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Syftet med studien var att undersöka ifall Svenska kyrkans diakonala arbete kan bidra till 

integration av flyktingar in i organisationen och samhället. Studien är inspirerad av ett 

organisationsteoretiskt och gräsrotsbyråkratiskt perspektiv där fokus ligger på att 

organisationen och gräsrotsbyråkraten har betydelse för tillhörighet, kollektiva resurser samt 

social integration. Resultatet visar att Svenska kyrkan som organisation har förutsättningar att 

bidra till integration av flyktingar i Norrland genom direkt riktade aktiviteter till flyktingar 

inom det diakonala arbetet. Möjligheterna till integration är beroende av tillgång till kollektiva 

resurser i form av anställda samt ekonomi och styrs och påverkas till stor del av den anställda 

diakonen, gräsrotsbyråkraten, som har inflytande i det diakonala arbetets utformning.  

Nyckelord: Svenska kyrkan, diakonalt arbete, flyktingar, integration 

Inledning och metod 

Migration till Sverige har ökat i volym sedan 1990-talet fram till idag och flykting- och 

anhöriginvandring utgör en stor del av migrationen. På grund av segregation och 

diskriminering på ett flertal samhällsarenor såsom arbetsmarknaden och bostadsmarknaden 

lever flyktingar och migranter i en marginaliserad situation i det svenska samhället. Dessa 

grupper hamnar ofta utanför arbetsmarknaden och risken finns att de fastnar i en negativ 

spiral med beroende av ekonomiskt bistånd och sjuk- och aktivitetsstöd. Kommunerna där 

dessa grupper bor samt är placerade har fått ansvar tillsammans med Arbetsförmedlingen för 

integrationsarbetet. Arbetet kan dock variera mellan olika kommuner då frihet finns att 

organisera integrationsarbetet enligt den egna tolkningen av regeringens utformade 

integrations – och flyktingpolitiska mål (Grip, 2010; SFS 2010:197; Social rapport 2010). 

Kommunernas övergripande ansvar för integrationsarbetet innebär att aktörer både inom den 

offentliga förvaltningen samt inom den ideella sektorn behövs för integration av flyktingar i 

landets kommuner. Den ideella sektorn utgörs av ideella och idéburna organisationer och 

kallas även för det civila samhället. Civilsamhället har haft varierande roller i olika 

tidsepoker. Den ideella sektorn innefattar inte bara organisationer utan även stiftelser, 

politiska partier, fackföreningar, religiösa samfund och kyrkor. I och med separationen 
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mellan staten och kyrkan har Svenska kyrkan kommit närmare den ideella sektorn. Den 

ideella sektorn och dess organisationer har alltmer blivit förknippade som 

välfärdsproducenter (Wijkström & Lundström, 2002). Svenska kyrkan separerades från staten 

i början av år 2000 och Svenska kyrkans sociala arbete placerades under betäckningen 

frivilligt socialt arbete. Frivilligsektorn blev samlingsnamnet för frivilligt socialt arbete under 

1990-talet och ansågs vara ett komplement eller ett alternativ till staten på välfärdsområdet. 

Under denna tid ökade kyrkornas roll och ansvar inom den sociala sektorn i många så kallade 

västländer (Grassman, 2001). Svenska kyrkans församlingar styrs av Svenska kyrkans 

kyrkoordning vars syfte är att markera de beslutsformer och strukturer som ger de bästa 

förutsättningarna för organisationen att fullfölja sitt arbete. Ett evangelisk-lutherskt 

kyrkosamfund, som Svenska kyrkan är, har stor frihet att utforma sin organisation utifrån vad 

som i varje tid bedöms som mest ändamålsenligt (Hela kyrkoordningen, 2012). I 

kyrkoordningens 2 kap. 1 § stadgas församlingens uppdrag:  
1 § Församlingen är det lokala pastorala området. Församlingens grundläggande uppgift är att fira 
gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. 
 
Församlingen har ansvar för den kyrkliga verksamheten för alla som vistas i församlingen. 
Församlingen får även lämna bidrag till internationell diakoni och mission (Hela kyrkoordningen, 2012, 
sid. 5) 

 
Det diakonala arbetet är en viktig del av Svenska kyrkans arbete och utgör idag en 

relativt stor del av Sveriges samlade sociala insatser (Engel, 2006). Med utgångspunkt i 

flyktingars marginaliserade situation i det svenska samhället ligger studiens ansats på att 

studera den ideella sektorn och mer specifikt en aktör, Svenska kyrkan. Syftet är att 

undersöka ifall Svenska kyrkan som organisation kan bidra till integration av flyktingar in i 

organisationen och i samhället genom den diakonala verksamheten samt synliggöra 

bidragande faktorer. Studien är inspirerad av ett organisationsteoretiskt samt 

gräsrotsbyråkratiskt perspektiv där fokus ligger på att organisationer och gräsrotsbyråkrater 

har betydelse för tillhörighet, kollektiva resurser samt social integration. Studien utgår från 

hypotesen, med grund i den teoretiska utgångspunkten, att tillhörighet kan skapas beroende 

på vilka resurser som tillhandahålls av organisationen.  Det kan i sin tur bidra till att skapa 

förutsättningar för social integration för individer in i organisationen och i samhället. 

Artikelns uppbyggnad bygger på en inledande presentation av tidigare svensk och 

anglosaxisk forskning gällande kyrkans roll i socialt arbete och integration av flyktingar 

främst från år 2000 fram till idag. Artikeln är vidare uppdelad i tre sektioner. Den första 

sektionen presenterar teoretiska tankegångar kring organisationens och gräsrotsbyråkratens 
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betydelse för tillhörighet, kollektiva resurser och social integration. Den andra sektionen 

undersöker Svenska kyrkans roll som organisation och välfärdsproducent och den tredje 

sektionen undersöker Svenska kyrkans diakonala arbete och bidrag till integration av 

flyktingar. En fallstudie har genomförts på fyra församlingar inom Svenska kyrkan i två 

utvalda kommuner i Norrland, inlandskommunen Bräcke samt kustkommunen Umeå. En 

fallstudie är en lämplig metod för studium av flera fall samtidigt samt undersökningar av 

organisationer (Backman, 2008). Informationen och analysen i studien utgår från totalt fyra 

telefonintervjuer genomförda med fyra diakoner som representerar det diakonala arbetet i de 

utvalda församlingarna under maj och juni månad 2012, samt skriftligt material såsom 

väsentlig litteratur, internetsidor och statistik. Intervjuformuläret var indelat i tre sektioner: 

Svenska kyrkan som organisation, Svenska kyrkans roll som välfärdsproducent samt Svenska 

kyrkans diakonala arbete i samhället. Urvalet i studien är ett strategiskt urval och jag har valt 

att begränsa mig till undersökning av två kommuner i Norrland. Kommunerna har olika 

storlek samt är belägna i olika geografiska områden, både inland och kustkommun. Den 

totala folkmängden vägde in samt antalet med utländsk bakgrund bosatta i kommunen. Umeå 

kommun har en total folkmängd på 116 379 personer varav 13 811 av dessa har utländsk 

bakgrund. Bräcke kommun har en total folkmängd på 6798 personer varav 645 av dessa har 

utländsk bakgrund (SCB, 2012). Urvalet av församlingar inom Svenska kyrkan är trovärdigt 

då det baseras på att församlingarna är geografiskt placerade i invandrartäta områden i den 

utvalda kommunen (Flyktingsamordnare Umeå/Bräcke Kommun, 2012; SCB, 2012). 

