Hembesöksgruppen - De gör hembesök främst hos de äldre i församlingen. Anledning var från början för att ge nattvard hos dem som inte kunde ta sig till kyrkan för att ta nattvard. Numera kan anledningen vara någon annan som exempel att man är gammal och sjuk eller ensam.


Själavård - De själavårdande samtalen riktar sig främst till församlingsmedlemmarna men alla som vill får komma. De som har dessa själavårdande samtal är pastorerna och församlingsledare i församlingen. Inom kyrkan råder tystnadsbudet och många väljer att prata med någon i kyrkan istället för exempelvis någon kurator. Här kan man prata om allt utan att det anmäls vidare ett exempel som PK tar upp är att det kan handla om olika slags övergrepp man varit med om i sin barndom. Det kanske inte finns något annat ställe att prata om detta för att man är rädd att det ska polisanmälas.


Ekonomiskt bistånd - När det gäller den enskilde individen så händer det ibland att det kommer människor som behöver ekonomiskt stöd exempelvis flyktingar men det är inte lika ofta nu som förr säger PK. Det händer att de ger ett litet ekonomiskt stöd men de har inte någon ekonomi för detta. I övrigt ger de ekonomiskt stöd till Sjukhuskyrkan, RIA och LP-verksamheten i Gästrikland.


Föreläsare - De anordnar föreläsningar ibland om de hittar någon intressant föreläsare.


Aktiviteter - De startar upp aktiviteter när det finns eldsjälar och frivilliga som har tiden och som vill satsa. Just nu försöker de få till någon form av verksamhet på stadsdelen Öster med inriktning till invandrare. PK säger att ”det är tydligt att kommunen önskar ett närmare samarbete när det gäller de äldres situation”. Kommunen kontaktar ibland Pingstkyrkan och de har dialoger om olika eventuella projekt. Detta att kommunen hör av sig är något de märkt har ökat sedan slutet på 1990-talet. Pingstkyrkan försöker hjälpa till om det finns frivilliga som kan ställa upp och det arbetar också på att få fram något slags volontärsystem då man känner att det finns ett behov av fler frivilliga i framtiden.


3.7 Metodistkyrkan och Metodistkyrkan i Gävle


Metodismen har sina rötter i Storbritannien där den växte fram ur en väckelserörelse på 1700-talet. Ledare på den tiden var predikanten John Wesley och hans bror Charles Wesley. John Wesley predikade bland annat mot de sociala missförhållandena som rådde, mot slavhandel och alkoholmissburk. Ordet metodism tror man kommer av att det var en metod man lärde ut ”för att leva ett rätt kristet liv”. Metodismen kom till Sverige på 1800-talet och församlingar började bildas på 1860-talet. Idag är Metodistkyrkan en av de mindre frikyrkorna i Sverige med ca 5000 medlemmar. De har samarbete med andra kyrkor och är engagerade i mission utomlands.


Metodistkyrkan i Gävle har 33 medlemmar och jag har intervjuat pastorn som här kallas för MK. Intervjun utfördes per telefon då vi inte fick till någon tid för ett personligt möte. MK säger att deras församling är liten och att de inte har så många medlemmar. Det är många som är äldre av medlemmarna. När de gäller de sociala verksamheterna så säger MK att det viktiga är gemenskapen t ex vid kyrkkaffet. Deras sociala verksamheter är:


Själavård - De har samtal ibland men det är inte så att man ringer och bestämmer en tid utan samtalen uppkommer spontant när tillfälle ges.


Hembesök - De gör besök hos de äldre i församlingen och där de i huvudsak riktar sig till dem som inte har möjlighet att ta sig till kyrkan.


Dagträffen - Varannan vecka har de dagträffar med inriktning på gemenskap inom församlingen.


Ekumeniskt - De är med i det gemensamma sociala arbetet genom RIA och Härberget. Där man försöker hjälpa de som har ett drogberoende och/eller är hemlösa.


Kyrkkaffe - Det finns många ensamma människor så kyrkkaffet efter gudstjänsten betyder mycket säger MK. Där ges det möjlighet att få prata av sig lite och den sociala gemenskapen är viktig i alla möten säger MK.


Ekonomiskt bistånd - Det händer ibland att någon söker sig dit för att få pengar. De hänvisar oftast till RIA eller till Diakonirådet. Ibland kan de hjälpa någon med mat.


