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Förord
Varje år ger Sveriges kristna råd ut ett arbetsmaterial i samband med "Diakonins månad". 
"Diakonins månad" äger rum i september varje år och är ett sätt för kyrkorna att särskilt 
uppmärksamma diakonin i församlingarna. Ofta brukar arbetsmaterialet ha ett särskilt 
tema t ex mångfald men 2014 gav de ut en översiktlig skrift om vad diakonalt arbete är: 
Diakoni Mer än ord. När jag läste den våren 2014 tyckte jag att det var en bra och 
inspirerande sammanfattning av vad diakoni är och kan vara. Jag började fundera på hur 
man kan använda skriften i församlingarna. Nu har mina tankar blivit till denna 
handledning. 


Inledning

Börja med att läsa Diakoni mer än ord. Häftet kan laddas ned som pdf på SKR:s hemsida, se 
källförteckning. Allt som jag skrivit om utgår från den. Det är svårt att förstå vad jag 
menar om man inte har läst den. Jag har också använt mig av Diakoni Tolkning, historik, 
praktik av Erik Blennberger m.fl. som referens och stöd.
Tanken är att man ska kunna använda idéer från den här handledningen i samtal om 
diakoni i församlingen. Första steget måste alltid vara att tänka ut vad du/ni vill. Vem är 
förresten du/ni? För enkelhetens skull skriver jag i fortsättningen ni. Vad vill ni uppnå? 
Vill ni väcka en församling som har glömt bort diakonin och fastnat i världsfrånvänd 
andlighet? Vill ni utveckla det som redan finns men kanske inte längre fyller sitt syfte? Vill 
ni möjliggöra för att en diakon anställs? Eller har ni någon helt annan tanke? Tänk igenom 
det noga innan ni börjar. Under rubriken Bedöma (s.8) finns också några tankar kring vad 
en församling är i detta sammanhang.
Nästa steg är att fundera ut hur ni praktiskt ska lägga upp samtalet. Kanske vill ni bara ha 
material till en liten samtalskväll? Kanske vill ni göra en studiecirkel? Kolla med ett 
studieförbund t.ex. Bilda. Kanske vill ni bara ha konkreta underlag för att prata med 
församlingens ledning? Kanske kan man göra en församlingshelg med samtal, föredrag 
och gudstjänst på temat? Hur ni än vill göra, plocka ut de delar som passar för ert 
sammanhang, ändra och lägg till fritt. Tanken är att det här ska vara ett smörgåsbord, 
använd det ni gillar. 
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Metoder och material 
 Enkäter – kartlägga församlingens syn

För att få en bättre överblick så kan det vara bra att kolla upp hur det ser ut med synen på 
diakoni idag. Det kan göras med intervjuer och enkäter:
• Man kan börja arbetet med att kartlägga vad församlingen som helhet har för syn på 

diakoni. En kort, enkel enkät kan delas ut i samband med en välbesökt gudstjänst. 
Viktigt är att göra den lätt att besvara så att ingen behöver fundera över vad som 
menas. Jag har gjort några frågeförslag som finns som bilaga 1. Enkäten kan vinklas så 
att den mest handlar om vad som redan görs, eller vad medlemmarna skulle vilja att 
den gjorde. Man kan också få med båda aspekterna. Välj den form som passar ert syfte.

• Ett annat alternativ är att begränsa sig till församlingsledningen. Då kan man ju istället 
göra längre intervjuer med mer öppna frågor.

• Ett annat bra förslag är att göra en enkel enkät eller intervjurunda bland folk i trakten. 
Vad är diakoni för dem? Vad borde kyrkan ägna sig åt? Extra spännande blir det om 
man kombinerar alla tre ovanstående förslag. Om församlingen och omgivningen 
tycker olika - vad är mest betydelsefullt?

• När man genomfört enkäten bör man sammanställa den så att resultatet blir tydligt. 
Kanske blir ert syfte med arbetet ändrat när ni gjort detta?