Diakoner valdes som representanter för församlingarna då de konkret arbetar med det 

diakonala arbetet. Fallstudien baseras på en församling i Bräcke kommun och tre 

församlingar i Umeå kommun. Urvalet för studien är trovärdigt och kan ge en bild av 

Svenska kyrkans arbete i Norrland. Jag har valt att inte namnge informanterna eller de 

församlingar de representerar i studien, dock valde jag att ange de valda kommunerna.  

Begreppet integration har ett flertal tolkningsmöjligheter och en definition om vad som 

avses med integration i studien behövs för att klargöra studiens syfte. Sveriges regerings 

övergripande mål med integrationspolitiken är att lika rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter ska finnas för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund (Regeringskansliet, 

2010). Den definition som avses förklara integration i den här studien är Jose Alberto Diaz 

(1997) definition. Han menar att integration är när den invandrade individen uppnår en 

fullständig eller partiell jämlikhet med infödda svenskar i samhället inom arbetslivet, 

boendeförhållanden, politik men även inom sociala relationer. Integration är enligt Diaz ett 
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socialt fenomen då den invandrade individen har tillgång till samhällsfält där bostäder, 

utbildningsmöjligheter, yrkespositioner samt välfärdsresurser produceras och fördelas enligt 

bestämda principer. Integrationen är ett mångfacetterat fenomen med olika dimensioner som 

kan analyseras mot de resursfördelande samhällsområdena samt det sociala samspelets 

komplexitet. Jag har valt att fokusera på dimensionen social integration som innebär tillgång 

till ett svenskt socialt nätverk där kontakter utvecklas i olika miljöer som ger tillgång till 

sociala resurser som förtroende- och vänskapsrelationer.  

Tidigare forskning 

Nationell och internationell anglosaxisk forskning visar på att kyrkor bedriver socialt arbete 

och att det är en väsentlig del av församlingslivet (Grassman, 2001; Engel, 2006; Chaves & 

Tsitsos, 2001; Garland, Wolfer & Myers, 2008 ). Forskningen pekar även mot att kyrkor 

arbetar med målgruppen flyktingar, men både nationell samt internationell forskning 

efterlyser mer forskning gällande kyrkans roll och arbete för integration av flyktingar (Sjödin, 

2011; Jeppsson-Grassman, 2001; Janzen, Chapman & Watson, 2011; Wilson, 2011, Snyder, 

2011 ). Inom Svenska kyrkan samt andra frikyrkliga samfund anger de stora församlingarna 

att de flyttat fram sina positioner som välfärdsaktörer och anser att hela samhället är deras 

målgrupp. Inom Svenska kyrkans sociala arbete under 2000-talet ligger tyngdpunkten på 

professionell kompetens, rådgivning, samtalsgrupper, krisstöd samt barnverksamhet som 

öppen förskola. Inom frikyrkliga samfund ligger fokus inom det sociala arbetet på utövning 

av religion, samvaro, fritidssysselsättning, nätverkskapande samt socialt stöd. Forskningen 

pekar också på att Svenska kyrkans diakonala arbete är i förändring. Samhällets förväntan på 

det diakonala arbetet är att det ska fokusera på arbete med utsatta och marginaliserade 

grupper i samhället, men forskning pekar på att omvärderande av församlingsaktiviteter lett 

till ökat fokus på den yngre generationen jämfört med föregående fokus som fanns på den 

äldre generationen inom det diakonala arbetet.  Vidare påvisar forskning att Svenska kyrkan 

samt andra frikyrkliga samfunds arbete berör flyktingar i det lokala området (Engel, 2006; 

Jeppsson-Grassman, 2001; Sjödin, 2011). Under 1990-talet bedrevs det riktat diakonalt arbete 

för flyktingar i olika delar av Sverige inom församlingar i Svenska kyrkan. I dessa 

församlingar fanns specifika tjänster för diakoner att arbeta med invandrargrupper alternativt 

att de själva tog en del av sin tjänst till att arbeta med flyktingar. Det diakonala arbetet 

berörde invandrargrupper som befann sig i församlingens lokala samhälle. Arbetet bestod av 

riktade satsningar för barn såsom musiklekis samt kvinnokvällar och kvinnocafé för 

gemenskap och övande av språk. Det fanns ekumeniska gudstjänster, hembesök, tillgång till 
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enskilda samtal samt systugor riktade gentemot flyktingar, småbarnsmammor, pensionärer 

och sjukskrivna med syftet integration. Vidare fanns det ungdomsverksamhet och nattcafé för 

ungdomar samt satsningar för bildande av kontaktnät genom samhällsguider som 

introducerade de nyanlända flyktingarna in i samhället (Jeppsson-Grassman, 2001; Svenska 

kyrkans församlingsnämnd, 1997). Vidare kan religion ha betydelse för integration av 

flyktingar. På grund av sociala skäl söker de sig till religiösa samfund för att bryta isolation 

samt söka social tillhörighet speciellt i de fall de tillhört samfundet i hemlandet. Religion har 

visats vara en faktor som kan dämpa svårigheter som migration medför för vissa grupper 

medan andra grupper ställer sig tvekande till religionens betydelse. Många församlingar 

märker tillväxt bland invandrargrupper i församlingen och flera arbetar konkret med att 

integrera invandrargrupperna in i den sociala gemenskapen (Sjödin, 2011).  

Internationell forskning pekar på att för församlingar som bedriver socialt arbete i USA 

är samarbete med andra organisationer vanligt förekommande och att tillgång till anställda 

samt ekonomiska resurser är avgörande för inriktningen och bredden av församlingars sociala 

arbete (Chaves & Tsitso, 2001). Vidare visar internationell forskning att flertalet kyrkor och 

hjälporganisationer arbetar för integration av flyktingar och migranter in i samhället. I 

Kanada arbetade flertalet kyrkor för integration av flyktingar och migranter in i församlingen. 

De undersökta församlingarna skapar plats för integration, möter akuta behov samt ger bidrag 

till andra organisationer som hjälper flyktingar och migranter (Janzen, Chapman & Watson, 

2011). Hjälporganisationer med kristen grund och kyrkor i Australien, Storbritannien och 

USA är också aktörer som arbetar med socialt arbete som berör asylsökande flyktingar. 

