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Abstract 

Svenska kyrkans diakonala arbete grundar sig på Bibelns evangelietexter om Jesu eget liv och 

hans förhållningssätt gentemot sina medmänniskor. Diakoni handlar om att omsätta evangeliet 

i handling och i ord. 

    För diakonerna som yrkesgrupp finns inte några direkta riktlinjer, utöver diakonlöftena, att 

följa som det finns inom många andra yrkesområden. Inte heller har det kyrkliga diakonala 

arbetet i sin helhet några direkta fasta riktlinjer, utan mycket återstår att tolka och bedömas av 

de enskilda församlingarna. Detta är intressant med tanke på att diakonerna i Svenska kyrkan 

vigs till ett ämbete likt präster och biskopar och att dessa båda har ett tydligt ramverk, samt att 

de var och en också har sina egna förbehållna uppgifter som inte delas med andra. Diakonens 

arbete är främst förknippat med det karitativa området, men allt som ligger i diakonens 

ämbetsuppgifter kan och får delas med lekmännen till skillnad från Svenska kyrkans två andra 

ämbeten.  

    Utifrån ett emiskt perspektiv och genom kvalitativ forskningsintervju, med huvudsakligen 

diakoner försöker studien belysa hur det diakonala arbetet fungerar och lyfta fram de faktorer 

som sätter prägel på diakonin. Samtliga intervjupersoner är verksamma i ett och samma stift 

som ligger i södra delen av Sverige. Intervjupersonerna är valda utefter stads- och 

landsbygdsmiljö för att om möjligt få en större bredd på verksamheten.  

 

(Sökord: diakoni, diakonalt arbete, Svenska kyrkan)  
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1. Inledning 

Svenska kyrkan är en rikstäckande organisation1 som har cirka 1 111 anställda diakoner.2 På 

det lokala planet har varje enskild församling till uppgift att hålla i de grundläggande 

uppgifterna vilka är att ”fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och 

mission”.3 Det diakonala arbetet har inte, som många andra verksamheter, några ingående 

dokument att förhålla sig till. Diakonlöftena som varje enskild diakon avlägger vid sin 

vigning, består av fyra mycket övergripande frågor som man tar ställning till genom att svara 

”ja” på.4 Löftena går långt ifrån in på detaljnivå, vilket utelämnar stora delar för egen tolkning 

av uppdraget. Det mest innehållsrika, strukturerade och mest reglerade i nuläget för diakonin 

är den s.k. församlingsinstruktionen som varje församling tillsammans skapar för sitt kyrkliga 

arbete, varav diakoni är en av fyra delar. Utifrån detta sett ter sig ramverket för diakonin 

ganska fritt för tolkning. Genom intervjuer med huvudsakligen diakoner verksamma inom 

olika församlingar försöker uppsatsen därför att ta reda på hur det diakonala arbetet fungerar 

på ett konkret plan. 

 

1.1. Syfte och frågeställning 

För Svenska kyrkans ordning i stort finns ”kyrkoordningen”5 och i varje enskild församling 

skrivs en ”församlingsinstruktion” som församlingen själv ser till att utforma. I denna tas bl.a. 

församlingens egna regler upp, vilka mål och vilka visioner som finns för deras arbete. 

Församlingar med anställd diakon såväl som de utan diakon måste redogöra för sitt diakonala 

arbete på det här sättet. Diakonerna har även sina diakonlöften att följa som avlades vid deras 

vigning. Den som ska verka som vigd diakon måste också ha en godkänd examen på 

akademisk nivå som en del i utbildningen. Utbildningsvägarna ser lite olika ut, men 

gemensamt för alla blivande diakoner är att den sammanlagda poängen ska uppgå till minst en 

kandidatexamen, d.v.s. tre års heltidsstudier vid högskola eller universitet. Utöver detta skall 

kandidaten studera Svenska kyrkans grundkurs om en termin på folkhögskola, genomföra 

församlingspraktik och kursdagar i ett av stiftens regi, samt studera ett år på ett av 

diakonisätena. 

                                                 
1 Kyrkoordning för Svenska kyrkan med avgränsande lagstiftning. Stockholm: Verbum Förlag AB, 2011. s. 15. 
2 Arbeta som diakon. Svenska kyrkan. http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=642918 (Hämtad 2013-07-

07). 
3 Kyrkoordning för Svenska kyrkan med avgränsande lagstiftning 2011. s. 15. 
4 Se bilaga 3, Diakonlöftena.  
5 Kyrkoordning för Svenska kyrkan med avgränsande lagstiftning 2011. 
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    Genom att diakoniarbetet och diakonerna utåt tycks ha väldigt få och vaga riktlinjer till 

hjälp i sitt arbete är det intressant att se närmare på hur detta arbete tolkas och fungerar. Syftet 

med uppsatsen är att undersöka skillnader och/eller likheter mellan olika församlingars sätt att 

se på det hela för att få reda på mer. Undersökningen syftar också till att ta reda på huruvida 

nationell nivå, stiftet och församlingarna är överens i sitt sätt att tänka kring arbetet. Arbetet är 

även tänkt att belysa de upplevelser och tankar som finns hos de som arbetar med diakonal 

verksamhet, med tanke på att deras situation inte styrs upp av några ingående fasta punkter. 