Inleda samtal om diakoni
Praktiskt
Inbjud till en samtalsdag, en samtalskväll eller en studiecirkel. Bjud in i god tid och på ett 
trevligt sätt. Se till att lokalen är välanpassad till deltagarna även för de som är 
funktionshindrade t ex en ljudanläggning som fungerar. För mig och många andra är det 
viktigt att det ser trevligt och inbjudande ut när man kommer till ett evenemang. Det 
signalerar att man håller på med något som är viktigt. Så jag föreslår att ni tänder ljus, 
ställer fram blommor och bjuder på något gott. Att sitta i en grupp och prata blir liksom 
trevligare med lite fika på bordet. 
För att få ett bra samtalsklimat i en grupp där inte alla känner varandra väl är det viktigt 
att man "värmer upp" lite grann först. Jag föreslår här nedan några metoder. Använd den 
som passar er grupp.
Samtalsregler
I Bildas ledarlåda (se nedan) finns en ”bordspratare” som tydliggör vilka samtalsregler 
som gäller. Det är en enkel skylt där det står:
Att tänka på…
• Alla talar i jagform
• Det som sägs stannar i gruppen
• Det jag säger idag är det OK att ändra på imorgon.
• Jag har rätt att vara tyst.
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Ni behöver inte använda just den skylten men det kan vara bra att göra klart vad som 
gäller. Vissa samtal kan bli ganska personliga och då ska man vara säker på att ingen 
sprider det man sagt.
Se till att skapa mindre grupper (3-6 deltagare) i rummet där alla får komma till tals. Det 
kan vara en god idé att låta grupperna göra en runda innan de börjar med sina 
diakonisamtal. Med en runda menar jag att de i den lilla gruppen får berätta kort, en och 
en, för varandra hur de mår och var de står just nu. Kanske har någon fått ett tråkigt 
besked just den dagen som kan påverka kvällen. Det blir lättare att förhålla sig till det om 
man vet om det.
Uppvärmning
• Svartvita kort 
I Bildas ledarlåda finns svartvita kort med blandade motiv. Om ni inte har tillgång till 
dessa bilder kan ni fixa egna genom att klippa i tidningar eller skriva ut från nätet och 
klistra upp på kartong. Det är bra om bilderna föreställer människor.
Lägg ut bilderna på ett bord som står fritt. Låt gruppen studera korten under tystnad och 
fundera över vilket kort som säger vad diakoni är. De ska inte plocka upp kortet. Det är 
viktigt att betona att det inte finns något rätt svar. Syftet är att se vilka associationer man 
får till ordet. När alla fått några minutera att studera och fundera ställer sig gruppen i en 
ring runt bordet. Börja med någon och be dem visa sitt kort och berätta hur de tänkt. De 
andra lyssnar. Sedan är det nästas tur. Självklart kan man stå över. När alla som vill har 
berättat kommer ni med största sannolikhet konstatera att det finns många bilder av 
diakoni. Förhoppningsvis har en tankeprocessen startat hos alla.
Max 25 deltagare.
• Lek 
I en yngre grupp kanske det bästa sättet att komma igång är att leka något tillsammans för 
att få en mer öppen atmosfär. Det behöver inte ha med diakoni att göra, syftet är att öppna 
upp. Blinkleken, fruktsallad eller någon annan klassisk lek kan fungera. Det finns många 
bra sidor på nätet där man kan få lektips.
• Skapande
Förberedelse:
Skapa en arbetsplats med stol och bord till alla deltagare. Lägg fram tomma vita ark och 
färg (kritor, vattenfärg, tuschpennor...) på varje plats. 
Samla alla deltagare i en ring om möjligt. Beskriv uppgiften: ni ska försöka beskriva vad 
diakoni är med hjälp av färg och papper. Vilken färg har det? Vilken form? Undvik 
bokstäver. Ge deltagarna 10 min på sig att skapa. När alla är klara kan man sätta upp 
bilderna på en vägg och låta deltagarna beskriva någon annans bild. Den som har skapat 
bilden kan få förklara om den vill. Man kan också ta med sig tidningar att klippa ur om 
det känns enklare för ovana skapare.
Max: 20 deltagare.
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• Bön/meditation
Ett annat sätt att få tankarna på plats kan vara en längre stund av bön. För mig känns det 
ganska självklart att inleda med en bön om guds ledning hur man än väljer att starta 
samlingen. Men man kan ju låta bönen ta större plats som ett sätt att både landa i tillvaron 
och få ledning av Gud. Lägg upp det på ett sätt som passar er och gruppen. Ljuständning, 
tyst bön, lovsång eller skrivna böner kan fungera för sig själv och tillsammans.
• Musik och poesi
Om man har många samlingar så behövs det ju många olika metoder att starta ett samtal. 
någon som sjunger en sång, ett musikstycke att lyssna på eller en tänkvärd dikt kan vara 
bra sätt att både börja och avsluta ett samtal. Jag använde bland annat dessa ord.