Flertalet av dessa hjälporganisationer arbetar med politisk påverkan gällande asylsökandes 

rättigheter i landet. De arbetar med företrädarskap och lokala nätverk med mål att 

flyktingarna ska bli integrerade in i samhället. En arbetsmodell i USA är att nå ut till 

flyktingarna i deras bosättningsområden för att hjälpa dem praktiskt, bygga sociala nätverk 

samt få tillgång till arbetsmöjligheter. Kyrkorna hjälper flyktingar integreras genom 

inkludering i församlingsgemenskapen, nätverkskapande, bidrag till basala behov samt hjälp 

med psykologiska, emotionella och andliga behov. Organisationerna och kyrkorna ser det 

som sitt kall som kristna att hjälpa utsatta och marginaliserade grupper i samhället (Wilson, 

2011; Snyder, 2011; Eby, Iverson, Smyers & Kekic 2011). Det konstateras att det är av 

fortsatt intresse att forska på hjälporganisationer med kristen grund då den frivilliga sektorn 

har en allt större plats inom det sociala arbetet idag och välfärdsstaten anses vara på 

tillbakagång (Wilson, 2011; Snyder, 2011).  



6	  
	  

Organisationen och gräsrotsbyråkratens betydelse för tillhörighet, kollektiva resurser 

och social integration 

Det sociala landskapet och människorna däri är organiserat. Organisationer hjälper till att 

skapa kontinuitet samt har betydelse för den enskilda individens handlingsförmåga och 

livsvillkor. Det finns formell tillhörighet mellan bestämda identifierade människor som är 

kopplad till en viss uppsättning kollektiva resurser knutna till en organisation. Det 

grundläggande bandet mellan organisationen och människan är en struktur av tillhörighet då 

alla människor på ett eller annat sätt har tillhörighet till en eller flera organisationer som 

exempelvis familjetillhörighet, medborgarskap eller medlem i en frivilligorganisation. Vidare 

är den andra formen av tillhörighet utestängning då man inte tillhör någon organisation. 

Organisationens gräns bevakas och upprätthålls av människor som sorterar vilka andra 

människor som har rätt att vara med eller bör uteslutas. Gränsen däremellan är skarp och kan 

ses som syftet med reella byggnader och organisationer då organisationer kan vara stängda 

och öppna i olika konstellationer. Enligt Ahrne och Papakostas är upprätthållandet av 

kontrollen över tillhörigheten grundläggande för organisationer då det kontrollerar vilka som 

är inneslutna samt uteslutna och att tillhörigheten slutligen styr människors interaktion. 

Tillhörighet måste ses i förhållande till de kollektiva resurserna.  Människor skapar kollektiva 

resurser samt har möjlighet att kontrollera vilka som får tillgång till resurserna. Det anses 

viktigt för organisationer att värna om tillhörigheten och upprätthålla dess gränser. En viktig 

aspekt är också att resurser kan vara en källa till makt och möjlighet finns att skapa beroende 

ställning (Ahrne & Papakostas, 2002). Vidare finns både privata och offentliga resurser med 

en varierande grad av möjlighet att inkludera eller exkludera människor. Det är svårt och 

problematiskt att exkludera individer från offentliga resurser men inte från privata resurser. 

Människor kan återkomma till organisationer då intresse finns att tillgå resurser som de inte 

annars kan tillgå. Det kan handla om materiella saker eller kollektiva resurser och kontakten 

med organisationen är av vikt (Ahrne, 1994). Organisering handlar om att fördela samt 

bevara kollektiva resurser. Individuella individer förmår inte att få tillgång till kollektiva 

resurser på egen hand då resursernas tillgänglighet är avgränsbart. Kollektiva resurser kan 

delas in i tre delar innehållande individer som tillhör organisationen såsom anställda, 

materiella resurser samt symboliska resurser såsom ett känt namn inom organisationen som 

kan ge ökat handlingsutrymme. Vidare har organisationer betydelse för social integration av 

människor från olika delar av samhället in i gemenskaper. Organisationer inom den ideella 

sektorn i Sverige som exempelvis Svenska kyrkan har betydelse för social integration av 
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människor från olika grupper i samhället. Målsättningen med social integration är att skapa 

gemenskap mellan människor från olika sammanhang och grupper (Wijkström & Lundström, 

2002). Vidare menar Diaz (1997) att social integration kan innebära access för exempelvis en 

utländsk medborgare till ett svenskt socialt nätverk genom utveckling av kontakter inom olika 

miljöer. Individen får tillgång till olika social resurser som vänskapsrelationer vilket även kan 

benämnas som socialt kapital.  

Gräsrotsbyråkrater arbetar inom offentlig sektor och har direktkontakt med 

samhällsmedborgare i sitt arbete. Gräsrotsbyråkratens policy är att bemöta individer direkt 

och personligt och ofta tar de direkta beslut i arbetet som är individinriktade. Besluten och 

rutinerna som gräsrotbyråkraten utför samt de sätt som uppfinns för att hantera stressen i 

arbetet blir tillslut det som styr det offentliga arbete som utförs. Gräsrotsbyråkraters arbete är 

karaktäriserat av hög del självständighet och beslutsrätt samt regelbunden kontakt med 

samhällsmedborgare. Följande förutsättningar karaktäriserar arbetet: otillräckliga resurser, 

hög efterfrågan av service, konfliktfyllda eller vaga mål hos organisationen samt svårt att 

mäta resultatet av det målinriktade arbetet. Gräsrotsbyråkrater har ofta hög arbetsbelastning i 

jämförelse med vilka resurser som finns tillgängliga. De kan oftast inte möta de krav som 

deras ansvar innefattar med den höga arbetsbördan (Lipsky, 1980). Vidare så kan olika delar 

av arbetet i en organisation vara i konflikt istället för samstämt vilket kan yttra sig i att 

anställdas intressen skiljer sig från organisationens ledning. Intressekonflikten i arbetet kan 

leda till att den anställde inte blir samarbetsvillig och kan resultera i att ledningen inte vinner 

i längden. Gräsrotsbyråkraten måste utöva beslutsrätt i de stora mängder arbete som ska 

utföras med bristande resurser vilket leder till att genvägar och förenklingar av arbetet görs 

för att hantera pressen i ansvaret i arbetet. Utifrån dessa förutsättningar styr och påverkar 

gräsrotsbyråkraten arbetet med att förmedla tjänster. Forskning på informella organisationer 

som arbetar med socialt arbete har visat att, trots att Lipskys teori främst handlar om 

offentliga byråkratier, går den att applicera på non-profit och pro-profit arbete (Hasenfeld, 

2010). 