    De frågeställningar jag utgått ifrån i min undersökning är: 

 

1. Hur bedrivs det diakonala arbetet ute i församlingarna då det tycks finnas så knapphändiga 

riktlinjer från högre nivå? 

 

2. Vad är det som sätter prägel på det arbete som styr den diakonala verksamheten i 

församlingarna?  

 

1.2. Avgränsningar 

Undersökningen är begränsad till ett stift i södra Sverige och består av djupintervjuer med 

fem utvalda personer som alla är anställda inom Svenska kyrkan, vilket står för den empiriska 

delen av arbetet. Urvalet skedde genom förfrågning per telefon och av de som kunde tänka sig 

att ställa upp för intervju valde jag en stiftsdiakon, två stadsdiakoner, varav en av dessa även 

hade ett förflutet som tidigare stiftsdiakon, en landsbygdsdiakon och en kyrkoherde i 

landsbygdsförsamling utan diakon anställd. Med stor sannolikhet har alla stadsförsamlingar 

minst en diakon anställd och p.g.a. det gjordes därmed inget försök att leta reda på en 

eventuell stadsförsamling utan diakon. Studien omfattar tidsperioden 2011 då intervjuerna 

görs. Det litterära materialet har främst hämtats från svensk kontext då studien tar plats på 

svensk mark.  

    Endast tre av de intervjuade personerna hade en församlingsinstruktion till hjälp i sitt 

arbete. De diakonala delarna som fanns med i dessa instruktioner var enligt mig rätt 

knapphändiga och därför är dessa av förklarliga skäl inte så omdiskuterade i uppsatsen. De 

talar bl.a. om vad diakoni är i samma bemärkelse som kyrkoordningen gör, fast i korthet. En 

av församlingarna har valt att gå in minutiöst på studiebakgrund som en eventuellt blivande 

diakonanställd ska ha med sig i bagaget, vilket inte riktigt ger något till uppsatsens 

frågeställningar. Gemensamt för de med instruktionerna är att samtliga tar upp det som 

kommer fram vid intervjuerna, fast i betydligt mindre omfattning och för att undvika en massa 
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upprepningar i uppsatsen är därmed inte innehållet medtaget. Intervjuerna täcker enligt mig 

helt enkelt upp för dessa skriftliga instruktioner för vad arbetet innefattar i respektive 

församling. Tanken till en början var dock att ta med innehållet rörande det diakonala arbetet 

från de församlingsinstruktioner som församlingarna i uppsatsen använder. Större delen av 

empirin har däremot valts att ta med trots att antalet sidor har blivit i största laget. Tanken från 

min sida har varit att underlätta för läsaren genom att få med det mesta i uppsatsen direkt, 

istället för att ha med intervjuerna i form av en bilaga. Församlingsinstruktionerna är inte med 

som bilagor, med anledning av att intervjupersonernas identitet genom dessa lätt skulle kunna 

röjas, så även stiftet.  

    Varje kyrka runt om i världen har sina egna specifika regler för den som vill bli diakon. För 

att begränsa studien men ändå få ett något vidare perspektiv av diakonrollen, har de med 

reformatorisk luthersk bakgrund i de nordiska länderna fått ett utrymme i uppsatsen. Deras 

respektive kyrkor tillhör precis som Svenska kyrkan den Evangelisk-lutherska protestantiska 

kyrkan, samt att de alla också ingår i Borgågemenskapen.6 

 

1.3. Forskningsläget 

Forskning inom området diakoni skulle kunna sägas vara förhållandevis liten om man ser till 

annan forskning som bedrivs. Stig Linde, bl.a. doktorand i socialt arbete vid Socialhögskolan i 

Lund, bekräftar att avhandlingarna i ämnet hitintills är få.7 Men detta innebär inte att man kan 

säga att det för den delen är ett litet område, då det till trots finns forskning och diskussion, 

såväl inom som mellan de olika kyrkosamfunden runt om i världen. Det mesta av forskningen 

som bedrivs på diakonins område ligger inom teologins område och bedrivs av forskare som 

på något sätt kan kopplas samman med kyrklig verksamhet och som därmed är färgade genom 

sitt engagemang och sin passion. Många av dem arbetar eller har arbetat inom kyrkan på ett 

eller annat sätt. Detta är något som kan vara lämpligt att ha i bakhuvudet när man tar del av 

denna undersökning.  