Teresa av Avila sade på 1500-talet: 
”Kristus har ingen annan kropp än din, inga andra händer än dina, inga andra fötter än 

dina. Genom dina ögon är det som Kristus med medkänsla ser ut över världen. 
Med dina fötter är det som Han går omkring och gör väl.

Med dina händer är det som Han nu välsignar oss.” 
Definitioner
För att sedan kunna arbeta med begreppet diakoni är det bra att ägna en stund åt att 
definiera och diskutera begreppet. 
• Förberedelser: skriv ut kort med olika definitioner, se bilaga 2. Se till att varje grupp eller 

varje deltagare har en egen bunt med kort. Låt varje grupp eller individ fundera över 
vilken definition de tycker är bäst. Gör en omröstning i gruppen. Diskutera och 
fundera,  kanske kan ni komma överens om en gemensam definition. Kapitel 1 i 
Diakoni, tolkning, historik, praktik av Erik Blennberger kan vara bra att ha läst som 
samtalsledare. 1

I häftet Diakoni Mer än ord finns en definition som svenska kyrkan utgår ifrån. Använd 
den eller er egen som grund. Gör gärna en skylt som kan sitta uppe under det fortsatta 
arbetet. 
Om man har gjort en enkät så kanske det passar att anknyta till den här, presentera 
resultatet och prata om det.

