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Förord  

Som mall för denna uppsats har tidskriften Social work and Christianity använts.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till de präster som tagit av sin tid för att delta i vår studie. Utan Er 

hade denna studie inte varit genomförbar.  

 

Tack till handledare Anders Stävhag som varit ett stort stöd under vårt arbete med denna 

uppsats.  

 

Vi har under hela C-uppsatsen haft en jämn arbetsfördelning och båda har deltagit i alla steg i 

uppsatsarbetet.   
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1.  Inledning  

Kyrkans sociala arbete kallas diakoni (Conrah, 2000).  Kyrkans diakonala arbete riktar sig 

ofta till utsatta och marginaliserade människor i behov av hjälp och stöd (Engel, 2006). Inom 

alla församlingar finns bestämda grundläggande uppgifter varav diakoni utgör en. 

Församlingarna utformar sin verksamhet efter de behov och styrkor som finns lokalt. I 

Svenska kyrkan anses det viktigt att ta tillvara på mötet med människan. Möten kan ske bland 

annat i enskilt samtal, internationellt arbete eller i ungdomsarbete i skolor. Det finns många 

områden där Svenska kyrkan finns närvarande, t.ex. på sjukhus, i kulturlivet och på plats vid 

kris och katastrof (Svenska kyrkan, 2012 c). Svenska kyrkans sociala arbete inkluderar bland 

annat stöd till ensamma, sjuka och missbrukare. Både diakoner och präster arbetar med 

diakonala uppgifter. Svenska kyrkan samverkar ofta med andra sociala institutioner och 

myndigheter i samhället (Svenska kyrkan, 2012 d).  

 

I tidigare forskning påpekas det att samverkan finns mellan offentlig sektor och kyrkan. 

Vikten av att ha kännedom och kunskap om dem man samarbetar med efterlyses i forskningen 

(Linde, 2004, O'Neill, Gabel, Huckins & Harder, 2010 & Tirrito, 2000).  Samverkan mellan 

stat och kyrka är inte en ny företeelse. Conrah (2000) efterfrågade redan för mer än tio år 

sedan mer förståelse kring samarbetet och samma förfrågan finns idag. Det är viktigt att 

belysa eventuella hinder och möjligheter för samarbete för att på ett effektivt sätt kunna verka 

för välfärden. Denna studie kan förhoppningsvis bidra till kunskap om vad man som anställd 

vid socialtjänsten kan förvänta sig i samarbete med Svenska kyrkan. Detta särskilt med 

hänsyn till prästernas absoluta tystnadsplikt. 

 

Som utbildad präst kan man ha flera olika positioner inom kyrkan t.ex. komminister, 

kyrkoherde och biskop. Komministrar har, bland präster, minst administrativa uppgifter och 

arbetar i hög utsträckning i direkt kontakt med hjälpbehövande. Samverkan kan innebära 

arbete runt en enskild, i olika projekt eller vid kris där flera verksamheter samlas för att arbeta 

tillsammans. Präster lyder under absolut tystnadsplikt och kan i sitt diakonala arbete komma i 

kontakt med socialtjänsten. Vid samverkan mellan olika verksamheter blir sekretess och 

tystnadsplikt aktuella. Tystnadsplikt har även ett etiskt perspektiv som i vissa situationer kan 

ställas på sin spets. Hur fungerar då samverkan när en av parterna i vissa situationer inte får 

uttrycka sig? 

 



4 

 

Syftet med studien är att få prästers perspektiv på samverkan med socialtjänsten samt om 

tystnadsplikten påverkar samverkan. Vilken erfarenhet har prästerna av samverkan? Hur 

hanterar prästerna tystnadsplikten? Uppfattar prästerna att etiska konflikter uppstått i 

samverkan med socialtjänsten?   

 

2. Tidigare forskning 

Här nedan presenteras tidigare forskning som bedömts vara av relevans för uppsatsens syfte 

som handlar om samverkan och tystnadsplikt. Den tidigare forskningen ger förståelse för 

uppsatsens frågeställningar samt för det nuvarande kunskapsläget. Inledningsvis redovisas för 

ansvarsfördelning och samverkan mellan stat och kyrka. Därefter förklaras innebörden av 

prästers tystnadsplikt samt sekretess. Den sista delen berör etik.  

2.1 Ansvarsfördelning och samverkan mellan kyrka och stat   

Tidigare forskning har behandlat bland annat ansvarsfördelningen mellan stat och kyrka samt 

samverkan mellan stat och kyrka. Protestantiska kyrkan har enligt Belcher & Tice (2011) inte 

gjort anspråk på att vilja ha det överliggande ansvaret för samhällets välfärd. I artikeln 

påpekar författarna att flera har argumenterat för att kyrkan till viss del kommer att överta 

ansvaret för samhällets välfärd från staten. Samtidigt finns argument för att så inte är fallet. 

Bland annat har kyrkans sociala insatser minskat vilket kan bero på att församlingarna till 

antalet medlemmar minskat och att resurserna genom detta har begränsats. Vidare är kyrkans 

sociala insatser av ett mer tillfälligt slag och syftar till att ge stöd där den offentliga sektorn 

inte nått fram. Kyrka och trosorienterade organisationer erbjuder social service i varierande 

utsträckning. Författarna uttrycker att det därför kan vara viktigt att i utbildning i socialt 

arbete beröra samarbetet med kyrkor. Hungerman (2005) skriver att kyrkan har ett liknande 

utbud av samhällsservice som staten. Hungermans syfte med studien är att undersöka hur 

kyrkans aktivitet kan relateras till statens. Till vilken grad ersätter kyrkans insatser statens? 

Studien ger ett ekonomiskt perspektiv där medlemmar i Presbyterianska kyrkans donationer 

samt kyrkans utgifter granskas utifrån olika variabler. Studien har utgångspunkt i två 

frågeställningar: vilken effekt statliga utgifter för välfärden har på donationer till kyrkan samt 

vilken effekt de statliga utgifterna har på kyrkans beslut om utgifter. Studien utgår från 

hypotesen att om kyrka och stat erbjuder liknande service, borde den kyrkliga aktiviteten 

påverkas av den statliga. Resultatet antyder att statliga utgifter inte anmärkningsvärt påverkar 

donationer till kyrkan.  Dock visar resultatet att de kyrkliga utgifterna påverkas av de statliga; 
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när de statliga utgifterna sjunker stiger kyrkans utgifter. Detta ser Hungerman som argument 

för att kyrkans aktiviteter kan ses ersätta statens.  

 

Enligt Linde (2004) är både församlingens och socialtjänstens företrädare överens om att 

socialtjänsten skall ha huvudansvaret och att kyrkan skall verka som ett komplement där 

socialtjänsten inte räcker till. Speciellt skall kyrkan verka som ett komplement där dess 

kompetens bedöms som särskilt värdefull. Det påpekas att det finns brister hos både 

socialtjänst och kyrka när det kommer till kunskap om varandras sociala insatser.             

 

Brandell, Törnberg & Lindkvist (2009) skriver att arbete med suicidprevention innebär att 

våga finnas närvarande och lyssna. Att möta psykisk ohälsa, oro, ångest och skam. Kyrkan 

har genom själavård lång erfarenhet av människor som har självmordstankar. Resultatet av en 

studie, gjord 2008, visade att nio av tretton stift i Sverige samverkar med andra aktörer när det 

kommer till suicidprevention. Oftast skedde denna samverkan med kommunala och 

landstingsdrivna verksamheter som bland annat sjukvård, skola, polis och socialtjänst. 