    Diakonin har under årens lopp sedan evangeliernas tillkomst utvecklats på olika sätt, vilket 

har lett fram till varierande uttryckssätt i de olika kyrkosamfunden. Detta har skapat en del 

                                                 
6 Borgågemenskapen, är en överenskommelse på gemenskap, som slöts 1994 i Borgå i Finland och som idag 

innefattar de lutherska och anglikanska kyrkorna i Norden, Baltikum och på de Brittiska öarna. 

Medlemskyrkorna erkänner varandras ämbeten, man firar nattvard ihop och ser på varandras medlemmar som 

sina egna. Borgågemenskapen. Svenska kyrkan. http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=957620 (Hämtad 

2013-07-07). 
7 Linde, Stig. Församlingen i granskningssamhället. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet, 2010. s. 23. 
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problem i den världsekumeniska debatten idag kring vad diakoni står för och vad den 

förväntas innehålla.8 

    En stor mängd historik finns att tillgå om man önskar titta närmare på diakonins ursprung 

och utveckling fram till nutid. Diskussionen av vigningen har också varit kopplad till 

historiken och har därför också ett visst utrymme i litteraturen, om än litet i förhållande till 

själva historiken i sin helhet. Litteratur skriven i syfte att ge handledning i praktiska, 

teologiska frågor och fördjupning kring diakonen och kyrkans diakoni finns också det att få 

tag på utan problem. Däremot har det varit glest mellan raderna i den litteratur jag har fått 

fram när det kommer till hur diakonin styrs upp och hur den på så sätt fungerar. 

    Namn i den svenska forskningen, inom teologins område, är Erik Blennberger, Charlotte 

Engel, Mats J. Hansson, Helena Inghammar, Stig Linde, m.fl. Ghita Olsen, Kari Latvus och 

Hans Raun Iversen är också några personer som kan nämnas, då de har valts som exempel på 

forskare på området utanför Sveriges gränser. 

    Erik Blennberger är docent och teologie dr. Han arbetar vid Institutet för organisations- och 

arbetslivsetik vid Ersta Sköndal högskola. Han har lagt fram en avhandling om bibelsyn och 

även skrivit om bl.a. professionsetik och etik i socialt arbete. Blennberger har också varit 

delaktig i etiska analyser i statliga utredningar ett flertal gånger. Han sitter i Socialstyrelsens 

rådgivande nämnd som ledamot rörande etiska frågor.9 

    Charlotte Engel, teologie dr, diakon i Svenska kyrkan och arbetar vid Ersta Sköndal 

högskola vid Enheten för forskning om det civila samhället. Hon har lagt fram en avhandling 

om diakoni i Svenska kyrkan, samt gett ut flera andra arbeten om diakoni och olika 

verksamheter inom vård och omsorg.10  

    Mats J. Hansson är också han teologie dr och verksam vid Ersta Sköndal högskola, vid 

Institutionen för diakoni, teologi och kyrkomusik. Han har under lång tid där ansvarat för 

diakoniutbildningen. En avhandling som analyserar begreppet Guds handlande har han bakom 

sig och har även skrivit om systematisk teologi, vårdvetenskap och etik.11  

    Helena Inghammar, teologie dr. Arbetar vid Svenska kyrkans pastoralinstitut i Uppsala. 

Hon har lagt fram en avhandling om utveckling av diakonatet i Svenska kyrkan och har även 

skrivit om frågor rörande liturgin.12  

                                                 
8 Wallskär, Helene., (red). Diakonins perspektiv. Stockholm: Verbum Förlag AB, 1999. s. 59.  
9 Blennberger, Erik och Hansson, Mats J., (red). Diakoni: tolkning, historik, praktik. Stockholm: Verbum Förlag 

AB, 2008. s. 11. 
10 Blennberger och Hansson 2008. s. 11. 
11 Blennberger och Hansson 2008. s. 11. 
12 Blennberger och Hansson 2008. s. 12. 
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    Kari Latvus är teologie dr13 och ansvarig forskare i exegetik vid Teologiska fakulteten, 

Helsingfors universitet i Finland.14 

    Stig Linde är socionom och diakon, doktorand i socialt arbete vid Socialhögskolan i Lund 

och arbetat som församlings- och stiftsdiakon. Han har bl.a. skrivit om församlingsdiakoni 

och frivilligt socialt arbete. Han är också verksam som redaktör för Svensk kyrkotidnings 

diakoninummer.15 

    Ghita Olsen är präst i Evangelisk-lutherska kyrkan i Danmark och innehar en master i 

teologi från Köpenhamns universitet.16 

    Hans Raun Iversen, teologie doktor och forskare inom främst området praktisk teologi vid 