Varför diakoni?
Att diakoni är ett av kyrkans huvuduppdrag tillsammans med gemenskap och 
vittnesbörd är inget nytt. Men man kan ändå behöva fundera över varför det är så. Jag har 
valt att dela upp motiven i inifrån- och utifrånperspektiv.
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• Utifrånperspektiv
Med utifrånperspektiv menar jag hur människor utanför kyrkan ser på vårt uppdrag. I 
Diakoni mer än ord beskriver man att kyrkan behöver diakonin för att bli trovärdig. Därför 
blir ett viktigt motiv till att kyrkan behöver diakoni: därför att folk tycker det. Jag utgick 
från Kairosundersökningen som Equmeniakyrkan gjorde 2012. En sammanfattning av 
undersökningen kan laddas ned på Equmeniakyrkans hemsida. Kanske finns det någon 
annan undersökning som passar er församling bättre. Ni kan också utgå från en egen 
enkät i närområdet.
Så här gjorde jag: i undersökningen nämnd ovan fanns frågan om vad kyrkan borde ägna 
sig åt för att fylla en relevant funktion. Jag gjorde lappar med alla svarsalternativ, se bilaga 
3 som delades ut till deltagarna.  De fick sitta själva en stund och gissa vilka tre alternativ 
som kom högst upp i undersökningen. Sedan fick de ha ett kort gruppsamtal.
 Jag visade sedan resultatet av undersökningen samt hade gruppsamtal efter det. Hur 
många rätt hade de? Skulle det se annorlunda ut om det bara hade varit kyrkligt aktiva 
som deltagit i undersökningen? Skulle det se annorlunda ut om det bara varit de som inte 
alls har med kyrkan att göra? Många intressant aspekter kom upp när vi pratade om det 
här.
• Inifrånperspektiv/teologiskt perspektiv
Men det räcker ju inte med att titta på vad folk vill ha. Vi måste ju också titta på vad som 
teologiskt kan motivera diakoni. I Diakoni mer än ord beskriver man tre olika perspektiv 
ganska utförligt. Nämligen:
Skapelseteologiskt perspektiv
Kristologiskt perspektiv
Ecclesiologiskt perspektiv
Med hjälp av häftet, gå igenom teorierna så utförligt ni kan. Anteckna på en tavla eller 
använd en powerpoint. Efter varje teori förklarats låt deltagarna ha ett gruppsamtal i fem 
minuter. Håller ni med? Är det er teologi? Som förberedelse kan man läsa kapitel 2 och 3 i 
Diakoni, tolkning, historik och praktik. 2
Efter alla tre teorierna har diskuterats är det dags att knyta ihop. Låt alla resa på sig. 
Förklara att ni ska göra en fyrahörnsövning. Be dem fundera på vilken av dessa tre teorier 
som passar din syn bäst. Låt varje hörn i rummet representera en teori och låt det fjärde 
hörnet vara ett öppet hörn. Be dem ställa sig i det hörn som stämmer bäst för dem. Låt 
någon röst höras från varje hörn innan ni går vidare. Det är viktigt att deltagarna känner 
att det inte finns några rätta svar utan att det handlar om olika perspektiv.
I bilaga 4 finns några tips på bibelord som handlar om diakoni. Dessa kan man använda på 
olika sätt.
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Fortsatta samtal 
Se, bedöma, handla, lära och fira är fem steg som man vill lyfta fram när man arbetar 
diakonalt. Inled med att förklara kort de olika stegen. Sedan kan man metodiskt gå 
igenom de olika stegen. 
SE 
Vad ser vi i på den plats vi befinner oss? På just vår ort, i vår stadsdel, i vårt land men 
kanske också i andra länder. Begränsa på ett sätt som känns naturligt för den grupp ni har 
framför dig. 
•  Sitt i små grupper och samtala om vad ni ser av utsatthet. Skriv på post-itlappar och 

sätt upp på en vägg. Efter en halvtimme så samlar man ihop alla grupper och tittar 
tillsammans på lapparna. Tillsammans kan man sortera lapparna efter olika kategorier: 
barn och ungdomar, familjer, äldre osv. Sortera, samtala och fundera. I det här samtalet 
kommer man antagligen att börja fundera över "Vad är det att vara utsatt?". Som 
samtalsledare kan ni välja att definiera det först innan dnibörjar med övningen men det 
kan också vara fruktbart att bryta och göra det mitt i samtalet om vad vi ser. Se nedan 
om utsatthet.

• Ett annat sätt att jobba är exposure.  Exposure är en metod som går ut på att man 3

utsätter sig för verkligheten för att se och känna efter vad man upplever. Gruppen kan 
gå till olika platser i ett par timmar. Meningen är inte att man ska intervjua eller ens 
prata med människor på platsen. Det kan vara offentliga platser i samhället som torg, 
affärer, bostadsområden men om man får tillstånd kan även skolor, äldreboenden och 
vårdinrättningar fungera. Gruppen träffas sedan och samtalar om vad de sett. Fördelen 
med det här sättet att jobba är att man kanske ser saker man inte brukar se i mötet med 
en plats.

• Ytterligare ett sätt är göra intervjuer. Någon träffar en förskolelärare, en annan en lärare, 
en tredje möter de sociala myndigheterna på en plats och en fjärde polisen. Vad 
upplever dess yrkesmänniskor på vår ort? Vad ser de? 

• Nu har jag gett exempel på en funderande metod och två mer utåtriktade metoder. Ett 
helt annat sätt vore att vända sig till Gud. En grupp som tillsammans ber, sjunger och 
mediterar på ämnet utsatthet kan nog hitta svar som man inte kände till tidigare. Ni vet 
säkert vilken av de här metoderna som passar just er grupp bäst. Kanske skulle det vara 
vettigast att göra allihop? Det krävs en hel del tid men det kan det väl vara värt?