Samverkan skedde även med organisationer specialiserade i frågan om suicid samt mellan 

stiften och kyrkans unga. Flera stift uppgav att de som arbetar med ungdomar deltagit i en 

kurs kring ungdomar och suicid. Kursen berörde bland annat förslag på hur frågor kring 

ämnet kan tas upp med ungdomar. Kyrkan strävar efter en samverkan med andra 

verksamheter i suicidprevention för att kunna erbjuda en bred kompetens. 

 

Misshandel och försummelse av barn är, enligt O'Neill m.fl. (2010) allvarliga problem som 

inte alltid löses bäst genom enskilt arbete hos kyrka, regering eller socialtjänsten utan i 

samarbete mellan dessa. Genom samarbete kan utsatta barn få en effektivare hjälp. 

Samarbetet kan även vara föräldrar till fördel då de kan erbjudas regelbundet stöd. Ett 

samarbete kan ses som en bra strategi i preventionsarbetet gällande barn där mål, resurser och 

möjligheter diskuteras. För att detta samarbete skall fungera krävs det att kyrkan samt 

socialtjänsten har kunskap om varandras arbetssätt och om vad den andre kan erbjuda. Även 

om parterna använder olika medel är både kyrkan och socialtjänsten engagerade i samma mål 

där det handlar om att stärka individer och familjer. De gemensamma målen minskar klyftan 

mellan det religiösa och det utomkyrkliga och samarbete skulle kunna vara fördelaktigt för 

båda parter. 
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I en artikel av Tirrito (2000) framkommer att religion och kyrka ofta är viktiga för den äldre 

generationen. När de behöver stöd i livet vill de gärna vända sig till religiösa organisationer. I 

Tirritos studie framkom att många äldre ansåg att kyrkan inte erbjöd tillräckligt med social 

service som var anpassade efter deras behov. Detta var något som efterfrågades. Anledningen 

till att de hellre ville kunna vända sig till kyrkan var att de uppgav en mer positiv bild av 

denna än de gjorde av offentlig verksamhet. På grund av detta kan ett samarbete mellan kyrka 

och offentliga verksamheter verka för nya möjligheter menar författaren. Religiösa ledare och 

socialarbetare kan utbyta kunskap och arbeta tillsammans i juridiska frågor samt inom 

kommunal planering. De kan även samarbeta inom politik, etik och utforma förenade 

verksamheter.  

2.2 Tystnadsplikt och sekretess 

Enligt Svenska kyrkan (1999) är kyrkoordningen Svenska kyrkans regelsystem. 

Kyrkoordningen innefattar bestämmelser om bland annat diakoner och prästers tystnadsplikt. 

Där står det att de som är eller har varit präster har tystnadsplikt gällande det som 

framkommit i bikt eller enskilt själavårdssamtal. Vidare står att domkapitlet kan 

obehörigförklara en präst som brutit mot tystnadsplikten. Bikt utgår från två aspekter: 

bekännelse och avlösningen. Bikten sker enskilt mellan prästen och den biktande. Den som i 

Svenska kyrkan är behörig präst får ta emot bikt. Enligt Svenska kyrkan (2010) är enskild 

själavård ett enskilt samtal mellan en präst och en konfident. Enskilt samtal kan även 

inkludera en mindre grupp personer så som en familj. Samtalet är av personlig karaktär för 

konfidenten och prästen ansvarar för att informera om vilken tystnadsplikt som råder. 

Tystnadsplikten är inte lagstadgad. Trossamfund har dock ofta en etiskt grundad tystnadsplikt. 

Vid vigningen får de som ingår i pastoraltjänst avlägga tystnadslöfte. Tystnadsplikten är 

absolut vilket innebär att det som sagts under bikt och enskilt själavårdssamtal inte får föras 

vidare till någon annan. Prästen kan inte i efterhand befrias från tystnadsplikten som råder vid 

bikt, inte ens om personen som biktat sig vill det. Präster inom Svenska kyrkan har även så 

kallad tystnadsrätt vilket innebär att de inte kan höras som vittnen i domstol angående något 

de hört i bikt eller enskilt själavårdssamtal, jmf 36 kap 5§ rättegångsbalken. I situationer 

utanför bikt och enskild själavård gäller den tystnadsplikt som samtliga anställda inom kyrkan 

har, däribland präster. Tystnadsplikten innebär att personliga uppgifter inte får spridas om det 

inte är klart att det inte kommer enskild till skada.  
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Clevesköld & Thunved (2007) tar upp att sekretess gäller inom socialtjänst. Det innebär att man 

inte får lämna ut uppgifter om enskildas personliga förhållanden om det kan komma den 

enskilde eller närstående till skada. Ibland krävs att en myndighet bryter mot sekretessen för 

att kunna fullgöra sin uppgift. Om det är nödvändigt för att myndigheten skall kunna fullgöra 

sitt uppdrag kan uppgifter lämnas ut, jmf 1 kap. 5 § sekretesslagen. Paragrafen går alltså inte 

att hänvisa till i syfte att hjälpa annan myndighet. Vid frivilliga insatser krävs enskilds 

medgivande. Anställda inom socialtjänsten har anmälningsskyldighet till socialnämnden när 

barn far illa. Även verksamma inom yrkesmässigt bedriven verksamhet som berör barn och 

ungdom lyder under anmälningsskyldigheten, jmf 14 kap 1 § andra stycket SoL.  

2.3 Etik  

Inom Svenska kyrkan motiveras, enligt Blennberg & Hansson (2008) den etiska ståndpunkten 

teologiskt. De etiska argumenten kan handla om att Gud skapade människan till sin avbild och 

därmed blir människan ett uttryck för det heliga. I Bibeln står att ”Allt vad ni vill att 

människor skall göra för er, det skall ni också göra för dem” (ibid. s.92). Detta verkar inom 

den kristna tron som en gyllene regel. Att man skall älska sin medmänniska är en följd av 

detta. Ett annat argument är att se Jesus som en förebild och därmed handla i hans efterföljd.  

Det finns även etiska värden och normer som är förankrade i internationellt omfattande 

normdokument och utgör en allmän värdegrund. Författaren menar att det inom kyrkan inte 

finns någon yrkesetisk kod utan hänvisar till en etisk kod för socialarbetare som man även kan 

ha i åtanke som anställd i kyrkan. Den etiska koden för socialarbetare (antagen av 

Akademikerförbundet SSR 2006) innehåller bland annat önskvärda etiska 

karaktärsegenskaper. En socialarbetares yrkesroll skall relateras till vetenskap och beprövad 

erfarenhet. Grundläggande värden så som mänskliga rättigheter, respekt inför människors lika 

värde och respekt inför den enskilde individen skall följas. Socialarbetaren har ansvar för 

människor i utsatta situationer och bör utveckla sin kompetens samt eftersträva etisk 

medvetenhet och personlig mognad. 

 

Wright (2000) menar att präster ofta, genom samtal med människor, får ta del av information 

som ges i förtroende och dessa präster förväntas hålla informationen hemlig. Att som präst ha 

detta förtroende kan vara komplext. Det handlar inte bara om att hålla information hemlig 

utan även om att en relation mellan präst och församlingsbo baseras på tillit. När 

församlingsbon delar med sig av information delar denna med sig av sig själv och sitt inre. 