Svenska kyrkan som organisation och dess roll som välfärdsproducent 

Studien visar att Svenska kyrkan har en roll som välfärdsproducent i Norrland genom sitt 

sociala arbete. Bidragande faktorer är fördelning av kollektiva resurser i form av personal och 

ekonomiska resurser, samarbete med aktörer i samhället, målgruppsinriktat arbete samt de 

aktiviteter som erbjuds inom det diakonala arbetet. Analysen visar att det finns skillnader i 

hur resurser fördelas och prioriteras mellan landsbygd och storstad i Norrland. 
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Tillhörighet, kollektiva resurser och social integration - faktorer som bidrar till välfärden 

Analysen visar att tillhörighet är en viktig faktor inom Svenska kyrkans arbete som 

välfärdsproducent i Norrland. Samtliga intervjuade församlingar ansåg att delaktighet och 

tillhörighet i samhället var av vikt för organisationen. Svenska kyrkan vill inte stå utanför 

tillhörigheten i samhället och vill också att människor som kommer till dem ska känna 

tillhörighet vilket Ahrne och Papakostas (2002) förklarar är ett grundläggande band mellan 

organisationen och människan. Församlingarna på kusten uttryckte att Svenska kyrkan var ett 

komplement till andra välfärdsaktörer i samhället och att samarbete var viktigt. Samtliga 

församlingar på kusten och i inlandet ansåg hela samhället som sin målgrupp. Gränser fanns 

dock för vilka målgrupper som inneslöts, var tillhöriga, i det sociala arbetet och indelningen 

kan ses som skapad av organisationen men kan också vara påverkad av de individer som 

omger organisationen. I församlingen i inlandet var den dominerande målgruppen barn och 

ungdomar samt äldre och i församlingarna på kusten var även barn, ungdomar och äldre 

dominerande målgrupper men det fanns även speciellt fokus på människor med psykisk 

ohälsa, missbruksproblematik, låginkomsttagare samt målgruppen flyktingar. Enligt Ahrne 

och Papakostas (ibid.) är upprätthållandet av kontrollen över tillhörigheten grundläggande för 

organisationer då det kontrollerar vilka som är inneslutna samt uteslutna och tillhörigheten 

styr människors interaktion. De utvalda målgrupperna i församlingarna kan styra vilka som är 

tillhöriga inom organisationen och resultatet blir att andra målgrupper indirekt utesluts. 

Automatiskt blir församlingen i inlandets fokus på barn och ungdomsverksamhet och 

äldreverksamhet en uteslutande faktor för andra målgrupper i samhället som församlingarna 

på kusten exempelvis fokuserar på såsom flyktingar och människor med psykisk ohälsa. Det 

går att konstatera att i enlighet med teorin finns det inneslutning och uteslutning av grupper 

inom organisationen Svenska kyrkan både på kusten och i inlandet vilket slutligen styr vilka 

grupper som kan interagera med organisationen och de grupper som finns representerade där.  

Kollektiva resurser är en faktor som påverkar det sociala arbetet inom Svenska kyrkan. 

De intervjuade församlingarna hade snarlik fördelning på antalet anställda mellan kust och 

inland men antalet diakoner skiljde sig åt med färre diakoner i församlingen i inlandet jämfört 

med på kusten. Enligt teorin handlar organisering om att fördela samt bevara kollektiva 

resurser och anställda anses vara en kollektiv resurs (Ahrne & Papakostas, 2002). Det kan 

antas att med färre diakoner inom församlingen i inlandet kan mindre socialt arbete utföras då 

färre kollektiva resurser i form av diakoner fördelats inom arbetet. Samtidigt kan antas att det 

sociala arbetet i församlingarna på kusten kan utföra mer med fler kollektiva resurser i form 
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av diakoner. Diakonen kan liknas vid gräsrotsbyråkraten som är organisationens direkta länk 

till individer i samhället (Lipsky, 1980). Det kan antas att utan tillgång till tillräckliga resurser 

i form av gräsrotsbyråkrater förlorar organisationen kontakt med samhället. Tillgång till 

anställda och ekonomiska resurser har visats vara avgörande för inriktningen och bredden av 

församlingars sociala arbete (Jeppsson-Grassman, 2001; Chaves & Tsitso, 2001). 

Organisationen styr alltså fördelandet av resurserna och det sociala arbetet i inlandet kan 

antas vara mindre prioriterat jämfört med på kusten med tanke på det totala antalet anställda 

som fanns inom organisationen. Men det sociala arbetet och tillgången till gräsrotsbyråkrater 

i form av diakoner kan också påverkas av vilka ekonomiska resurser som finns tillgängliga 

inom organisationen. I resultatet framgick det att Svenska kyrkans sociala arbete styrdes av 

en verksamhetsbudget där löner inkluderades och där arbetet finansierades i stor grad av 

skattemedel. Folkmängden i staden, eller på landsbygden där församlingarna var belägna, kan 

också antas påverka mängden ekonomiska medel som fördelas inom organisationen. I 

enlighet med teorin kan det antas att fördelandet av finanserna för det sociala arbetet inom 

verksamhetsbudgeten handlade om prioritering. Prioriteringen kan styras av de ekonomiska 

resurserna som finns tillhands och peka på att församlingen i inlandet inte hade samma 

ekonomiska möjligheter att tillhandahålla fler diakoner till arbetet i samma utsträckning som 

församlingarna på kusten. Tillgång till gräsrotsbyråkrater samt tillgång till ekonomiska 

resurser kan alltså styra hur långt en organisation kan nå och därav skapas gränser för arbetet.  

Samarbete med andra aktörer var vanligt förekommande i församlingarnas sociala 

arbete och kan anses som en kollektiv resurs. Enligt teorin finns både privata och offentliga 

resurser med en varierande grad av möjlighet att inkludera eller exkludera människor och 

människor kan återkomma till organisationer då intresse finns att tillgå resurser som de inte 

annars kan tillgå (Ahrne, 1994). Samarbetet med offentliga resurser kan sägas vara att 

tillhandahålla fler resurser än bara den egna organisationen. De aktuella församlingarna 

samarbetade med aktörer som skolan, räddningstjänsten, socialtjänsten samt hälsocentraler. 

Församlingarna i Umeå uppgav även samarbetade med Röda Korset, Rädda Barnen och SFI.  

I stadsdelen, ja där finns det ett nätverk, Ehm ja då kan det vara invandrarföreningar, det kan var folkets 
hus, ja det kan föreningen, ja det är hälsocentralen, skolorna, dom här små invandrarföreningarna/…/det 
viktigt att kyrkan kan få vara med som en av parterna och bli räknad med, vi ska inte stå utanför 
samhället utan vi ska vara med, vi möter ju samma människor ibland, eller så kan vi vara ett 
komplement (Umeå). 