Vad är utsatthet?
I häftet Diakoni mer än ord beskrivs det på s. 9 att alla människor i viss mån är utsatta. Den 
grundinställningen är viktig. 
• Alla får papper och penna. Ge dem ett par minuters tyst, enskild skrivning om vad de 

själva tycker att utsatthet är. Var tydlig med att man får vara otydlig! När alla skrivit 
kan man samtala tillsammans om sina olika tankar i en liten grupp.
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Om man ser på t ex en tiggare som en utsatt människa och sig själv som en privilegierad 
människa så får man ett välgörenhetsperspektiv som kan vara ganska destruktivt för båda 
parter. När grundinställningen istället är att alla människor kan drabbas av utsatthet så 
blir det två jämlikar som möter varandra, det handlar bara om resurser, just då. 
• För att lyfta detta perspektiv kan man i grupper skriva om och/eller samtala om någon 

gång när man själv känt sig utsatt och/eller ensam.
I det här sammanhanget kanske ni också vill prata om vad en särskilt utsatt livssituation 
är. Ensamhet, fattigdom, övergrepp, sjukdom, kriminalitet är kanske situationer som 
dyker upp. I en stor stad kanske det finns uteliggare som tydligt visar på behoven. i ett 
mindre samhälle kanske utsatta livssituationer kan vara svårare att få syn på. Här är det 
lätt att man hamnar i någon slags jämförelse. Kan vi engagera oss i friska pensionärer som 
har fritidssysselsättningsproblem när det finns små barn som inte har tak över huvudet? 
Det här är svåra frågor som ändå måste diskuteras. 
BEDÖMA
Att bedöma vilka behov som vi som församling kan göra något åt är ett stort steg som, för 
att bli användbart, kanske måste ske på ledningsnivå i församlingen. Titta på behoven och 
fundera över vad som är möjligt att genomföra för församlingen. Här kan man utgå från 
sorteringen vi just gjorde under se-steget men också utveckla den genom att sortera i det 
här går att göra något åt, det här är svårt att komma åt, det här är en omöjlig uppgift. Eller 
sortera efter: det här gör vi redan som församling, det här gör vi inte som församling och 
det här borde vi göra. Viktigt är att se vad andra på orten redan gör, om det redan finns ett 
starkt nätverk för flyktingar så behöver man ju inte bygga ett nytt. Då får man fråga sig: 
kan vi hjälpa till där? Eller kan vi göra något helt annat?
Om det inte dykt upp tidigare så borde funderingarna kring vad en församlingen är dyka 
upp här. När man pratar om vad vi som församling gör, vad menar man egentligen då? 
Menar man vad den anställda personalen gör? Menar man vad som händer i den 
verksamhet som beslutats av årsmötet? Menar man vad medlemmar gör genom olika 
privata initiativ kopplade till kyrkan? Eller menar vad varje enskild medlem gör i sitt 
privata liv och i sitt yrkesliv? Det finns inget rätt och fel tänkande men det är viktigt att 
prata om. Vad är en församling? Är vi en församling även när vi är hemma och på jobbet 
eller är vi bara det när vi träffas? Jag tror att man kan prata diakoni utan att vara helt 
samstämmiga i den här frågan, alltså kan man välja att inte fördjupa sig i den utan bara 
konstatera att man kan tänka olika. Men det kan också vara intressant att stanna upp en 
stund kring detta. Även här kan man använda sig av en fyrahörnsövning som presenteras 
under rubriken Varför diakoni?. ”Heta stolen” är en annan klassisk metod som är bra när 
man vill få folk att tänka själva. 
• Alla deltagare sitter på stolar i en ring. En stol är tom. Ledaren säger en mening t.ex: 

”Jag utövar diakoni när jag är på mitt jobb.” De som håller med byter plats med 
varandra. Om man vill kan man få förklara hur man tänker efteråt men det kan också 
vara en tyst övning. 
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Man kan också behöva samtala om vad man menar med verksamhet. När vi i 
gudstjänstens förbön ber för olika grupper och individer i samhället - är det diakoni? Är 
diakoni främst till för de i församlingen eller är det precis tvärtom?
Man kan utgå från vilka resurser som finns i församlingen. 
• Gör som tidigare: sitt i smågrupper och skriv på postitlappar. Vilka resurser till diakoni 

har vi? Personer? Lokaler? Yrkeskategorier? Rutiner? Erfarenheter? Expertis? Osv. sätt 
upp alla lappar på en vägg. Samtala också om det finns något som hindrar oss från att 
använda de resurser vi faktiskt har. Använder vi våra resurser rätt?