3.8 Svenska Baptistförbundet och Korskyrkan i Gävle


Baptismen kom till Sverige genom influenser från USA och Tyskland. Den svenske förgrundsgestalten var sjömannen och lekmannapredikanten Fredrik O. Nilsson (1809-1881).
 I Sverige på 1850-talet fanns det olika baptistiska frikyrkoförsamlingar och de gick tillsammans i en riksorganisation för att senare bilda den gemensamma frikyrkan, Svenska Baptistsamfundet, i början av 1900-talet. Som baptist har man troendedop vilket innebär att man ska ha en personlig tro innan man blir döpt, därav tar de avstånd från barndop. De har samarbete med Svenska Missionskyrkan bland annat mellan deras ungdomsförbund. De har nästan 20 000 medlemmar i Sverige.
 Troendedop, lekmannainflytande och socialt ansvarstagande kännetecknar baptismen.


Baptistförsamlingen Korskyrkan i Gävle har 260 medlemmar. Jag har intervjuat en person som här nämns som KK och är en av dem som arbetar med den sociala verksamheten. KK påpekar att de är en öppen församling och det är många som är särskilt aktiva i de sociala verksamheterna. Denna intervju är utförd på telefon på grund av problem att få till det med ett personligt möte. De har tre diakoner i församlingen och tre stycken som jobbar i ett projekt som de har fått bidrag för under en halvårsperiod. De sociala verksamheterna är:


Hembesök - De har tre diakoner som arbetar ideellt och sköter hembesöken som riktar sig till främst de äldre men det finns även yngre i församlingen som får hembesök.


Själavård - De har samtal för själavård och stöd. Det går snabbt att få en tid där och man ska inte behöva vänta. Deras erfarenhet är att de som söker sig till dem har ofta fått vänta länge på en tid inom vården och det kan vara svårt att få en tid.


Ledsagning - De kan följa med människor som har svårt att exempelvis söka arbete på arbetsförmedlingen. Det kan vara svårt för många när man har fått många ”nej” säger KK. De händer också att de följer med människor till rättegångar som stöd.


Skaparverkstad - En dag i veckan har de skaparverkstad där man målar och har en passande lugn sång och musik i bakgrunden. Det riktar sig till kvinnor och är tänkt att vara ett forum för att öppna upp till både gråt och skratt säger KK.


Ekonomiskt bistånd - De har något de kallar ”socialkassa” om det kommer människor som är i akut behov ekonomiskt stöd. De hjälper till med mat genom att följa med personen och handla mat. Har personen långsiktiga problem försöker de hitta en helhetslösning. De har inga ekonomiska medel till långsiktig hjälp.


Sarah-Center - De har något som de kallar Sarah-Center som är en verksamhet som riktar sig till tjejer och kvinnor som befinner sig i utsatta situationer. De startade upp för 3-4 år sedan och under det senaste halvåret har de haft tre kvinnor där som arbetar halvtid för projektpengar de fått i bidrag. Anledning till att de startade upp Sarah-Center är de fångade upp signaler på en konferens de var på år 2001. Konferensen handlade om kvinnor framför allt var det kvinnor från England och Sydafrika och ämnet var oplanerade graviditeter. De tänker att Sarah-Center ska vara ett stöd för kvinnor som blir gravida oplanerat, ett stöd för att kunna hantera situationen och för att kunna behålla barnet istället för att göra abort. De har tvåtimmars telefontid varje onsdag då man får ringa och bestämma tid eller få råd och stöd per telefon. De har regelbundet kvinnomöten. De delar ibland ut information om sin verksamhet vid exempelvis ”Cityfesten” eller ”Jesusbussen” men annars så sprider det sig via vänner och bekanta att de finns denna typ av stöd att få.


Samarbete - De brukar ha samarbete med Pingstkyrkan och deras ”Jesusbuss”. Framför allt riktar de in sig på utsatta kvinnor. Har de ej möjlighet att själva vara med där så kan de i så fall hänvisa till deras Sarah-Center.


Annat - De händer också att de öppnar sitt hem för behövande människor som för tillfälligt boende.