Olika dilemman kan uppstå gällande tystnadsplikten beroende på i vilken situation prästen har 
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fått reda på informationen. Det är då upp till varje präst att avgöra när information kan 

avslöjas eller inte. När det varken är etiskt eller lagligt rätt att avslöja information får präster 

personligen hantera de konsekvenser som kommer med att avslöja eller fortsätta hålla 

information hemlig.  

 

 

3. Metod  

Då fokus för denna uppsats har varit hur prästerna upplever och tolkar samverkan och 

tystnadsplikt har en kvalitativ metod använts. Studiens empiri består av resultat från sex 

intervjuer med präster. Efter att materialets kortats ned genom meningskoncentrering gjordes 

en analys utifrån tidigare forskning. Detta avsnitt inleds med en förklaring av urvalsprocessen. 

Därefter hur insamling och analys av data gått till och slutligen presenteras de etiska 

överväganden som gjorts.  

 

3.1 Urval  

Urvalet har gjorts i Härnösands stift. Enligt Svenska kyrkan (1999) utgör stift ett geografiskt 

område och omfattar de församlingar som finns inom dess område. Stiften har förvaltande 

uppgifter men ska även främja och ha tillsyn över församlingslivet. Härnösands stift omfattar, 

enligt Svenska kyrkan (2012 a) Jämtland, Härjedalen, Ångermanland och Medelpad. I stiftet 

finns sammanlagt 104 församlingar. Av befolkningen i stiftet är över 80 % medlemmar i 

Svenska kyrkan vilket i jämförelse med andra stift är en relativt hög andel.  Svenska kyrkan 

(2012 b) skriver att det i stiftet finns 15 kommuner. Församlingarna i Härnösands stift utgör 

enskilt eller tillsammans 51 pastorat som vardera har en kyrkoherde. Denna studie är inriktad 

på de präster som är anställda komministrar eller kyrkoherdar. Kyrkoherdar, som har mycket 

administrativa uppgifter, inkluderades då de tidigare haft tjänst som komministrar. Prästernas 

perspektiv utgör fokus i denna studie då de antas ha bättre förståelse för den tystnadsplikt de 

lyder under än någon annan. Endast de präster som har erfarenhet av samverkan med 

socialtjänsten var aktuella för denna studie. 

 

För att få fram urvalet för denna studie användes ett snöbollsurval. Denna metod valdes för att 

på ett effektivt sätt komma i kontakt med de komministrar som samverkat med socialtjänsten. 

Inledningsvis var tanken att urvalsramen för studien skulle bestå av präster i tjänst av 

komministrar i Härnösands stift med erfarenhet av samverkan med socialtjänsten. Från 
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pastorsexpeditionen i Östersund fick vi kontaktuppgifter till kyrkoherdarna i Härnösands stift. 

Förhoppningen var att genom kontakt med kyrkoherdarna få information om vilka 

komministrar inom stiften som samverkar eller har samverkat med socialtjänsten. Därefter var 

planen att göra ett strategiskt urval bland de komministrar kyrkoherdarna angivit. Efter att 

flera kyrkoherdar över telefon tackat nej till deltagande för alla präster inom pastoratet 

ändrades urvalsteknik.  Via telefon kontaktades istället de komministrar som fanns med på 

listan från pastorsexpeditionen. Då listan inte alltid angav aktuell personal användes även 

Svenska kyrkans hemsida för att få tag i rätt kontaktuppgifter. Det visade sig att de flesta som 

kontaktades inte hade erfarenhet av samverkan med socialtjänsten. Nästa steg blev då att 

återgå till ett snöbollsurval där de som kontaktades tillfrågades om de kände till någon präst 

som de visste hade erfarenhet av samverkan. Ibland resulterade detta i en eller flera nya 

präster som kunde kontaktas. Flera av de uppringda prästerna var inte anträffbara varför de 

inte kunde tillfrågas om deltagande i studien. I detta steg övergavs tanken om endast 

komministrar som aktuella. Även kyrkoherdar tillfrågades hädanefter om deltagande. 

Prästerna som svarade i telefon tillfrågades om de hade erfarenhet av samverkan med 

socialtjänst och om de ville ställa upp i en telefonintervju. Studiens syfte meddelades samt att 

deltagandet var frivilligt. De som tackade ja till att delta i en intervju erbjöds skriftlig 

information om studien och deras rättigheter som deltagare. Slutligen tackade sex präster, 

både komministrar och kyrkoherdar, ja till att delta i en intervju. Även då syftet inte varit att 

analysera materialet ur ett genusperspektiv har urvalet lett till en jämn fördelning av kön; tre 

kvinnor och tre män. Samtliga präster hade erfarenhet av samverkan med socialtjänst kring 

enskild, antingen en eller flera i taget. En av prästerna hade samverkat kring kris. Två av 

prästerna hade även erfarenhet av samverkan kring anhörig- eller familjstöd samt POSOM-

grupper.  

3.2 Insamling och analys av data 

Då syftet med denna studie är att undersöka prästernas upplevelser och tankar kring 

samverkan med socialtjänsten och tystnadsplikt är semistrukturerad intervju ett lämpligt val. 

Tekniken har använts med hänsyn till att den både är flexibel och ger möjlighet till 

fördjupning i intervjupersonernas svar samtidigt som bestämda teman kan beröras. Tekniken 

kan även vara av värde med hänsyn till att intervjupersonernas svar inte går att förutspå. 

Härnösands stift utgör ett relativt stort geografiskt område. Att resa till de olika kommunerna 

för att hålla intervjuer hade varit krävande både tids- och kostnadsmässigt. Med hänsyn till 

detta har samtliga intervjuer utom en skett via telefon.  Som grund för intervjuerna användes 
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en intervjuguide innehållande ett antal områden som önskade beröras. Under samtliga 

intervjuer togs skriftliga anteckningar. Vid en av intervjuerna användes även ljudupptagning. 

Intervjuerna tog mellan 30 minuter och en timme. Anteckningarna gjorda under intervjuerna 

samt inspelningen skrevs rent i dokument. Genom meningskoncentrering kortades materialet 

därefter ned. Meningskoncentrering är ett, enligt Kvale & Brinkmann (2009), effektivt sätt att 

korta ned texter utan att gå miste om dess innebörd. Detta görs genom att inledningsvis läsa 

igenom hela texten för att få en helhetsbild för att sedan kategorisera materialet utifrån vad 

intervjupersonerna sagt. När detta gjorts jämfördes innehållet i de olika kategorierna med 

varandra för att hitta återkommande och avvikande utsagor. Denna studie är främst inriktad på 

den empiri som framkommit. För att få en mer ingående förståelse för empirin samt få en 

vetenskaplig förankring, utan att förlora den som fokus, har analys gjorts utifrån tidigare 

forskning.  