Köpenhamns universitet i Danmark. Han är även där anställd som lektor.17 

    Som ett komplement till universitetens teologiska forskning bildade Svenska kyrkan 1989 

ett forskningsråd för att främja forskning inom bl.a. teologins områden, vilket har betydelse 

för kyrkan.18 

 

1.4. Källmaterial 

Studien bygger på intervjuer med diakoner och diakoniansvariga i Svenska kyrkan. Den s.k. 

empiriska delen är hämtad från djupintervjuer med fem anställda personer, vilka alla har insyn 

i och ansvar för det diakonala arbete som bedrivs i deras respektive församlingar.  

    För att göra studien mer hanterbar koncentrerades intervjuerna till ett stift och därefter 

valdes olika församlingar ut efter deras skiftande miljöer. Detta för att belysa eventuella 

skillnader eller likheter inom diakonin. För att få en både bredare och djupare bild av de valda 

församlingarna valdes kvalitet framför kvantitet. Ytterligare empiriskt material är i form av 

kyrkans egen litteratur och egna hemsida. Främst bland detta material är Kyrkoordningen för 

Svenska kyrkan med avgränsande lagstiftning,19 i vilket Svenska kyrkans regelverk finns. I 

Den Svenska kyrkohandboken del 220 finns diakonlöftena för bl.a. diakonerna som avläggs vid 

                                                 
13 Kari Latvus. Evangelisk lutherska kyrkan i Finland. 

http://evl.fi/EVLUutiset.nsf/Documents/B3802DB6E4D3C8DAC225722F0049F51C?OpenDocument&lang=SV 

(Hämtad 2013-06-20). 
14 Kari Latvus. Helsingfors universitet. https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/sv/organisations-researchgroups/kari-

latvus--princi(0cde552e-f2b7-474f-bc69-f4a9bfb8680f)/activities.html (Hämtad 2013-06-20). 
15 Blennberger och Hansson 2008. s. 12. 
16 Raun Iversen, Hans., (red). Rites of ordination and commitment in the churches of the Nordic countries: 

theology and terminology. Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 2006. s. 606. 
17 Hans Raun Iversen. Köpenhamns universitet. http://www.teol.ku.dk/afd/ast/ansatte/beskrivelse/?id=153087 

(Hämtad 2013-07-06). 
18 Svenska kyrkans forskningsråd. Svenska kyrkan. 

http://www.svenskakyrkan.se/km_om_98/om/skriv/sts98502/Sts98502-del1-orig-19.htm (Hämtad 2012-06-22). 
19 Kyrkoordning för Svenska kyrkan med avgränsande lagstiftning 2011. 
20 Svenska kyrkan. Den Svenska Kyrkohandboken del 2. Stockholm: Verbum Förlag AB, 1988. 
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deras diakonvigning. Vid 1990 års biskopsmöte gavs Biskop, präst och diakon i Svenska 

kyrkan: ett biskopsbrev om kyrkans ämbete21 ut. Detta är ett häfte i vilket Svenska kyrkans tre 

ämbeten och synen på vart och ett av dessa tas upp. En stor del av informationen till studien är 

också hämtad från Svenska kyrkans egna hemsida,22 vilket bidragit med aktuell information.   

 

1.5. Metod 

Inför själva intervjuerna förberedde jag mig genom att läsa Jan-Axel Kylèns bok Fråga rätt – 

vid enkäter, intervjuer, observationer och läsning.23 Han var vid bokens tillkomst konsult, 

författare och lärare vid Pedagogiska Institutet vid Stockholms Universitet. Boken handlar 

bl.a. om vad man ska tänka på vad gäller frågorna som ska ställas och vad man ska tänka på 

vid själva intervjutillfället för att få till en så bra intervju som möjligt. En del tips var mig 

behjälpliga från boken, såväl vid själva frågornas utformning som under intervjuerna. 

    Ett stift i södra Sverige valdes ut, frågorna24 formulerades och omarbetades innan jag 

började ringa runt till olika församlingar. Samtliga av intervjupersonerna som togs ut valde 

själva ut sin egen arbetsplats för intervjun och att där sitta på sitt kontor eller i anslutning till 

kontoret. Intervjuerna gjordes under april månad 2011. 