3.9 Immanuelskyrkan


Historiken för baptismen finns under Korskyrkan. Gävle Första Baptistförsamling har 125 medlemmar och deras kyrka heter Immanuelskyrkan. Jag har intervjuat IK som är pastor i församlingen. Han berättar att det inte direkt pågår något som han direkt tänker sig klassiskt socialt arbete. Det handlar mer om ekumeniskt samarbete i deras församling. De sociala verksamheterna är:


Andrum Brynas - Andrum drivs av Immanuelskyrkan och Staffans församling i samarbete med Studieförbundet Bilda och Sensus. ”Många kyrkor sa nej till samarbete med Andrum, på grund av att det var för lite Gud med”, säger IK. Det har till exempel olika föredragskvällar med olika föreläsare och teman och dessa föredrag brukar vara populära. De flesta som går på föreläsningarna har inte någon anknytning till församlingen. De har ett tiotal olika grupper på gång och dessa grupper har olika teman som exempel spelmissburk, sex-/kärleksmissbruk, ätstörningar, relationer, varandra, gemenskap eller kost. Dessa grupper och teman uppstår genom mun till mun, genom nätet eller bekanta och andra känningar.


Borgvik - Det är ett sommarhem utanför Gävle med bad för allmänheten en rekreationsplats som är öppen för alla. Det finns möjlighet att hyra rum där och det är som ett vandrarhem.


Själavårdssamtal - Det kommer människor i själslig nöd för samtal och ofta försöker de få dessa till någon av de samtalsgrupper de har i Andrum.


Dagträff - Det är som ett café där daglediga kan träffas en gång per vecka. Det kommer främst äldre till caféet. Det är ett tillfälle till gemenskap och för att bryta ensamheten. Man fikar, samtalar och ibland har de någon form av underhållning vid dessa träffar.


Ekonomiskt bistånd - Det kommer människor dit ibland som behöver pengar men församlingen har inte medel till detta utan hänvisar dessa till Diakonirådet. Det är ett bra sätt för att få ett rättvist förhållningssätt, säger IK. Kommer det någon dit som vill ha pengar till mat så kan de bjuda dem på ett mål mat.


Ekumeniskt - De har samarbete med RIA, främst genom att de ger ekonomiskt bidrag dit. En gång varje månad så samlar det in en kollekt som går till RIA. Genom detta samarbete så bidrar de till att man får gratis fika på RIA och att de som sover över på Härberget får frukost innan de går därifrån, säger IK. Vidare så är det med ekumeniskt i Sjukhuskyrkan. IK säger att det ekumeniskt arbetet är viktigt och ett bra påverkansmedel för att trycka på samhället.


Kurser - De har kurser för de ”sökare” som kommer och har blivit nyfiken på kristen tro. Det kan vara människor som kommer från Andrum eller andra med tidigare kontakter till kyrkan. På dessa kurser handlar det om den sociala andligheten som kontakt med verkligheten och Gudsrelationen.


3.10 Diakonirådet - en tillfällig livlina


När jag in min undersökning har kommit in på människor med ekonomiska problem så har Diakonirådet kommit upp. Kommer det människor till kyrkorna som är i ekonomisk nöd så har det visat sig att kyrkorna inte har några medel till att hjälpa till mer än att ge dem mat eller presentkort till mat eller liknande. Några av de kyrkor som ingår i undersökningar säger att de hänvisar hjälpsökande till Diakonirådet. Det är en ideell förening som förvaltar ett antal fonder där avkastningen ska gå till ekonomiskt stöd till behövanden. Föreningen har funnits sedan år 1919 och har haft olika inriktningar genom åren. På 1960-talet hette de ”Hjälpbyrån” och då handlade det om att dela ut kläder och matkassar.


HTF som jag intervjuat på Heliga Trefaldighets församling arbetar även där till viss del och HTF berättar att denna verksamhet riktar sig till personer som hamnat i tillfällig ekonomisk kris. Något de har noterat är att behovet av hjälp med att sköta sin ekonomi har ökat enormt. Ofta när de kommer så kommer de för sent i den meningen att de redan har dragit på sig skulder men de kommer även människor som får hjälp att göra en budget. HTF berättar att de först försöker finna problemet till vad som har lett till att situationen har uppstått. Nästa steg blir att hjälpa till så att det inte uppstår igen. De hjälper även till att ha kontakt med olika instanser när människor har skulder och exempelvis hotas av avhysning eller att elen ska bli avstängd. För att få hjälp med de ekonomiska problemen så gör det en noggrann utredning på personens ekonomiska situation.