3.3 Etiska överväganden 

Under intervjuer och analys har egna värderingar beaktats. Den potentiella påverkan 

värderingar och uttryck kan ge har genom att medvetandegöras försökt minskas. Detta har 

bland annat gjorts genom att under intervjuerna hålla ett neutralt tonläge, genom att försöka 

undvika att ställa ledande frågor och inte uppmuntra intervjupersonerna till att ge ett visst 

svar. I tolkningen av materialet har analys gjorts på så vis att den ursprungliga innebörden ej 

gått förlorad. Vi har genomgående i arbetet utgått från fyra etiska principer; konfidentialitets-, 

samtyckes-, informations- och nyttjandekravet som finns beskrivna av Bryman (2011).  De 

som kontaktades för intervjuer informerades muntligt om studiens syfte och erbjöds även att 

få skriftlig information. Deltagandet var frivilligt och kunde på intervjupersonens begäran 

avbrytas när som helst.   Materialet har hanterats konfidentiellt för att hindra att 

intervjupersonernas identiteter röjs både i den skriftliga presentationen av studien samt under 

arbetets gång.   

 

4. Resultat  

I resultatet redovisas vad som framkommit under intervjuerna. Empirin har analyserats utifrån 

tidigare forskning och finns med i varje stycke. I första avsnittet, Samverkan, redovisas vad 

prästerna har för erfarenheter och uppfattningar kring samverkan med socialtjänsten. Under 

rubriken Tala är silver, tiga är guld, finns prästernas åsikter om sin tystnadsplikt, hur de 

använder den och vilken betydelse den har.  I sista delen, Ett möjligt uppdrag, redovisas för 
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hur prästernas tystnadsplikt fungerar i samverkan med socialtjänsten samt eventuella etiska 

konflikter som uppstår i samverkan.   

4.1 Samverkan 

Trots erfarenhet av samverkan uppgav flera präster att de sällan kommer i kontakt med 

socialtjänsten. Oftast har prästerna varit i kontakt med socialtjänsten i syfte att stödja enskilda. 

Två präster uppgav att de varit i kontakt med socialtjänsten just på grund av att relationen 

mellan enskild och socialtjänst inte fungerade. En av prästerna upplevde att hon vid ett sådant 

tillfälle fått agera medlare. En präst berättade att han kontaktades av socialtjänsten gällande en 

person med missbruksproblematik. Socialtjänsten ville att personen skulle ha någon att vända 

sig till. Prästen var av uppfattningen att socialtjänsten gett upp hoppet om personen. 

Majoriteten av prästerna hade positiv erfarenhet av den samverkan de haft med socialtjänsten 

och uppgav att någon konflikt inte förekommit. En präst menade att om samverkan fungerar 

är det förmodligen på grund av den enskilde socialarbetarens inställning och inte på grund av 

socialtjänsten som verksamhet. Två av de intervjuade prästerna hade mindre positiva 

erfarenheter. En av dem uppgav att hon tyckte att hon bemöttes av skepsis från socialtjänsten. 

Hon uppgav att hon riktat en del kritik och att socialtjänsten inte tog emot den på ett bra sätt. 

Vidare uppgav prästen att det i församlingen förekommit att socialtjänsten ibland inte dykt 

upp till avtalade möten.  Den andra prästen upplevde att det inte har gått att prata konkret med 

socialtjänsten. Oavsett tidigare erfarenheter av samverkan tyckte samtliga att samverkan 

mellan kyrka och socialtjänst är viktig. Att samverka är viktigt för enskilds bästa uppgav flera 

präster. Två präster uttryckte att samverkan kan vara av värde då man som präst kan behandla 

t.ex. själslig nöd och socialtjänsten kan ta hand om det mer praktiska. En av prästerna 

betonade värdet av samverkan kring barn och unga. Prästen menade att ”ju fler vuxna som 

bryr sig desto bättre”. Brandell m.fl. (2009) talar om att samverkan kring unga är viktig, då 

specifikt vid suicidprevention. Samverkan ger en bredare kompetens och då kan effektivare 

hjälp erbjudas de behövande. O'Neill m.fl. (2010) berör liksom prästen värdet av samverkan 

kring unga. Samtliga menar att en part inte alltid kan erbjuda den bästa hjälpen. Dock 

framkom under intervjuerna att socialtjänsten inte alltid vill lyssna eller samtala. Om 

samverkan är ett bra sätt att erbjuda bäst hjälp kan misslyckande att samverka i sådana fall 

eventuellt vara till ungas nackdel.  
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Samverkan utgör, enligt en av prästerna, en trygghetsfaktor för alla parter; socialtjänsten, 

kyrkan och den enskilde. Detta speciellt när kyrka och socialtjänst arbetar kring samma 

person. Vidare uttryckte hon att samverkan är viktig för att stöd kan ges tillsammans, t.ex. 

ekonomiskt. En annan präst uttryckte att samverkan är viktig för att man skall kunna reda ut 

problem för människor. På frågan om prästerna hänvisat till socialtjänsten uppgav flera att det 

förekommit. Tre hänvisade till ärenden gällande ekonomi och en till ärende gällande ohälsa 

t.ex. missbruk. En präst uppgav att kyrkan sedan separationen från staten inte haft samma 

ekonomiska förutsättningar för att ge bistånd och att ekonomiska bistånd därför minskat. När 

svenska kyrkan tillhörde staten, uppgav prästen, att en del av de pengar kyrkan fick skulle 

avsättas till ekonomiskt bistånd. Hungerman (2005) argumenterar för att kyrkan till viss del 

ekonomiskt kan ses ersätta staten. I intervjuade prästers utsagor fanns inget som tydde på att 

detta skulle vara fallet. Utifrån vad den förstnämnda prästen i stycket sagt, kan kyrkans 

ekonomiska insatser snarast ses som ett tillskott och inte en ersättare. En präst uppgav till och 

med att kyrkans utdelning av ekonomiskt bistånd minskat. Att kyrkan skulle ersätta staten kan 

även ifrågasättas med hänsyn till prästernas svar på frågan om socialtjänsten hänvisar till 

kyrkan. Detta hade bara en präst erfarenhet av. Socialtjänsten kontaktade prästen med 

förfrågan om han ville bli kontaktperson. Att socialtjänsten hänvisar till kyrkan tror flera av 

prästerna är ovanligt förekommande.  

 

Två präster uttryckte att samverkan kan vara viktigare idag än tidigare. En av dem upplevde 

att det idag finns en tyngre problematik än tidigare. Enligt den andra prästen kan samverkan 

vara av större värde nu med tanke på mångkulturalismen i Sverige. Oavsett vilken religion 

människor tillhör kan Svenska kyrkan ha förståelse för vad religion gör med en människa och 

hur den påverkar en persons identitet. Kyrkan kan verka som en brygga mellan det sekulära 

samhället och religion menade prästen. Även O'Neill m.fl (2010) talar om en relation mellan 

religiösa och det utomkyrkliga. Prästens mål är att bidra med förståelse kring hur en persons 

identitet påverkas av religion. För prästen kan kyrkan överbrygga klyftan på det vis målet 

överbryggar den enligt O'Neill m.fl (2010). En präst uttryckte att han i sitt arbete främst 

kommer i kontakt med den äldre generationen då de är närmare kyrkan än den yngre. När den 

äldre generationen inte finns kvar frågar sig prästen vilken funktion kyrkan kommer att fylla 

om den nu yngre generationen inte börjar närma sig kyrkan.  Tirrito (2000) skriver att kyrkan 

ofta är viktig för den äldre generationen. Han skriver vidare att religiösa ledare och 

socialarbetare kan utforma förenade verksamheter. Äldre vänder sig gärna till kyrkan. Med 

hänsyn till det Tirrito (2000) skriver samt det prästen uttalat om att det främst är äldre som 
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vänder sig till kyrkan kan det vara av värde att skapa förenade verksamheter för att tillgodose 

de äldres behov. Prästen uppgav att han deltagit i ett möte med socialtjänsten kring 

anhörigstöd. Prästen deltog i mötet på inbjudan av socialtjänsten för att berätta om de 

verksamheter kyrkan erbjuder som kunde passa anhörigvårdarna. Eventuellt har socialtjänsten 

i detta fall uppmärksammat äldres behov av kyrklig närhet.  