    Samtliga intervjuer är semistrukturerade, vilket innebär att jag vid varje enskilt 

intervjutillfälle hade med mig tematiskt ställda frågor från ett papper, samtidigt som det fanns 

möjlighet till flexibilitet runt varje fråga. Detta för att kunna få tydligare svar och bekräftelser 

på att jag själv uppfattat svaret korrekt. Intervjuerna i uppsatsen ger ett emiskt perspektiv på 

de åsikter och föreställningar som intervjupersonerna har, d.v.s., ett inifrånperspektiv, vilket i 

det här fallet handlar om att försöka förstå det diakonala arbetet i Svenska kyrkan. Mellan 1- 

1.5 timme var uppsatt för varje enskild intervju. De flesta använde den utsatta tiden och något 

mer därtill för att verkligen ge uttömmande svar. Då en del individer har lättare för att 

formulera sig och en del andra behöver mer tid för att känna sig nöjda med svaren, var detta 

också något som redan från början var med i beräkningen. Till stiftsdiakonen ställdes 27 

frågor och på lokal nivå gavs 28 frågor till var diakon, respektive diakonansvarige. En av 

diakonerna fick dock frågor från båda papperen för att denne hade erfarenhet från både stifts- 

och församlingsarbete. Innan intervjun startade fick var och en information utifall det var så 

att det skulle dyka upp frågor som av någon anledning önskades hoppa över så fanns det 

                                                 
21 Svenska kyrkan. Biskopsmötet., (medarbetare). Biskop, präst och diakon i Svenska kyrkan: ett biskopsbrev om 

kyrkans ämbete/[utgiven av] Biskopsmötet 1990. Uppsala: Ärkebiskopsämbetet [distributör], 1990. 
22 Svenska kyrkans hemsida. Svenska kyrkan. http://www.svenskakyrkan.se (Hämtad 2014-01-22). 
23 Kylèn, Jan-Axel. Fråga rätt: vid enkäter, intervjuer, observationer och läsning. Stockholm: Kylèn Förlag, 

1994. 
24 Se bilaga1, Intervjufrågor till stiftet och bilaga 2, Intervjufrågor till församlingarna. 
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möjlighet att göra det, frivilligheten betonades därmed tydligt från början. Ingen valde dock 

detta alternativ, utan svarade så gott det var möjligt på samtliga frågor. Möjlighet att läsa 

igenom och ändra sig i efterhand via mail eller/och telefon gavs till var och en. Alla, med 

undantag av en person skickade tillbaka mitt renskrivna grundmaterial från intervjuerna med 

ändringar och godkännande för användning i uppsatsen. De som gjorde detta valde att 

förtydliga, lägga till och dra bort i olika mängd i massan av information. 

    Det hade varit klart lättare för mig själv att samla in all fakta vid intervjuerna genom en 

inspelningsapparat, men valet föll ändå på att föra anteckningar med penna och papper. 

Tanken här låg i att en del kanske skulle kunna känna ett visst obehag, vilket i sin tur kanske 

då hade kunnat hämma den som intervjuades från att prata fritt. Det kan för en del vara lättare 

att prata fritt för att sedan komma fram till själva budskapet i det man vill ha fram. 

Information till varje person gavs från början om anonymitet i uppsatsen. Med omtanke om de 

inblandade personerna valdes också könsneutralitet i uppsatsen för att än mer göra det svårare 

med identifieringen. Men för att underlätta skrivningsprocessen och för läsare av uppsatsen 

tilldelades var och en av de fem intervjupersonerna ett kvinnonamn oavsett deras kön. Alla, 

ingen eller delar av de fem intervjupersonerna kan likväl alltså vara män.  

    I och med ett semistrukturerat intervjuval föll det sig naturligt att också ta fasta på den 

kvalitativa forskningsintervjun25 där endast ett fåtal personer står för själva empirin. 

Kvaliteten ligger helt enkelt i att ett fåtal personer intervjuas mer ingående än att bara gå på 

ytan med en massa människor så som exempelvis i en enkätundersökning. Det skall dock 

nämnas att antalet intervjupersoner blev färre än vad som först var tänkt, vilket mycket väl 

kan ha påverkat bilden av hur diakonin fungerar och därmed resultatet av undersökningen. 

Detta p.g.a. att det var svårt att få tillräckligt med personer som kunde och ville ställa upp för 

intervju och även få både stad och landsbygd representerade. Det var också nödvändigt att 

starta upp arbetet och kunna få börja skriva och jag är tacksam och nöjd med de som valde att 

ställa upp i intervju för att bidra med sin syn på det diakonala arbetet. Vikten fick läggas på att 

få representanter ifrån olika sammanhang och på så sätt eventuellt kunna få in lite olika 

perspektiv.  

    Det fingerade namnet på stiftsdiakonen blev Anna, stadsdiakon och tidigare stiftsdiakon 

namngavs till Maria, stadsdiakonen namngavs till Rita, landsbygdsdiakonen namngavs till 

Kerstin och kyrkoherden fick namnet Birgitta.  