3.11 Kort sammanfattning av de sociala verksamheterna och dess karaktär


Här nedan är en tabell med en sammanställning av vad respektive församling har för sociala verksamheter och där även dess karaktärer framgår. Samtliga kyrkor som är med i undersökning är även med i tabellen. Dessa sociala verksamheter är de som har framkommit vid intervjutillfället och med detta inte sagt att det här all verksamhet.
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3.12 Vem riktar sig insatserna till


Inriktningarna är i många fall riktade till vissa grupper i samhället. Mycket tydliga grupper är: äldre, sjuka och ensamma. Ännu en tydlig grupp är de gemenskapsbyggande grupperna där målet kan vara att föra samman grupper för samtal som exempel grupper för sorg, whiplash- skadade och existentiella funderingar. Dessa grupper formar sig efter vår tid och våra behov och följer på så sätt med i samhällsutvecklingen och människans behov. Sedan försiggår det arbete med de mest utsatta genom aktivt arbete i exempelvis i RIA, Härberget och fängelset. De människor som vänder sig till kyrkan för att få hjälp är ofta att de har hört talas om att man kan få hjälp i kyrkan eller att de blivit hänvisad dit från någon annan instans som exempel den kommunala socialtjänsten.


3.13 Anledningen till vald inriktning på verksamheterna


Att samhället har förändrats och att det har påverkat inriktningen på de sociala verksamheterna är något som framkommit i undersökningen. Förändringen har noterats, ungefär i slutet av 1990-talet. Heliga Trefaldighet ändrade inriktning när de noterade att de ekonomiska problemen ökade. Tidigare hade de möjlighet att ge de hjälpsökande matkassar vid behov men de insåg att behovet hade förändrats och att det behövdes hjälp på andra sätt. Som en följd på detta så förändrades inriktningen på Diakonirådet. Det var många människor som hade fått skulder och låg efter med räkningar såsom hyra och el. De grupper som de märkte fick det svårare under 1990-talet var framför allt de som var arbetslösa, långtidssjukskrivna och ensamstående mammor med barn. Det har även framkommit i undersökningen att det finns ett ökat andligt behov. Där av har det tillkommit föreläsningar i ämnet och olika slags samtalsgrupper för dessa människor. Missbrukare är också en grupp som kommer upp och därför väljer de att delta i olika samarbeten med exempelvis RIA. HTF på Heliga Trefaldighets församling säger:


Det märktes av när det blev nedskärningar i samhället och att det blev mindre pengar till missbruksvården.


Ytterligare en grupp som kommer på tal i de flesta intervjuerna är de bostadslösas situation och där är många kyrkor med och bidrar med pengar och även en del med arbete i Härberget. De bostadslösa är en grupp som blev större på 1990-talet och där av startades verksamheten upp med Härberget. För tio år sedan fanns inte Härberget. Två anledningar till detta kan vara säger HTF:


En människa som kommer efter med sin hyra blir vräkt mycket snabbare idag … kanske inom fem månader … förut kunde de dra ut i flera år innan man blev ställd på gatan … men det handlar även om att det finns mindre pengar till missbruksvård … människor som skulle behöv vård får inte den vård de skulle behöva.


4 DEL IV


4.1 Analys och diskussion


4.1.1 Socialt problem


I inledningen skrev jag om att välfärden inte famnar alla och att det är många som far illa i vårt samhälle. Avsikten med undersökningen var att se vad de olika kyrkorna kunde erbjuda för stöd till de människor som sökte sig dit. Likaså för att få en bild av vad kyrkans sociala arbete har för roll i dagens samhälle. Tidigare i uppsatsen så har diakonin enkelt beskrivits som kyrkans sociala arbete och följer man den linjen så kommer man till att de i så fall måste arbeta med något slags socialt problem. Begreppet sociala problem används i vid utsträckning och ofta används det som att det vore självklart vad det innefattar. Meeuwisse och Swärd pekar på att alkohol- och narkotikamissbruk, kriminalitet, hemlöshet och prostitution är sociala problem som på något sätt tar för givet.
 Utifrån detta kan man då säga att de som är missbrukare, kriminella, hemlösa och prostituerade är sociala problemgrupper i vårt samhälle. Vidare menar de att de sociala problemen i samhället ofta är förknippat med någon slags brist som exempel: arbetslöshet, bristande språkkunskaper, bostadssegregation och bristande föräldrakontakt.
 Om jag ser på den undersökning jag gjort bland några kyrkor i Gävle så framkom det att de som vanligen söker hjälp är ensamstående mammor med barn, studenter, och pensionärer med låg pension. Skulle då dessa tre kategorier klassas som sociala problemgrupper? Det verkar inte vettigt och det finns nog inga självklara svar på vad ett socialt problem är utan det tolkas olika från person till person eller från fall till fall och det är detta Meeuwisse och Swärd vill belysa. För ser man till en mamma som lever ensam med sitt barn så bidrar hon till samhällets fortbestånd. Hon föder, fostrar och ansvarar för sina barn och hur skulle det kunna vara ett socialt problem. Ser man till fattigpensionärerna så har de varit med och bidragit till vårt samhälle hela sitt yrkesverksamma liv. De prioriterade kanske sina barn när de var små och var hemma då och började sedan jobba halvtid när barnen var lite större för att sedan kanske arbeta full tid. Vilket kan vara ett resultat till låg pension. Studenter som investerar i en utbildning och blir till samhällsnytta efter studierna. Dessa kategorier kanske snarare kan ses som symtom på andra sociala problem såsom fattigdom, marginalisering eller ojämlika livsvillkor. Däremot så jobbade kyrkorna med några av de sociala problemgrupper som nämndes ovan så som missbrukare och hemlösa och då i första hand genom samarbete med andra kyrkor och genom ekonomiskt bidrag eller arbete i Härberget och Ria. Frälsningsarmén hade speciellt en aktivitet på julafton som var riktad till dessa grupper med flera. När de gäller de grupper som är förknippade med någon brist i samhället så fanns det några som kom upp i undersökningen och de var arbetslöshet vilket för den enskilde individen både påverkade ekonomin och ens självförtroende. Något som också kom upp var den bristande föräldrakontakten. Där sa HTF från Heliga Trefaldighet så här:


Det finns så många som behöver hjälp i sin föräldraroll … man är osäker på hur man ska vara som pappa och man. Det är många som behöver hjälp tidigt … tidigt redan på dagis … nej före dagis. Man behöver hjälp och stöd i sin roll. Samhället skulle spara mycket pengar på detta.


Swedner menar på att själva begreppet välfärdsproblem är synonymt med begreppet socialt problem. Vidare menar han att ett socialt problem existerar om en eller flera människor inte lever på en materiellt sett acceptabel nivå eller att man inte lever ett variationsrikt och meningsfullt liv, där man inte ges tillfälle att förverkliga sina inneboende möjligheter. Det finns vissa behov som måste tillgodoses hos människan för att uppnå en viss levnadsnivå, där säger sig Swedner instämma med Maslow där behoven är:


· Föda


· Säkerhet mot faror av olika slag


· Att älska och bli älskad


· Att känna självrespekt


· Att bli respekterad av andra


· Att kunna förverkliga sig själv


Kopplas denna behovstrappa till inriktningarna i de verksamheter som är med i denna undersökning så ser man att de fångar upp några av människans mest basala behov. Jag skulle vilja påstå att dessa samtliga punkter är något som det diakonala arbetet tillfredställer. Kanske inte att alla behov kan tillgodoses som helhet om man bara söker sig till en kyrka men de kan i så fall hänvisa vidare till någon som kan hjälpa.


Nästa punkt som handlar om säkerhet mot faror, där tänker jag på några exempel som framkommit i undersökningen som Korskyrkan som har sitt ”Sarah-center” som hjälper utsatta kvinnor. Där har även Diakonirådet en roll där man som exempel kan få hjälp om man står inför hot om vräkning. Resterande fyra punkter anser jag också att kyrkorna tillgodoser genom olika gemenskapsbyggande grupper, själavårdande samtal, rådgivning och hembesök. Jag slutar denna diskussion om sociala problem med att påpeka att i undersökningen så är det sociala problemet något som de intervjuade mött öga mot öga. Sociala problem kan även påvisas bl a genom statistik, uttalande av experter och massmedia.


4.1.2 Socialt arbete


Att finna teorier när det gäller diakonalt arbete är inte enkelt då det är ett tvärvetenskapligt och nytt kunskapsområde och dessutom ett praktiskt ämne där teologin är given i grunden. Diakonalt arbete är inte klart avgränsat utan spänner över flera områden såsom socialt arbete, omvårdnadskunskap, pedagogik och teologi. Har man då ”en fokusering på diakoni som kyrkans sociala arbete”
 så borde någon teori i socialt arbete fungera till viss del. En viss del i teorin måste så att säga överlappa det diakonala arbetet.


Vad avses då med socialt arbete? Payne åberopar Berger och Luckmann (1971) när han framställer socialt arbete som ett exempel på social konstruktion. Genom att dela med oss av vår kunskap och göra den objektiv kommer vi fram till gemensamma bilder av verkligheten. Detta givande och tagande liknar Payne vid en spiral, ett ständigt pågående av skapande och återskapande av strukturer som i sin tur bidrar till hur individerna kommer att leva sitt liv.
 När jag läser om Payne så anser jag att detta ganska så bra beskriver det diakonala arbetet. När jag utfört mina intervjuer så har det kommit upp att man ska mötas som jämlikar. Där man tänker sig att idag hjälper jag dig och i morgon hjälper du mig. Jag ser även likheter i denna förändrings spiral med diakonin som också ständigt förändras och följer med i samhället och dess behov.