 

En av prästerna påpekade att diakoner uppmärksammat att många i behov blir utan psykiatrisk 

hjälp. Det har även, enligt samma präst, blivit vanligare att personer som blivit utförsäkrade 

från försäkringskassan vänder sig till kyrkan. Prästen menade att kyrkan märker av trender i 

samhället där människor hamnar mellan stolarna och att de då kan verka som en röst åt de 

svaga. När denna präst tillfrågades om han kontaktat socialtjänsten för att uppmärksamma 

dem på dessa trender svarade han att diskussion förts om detta på en tidigare arbetsplats. 

Någon kontakt togs aldrig den gången och på nuvarande arbetsplats förekommer ingen sådan 

diskussion. En annan präst uppgav att diskussion om att kontakta socialtjänsten har förts men 

att det inte alltid är så lätt när socialtjänsten inte vill lyssna till det som framförs. Att kyrkan 

kan verka som röst åt de svaga och att anställda inom kyrkan märker av när människor 

hamnar mellan stolarna överensstämmer med Belcher & Tice (2011) som menar att kyrkan 

kan ge stöd där den offentliga sektorn inte når fram. Författarna menar vidare att kyrkans 

sociala insatser är tillfälliga. Om Svenska kyrkan upptäcker personer som hamnar mellan 

stolarna men endast erbjuder tillfällig hjälp borde det för enskilds bästa vara till fördel om 

socialtjänsten skulle meddelas att behov finns hos enskild. Samtidigt påpekade en av prästerna 

att socialtjänsten inte alltid lyssnar vilket försvårar kommunikationen.  

 

När prästerna tillfrågades om de skulle vilja samverka mer svarade samtliga utom en ja. På 

frågan om vilka hinder som finns för samverkan framkom olika synpunkter. Ett hinder som 

påpekades av tre av prästerna var upplevelser av ovilja eller rädsla från socialtjänstens sida att 

involvera kyrkan. Detta påpekades av präster med både positiv och negativ erfarenhet av 

samverkan. En av prästerna tog som anledning till oviljan upp välfärdssamhällets 

uppbyggnad. Detta har fått konsekvenser för dagens relation mellan kyrka och stat vilket 

prästen uttryckte på följande vis: ”Kyrkan var ju något som så att säga inte tillhörde det 

moderna samhället. Den var ju något gamalt och förlegat. Den klyfta som då blev finns 

fortfarande kvar. Vi platsar inte in i deras organisation”. Även om det idag inte finns samma 

uttryckliga ogillande mot kyrkan trodde prästen att tankesättet ännu finns kvar inom 

socialtjänstens organisation. O'Neill m.fl. (2010) skriver om hur gemensamma mål kan 
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minska klyftan mellan det utomkyrkliga och det religiösa.  Prästen talade även om att kyrkan 

förut höll i mycket av det sociala arbete som idag ligger på statens ansvar. Av vad som 

framkommit av intervjun kan inte gemensamma mål räcka för att överbrygga klyftan om båda 

parterna inte så önskar. Prästen tyckte att det var bra att det sociala arbetet blev borgerligt då 

kyrkan inte skulle ha klarat av det på egen hand. Han tyckte dock det var tråkigt att spår av 

tvisten ännu finns kvar och hindrar samverkan. Prästens åsikt om kyrkans ansvar i ställning 

till statens överensstämmer med både Linde (2004) samt Belcher & Tice (2011) som båda 

menar att kyrkan inte skall ha huvudansvaret utan verka som komplement när staten inte 

räcker till. Protestantiska kyrkan har enligt Belcher & Tice (2011) inte gjort anspråk på att 

vilja ha det överliggande ansvaret för samhällets välfärd vilket ingen av intervjuade präster 

heller har uttryckt sig vilja.  

 

En präst uppgav att den förståelse och kontext kyrka och socialtjänst arbetar inom kan skilja 

sig åt. Kyrkan är mer fri medan socialtjänsten, som myndighet, är mer regelstyrd. Detta 

menade prästen kunde vara till fördel men också till nackdel för samverkan. Det finns även 

enligt denna präst en ovilja från socialtjänstens sida till samverkan. Oviljan kan, enligt henne, 

delvis förklaras med att socialtjänsten inte alltid ser det kyrkan gör för svaga och utsatta och 

att kyrkan därför inte inkluderas. Detta förstärks av Linde (2004) som påpekar att det, mellan 

kyrka och socialtjänst, finns brister i kunskap om varandras sociala insatser. O'Neill m.fl. 

(2010) menar att kunskap om varandras arbetssätt och insatser är ett krav för samverkan. Om 

socialtjänst skulle ha större kunskap om kyrkans arbetssätt och förståelse skulle samverkan 

kunna gynnas. De olika kontexter och förstålelser som prästen påpekat skulle då mer sällan 

utgör hinder och istället verka som fördel. En annan präst uppgav att det är svårt att etablera 

kontakt med socialtjänsten då de hela tiden byter personal. Ett krav för att kunna skapa god 

relation och förtroende var enligt prästen att man skall träffas. Ett sätt att få kunskap om 

varandras arbetssätt och insatser kan som prästen antyder vara att träffas för att skapa 

relationer.  

 

De flesta prästerna uppgav att de tror att socialtjänstens kunskap om kyrkans verksamhet är 

begränsad. En präst uttryckte däremot att hon trodde att de hade god inblick i kyrkans arbete 

och att det främst är diakonernas förtjänst då de har mer kontakt. En av prästerna nämnde att 

han inte tror att kyrkans verksamhet berörs i socionomutbildningen. Prästen har inte heller 

hört att någon form av internutbildning skulle hållas vid socialtjänsten. Med tanke på kyrkans 

sociala arbete och efterfrågan av samverkan kan det som Belcher & Tice (2011) uttrycker 
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därför vara viktigt att i utbildning i socialt arbete beröra samarbetet med kyrkor. Detta kan 

vara ett sätt att minska kunskapsbristen mellan kyrka och socialtjänst. En präst påpekade att 

om socialtjänsten inte har kunskap om kyrkans arbete så är det för att kyrkan underlåter att 

informera socialtjänsten. Vidare uppgav hon att hon innan prästvigningen suttit i 

socialnämnden. Därför anser hon sig ha god kunskap om socialtjänstens arbete. Att i vissa 

frågor gällande samverkan vända sig eller hänvisar till diakonerna i församlingen är något 

flera präster uppgav sig göra. Att kunskapen om varandra brister från både socialtjänsten och 

kyrkans sida är något som även Linde (2004) påvisar.  