                                                 
25 Kvale, Steinar och Brinkmann, Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, 2009. s. 

184. 
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    Församlingen på landsbygden utan diakon är vald utifrån det faktum att det inte finns 

någon anställd diakon i församlingen och därmed fick kyrkoherden ge sin bild av det 

diakonala arbete som bedrevs i församlingen. Någon församling i stad utan någon diakon var 

svår att hitta, svaret till detta kan vara att många församlingar i stadsmiljö snarare kan ha flera 

diakoner anställda än ingen alls. Att en stiftsdiakon skulle vara representerad för det valda 

stiftet handlar om att denne med stor säkerhet har ett övergripande perspektiv på det diakonala 

området och situationen för övrigt i stiftet som de andra diakonerna kanske inte har på samma 

sätt. 

    Utbildningen som låg till grund för diakonjobbet hos de fyra intervjuade diakonerna visade 

sig vara skiftande: lärarexamen från högskolan med socialt arbete som tillägg med valda 

kurser från socionomprogrammet, socionomexamen från högskolan, beteendevetarutbildning 

från högskolan, samt utbildning inom sjukvården. Kyrkoherden som arbetar som präst har en 

teologiexamen från universitetet. 

    Studien förhåller sig till de forskningsetiska riktlinjer som satts upp av etikkommittén för 

det humaniora och samhällsvetenskapliga ämnesområdet.26 Forskningsetiken utgår ifrån fyra 

övergripande huvuddrag: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att forskaren ska informera sina 

intervjupersoner om vilket syfte och vilka villkor som gäller med studien. Samtyckeskravet 

handlar om att de berörda intervjupersonerna har självbestämmande, vilket syftar till att deras 

delaktighet baseras på frivillighet, egna villkor och att kunna få avbryta sin medverkan när de 

själva vill. I de fall det handlar om intervjuer med barn och ungdomar under 15 år bör 

förälder/vårdnadshavare samtycka till deras medverkan i undersökningen. 

Konfidentialitetskravet månar om den enskildes identitet, vilket innebär att personliga 

uppgifter inte ska kunna identifieras eller komma obehöriga till handa. Nyttjandekravet 

handlar om att de uppgifter som lämnats vid intervjun endast får användas till det syftet 

ansågs vara till för från början och att dessa inte får användas i annat sammanhang utan den 

enskilde personens medgivande.27  

 

1.5.1. Metoddiskussion 

Det finns nackdelar med den kvalitativa forskningsintervjun som är viktiga att vara medveten 

om. Den håller sig inte objektiv utan är bara subjektiv. Inte heller håller den sig helt 

                                                 
26 Vetenskapsrådet., (utgivare). Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. 

Stockholm: Vetenskapsrådet, 2002. E-bok. 
27 Vetenskapsrådet., (utgivare) 2002. E-bok. s. 6 ff. 
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vetenskaplig, den speglar bara sunt förnuft. Därför är trovärdigheten i det som kommer fram 

svårbedömt. Detta beror på att varje enskild intervjuperson gör sin egen tolkning av det som 

sägs. Ett annat problem är även det att denna intervjuform inte kan generalisera p.g.a. att den 

har för få intervjupersoner vid sina tillfällen. Varje enskild läsare gör sen sin egna bedömning 

av det som kommer fram.28 

    Det litterära empiriska materialet som används här i studien är sådant som Svenska kyrkan 

själv givit ut och består främst av ”kyrkoordningen”, vilket är samfundets regelverk, ett häfte 

som gavs ut 1990 där biskopsmötet sammanställt varje enskilt ämbete, diakonlöftena som 

finns som en del i en av handböckerna och Svenska kyrkans hemsida. Dessa delar svarar till 

viss del på hur diakonin fungerar, men ger inte alls så ingående svar som intervjupersonerna 

ger i fråga om det diakonala arbetet. Detta gör att studien i mångt och mycket får förlita sig på 

intervjumaterialet och som därtill består av ett fåtal personer som dock gett mycket och 

informativ information om hur diakonin fungerar ute i praktiken. Om intervjupersonerna hade 

varit något fler skulle resultatet hypotetiskt sett kunnat ha blivit något eller mycket 

annorlunda.  

    De böcker och det forskningsmaterial som används är främst från författare och forskare 

som har ett egenintresse för kyrkan vilket kan ha påverkat resultatet av den här studien. 