Analysen visar på att Svenska kyrkan som organisation behöver samarbeta med andra aktörer 

för att utföra delar av sitt diakonala arbete. Det finns behovet för tillgång till fler 

gräsrotsbyråkrater utanför organisationen som kan förmedla tjänster. Detta leder till att 
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människor som deltar i församlingarnas arbete samtidigt kan tillgå fler resurser och få utökat 

handlingsutrymme även utanför organisationens gränser. Ett exempel är samarbetet med 

läxhjälp som församlingarna på kusten har med Rädda Barnen. Genom att delta i läxhjälpen 

får individen samtidigt tillgång till resurser inom det diakonala arbetet som församlingen 

erbjuder men också resurser inom frivilligarbetet som Rädda Barnen erbjuder. Samtidigt 

framgick det att församlingarna i Umeå hade ett större kontaktnät utanför organisationen med 

lokala aktörer jämfört med Bräcke. En förklaring kan vara att det inte finns lika stort utbud av 

lokala aktörer att samarbeta med på landsbygden såsom i storstaten. Samtidigt kan det antas 

att samarbete inte behövs i lika hög grad på en mindre ort då färre antal människor finns att 

arbeta med. Det kan innebära att individer får begränsat handlingsutrymme utanför 

organisationen beroende på ifall de bor på landsbygden jämfört med storstaden.  

Social integration är en faktor som påverkar och är avgörande för Svenska kyrkans 

sociala arbete. Församlingarnas arbete styrdes av Svenska kyrkans kyrkoordning där det står 

att den grundläggande uppgiften för församlingen är att fira gudstjänst, undervisa, utöva 

mission och diakoni. Gällande diakonalt arbete visade analysen att en grundsten i de 

intervjuade församlingarnas diakonala arbete var gemenskapstanken. Det kan hänvisa till 

Jeppsson-Grassmans (2001) studie som poängterade att verksamhetsformer som skapade 

vardagsliv, samvaro och gemenskap gavs stort utrymme inom Svenska kyrkan. Paralleller 

kan dras till teorin som säger att organisationer har betydelse för social integration av 

människor från olika delar av samhället in i gemenskaper (Wijkström & Lundström, 2002). 

Analysen visar att det diakonala arbetet kan antas bidra till social integration av individer in i 

en gruppgemenskap inom organisationen med hänvisning till teorin. Men denna gemenskap 

kan sägas bero på huruvida individer får kontakt med organisationen vilket kan härledas till 

de målgrupper som de olika församlingarna fokuserar på. Gemenskapstanken kan alltså vara 

komplex i sin natur då den kan sägas styras av de som organiserar det sociala arbetet. Det 

finnas en god tanke bakom syftet till skapandet av mötesplatser för gemenskap i samhället, 

men det kvarstår ändå att det enbart gynnar vissa grupper. 
Ja det är klart att det kan att folk knyter ann till varandra när dom får träffas i grupp och det är ju vårt 
syfte att skapa sånna grupper där folk möts (Bräcke). 

Trots detta visar analysen på att en organisation som Svenska kyrkan kan spela en roll i att 

hjälpa integrera individer in i en gemenskap som kan tolkas inte haft samma möjlighet och 

tillgång till en gemenskap utanför organisationen. 
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Svenska kyrkans diakonala arbete och dess roll i integration av flyktingar  

Studien visar att Svenska kyrkans diakonala arbete kan bidra till integration av flyktingar in i 

organisationen och i samhället. Diakonen spelar en väsentlig roll i hur arbetet organiseras, 

vilka aktiviteter som erbjuds samt har stort inflytande på vilka målgrupper organisationen 

satsar på. Det sociala arbetet möjliggör skapande av tillhörighet och gemenskap genom 

aktiviteter samt bildandet av nya sociala nätverk vilket kan bidra till integration.  

Tillhörighetens gränser 

Analysen visade att den sociala situationen och de grupper av människor som bodde i 

församlingarnas områden i Norrland påverkade det sociala arbetets utformande. De grupper 

av människor som bodde i församlingarnas områden inkluderades eller indirekt exkluderades 

genom det riktade sociala arbetet gentemot vissa grupper.  Samtliga församlingar arbetade 

med barn och ungdomsverksamhet samt verksamhet med äldre, men den sociala situationen i 

församlingarnas områden i Umeå resulterade i riktade aktiviteter utformade till att inkludera 

och arbeta med framförallt missbrukare, individer med psykisk ohälsa, låginkomsttagare samt 

flyktingar. Bräcke hade en liknande social situation i sitt område men det sociala arbetet 

riktades huvudsakligen mot arbete med de redan nämnda grupperna barn, ungdomar och 

äldre. Det fanns inte några riktade verksamheter gentemot exempelvis missbrukare eller 

flyktingar i Bräcke, men de var representerade i församlingens övriga arbete på mötesplatser 

eller i ungdomsverksamheten.  Det kan konstateras att vilken typ av samhälle, storstad eller 

landsbygd, kan påverka vilka inriktningar det sociala arbetet kan ha då den sociala situationen 

kan skilja sig avsevärt från landsbygd till storstad. Det kan finnas större utspridning på 

landsbygden av människor med missbruksproblematik eller av flyktingar som bidrar till att 

den specifika sociala situationen för dessa grupper inte är så koncentrerad till enbart ett 

område som det kan vara i en storstad. Vidare har diakoner, gräsrotsbyråkraterna, stor 

inflytande över det sociala arbetet. Enligt Lipsky (1980) har de hög beslutanderätt i arbetet 

och kan därför också anses kunna styra arbetets inriktning. Gräsrotbyråkratens position inom 

det sociala arbetet kan styra vilka målgrupper som fokuseras på. Därför kan det konstateras 

att gränserna för tillhörighet inom organisationen Svenska kyrkan kan skilja sig åt i Norrland 

beroende på både social situation i församlingens område, diakonens inriktning av arbetet 

samt församlingens egen inriktning av det sociala arbetet.  

Analysen visade att även tillgången till språk kan vara en faktor som bidrar till att 

individer känner tillhörighet i organisationen. De studerade församlingarna fokuserade delvis 
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på språket som en faktor för deltagande, men det var inte av vikt. Församlingarna på kusten 

hade till viss del tillgång till tolkning och översatte sitt skrivna material till andra språk 

medan församlingen i inlandet försedde med tolkning endast vid behov. Tillgång till språk 

kan antas påverka mängden deltagande/icke deltagande av exempelvis flyktingar inom 

församlingarna. 
En gång i , jag tror det är månaden eller var tredje vecka, så har vi våra texter som läses i kyrkan läses 
på andra språk i gudstjänsten tänker jag. Vi har agendor som är på olika språk för att man ska kunna 
följa med vad som händer i en gudstjänst. Förut erbjöd man tolkning här, man fick höra av sig och vi 
försökte hitta olika tolkar, inte så mycket av just nu men kommer det någon så ordnar vi av det som 
finns men det är inte så att vi går ut med att här tolkas allt, det gör vi inte (Umeå). 

Ja om vi t.ex. har samtal med någon som inte pratar svenska så är det viktigt att vi har en tolk som 
framför vad den här personen vill säga då till oss om vi inte kan förstå dom, det är väl så vi kan 
arbeta/…/Det har inte varit aktuellt för min del i alla fall (Bräcke). 