4.2 Tala är silver, tiga är guld 

På frågan om vad tystnadsplikten betydde för prästerna och deras arbete både liknar och 

skiljer sig svaren från varandra. Flera präster betonade att tystnadsplikten är av vikt för deras 

relation till människor. Enligt prästerna skall människor ha någonstans att vända sig där de 

kan prata om vad som helst och vara säkra på att det inte förs vidare. En präst uttryckte det:  

 

Ja alltså, tystnadsplikten är ju väldigt väsentlig därför att man ska kunna gå och prata utan att 
det kommer vidare. Det ska finnas en kanal. För de flesta andra finns att man ska rapportera. 

En präst ska inte rapportera vad han än hör. En sådan kanal är viktig för människan.  

 
Samma präst förklarade senare under intervjun vad innebörden av kanalen var: 

 
Principiellt att det är viktigt att den här kanalen finns […] ja alltså det [kanalen] är det att 

man kan komma till en präst och berätta saker och vara säker på att det inte kommer vidare. 

Att det finns en sådan kanal oavsett vilka konsekvenser det medför […] går de till en präst ska 

de veta att de kommit rätt.  

 

Som präst har du en absolut tystnadsplikt vilken finns beskriven i Svenska kyrkan (1999). 

Den innebär att det präster hör under bikt och enskild själavård inte får föras vidare. Prästen 

uppgav att vissa vill att präster skall kunna anmäla sådant de hört. Vidare sade prästen att det 

inte skall finnas någon inskränkning av den absoluta tystnadsplikten eftersom människor då 

kan komma att tvivla på att den hålls. Tystnadsplikten förlorar så sin innebörd. Att 

tystnadsplikten är av värde och inte får brytas är prästerna ense om. Vikten av att inte bryta 

mot den formulerades av en av prästerna på följande vis: ”Frågan om när man nästa gång 

ska få en präst att prata ska inte finnas. Det ska inte finnas en första gång”. Detta kan ställas 

mot den anmälningsskyldighet som finns beskriven av Clevesköld & Thunved (2007). 

Anmälningsskyldigheten skulle kunna användas som argument för att präster skall kunna 

bryta sin tystnadsplikt. Som citatet ovan påvisar anser prästen att skyldigheten inte skall gälla 

präster. Enligt Svenska kyrkan (2010) står det i rättegångsbalken att präster inte får tvingas 
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vittna vid rättegång angående sådant de hört i bikt och enskilt själavårdssamtal. Prästerna som 

intervjuats ansåg att den absoluta tystnadsplikten är viktig och att den inte får brytas. Att det 

finns en lag som ger dem rätt att, i vissa fall, inte tvingas bryta sin tystnadsplikt kan verka 

som argument för prästerna till att få behålla den. Detta trots att andra kan tycka att den skall 

kunna brytas.  

 

En präst uppgav att personer uttryckt att de tror att hon inte bryter mot tystnadsplikten för att 

hon är rädd att förlora jobbet. Prästen menade att det inte handlar om jobbet. Som anledning 

till att inte bryta tystnadsplikten uppgav prästen denna förklaring: ”Jag har i prästlöftena och 

i prästvigningen lovat att inte bryta mot tystnadsplikten. Det har jag lovat inför Gud och det 

bryter jag inte”. Att domkapitlet enligt Svenska kyrkan (1999) kan obehörigförklara en präst 

som brutit mot tystnadsplikten är inte vad som får prästen att hålla sitt tystnadslöfte. Hon 

hänvisar istället till sin tro på Gud. Prästen kan ses grunda sitt ställningstagande gällande 

tystnadsplikten teologiskt. Att etiska ståndpunkter inom Svenska kyrkan har grund i teologin 

är något som Blennberg & Hansson (2008) påpekar. 

 

Prästerna är eniga om att tystnadsplikten är viktig för förtroendet enskilda har till dem. De 

talade, liksom Wright (2000) om att tillit är viktigt i relationen. Författaren menar vidare att 

det ofta är upp till prästerna att avgöra när information kan avslöjas. Konsekvenserna av att 

antingen avslöja eller hemlighålla informationen får hanteras enskilt av prästerna. Att det 

ibland är upp till prästerna själva att avgöra vilken information som kan avslöjas är tydligt i de 

intervjuade prästernas uttalanden. En präst uppgav att det inte finns fasta kriterier för när 

vilken tystnadsplikt gäller. Han uppger att det i bestämmelser står vid bikt och enskild 

själavård men att han själv snarare skiljer på vad som sägs i förtroende eller inte. Det som 

sagts i förtroende uppgav prästen att han inte för vidare.  Oftast har han samtal där 

tystnadsplikt inte är aktuell överhuvudtaget. Prästen tror inte att individer alltid tänker på hans 

tystnadsplikt och att de samtalar med honom i egenskap av denna. En annan präst uppgav att 

hon trodde att människor som kommer till henne förväntar sig att hon i alla avseenden har 

absolut tystnadsplikt. Dessa två inställningar kan skapa etiska konflikter om prästen inte 

bedömer att samtalet går under tystnadsplikten men att den enskilde tar för givet att det som 

sagts inte förs vidare. Wright (2000) menar att präster ofta, genom samtal med människor, får 

ta del av information som ges i förtroende. Prästerna förväntas hålla informationen hemlig. 

Att det som sägs i förtroende skall hemlighållas är enligt både Wright (2000) och prästerna 

avgörande för tilliten. Tilliten skulle på så vis kunna hotas om enskild och präst tolkar 
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tystnadsplikten olika. En annan präst uppgav att han när han inleder en samtalskontakt börjar 

med en muntlig överenskommelse om vilken tystnadsplikt som gäller. Eventuella etiska 

konflikter som den nämnd ovan skulle genom en muntlig överenskommelse som denna kunna 

undvikas. På detta vis vet både prästen och den enskilde vad som får avslöjas eller inte. Det 

är, enligt Svenska kyrkan (2010), prästens skyldighet att informera om vilken tystnadsplikt 

som gäller. Prästen som vid inledning av samtal berör tystnadsplikten kan ses fullfölja denna 

skyldighet.    

 

På frågan om prästerna upplevt etiska konflikter gällande tystnadsplikt svarade flera av 

prästerna nej men de berörde ändå tillfällen där etiken ställs på sin spets. En präst berättade att 

han varit med om att enskild velat att sådant som går under den absoluta tystnadsplikten 

skulle föras vidare av prästen. Prästen förklarade i detta fall för enskild att han inte kunde säga 

något. Flera präster uppgav att tystnadsplikten skulle kunna bli problematisk när brott begåtts. 

En präst har varit med om att brott erkänts men upplevde inte situationen som problematisk. 

Ingen av de andra prästerna har varit med om att brott erkänts. Att tystnadsplikten ibland kan 

vara problematisk i andra fall än vid brott berättade två av prästerna. En av dem uppgav att 

hon en gång varit med om att hon fått höra något jobbigt som hon velat föra vidare. Hon 

berättade även att hon en gång fått avböja att vara med som stöd vid rättegång. Hon hade 

kontakt med båda parterna och om hon skulle ha varit närvarande skulle den ena förstå att den 

andre också varit och pratat med henne. Hon kände att hon då på sätt och vis skulle ha brutit 

mot tystnadsplikten.  Den andra prästen berättade att hon ibland tycker det är svårt att avgöra 

vad som lyder under absolut tystnadsplikt eller inte. Som exempel tog hon upp att hon kan 

vilja prata med diakoner om något hon sett men att hon inte alltid vet om hon kan. En annan 

präst uttryckte att allt i hans arbete handlar om etik vilket oundvikligen leder till konflikter. 