Forskarna inom området består av ett begränsat antal människor i Sverige och detta kan man 

se i fråga om att många av dem hänvisar till varandras böcker eller forskning i sitt egna 

material. Min egen tolkning av intervjupersonerna, författarna och forskarna kan omedvetet 

ha blivit något feltolkat under arbetes gång. Detta skulle iså fall kunna ha gjort 

helhetsintrycket och slutdiskussionen något skev. För att så långt som möjligt ha undvikit 

missuppfattningar har, med undantag, endast primära källor används i studien. Hänvisningar 

till källmaterialet finns med i form av fotnoter längst ned på varje sida, där hänvisningar finns 

insatta i texten, efter Oxford modellen,29 detta för att underlätta för läsaren att ta del av de 

källor som används. Längst bak finns sedan samtliga källor samlade i bokstavsordning i en 

referenslista. 

 

1.6. Definitioner 

                                                 
28 Kvale och Brinkmann 2009. s. 184. 
29 Referenser Oxford. Umeå universitet. http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser/referenser-oxford 

(Hämtad 2014-01-20). 
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I detta avsnitt ges några inledande definitioner som kan vara lämpliga att redogöra för. Dels 

med anledning av att alla definitioner inte har en självklar innebörd, men även med tanke på 

de läsare som saknar förkunskap i ämnet. 

    Diakoni: Kommer från grekiskans ord i Nya testamentet för ”tjänst”30, Svenska kyrkans 

hemsida definierar diakoni med kyrkans sociala arbete.31 

    Diakonatet: Den kyrkliga gestaltningen av diakonin32  

    Karitativ: Vårdande33  

    Diakonissa: En benämning på utbildad och ämbetsvigd kvinnlig diakoniarbetare. Idag 

sällan använt, men kan i sällsynta fall förekomma. 

    Diakon: Förr var diakon den manliga motsvarigheten till diakonissa. Men idag används 

denna benämning för såväl manliga som kvinnliga, utbildade och ämbetsvigda 

diakoniarbetare.  

    Lutherdomen: Har sin grund i 1500-talets förreformatoriska bekännelsekyrkor och 

Wittenbergrörelsen, vars centrala ledare var Martin Luther. Framträdande för anhängare av 

denna lära är att människan som syndfull varelse får mottaga ”Guds nåd”34 (God´s mercy) 

genom ordet och sakramenten,35 d.v.s. Bibelns skrifter, nattvarden och dopet.  

    Reformationens tankar har bevarats i brevform och har i Svenska kyrkan namngivits till 

”Svenska kyrkans bekännelseskrifter”.36 Dessa skrifter utgör grunden för hela samfundet, 

vilket tillhör den Evangelisk-luterska kyrkan. 

    Stadsförsamling respektive landsbygdsförsamling: Sedan 1971 års kommunreform har 

Sverige i formell mening inte några städer eller landsbygdsorter, utan benämningen har varit 

kommun.37 Församlingarna i uppsatsen ligger i/eller har sin utgångspunkt i olika ”typer” av 

tätorter som i vanligt tal benämns som stad respektive landsort, tätorten är alltså den inre 

kärnan av ett område. Orternas invånarantal på de medtagna tätorterna varierar allt från i 

runda tal 2000 till 100 000 invånare.38 En del av församlingarna ligger i tätorter som har gått 

                                                 
30 Hansson, Mats J. Diakoni – teologisk reflexion. I Diakoni: tolkning, historik, praktik, Blennberger Erik och 

Hansson Mats J. (red.), 29-64. Stockholm: Verbum Förlag AB, 2008. s. 30 f. 
31 Diakoni. Svenska kyrkan. http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=659966 (Hämtad 2013-07-07). 
32 Hansson 2008. s. 30. 
33 Svenska Akademiens ordlista över svenska språket. 11. uppl. Stockholm: Norstedts Förlag, 1986. s. 262. 
34 Hart, Trevor A., (red). The dictionary of historical theology. Carlisle, Cumbria, U.K. : Paternoster: 2000. s. 

342 f. 
35 Hart, (red). 2000. s. 342 f.  
36 Lindroth, Hjalmar och Samfundet Pro Fide et christianismo., (medarbetare). Svenska Kyrkans 

Bekännelseskrifter. 5. uppl. Stockholm: Verbums Förlag AB, 1997. 
37 SCB. Sveriges kommuner åren 1952-1986. http://www.scb.se/statistik/OV/AA9999/2003M00/X22OP8605.pdf 

(Hämtad 2012-06-22). 
38 Telefonkontakt med kontaktperson på Statistik och utredningar på kommunen, inom stiftet där arbetets tätorter 

ligger belägna.  
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ihop med flera mindre församlingar från andra tätorter runt omkring, varav en av orterna har 

bildat ett pastorat med andra församlingar runtomkring. Församlingen belägen i tätorten med 

det högsta invånarantalet i undersökningen har inom sitt område ett flertal församlingar på 

samma tätort, de församlingar som finns idag inom tätorten är ett resultat av 

sammanslagningar av det som tidigare varit än fler församlingar.  