HANDLA
När vi kommer till punkten handla så befinner vi oss inte längre i ett samtal om diakoni 
utan i verksamhet. Därför har jag inga samtalsövningar som handlar om detta. Detsamma 
gäller de efterföljande punkterna LÄRA och FIRA. Men i ett efterarbete med utvärdering 
kan man använda samma metoder som nämns ovan.

Diakonins särart
I häftet Diakoni Mer än ord finns också några sidor (s. 22-25) som behandlar diakonins 
särart. Dels om hur diakonin förhåller sig till evangelisation, dels om hur det förhåller sig 
till ”vanligt” socialt arbete. Detta kan också vara intressant att samtala om.
• lägg två blädderblockspapper på ett varsitt bord. Skriv diakoni på ena och 

evangelisation på andra. Låt deltagarna få varsin penna och gå runt och skriva ord som 
de associerar med dessa två ord. Sätt sedan upp pappren på en vägg och samtala 
tillsammans. Vad skiljer ord åt? Vad förenar dem?

• på samma sätt kan man göra med diakoni och offentlig sektorns sociala arbete. 
I båda fallen finns det många tankar i häftet som kan vara viktiga att få med i samtalet. Se 
till att vara påläst!

Det allmänna och det särskilda diakonatet
Ytterligare en viktig aspekt på diakoni finns beskrivet på s. 26-27 i Diakoni Mer än bara 
ord. Här berättas om hur alla kristna är kallade att vara tjänare men att det också finns en 
särskild tjänst som kallas diakon. Jag kan inte se att man skulle särskilt behöva lyfta upp 
det i ett samtal om diakoni men att det ska vara en grund för samtalet. Min tanke med den 
här handledningen är ju att hela församlingen ska delta i diakonisamtalet och 
diakoniarbetet.

Diakonins sju bord
Ett annat sätt att titta på diakoni är att jobba med de sju borden. Det kan väcka andra 
tankar och känslor. Jag valde att jobba med detta i en gudstjänst men det går lika bra eller 
t.o.m bättre vid ett mer icke-formellt tillfälle.
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Alternativ 1: Bygg upp sju bord i kyrkorummet eller i församlingssalen. Jag ställde en 
parkbänk utanför dörren, ett dukat köksbord i entrén till kyrksalen, ett skrivbord till 
höger om podiet, ett runt bord till vänster förutom den talarstol och det nattvardsbordet 
som redan fanns. Jag gjorde skyltar till alla bord och klistrade fast dem en bit in i 
samlingen, samtidigt som jag förklarade vad som menades med just det bordet. Jag 
försökte ställa fram lite rekvisita på alla bord, förutom talarstolen. 
Alternativ 2: använd bara skyltar och sätt upp dem på olika ställen i rummet.
Använd borden för att åskådliggöra diakonins skiftande ansikten. Olika förslag på 
metoder:
• Det kan räcka med att folk får sitta själva och fundera kring borden. Man kan också låta 

dem gå omkring i tystnad och fundera. Sedan kan man sitta i grupper och samtala:  
Vilket bord som känns mest bekant för dig? Vilket bord känner du dig bekvämast vid? 
Vilket bord känns viktigast? Vilket bord känner du dig obekväm vid? Vilket bord blir 
bortglömt? Vilket bord skulle jag vilja vara vid men vågar inte?

• Man kan också få dramatisera en liten scen vid varje bord om det passar gruppen. Hur 
kan diakoni se ut vid det här bordet? Låt varje grupp spela upp en enkel, påhittad scen 
med eller utan ord. Det kan vara ett sätt att komma på vad det handlar om.