Även här går att dra paralleller till det Wright (2000) skriver om att präster kan ställas inför 

komplexa situationer när de själva får avgöra vad som lyder under deras tystnadsplikt. Olika 

dilemman kan uppstå gällande tystnadsplikten beroende på i vilken situation prästen har fått 

reda på informationen. Två präster uttryckte svårigheter just beroende på den situation där de 

fått reda på information. En präst uppgav att hon ibland blir osäker på om hon kan avslöja 

sådant hon sett. En annan har vid flera hembesök sett problematik som hon känt att hon inte 

kunnat föra vidare på grund av tystnadsplikten. Vad präster ser lyder enligt Svenska kyrkan 

(1999) inte under absolut tystnadsplikt som enbart gäller för bikt och enskilt själavårdssamtal. 

Det prästerna sagt tyder på att det i situationer som faller utanför den absoluta tystnadsplikten 

kan vara svårt att avgöra vad som kan föras vidare och egna etiska övervägande får göras. 
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Som förtydligande på komplexiteten kring tystnadsplikten tog en präst under intervjun upp ett 

exempel om en präst som bevittnat ett brott. Därefter kommer gärningsmannen och biktar sig. 

Prästen hade inget entydigt svar på vilken tystnadsplikt som då lyder.  

4.3 Ett möjligt uppdrag 

Alla präster var eniga om att deras tystnadsplikt inte utgjorde hinder för samverkan. En präst 

uttryckte: ”Det går att samverka väldigt mycket utan att man behöver tumma på någon 

tystnadsplikt. Man kan göra väldigt mycket tillsammans utan att behöva hamna på saker man 

måste tiga om”. På frågan om den absoluta tystnadsplikten varit aktuell under samverkan med 

socialtjänsten svarade alla utom en nej. Den präst som svarade ja tyckte dock att det knappt 

var nämnvärt. En präst uppgav att den inte var aktuell då han samverkade i ett fall med flera 

individer inblandade. De hade fått kontakt genom själavård men eftersom det inte var enskild 

själavård gällde inte absolut tystnadsplikt. En annan präst uppgav att den absoluta 

tystnadsplikten inte var aktuell eftersom socialtjänsten aldrig frågade honom om kontakten 

med den enskilde. En tredje präst uppgav att under möten med socialtjänst kring enskild kan 

hon delta i samtalet men att hon inte pratar om sådant enskild sagt under enskild själavård. 

Hon menade att hon på detta sätt separerar två situationer som ligger under olika sorters 

tystnadsplikt. Två av prästerna som uppgav att absolut tystnadsplikt inte varit aktuell sade 

dock att de vid flera tillfällen velat kontakta socialtjänsten men att de inte kunnat på grund av 

den absoluta tystnadsplikten. En av prästerna berättade att han känner kollegor som på grund 

av tystnadsplikt varit med vid socialtjänsten men att de bara suttit tysta som stöd. Prästen har 

aldrig varit med om det själv. En präst uppgav att han varit med om att socialtjänsten avböjt 

samverkan på grund av sekretess. Han upplevde att sekretessen gjorde att det var som att slåss 

mot en vägg. Det finns enligt Clevesköld & Thunved (2007) tillfällen där sekretessen kan 

brytas. Inskränkningen förefaller inte ha använts i de fall där socialtjänsten avböjt samverkan 

med hänsyn till sekretessen. Av Svenska kyrkan (2010) framkommer att man även inom 

kyrkan kan avvika från tystnadsplikten om det inte är till skada för enskild.  

 

Prästerna hade en uppfattning om att socialtjänsten känner till att de lyder under någon form 

av tystnadsplikt. När det gäller etiska konflikter kring tystnadsplikt i samverkan uppgav 

samtliga präster att de inte varit med om detta. Clevesköld & Thunved (2007) tar upp att 

uppgifter om enskildas personliga förhållanden inte får lämnas ut om det kan komma enskild 

eller närstående till skada. En präst uppgav vid intervjun att tystnadsplikten är till enskildas 

skydd. Att inte föra vidare information enskild delgivit kan utifrån detta ses handla om att 
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värna om enskilds bästa. Blennberg & Hansson (2008) skriver att Svenska kyrkan finner sina 

etiska ståndpunkter i teologin medan socialtjänsten har sin yrkesetiska kod. Båda handlar 

dock om att värna och ha respekt för sin nästa. Eventuellt kan de etiska riktlinjerna kyrka och 

socialtjänsten följer vara så pass lika att etiska konflikter mellan parterna sällan uppstår.  

 

5. Diskussion 

Resultatet visar att tystnadsplikten inte ses som ett hinder för samverkan. Prästerna är ense om 

att tystnadsplikten är av stort värde och att den är viktig att bevara. Ingen av prästerna uppgav 

att etiska konflikter uppstått i samverkan med socialtjänsten. Dock har de själva mött etiska 

problem där de upplevt svårigheter i att avgöra när information får avslöjas. Det har även 

förekommit att kontakt med socialtjänsten velat tas men att detta inte varit möjligt på grund av 

tystnadsplikt. Att bryta mot tystnadsplikten ses som att bryta ett företroende och tilliten den 

inger riskeras. Det finns bestämmelser kring tystnadsplikt men resultatet visar att präster gör 

egna bedömningar av när absolut tystnadsplikt gäller. Genom att prästerna gör egna 

bedömningar kring tystnadsplikten öppnas även för alternativ att arbeta runt den för att 

möjliggöra samverkan med socialtjänsten.  Att den absoluta tystnadsplikten inte varit ett 

hinder kan bero på att den helt enkelt inte varit aktuell i samverkan. Av intervjuerna framkom 

även att mycket av det prästerna får information om kring enskilda inte lyder under absolut 

tystnadsplikt. Att den absoluta tystnadsplikten inte är aktuell i prästers arbete i högre 

utsträckning skulle kunna ha underlättat för samverkan.  Resultatet indikerar även på att 

prästerna gör bedömningar utifrån vad de känner är etiskt riktigt. Som redovisats i tidigare 

forskning finns även inskränkningar av sekretess. Att samverkan inte pågår i större 

utsträckningen bör, sett till detta resultat, därför inte förklaras utifrån tystnadsplikt och 

sekretess.  

 

Liksom tidigare forskning påvisat angående kunskap om varandra framkom i denna studie att 

prästerna har begränsade kunskaper om socialtjänsten. De gånger prästerna ansåg sig ha god 

kunskap berodde det främst på erfarenhet de förvärvat utanför prästyrket eller via diakonerna. 