Församlingarnas riktade arbete i Umeå gentemot flyktingar kan också ses utifrån en 

inkluderande eller exkluderande synvinkel. Det framgick inte något uttalat från 

församlingarna att enbart vissa nationaliteter eller grupper av flyktingar var välkomna men 

det framkom att flertalet flyktingar som medverkade i aktiviteter inom kyrkan vanligtvis hade 

kristen bakgrund. Dock fanns muslimer och andra religioner inkluderade i det sociala arbetet 

mestadels utanför kyrkan som utfördes mellan församlingarna och samarbetsorganisationer. 

Det går att koppla till Sjödins (2011) studie som drar slutsatsen att många invandrare söker 

sig till religiösa samfund som de redan tillhört i hemlandet. 

Många på det här området är muslimer och dom är svåra att fånga upp, men en del andra som kommer 
som är kristna dom kommer till gudstjänsterna en del och sen så försöker vi också fånga upp dom när 
vi, ja när vi inbjuder till den här knytmiddan som vi har en gång i månaden där man kan få komma och 
ha med sig lite mat och så äter man tillsammans och så hinner man träffas svenskar och invandrare 
(Umeå). 

Tolkningen kan göras att verksamheter inom eller utanför kyrkans väggar påverkar vilka 

grupper av flyktingar som deltar. Det kan antas att även om Svenska kyrkan i Norrland vill 

inkludera alla i sitt område så kan det finnas gränser för vilka individer som känner 

tillhörighet innanför eller utanför organisationen. Verksamheten inom församlingarnas 

kyrkolokaler kan antas kännas främmande eller hindrande för individer med annan religiös 

tillhörighet som exempelvis muslimer. Det kan vara mer neutralt att mötas i ”neutrala” 

lokaler. Enligt teorin kan organisationers reella byggnader verka som öppnande eller 

stängande faktorer för tillhörighet (Ahrne & Papakostas, 2002) vilket kan vara fallet i Umeå.  

Tillhörighet ansågs en viktig del av det sociala arbetet inom organisationen för samtliga 

församlingar i Norrland. Analysen visar att skapande av grupper specifikt med tillhörighet 
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och gemenskap i fokus var grundläggande för församlingarnas arbete. Aktiviteter var skapade 

för att tillgodose behov av tillhörighet genom aktivt deltagande. 
Ja vi skapar sånna grupper där man är både delaktig och tillhörig så att det gör vi hela tiden/…/ Ja vi 
försöker ju få folk att vara aktiva i gudstjänsten och vi har gudstjänster som är där vanligt folk får leda 
gudstjänsten också (Bräcke). 

För alla människor behöver ju en tillhörighet, för att känna sig behövd också, och så kanske hamnar, har 
jag en tillhörighet då mår jag ju bra/…/ Det är en av dom viktigaste punkterna nästan att det ska finnas 
nånting och det är inte lätt alltid att komma in i någon verksamhet och det kanske inte är alltid är lätt att 
komma in i våra verksamheter alltid heller men vi försöker se människorna som kommer och det är det 
viktiga (Umeå). 

Analysen visar att genom att plattformar för tillhörighet skapades inom arbetet skapades 

möjligheten för individer att aktivt kunna delta. Detta kan dock påverkas av ifall individer har 

information om att aktiviteterna finns samt ifall de känner sig välkomna. Synen på vad som 

bidrog till att känna tillhörighet var gemenskapen. Församlingarnas tanke om tillhörighet kan 

kopplas till vad Ahrne och Papakostas (2002) om att tillhörigheten har stor betydelse för 

människans handlingsmöjligheter och livsvillkor. Gemenskapstanken kan vara god och det 

ideal som det diakonala arbetet strävar efter, men i verkligheten kan det antas vara mer 

komplext. Även om det diakonala arbetet ställer sig positivt till sina egna aktiviteter kan det 

samtidigt vara så att individer känner sig uteslutna ur den gemenskapen alternativt att den 

gemenskap som erbjuds inte passar de individer den är utformad för. Faktorer som spelar in 

kan vara språk, social situation och religion som nämnts tidigare, vilket kan spegla 

organisationens målgrupper. Det kan handla om att individer inte känner att det sociala 

arbetet riktar sig till just deras behov och det kan finnas en språkmässig barriär där individer 

kan känna sig uteslutna på grund av att de inte förstår språket och därav går miste om 

gemenskap och information. Samtidigt kan det finnas en religiös barriär då den kristna tron är 

grunden för det diakonala arbetet, den kan verka som en gräns för individer med annan tro 

och religion. 

Kollektiva resursers möjligheter 

Svenska kyrkan i Norrland hade kollektiva resurser att tillgå i form av personal samt ideell 

hjälp i form av volontärer. Analysen visar att församlingarna hade samma typ av tjänster 

inom organisationen men att antalet resurser på varje post skiljde dem åt. Varje tjänst hade 

sin specifika uppgift, men i församlingen i inlandet framgick det att uppgifter inom det 

sociala arbetet kunde flyta mellan poster. Det framgick inte på samma sätt i församlingarna 

på kusten där de anställda diakonerna ansvarade för det sociala arbetet men samtidigt 
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samarbetade med andra tjänster inom församlingen. Det kan antas att i en mindre bygd som 

Bräcke behövs flertalet anställda inom församlingen för att stötta upp det sociala arbetet då 

det enbart fanns en diakon. I en storstad som Umeå kan det antas att med ett större antal 

anställda diakoner behövdes enbart samarbete med andra tjänster för att klara av det sociala 

arbetet. Det kan samtidigt vara lättare i en mindre bygd för samhället att få kontakt med fler 

funktioner inom församlingsarbetet. Det kan konstateras att kollektiva resurser i form av 

personal och fördelandet av dessa spelar en väsentlig roll inom Svenska kyrkan som 

organisation i Norrland. Det kan tolkas att organisationen fördelar sina resurser utifrån den 

egna målsättningen och att organisationen på landsbygden, samt i storstaden, sätter upp sina 

mål utifrån de resurser som finns tillgängliga. Resurserna kan antas styra handlingsutrymmet 

alternativt att organisationen själv styr personalresurserna och därigenom själv styr sitt 

handlingsutrymme.  

Det framgick av analysen att ansvaret för det sociala arbetet inom församlingarna i 

Bräcke och Umeå vilade på kyrkoherden, prästen och diakonen gemensamt. Flera aktörer är 

med i beslut gällande det sociala arbetets utformande. Analysen visade att utrymmet för 

bestämmande var stort för de anställda diakonerna inom det sociala arbetet vilket innebär att 

utformandet och inriktningen av arbetet i stor del kan påverkas av dem personligen och inte 

enbart styras via en högre ort. Gräsrotbyråkrater har ett självständigt handlande från ledning 

och deras tjänst innefattar ofta hög del beslutsrätt och individuellt handlande (Lipsky, 1980) 

vilket kan kopplas till diakonernas roll och bestämmande rätt inom organisationen. Det 

innebär att det sociala arbete som utförs direkt går att koppla till diakonen och dess intressen i 

vilken riktning arbetet ska ta. Samtidigt kan gräsrotsbyråkraten uppfattas icke samarbetsvillig 

och självständigheten (ibid.) kan tillslut stå i kontrast mot organisationens målsättningar 

vilket kan leda till förändring inom organisationens arbete och riktning. 
Ja men vi kan påverka hela tiden, vi har ett nära samarbete med vårat kyrkoråd och vår kyrkoherde, 
alltså det är en nära grupp hela tiden när man ser nåt säger man hur kan vi göra det här bättre, ska vi 
ändra det här eller ska vi lägga ner eller/…/ Hela tiden en dialog med, jag tycker det är lätt för alla att 
påverka (Umeå). 