• I en mindre grupp så kan man ta en fråga i taget: alla deltagare samlas på en plats. 
Samtalsledaren uppmanar alla att ställa sig vid det bord som de känner sig bekvämast 
vid. För ett samtal kring det. Sedan får de ställa sig vid det bord som känns obekvämt 
och fundera vidare.

• Andra frågor som man kan använda: Vilka bindningar finns mellan borden? Om du står 
vid bordet, vad ser du? Vad upplever du? Vad känner du?

 Diakonala gudstjänster
Den naturliga mötesplatsen i en kyrka är gudstjänsten. Därför kan vi ta chansen att väcka 
debatt även där. Flera av dessa tankar och metoder kan fungera i en gudstjänst. Här 
kommer några idéer:
• Bygg upp diakonins sju bord i kyrksalen som jag beskrivit ovan. Berätta och beskriv  

borden. Lyssna på en sång, psalm eller instrumental musik och bjud in församlingen till 
att berätta om hur de har jobbat diakonalt. Jag tror att det finns stryka i att se vad vi 
faktiskt redan gör. Man kan också använda sig av rörelse. Vid vilket bord trivs du bäst? 
Vid vilket bord skulle du önska att du vågade stå?

• Gör en bönegudstjänst. Använd musik, rörelse, ljus och röst till att skapa stämningsfull 
atmosfär. Bjud in till tyst, enskild bön och gemensam bön. Be om guds ledning för 
församlingen när det gäller det diakonala. Be om öppnade ögon och hjärtan. Avsluta 
gärna med ”öppen mikrofon” om det känns möjligt. 

• Predika om de olika diakonala teologiska perspektiven. Öppna för ett samtal mellan 
kyrkbänkarna. Håller ni med? Vilket perspektiv känns mest naturligt för er? 
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Avslutning
Jag hoppas att ni kommer att ha nytta av den här handledningen. Det är fritt att använda 
och kopiera innehållet men jag skulle tycka att det var roligt om ni som använder någon 
idé från handledningen skickade ett mail till mig och berättade det helt kort.
Harbo den 20 mars 2015
Sara Löfstedt
sara.lofstedt@equmeniakyrkan.se
Litteratur:
Lindström, Sanna & Lindström, Hans- Erik 
Diakoni Mer än ord, En introduktion till kyrkornas sociala arbete
SKR 2014
http://www.skr.org/shop/diakoni-mer-an-ord/
Blennberger, Erik & Hansson, Mats J (red) 
Diakoni Tolkning, historik, praktik
Verbum 2008
Alwall, Jonas, Gustavsson, Ing-Marie, Lindgren, Mats, Mellert, Mona & Nilsson, Stina
Så kan församlingsdiakonin utvecklas
Verbum1994
Per Starke (red)
Exposure - som synsätt, förhållningssätt och arbetssätt
Arctus 2010
Inga Johansson och Anders Svensson 2012.
…mig, dig och världen. Samtal om trovärdighet. 
Finns att beställa på Equmeniakyrkans hemsida.  
Material:
Bildas ledarlåda, kan beställas via Bilda. Den kostar 500 kr för en cirkelledare och det dubbla om 
man inte är det. Ofta finns ledarlådan redan i församlingen.
”Hur blir kyrkan relevant?” Resultat från en undersökning om svenskarnas syn på en trovärdig 
och relevant kyrka, Kairos Future 
http://equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/2012/05/GF_En_relevant_kyrka_120514.pdf
Bilagor:
Bilaga 1: förslag på enkätfrågor
Bilaga 2: Definitioner av diakoni
Bilaga 3: svarsalternativ till Kairos undersökningen
Bilaga 4: ”Diakonala bibelord”
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Bilaga 1:
Enkätfrågor till församlingsmedlemmar, att välja bland:
Vad betyder ordet diakoni för dig?
På vilket sätt, tycker du, arbetar vår församling diakonalt idag?
Vem eller vilka är det som utför det diakonala arbetet i vår församling idag?
På vilket sätt borde församlingen arbeta diakonalt enligt dig? 
Vad kan bli bättre med det diakonala arbetet i församlingen?
Är du nöjd med vårt diakonala arbete?
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Bilaga 2: Olika definitioner på diakoni:
Diakoni är…..