Jeppsson-Grassman menar att socialt arbete oftast avser det arbete som utbildade socionomer utför i kommunal- eller landstingsverksamhet.
 I det offentliga sociala arbetet handlar det mer om ett möte där den ena parten har en professionell yrkesroll. Denna roll kan inte riktigt jämföras med kyrkans sociala arbete. När en hjälpsökande kommer till kyrkan så möter man där någon som har en kristen grund. Mötet behöver inte ske med någon särskilt utbildad för socialt arbete. De man kan mötas av i det diakonala arbetet som hjälpsökande är diakon, präst, församlingsmedlem eller annan som arbetar ideellt.


4.1.3 Modeller och teori


En social teori kan ha individen som utgångspunkt, i relation mellan olika komponenter inom individen, menar Meeuwisse och Swärd, som exempel förhållningssätt, karaktärsdrag eller sätt att hantera svårigheter i livet. Begrepp som ofta nämns i dessa sammanhang är motivation, copingförmåga och empati. Meeuwisse och Swärd tar upp professor Hans Berglinds handlingsteori. Som grund för denna teori är vad individen ”kan” och ”vill” detta för att kunna kartlägga vad individen har för handlingsberedskap och förmåga t ex att sluta med ett missbruk.


I denna undersökning har det inte framkommit att kyrkorna har några speciella teorier att arbeta utifrån man kan mer tänka sig att det har ett slags tankemönster och där speciellt viktigt är att se till helheten. I ett ekumeniskt dokument från Sveriges Kristna Råd finns en beskrivning på ett vad de kallar ett ”klassiskt” tankemönster. Det ser ut på följande sätt:


· Se


· Bedöm


· Handla


Dessa punkter beskriver ordningen i ett diakonalt arbete. Det handlar om att först se människan, som är ovärderlig, att se den gudomliga avbilden. Det handlar om att se nöden och utsattheten och beröras därav.
 Ser man till mötet mellan den som ger hjälp och den som får hjälp så skiljer sig dessa två modeller åt. Jag vill påstå att Berglinds modell har ett betydligt snävare perspektiv. Där handlar det mer om att lösa ett specifikt problem och där man försöker bedöma vad individen ”kan och ”vill”. Som det exempel som nämndes tidigare, att sluta med ett missbruk. Ser man till denna undersökning så har de där belyst att det handlar om ”helheten”. Där man menar att det inte alltid är intressant att hitta lösningen på ett specifikt problem utan man vill även se till orsaken så att inte samma problem åter upprepar sig. Kopplar man Sveriges Kristna Råds tankemönster till det praktisk sociala arbetet i kyrkorna så har jag noterat följande:


På punkten ”se” så har det i undersökningen varit tydligt att kyrkorna ”ser” nöden och de kan tydligt peka på nöd i samhället. Det har också framkommit flera olika aktiviteter där kyrkorna aktivt vill ”se” nöden. Det jag tänker mig är Pingstkyrkan och deras aktiviteter sedan slutet på 1980-talet då de har befunnit sig centralt i Gävle på nattetid med ”bullväska” och numera med ”Jesusbussen”. Som pastorn sa ”man möter mycket själslig nöd där”. Kyrkorna gör fängelsebesök vilket också kan vara att ”se”. En annan mer indirekt aktivitet är Andrum Brynäs där de har särskild inriktning till de andliga behoven genom föreläsningar och olika samtalsgrupper. Där man delvis är aktiv och annonserar om vissa aktiviteter och genom dessa aktiviteter fångar man upp och ”ser” människans nöd.


Nästa steg i processen är att ”bedöma” eller förstå. Här är tid för eftertanke, prövning och reflektioner. Här finns det utrymme för de tvärvetenskapliga kunskapsområdena genom att se utifrån olika perspektiv och beprövad erfarenhet. Häri ligger en skillnad på det diakonala sättet att arbeta. Då det är en tydlig fördel med det tvärvetenskapliga området och där man försöker se till helheten, alltså den människa som kommer, den människans helhet. Det som framkommit i undersökningen är att vår offentliga sektor har sina brister och att en brist ligger i att inte se till helheten och göra en bedömning utefter det. Själva ”helhetssynen” som det diakonala arbetet har antar jag har sitt ursprung i teologin. Ett exempel som kommit upp i undersökningen är att om man söker läkarhjälp så handlar det om att bota just symtomen man söker för. Fastän det kan handla om att människan egentligen har något annat problem som skulle behövas åtgärdas för att bli frisk. Ytterligare ett exempel som också kommit upp är att om människan söker hjälp hos en kurator eller psykolog så vill man där också ringa in problemet för att hjälpa den som söker. Men det kanske inte behövs någon hjälp i den bemärkelsen utan personen som kommer kanske bara behöver prata och få prata klart.