Resultatet av den frihet som fanns i utformandet av det sociala arbetet kan ses som direkt 

kopplat till de kollektiva resurserna som fanns i form av anställda inom organisationen. Det 

innebär att det sociala arbetet påverkas av vem som blir anställd som diakon inom 

församlingarna i Norrland. Gräsrotsbyråkraten har stort handlingsutrymme (Lipsky, 1980) 

och diakonen är en kollektiv resurs som kommer finnas tillgänglig för de målgrupper som det 

sociala arbetet satsar på. Det kan anses direkt påverkat av församlingens inriktning samt den 
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anställda diakonens talanger och intressen. Som ett direkt resultat av gräsrotsbyråkratens 

inflytande på arbetet riskerar vissa individer eller grupper att exkluderas, medan vissa 

inkluderas. Gräsrotsbyråkratens arbete är ofta individinriktat (ibid.) vilket kan ha betydelse 

för hur stort eller litet det sociala arbetet blir. Det är positivt för de individer som diakonen 

riktar sig till då fokus blir att förse dem med utrymme och resurser i det sociala arbetet. I 

församlingarna i Umeå var fallet att diakonerna satsade på aktiviteter för flyktingar eller 

individer med psykisk ohälsa tillsammans med samarbetspartners i samhället. Det ledde till 

inkludering av nämnda grupper i arbetet och gemenskapen, men även indirekt exkludering 

andra grupper i behov. Gräsrotsbyråkraten utför sitt ofta krävande arbete med begränsade 

medel vilket kan leda till begränsande av deras handlingsutrymme samt styra vilka tjänster de 

kan förmedla (Hasenfeld, 2010). Den rollen kan bli avgörande för arbetets prioritering och 

inriktning.  

Det bedrevs ett socialt arbete inom församlingen i Bräcke som satsade på verksamhet 

för barn, ungdomar och vuxna i likhet med Umeå. Det innefattade arbete med öppen förskola, 

barngrupper, ungdomsgård och ungdomsgrupper, konfirmation och lägerverksamhet, 

läxhjälp, enskilda samtal, hembesök, verksamhet på äldreboenden, kör, kulturella aktiviteter, 

internationellt biståndsarbete, mötesplatser för individer samhället, sorggrupper, stödgrupper 

och gudstjänster. Analysen visade att det sociala arbetet var bredare i församlingarna i Umeå. 

Tillgången till kollektiva resurser kan tolkas vara avsevärt större och mer tillgängligt för en 

bredare grupp i samhället i en stor stad jämfört med på landsbygden. Församlingarna i Umeås 

sociala arbete innefattade arbete med läxhjälp för barn och ungdomar och nätverkssamarbete 

inom församlingens lokala område med flertalet organisationer och nätverk. Det fanns även 

soppluncher, knytmiddag, fängelsearbete, missbruksarbete på behandlingshem och arbete 

med psykisk ohälsa via samtalsgrupper. Vidare fanns det tillgång till ekonomiskt stöd, 

musikträffar för funktionshindrade, samarbete med vårdcentraler, föräldraträffar för nyblivna 

föräldrar, träffar för daglediga, keramikverkstad för daglediga, promenadgrupp, besök på 

sjukhem, arbetspraktik, vuxenkonfirmandarbete, retreater samt kultur café. Skillnaderna i 

församlingarnas arbete i inlandet samt på kusten blir ett resultat av både organisationens och 

diakonens inriktning. Gräsrotsbyråkrater präglar det sociala arbetets fokus och inriktning. Det 

kan antas vara positivt då gräsrotsbyråkraters arbete uttryckligen är individinriktat (Lipsky, 

1980) vilket är till fördel för de aktuella målgrupperna som får hjälp och tillgång till resurser. 

Exempelvis arbetade samtliga församlingar i Umeå med flyktingar. Den inriktningen kan 

påverkas av att församlingarna var belägna i invandrartäta områden vilket gjorde flyktingar 
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till en aktuell målgrupp. Men inriktningen kan också påverkas av gräsrotsbyråkratens intresse 

i arbete med flyktingar. Samma sak kan sägas om arbetet med individer med psykisk ohälsa. 

Flertalet av de studerade församlingarna i Umeå hade hög andel psykiskt sköra individer 

boendes på deras områden vilket ledde till att de var en naturlig grupp att nå ut till i området. 

Individuella individer förmår inte att få tillgång till kollektiva resurser på egen hand då 

resursernas tillgänglighet är avgränsbart enligt teorin (Ahrne & Papakostas, 2002), t.ex. 

resurser inom en organisation som Svenska kyrkan. Församlingarna var vidare belägna i 

områden med hög andel individer med utländsk bakgrund vilket analysen visar har påverkat 

det sociala arbetet till stor del i Umeå men i mindre skala i Bräcke. Församlingen i Bräcke 

hade inget riktat socialt arbete med flyktingar medan det var fallet i Umeå. Det kan visa på 

gräsrotsbyråkratens makt att avgöra vilka grupper som är prioriterade i arbetet på gott och 

ont. De riktade aktiviteterna i Umeå var caféverksamhet i samarbete med SFI (Svenska för 

Invandrare), läxhjälp i samarbete med Rädda Barnen, individuell hjälp riktad till asylsökande 

individer och/eller papperslösa flyktingar samt delaktighet i ett integrationsnätverk.  
Sen så har vi en del invandring, 10 % i vårt område och integration tänker vi då att vi jobbar med alla 
frivilligorganisationer vilket är ganska många på vårt område/…/ fotbollsklubbar, Röda Korset, Rädda 
Barnen, ja med mera (Umeå). 

Det breda sociala arbetet i församlingarna i Umeå samt det riktade arbetet gentemot 

flyktingar kan anses bidra till ökad tillgång av kollektiva resurser i form av anställda och 

ekonomiska resurser för den aktuella målgruppen. Flertalet av de nämnda aktiviteterna 

samarbetade med aktörer utanför organisation vilket också kan anses bidra till ökat 

handlingsutrymme utanför organisationen. Analysen visar att kollektiva resurser inom 

församlingarnas sociala arbete i form av anställda samt ekonomiska resurser bidrar till ökade 

resurser och handlingsutrymme för individer som berörs av arbetet. 