Prästerna berörde även att de uppfattade bristande kunskap från socialtjänsten sida. En präst 

uppgav bland annat att hon inte trodde att kyrkans arbete alltid uppmärksammades. Prästen 

uppgav även att om samverkan fungerar är det förmodligen på grund av den enskilde 

socialarbetarens inställning och inte på grund av socialtjänsten som verksamhet. Kunskap om 

varandra samt viljan att samverka tycks i hög utsträckning vara upp till var och en.  
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Resultatet visar vidare att prästerna argumenterar för samverkan för att det skall vara till 

enskilds bästa. Med hänsyn till detta skulle en samverkan mellan kyrka och socialtjänst vara 

av värde för att kunna hålla en mer komplett helhetssyn kring enskilda. Att vid behov kunna 

hänvisa till varandras verksamheter kan vara värdefullt för enskilda då kyrka och socialtjänst 

berör olika perspektiv. Både kyrka och socialtjänst arbetar för personers bästa. Om det är till 

enskilds bästa att genom kyrkan få ett socialt stöd bör socialtjänsten inte motverka detta utan 

snarare uppmuntra till det. För detta krävs kanske ibland att socialtjänsten går in med vissa 

resurser då kyrkan, som en präst påpekat, inte har dessa resurser själva. Även tidigare 

forskning påpekar att samverkan mellan kyrka och stat är värdefullt för att kunna erbjuda 

hjälp på bästa sätt. En präst menar att behovet av samverkan till och med kan vara större idag 

med hänsyn till mångkulturalismen i Sverige. Om argumentet för samverkan är att det är till 

enskilds bästa bör även enskild få uttala sig i frågan. Ett viktigt perspektiv som saknas är 

därav klientperspektivet. Finns en efterfrågan från klienter om större samverkan mellan kyrka 

och socialtjänst? Har efterfrågan förändrats med hänsyn till mångkulturalism?   

 

Under intervjuer påpekades att kyrkan märker av trender gällande vilka som hamnar mellan 

stolarna och inte får den hjälp de behöver. Det finns även uttryck för att de som vänder sig till 

kyrkan gör detta på grund av en dålig relation till socialtjänsten. En präst uppgav bland annat 

att han tycker att det är fel att personer inte känner sig trygga hos socialtjänsten. Sett till detta 

kan det vara viktigt att det finns en kommunikation mellan kyrka och socialtjänst då kyrkan 

besitter information som socialtjänsten eventuellt inte känner till. Trots viljan till större 

samverkan tycks inga större försök ha gjorts för att skapa sådan. Enligt flera präster finns en 

ovilja från socialtjänsten till samverkan. Prästerna själva talar om viljan till samverkan men 

någonstans brister kommunikationen även från kyrkans sida. Skulden för bristande samverkan 

bör inte enbart läggas på en av parterna. Det krävs intresse och vilja från dem båda för att 

samverkan skall fungera. Då det i resultatet framkommit att flera av prästerna uppfattat en 

ovilja eller rädsla från socialtjänsten att samverka med kyrkan är socialtjänstens perspektiv på 

samverkan av vikt att undersöka. Finns det skillnader och likheter mellan prästers och 

socialarbetares attityder kring samverkan? För att underlätta framtida samverkan kan konkreta 

förslag framarbetas för hur samverkan skall se ut mellan parterna. 

 

 

 



21 

 

5.1 Metodologiska svagheter 

De flesta präster som kontaktades för eventuellt deltagande i undersökningen var inte aktuella 

då de saknade erfarenhet av samverkan med socialtjänsten. Detta krav gav ett bortfall som gör 

att eventuella perspektiv på tystnadsplikten inte framkommit. Det förekom även att präster 

inte svarade när vi ringde. Bland dem som inte svarade kan det ha funnits personer med 

erfarenhet av samverkan som då inte kommit med i urvalet. En svårighet vid telefonintervju är 

att man inte ser personen som intervjuas. Detta kan göra det svårt att t.ex. avgöra när 

intervjupersonen tar en paus för att tänka eller för att invänta nästa fråga. Eventuellt kan detta 

ha lett till att intervjupersoner känt sig avbrutna i förtid vilket kan ha påverkat det slutliga 

svaret. Intervjuareffekten är å andra sidan mindre när man använder sig av telefonintervju. 

Intervjumetoden vi valt har innehållit många öppna frågor vilket även inneburit mycket 

material som skall analyseras. När frågorna inte är förkodade som i strukturerad intervju och 

enkät är det till stor del upp till författaren att tolka materialet. Detta medför oundvikligen en 

risk för misstolkning. För att minska feltolkningar har vi under hela arbetet medvetandegjort 

problematiken kring tolkningsaspekten. För analys har meningskoncentrering, som finns 

beskriven av Kvale & Brinkmann (2009), använts. Meningskoncentrering är en metod för att 

korta ner texter men samtidigt den ursprungliga innebörden av information. Denna studie har 

varit begränsad till präster i Svenska kyrkan. Samverkan kan även finnas med andra 

trossamfund än Svenska kyrkan varför en liknande studie som denna skulle kunna utföras 

även på dessa.  
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Bilaga 1 -  informationsbrev 

 

MITTUNIVERSITETET I ÖSTERSUND 
2012-03-01 
Institutionen för socialt arbete 
Socionomprogrammet 
VT 2012 
 

Förfrågan om deltagande i studie kring prästers tystnadsplikt.  

 

Vi är två socionomstudenter vid Mittuniversitetet i Östersund som går termin fem och skriver 

c-uppsats kring ämnet prästers tystnadsplikt. Uppsatsskrivandet kommer ske under 

handledning. Studien kommer att behandla prästers absoluta tystnadsplikt och hur den 

påverkar samarbetet med socialtjänsten. Hur präster ser på för- och nackdelar med 

tystnadsplikten i samarbetet.  

 

Intervjuer kommer att genomföras via telefon med präster i Svenska kyrkan och därför 

skickar vi denna förfrågan om deltagande till Er. Intervjuerna kommer att pågå i max en 

timme. Informationen kommer att behandlas konfidentiellt. Under uppsatsskrivandet kommer 

det bara vara vi två studenter samt eventuellt vår handledare som kommer ta del av insamlad 

data. Därefter kommer materialet att förstöras. Deltagandet är frivilligt och Ni kan när som 

helst välja att avbryta Ert deltagande.   

 

Om Ni är intresserad av att deltaga i studien eller vill få vidare information, vänligen kontakta 

oss via mejl eller telefon.   

 

Med vänliga hälsningar 

Teresia Borgman                                                                Anna-Lena Gustavsson 

Mejl: tebo0900@student.miun.se                                      Mejl: angu0916@student.miun.se 

Tfn:                                                                                     Tfn: 
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Bilaga 2 - intervjuguide  

 

• År i tjänst: 
 

• Vilken erfarenhet av samverkan har du? Vem tog kontakt? 
 

• Vilken uppfattning har du om samverkan med socialtjänsten?  
 

• Anser du att det är av vikt att känna till varandras bestämmelser?  
 

• Anser du att du har god kännedom om socialtjänstens sekretess? 
 

• Vilka hinder finns för samverkan?  
 

• Har det hänt att du på grund av tystnadsplikt varit tvungen att avböja samverkan? 
 

• Vilka etiska konflikter har du stött på gällande tystnadsplikt? 
 

• Har du upplevt etiska konflikter gällande tystnadsplikt i samverkan med socialtjänsten? 
 

• På vilket sätt påverkar tystnadsplikten relationen till enskild? 
 

• Vad betyder tystnadsplikten för dig om du bortser från de skriftliga bestämmelser som 
finns? 

 
• Vilka är dina personliga argument för att inte föra vidare det som sagts till dig i 

förtroende? 
 

• Skiljer sig dina etiska utgångspunkter för tystnadsplikten från socialtjänsten? 
 

• Hur inverkar din tystnadsplikt samverkan med socialtjänsten? 
 

• I vilken utsträckning är den absoluta tystnadsplikten aktuell i samverkan?  
 

• Vilka riktlinjer följs när den absoluta tystnadsplikten inte är aktuell? 
 