- kristet socialt arbete

- social verksamhet som bedrivs 
inom ett kristet samfund

- omvårdnad grundad i Kristi kärlek 
i syfte att hjälpa människan i hennes 
olika livssituationer och göra det möjligt
för henne att frigöras till tro och tjänst

- uppdraget till kyrkan grundad i Kristi 
kärlek, att genom delaktighet, respekt 
och ömsesidig solidaritet möta varandra 
i utsatta livssituationer

- alla döptas vardagsgärningar

- se Kristus i sin nästa

- medmänsklig omsorg, grundad i Kristi kärlek, uttryckt i 
kyrkans liv och vill genom barmhärtighet och solidaritet möta 
människor i utsatta livssituationer
Med inspiration från Blennberger…
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Bilaga 3:
Vad tycker du att svenska kyrkor och församlingar bör ägna sig åt 

för att fylla en relevant funktion i dagens samhälle?
Bibelstudier   Delta i den politiska debatten
Konsert- och kulturverksamhet  Hålla gudstjänster
Fokusera på själavård & andligt stöd Fokusera på sång och musik
Flykting/asylfrågor Hjälpa ekonomiskt och socialt 

utsatta i andra länder
Föra ut det kristna budskapet i samhället Barn och ungdomsarbete
Hjälpa ekonomiskt och  Det finns inget de kan göra för 
socialt utsatta i Sverige att vara relevanta
Be för människor som har det svårt Sociala aktiviteter som 

friluftsgrupper
Engagera sig i lokala samhällsfrågor Guida människor i deras 

funderingar kring existentiella 
frågor

Erbjuda gemenskap mellan Det finns inget de kan göra  
människor som delar 

Välj tre som du tror var det vanligaste svaret bland svenska folket!
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Bilaga 4:
Bibelord med diakonalt innehåll:
Joh 4:19 Gud är först. Gud visar vägen för diakoni, tjänst.
1Mos 1:31-2:15 I skapelsen gör Gud gott. Gud ger mat, kläder, närhet, gemenskap, hjälp 
för det som inte är gott och har omsorg om allt levande.
Joh 3:16 I försoningen ger Gud sig själv.
2 Kor 5:16-21 Försoning i Jesus Kristus
Luk 4:16-21 Tjänaren 
Joh 13:12-17 Jesus gav oss en förebild
Mark 3:7-10 i sin undervisning
Matt 4:23 och i sitt möte med människor visade han vad diakoni, tjänst, är:
Joh 4:5-42 Jesus och den samariska kvinnan
Matt 9.20-22 Kvinnan med blödningar
Luk 8:40-56 en synagogföreståndares dotter uppväcks
Mark 10:46-52 Den blinde Bartimaios botas
Luk 19:1-10 Tullindrivaren Sackaios
Joh 8:1-11 Äktenskapsbryterskan
Matt 19:13-15 Jesus och barnen
Matt 19:16-22 En ung man som ägde mycket
Mark 1:16-20 De första lärjungarna
Luk 22:24-27 Vem är störst bland lärjungarna?
Joh 13:4-16 Jesus tvättar lärjungarnas fötter
Liknelsen om
Luk 10:25-37 Den barmhärtiga samarien
Luk 15:4-16 det förlorade fåret
Luk 10:1-11 Jesus ger uppdraget att tjäna till sina lärjungar
Apg 6:1-7 Hjälpare avskiljs till tjänst i den kristna församlingen
Rom 16:1-2 Den första namngivna diakonissan
1 Kor 12:27 Den helige ande ger i varje tid människor som gåvor till församlingen att vara 
hjälpare
Matt 20:28 Inte heller människosonen har kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och 
ge sitt liv till lösen för många.4
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