Social integration som målsättning 

Det framgår av analysen att församlingarna i Norrlands syfte och mål med sina aktiviteter 

inom det sociala arbetet var att vara ett komplement till det sociala arbetet i samhället med 

målsättning att möta samhällets behov. Skapandet av mötesplatser för gemenskap var av vikt 

för arbetet både i inlandet och på kusten. Det kan indirekt innebära att social integration av 

individer blir målsättnigen för det sociala arbetet. Gemenskapen utgjorde sedan en möjlighet 

för de individer som behövde bygga up ett socialt nätverk. Samtliga församlingar i Norrland 

ansåg att deras arbete bidrog till byggandet av sociala nätverk och social integration för 

målgrupper inom deras sociala arbete. Församlingarnas aktuella sociala arbete kan anses utgå 
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från samhällets behov men också utgå från tanken att individer behöver mötesplatser för 

gemenskap i samhället. Detta bidrar samtidigt till att det skapas möjlighet för social 

integration av individer in i samhället samt in i organisationen. Det kan kopplas till teorin om 

att organisationer inom den ideella sektorn i Sverige, som exempelvis Svenska kyrkan, har 

betydelse för social integration av människor från olika grupper i samhället (Wijkström & 

Lundström, 2002). Individerna som kommer i kontakt med organisationen kan antas få ökade 

möjligheter till nya bekantskaper och utökat socialt nätverk.  

Att möta dom här som är ensamma och utstötta och som har gått in och gjort sig osynliga det är ju vårt 
mål att möta just dom människorna och hjälpa dom att få en ja en att känna en tillhörighet och känna en 
gemenskap och kanske hitta nån som dom har som nära vän och som berikar deras liv (Bräcke). 

Vidare kan organisationen och samhället båda tjäna på organisationens målsättning. De 

individer som inte fångas upp av samhällets sociala arbete har möjlighet att integreras in i 

gemenskaper inom organisationens sociala arbete. Som nämnts tidigare är dock 

gemenskapstanken komplex just med tanke på för vem gemenskapen gäller och blir 

tillgänglig för. Det har konstaterats att det finns specifika målgrupper som församlingarna 

riktar sig till i Norrland vilket inkluderar men samtidigt exkluderar grupper från 

gemenskapen. Församlingarnas målsättning gällande en gemenskap tillgänglig för alla blir 

genast begränsad. Social integration kan dock antas påverka de grupper som är berörda av 

församlingarnas sociala arbete och Diaz (1997) säger att social integration kan innebära 

access för exempelvis en utländsk medborgare t.ex. till ett svenskt socialt nätverk genom 

utveckling av kontakter inom olika miljöer. Social integration kan kopplas till intentionen och 

det möjliga resultatet av det sociala arbetet inom församlingarna i Norrland men kan i 

slutänden anses styrt av vilka individer som inkluderas eller indirekt exkluderas ur 

gemenskapen. 

Diskussion  

Sverige är ett flyktingmottagande land och flyktingströmmarna forstätter att öka runt om i 

världen. Med tanke på flyktingars marginaliserade position i det svenska samhället är det av 

vikt att forska kring ideella organisationer och faktorer som kan bidra till integration i 

samhället och förbättra flyktingars situation i Sverige. Studien visar att Svenska kyrkans 

diakonala arbete har förutsättningar att bidra till integration av flyktingar in i samhället och i 

organisationen. Studiens hypotes bekräftas att tillhörighet kan skapas beroende på vilka 

kollektiva resurser som tillhandahålls av organisationen och att dessa resurser kan bidra till 

social integration för individen in i organisationen och samhället. Jose Alberto Diaz (1997) 
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definition av social integration innebär att individen får tillgång till ett svenskt socialt närverk 

där kontakter utvecklas i olika miljöer som ger tillgång till sociala resurser som förtroende- 

och vänskapsrelationer. Studiens olika dimensioner, inland/landsbygd och kust/storstad, visar 

en intressant spänning inom det diakonala arbetet i Norrland gällande möjligheterna till social 

integration. Organisationen skapar förutsättningar för socialt arbete medan diakonen, 

gräsrotsbyråkraten, är den som initierar och driver det sociala arbetets inriktning och utgör 

bryggan mellan samhället och organisationens resurser. Social integration är det diakonala 

arbetets målsättning och grundtanken i arbetet är gemenskap och tillhörighet. Studien visar 

att intentionen är att verksamheter formas så att individer ska finna en plats för gemenskap 

som i sin tur kan leda till nya kontaktnät. Samarbete med andra aktörer i samhället vidgar 

också individens handlingsmöjligheter.  

Studien visar att det finns inkluderande och exkluderande mekanismer som påverkar 

förutsättningarna för social integration såsom församlingens målgrupp, social situation i 

församlingens område, flyktingars tillgång till språk samt religion. Diaz (1997) menar att 

integration är när den invandrade individen uppnår fullständig eller partiell jämlikhet med 

infödda svenskar i samhället inom bland annat sociala relationer, vilket pekar mot att det 

diakonala arbetet har förutsättningar att vara en länk till möjliggörandet av dessa sociala 

relationer. Studien visar att Svenska kyrkan som organisation sätter upp gränser för vilka 

målgrupper som är i fokus och påverkas till stor del av diakonen. Det är inte nödvändigtvis 

negativt att gränser sätts upp för vilka som inkluderas i organisationen utan frigör resurser för 

aktuella målgrupper. Studien visar att när det finns riktad verksamhet mot flyktingar såsom i 

Umeå, finns gruppen representerade i det sociala arbetets aktiviteter. Finns det inte specifika 

aktiviteter inom det diakonala arbetet såsom i Bräcke, deltar inte gruppen i lika hög grad. 

Dock tror jag att det finns förutsättningar inom det diakonala arbetet i Bräcke, likväl som i 

Umeå, att skapa integrationsmöjligheter. Svenska kyrkans möjligheter till att bidra till 

integration kan sägas sjunka i de fall det inte finns riktad verksamhet mot flyktingar inom 

organisationen. Det kan då antas att flyktingar fångas upp av andra aktörer och återfinns i 

andra delar av samhället. Samtidigt kan det finnas en baksida med riktade aktiviteter till 

flyktingar som är värd att betänka. Dessa aktiviteter kan likväl bidra till förstärkandet av ”vi” 

och ”dom”, och förstärkande av flyktingskapet. Jag anser att integrationsmöjligheter finns för 

flyktingar inom Svenska kyrkans diakonala arbete i Norrland men kan endast tillgås ifall 

målgruppen inbjuds och ges utrymme. Jag tror att social integration, utifrån Diaz definition, 

kan vara en av faktorerna som krävs för att regeringens integrationspolitiska mål ska uppnås 

av att lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter ska finnas för alla oavsett etnisk och 
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kulturell bakgrund. Det finns behov av ideella organisationer som Svenska kyrkan i samhället 

som kan bidra med grundförutsättningarna för flyktingars möjlighet at delta i samhället 

genom skapandet av plattformar för social integration. 
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