Sista steget i processen är att ”handla” och ett exempel på handlingen är beskriven i undersökningen som de olika sociala verksamheterna som kyrkorna bedriver. Detta tankemönster av se-bedöm-handla, denna process ger ett ökat lärande genom utvärderingar och nya erfarenheter och det följer samhällsutvecklingen. Jag menar att arbetar man efter denna modell så kan den vara en evighetsmodell.


En modern teori i socialt arbetet som Payne tar upp kan delvis passa in i det diakonala arbetet om man bortser från den kristna grunden. Den kallas för empowerment och företrädarskap. Empowerment handlar om att stärka människors möjligheter att bestämma över sina liv. Det handlar om att människan ska få makt över sina beslut och handlingar. Detta kan ske genom att minska följderna av sociala och personliga hinder genom att stärka självförtroendet och egen förmåga.
 För man över detta till dem som kommer till kyrkorna för att söka hjälp så känner man igen detta. Vid undersökningen har det kommit fram att de ger hjälp till självhjälp genom att stötta och stärka personen i olika samtalsgrupper eller i individuella samtal. Det har även påpekats att det inte handlar om att ta över något ansvar för någon annan eftersom detta inte hjälper någon i längden.


Företrädarskapet handlar om att företräda sin klient på dennes egna villkor gentemot exempelvis olika myndigheter. I den här rollen ska man representera de maktlösa individernas intressen mot den sociala strukturen och i förhållande till de mäktiga grupperna.
 För man över detta på det diakonala arbetet så är det något som ingår i deras kall och även i hur de arbetar med dem som söker hjälp. Detta företrädarskap är mer och mindre framträdande i de kyrkor som ingår i undersökningen. Variationen kan bero på de varierade medlemsantalen i kyrkorna då det tenderar till att framträda tydligare i de större församlingarna. Så det kan handla om resurser i någon form. Där företrädarskapet tydligt framträder så kan det förekomma såsom att kyrkorna tar kontakter med bl a hyresbolag, elbolag, socialtjänsten, RIA, hemtjänsten och sjukvården.


4.1.4 Förändring i samhället som påverkar diakonin


Som jag tidigare varit inne på så har kyrkorna i undersökningen märkt av en stor förändring i mitten på 1990-talet. De har märkt av det på så sätt att hjälpbehovet förändrades och de pekar dels på att ekonomin försämrades för den enskilde och dels ett ökande behov av själavårdande samtal. Ser man tillbaks på 1990-talet och vad som hände då så började det med att en skatteomläggning genomfördes och därpå inträffar flera händelser som påverkade hushållens ekonomi. Det var kris i fastighetsbranschen, kris i banksektorn, sysselsättningen i byggnadssektorn gick ned, svårt för ungdomar att få arbete och bostadskostnaderna ökade. Inkomsterna för stat och kommun försämrades och de fick mindre skatteintäkter eftersom sysselsättningen minskade. De blev för många hushåll en besvärlig situation och utsatta grupper hade svårt att få inkomster och utgifter att gå ihop.
 I min undersökning så har jag samtalat med HTF som arbetar i Heliga Trefaldighets församling som diakon men HTF arbetar även i Diakonirådet som jag tidigare har skrivit om. HTF berättade att de då märkte att människorna som sökte deras hjälp hade börjat komma efter med sina räkningar i betydligt större utsträckning än tidigare. Den hjälp de tidigare kunnat erbjuda i form av en matkasse var inte längre tillräcklig utan de behövde hjälp med hyra och andra räkningar. När det gäller Diakonirådet så har deras ärenden ökat enormt. De som söker hjälp där kan exempelvis vara en ensamstående mamma med tre barn som står inför vräkning och inte har fått hjälp på vägen dit av någon anledning. Det kan handla om en hyresskuld. Denna kvinna försöker de då hjälpa på olika sätt, ett sätt kan vara att försöka få till något samarbete med hyresvärd för att förhindra att familjen ställs på gatan. Samtidigt som de har andra samarbeten med andra instanser så som kommunens socialtjänst och kanske andra hyresvärdar. De utsatta grupperna som de hjälper är vanligast: ensamstående mammor med barn, studenter, män med underhållsskyldighet, människor med konkurs bakom sig, sjuka människor som inte har råd med medicin och fattiga pensionärer. Det kan också handla om människor som väntar på pengar från Försäkringskassan för vård av barn eller egen sjukdom och de ej har pengar till räkningarna.


4.1.5 Hur kyrkan ser på diakonins roll


När det gäller vad det diakonala arbetet har för roll i vårt samhälle så upplever jag att den litteratur jag läst har varit färgad av en kristen tro och/eller skriven av någon av kyrkans folk. Det blir på vissa stället tydligt att de vill framhäva sin egen tro och övertygelse. Som ett exempel på detta tar jag en bok som heter Diakonins perspektiv där har ett antal författare från olika kyrkofamiljer skrivit och boken är initierad av Sveriges Kristna Råd. I denna bok vill man göra det tydligt hur samhället övertog de flesta av kyrkans sociala uppgifter och där trygghetssystemen byggdes upp kyrkan för utan och se, hur det gick, inte så bra. Det färgade


budskapet är stundom väldigt tydligt som i ett kapitel av Claes-Bertil Ytterberg, här följer några meningar som jag anser är ett tydligt exempel:


Idag ser vi en annan utveckling, ett folkhem i ruiner … Ekonomins sönderfall går hand i hand med de gemensamma värderingarnas sönderfall … Kyrkan har en viktig roll att spela i det nya folkhemsbygget, och vi (kyrkan) är på väg ut ur marginalisering … Vi ska vara ett komplement, men vi ska med vår erfarenhet bidraga till förnyelse av stelnade former.


Man vill alltså framföra sin egen (kyrkans) samhällsnyttighet och det med en tillspetsad bild av det samhälle vi har idag. Bilden är tydlig på ett samhälle i sönderfall och omoral. I och med att man kan säga att kyrkan är marginaliserad och att detta kan fortsätta ytterligare, så har kyrkan ett behov av att skapa sig en ny roll i vårt samhälle. I denna tid när Svenska kyrkan och staten är särade ifrån varandra så har framför allt Svenska kyrkan ett intresse av att vara nyttig om de inte ytterligare vill bli marginaliserade. Jag menar att det finns ett slags egenintresse med och man vill skapa sig en ny roll eller identitet på något sätt. Ytterligare exempel från Ytterberg är: ”Diakonin är nutidens kyrka” och ”Evangelisation stavas diakoni”.
 Vilket han menar är slagord i den kyrkliga debatten. Kyrkan har ett bra läge anser jag då det framkommit i undersökningen att det diakonala arbetet tillgodoser en hel del behov som inte blir tillgodosedda från annat håll.


4.2 Sammanfattande avslutning


Det görs en hel del i kyrkan förutom att hålla Gudstjänst, det har tydligt framkommit i undersökningen. Det finns ett brett utbud med pågående sociala verksamheter som tillgodoser flera av människans behov. Det har också visat på att de kan fånga upp människor som har passerat det offentliga trygghetsnätet. Det framkommer att det diakonala arbetet kan ses som ett komplement i vårt välfärdssamhälle. Som exempel på detta är när den ensamstående mamman med barn är på väg igenom trygghetsnätet och inte välfärden har fångat upp dem. Då kan de få hjälp om de söker sig till kyrkan.


De människor som är som allra mest utsatta, de vi ser i samhället, söker sig inte direkt till kyrkorna för hjälp. Där handlar det mer om en indirekt hjälp genom kyrkors samarbete. Kyrkorna är med och bidrar både ekonomiskt och/eller med arbete så som i Härberget eller POSOM (Psykiskt och socialt omhändertagande). Däremot så arbetar kyrkorna med många som är i utkanten så att säga som kanske hamnar bland de marginaliserade, både de med psykiska problem och de med ekonomiska problem. Detta är en grupp som inte är lika synlig och uppenbar i samhället.


Ännu en grupp som inte direkt syns i samhället är alla som är ofrivilligt ensamma och dessa arbetar kyrkorna för. Kyrkan har en viktig roll både som samtalspartner och i sina gemenskapsbyggande aktiviteter av olika slag. Detta behöver inte endast handla om de ensamma människor utan om alla som inte tar sig tid för ett djupare eller svårt samtal.
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