    Siffrorna på antalet invånare är alltså inte korrekt i förhållande till antalet invånare som 

församlingarnas territorium sträcker sig över, men kan ändå tala lite för hur det ser ut. Där 

tätorterna har fått tillökning genom att runtomkringliggande församlingar gått upp i den större 

församlingen eller på den ort där församlingarna bildat pastorat så är det faktiska antalet 

invånare i själva verket högre då församlingens gränser har utökats så väl med antalet 

församlingar som med det geografiska området. Definitionerna ”stadsförsamling” och 

”landsbygdsförsamling” ger i uppsatsen alltså uttryck för den allmänna uppfattningen som 

råder av vad som är stad respektive landsbygd. Uppfattningen görs naturligtvis utifrån ett 

individuellt bedömande vilket gör definitionerna något obestämda i praktiken, men det som 

skulle kunna tillskrivas rent generellt och till egen bedömning för arbetet är skillnader i 

avstånd och utbud. Stadsmiljön har ett betydligt större utbud av exempelvis livsmedelsbutiker, 

kulturella aktiviteter, skolutbildning för alla åldrar och samhällsorganen är i större 

utsträckning centrerade till städerna. Landsbygdsmiljön har inte mycket av stadsmiljöns 

utbud, många gånger finns möjligen bara en enda livsmedelsbutik vid sidan av eventuell 

annan affärsverksamhet. Vårdhem för äldre och en liten vårdcentral kan möjligen förekomma 

i anslutning till landsbygdsortens mittpunkt. Avståndet i stadsmiljön kännetecknas av 

närheten till det mesta, medans landsbygden kännetecknas av långa avstånd. Stadsmiljön har 

mer och tätare bebyggelse och landsbygden kännetecknas oftast av åtskilligt mer 

jordbruksmark och mer skog eller slättområden som inte är bebodda. Behovet av färdmedel så 

som bil eller kollektivtrafik är oftast stort. Invånarantalet är betydligt större i städerna än på 

landsbygden.  
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2. Bakgrund 

Att ta reda på hur diakonin styrs upp inom Svenska kyrkan är av intresse då det i egentlig 

mening inte tycks finnas några direkta riktlinjer att följa så som det finns inom många andra 

yrkesområden. Cirka 68 procent av alla svenskar tillhör idag Svenska kyrkan,39 vilket gör den 

till en stor organisation och därför blir det än mer intressant att se hur det diakonala arbetet 

fungerar ute i några församlingar. För att förstå vad det diakonala arbetet bottnar i och lutar 

sig mot kommer texter ur Bibeln att belysas, samt en kort redogörelse av historien om 

uppstarten av den ”moderna” diakonin i Europa på 1800-talets mitt att göras. Synen på 

diakonens ämbete i den Evangelisk-lutherska kyrkan i Nordens fem länder ges även en plats 

här i bakgrunden, därför att dessa likt Svenska kyrkan har samma utgångspunkt i den 

lutherska läran och därmed också har mycket gemensamt utifrån ett teologiskt synsätt. En 

mycket kort sammanfattning av var och en görs p.g.a. deras gemensamma plattform. 

Presentationen är tänkt att ge ett vidare perspektiv på diakonin och klargöra övergripande för 

hur respektive kyrka valt att tolka diakoniuppdraget. För att på bästa möjliga sätt ge en inblick 

i var kyrkas synsätt på diakonin, har det ceremoniella ställningstagandet valts ut för att 

förhoppningsvis kortfattat, enkelt och på ett övergripande sätt kunna belysa det diakonala 

fältet. Diakonrollen och diakonin torde speglas genom de ställningstaganden och diskussioner 

som varit och eventuellt pågår kring den kyrkliga vigningsritualen för diakonerna eller 

avsaknad av en sådan ritual. Redogörelse av våra grannländer är också för att kunna sätta in 

Svenska kyrkan i ett större sammanhang. 

    För att bättre förstå hur Svenska kyrkan som organisation är uppbyggd i sin helhet, såväl på 

den nationella nivån, som på stiftsnivå och lokal nivå görs en övergripande redogörelse över 

var och en för sig. En organisation har alltid någon form av regelverk att förhålla sig till och 

bygga upp sitt arbete efter, och därför görs en övergripande redogörelse av varje nivå med 

fokus på det diakonala arbetet och diakonerna för att ta reda på vad som finns att förhålla sig 

till på diakonins område.  

 

2.1. Nya testamentet och diakoni 

Christina Sandahl, beteendevetare, diakon, f.d. utbildningschef och verksamhetsutvecklare på 

Bräcke diakoni i Göteborg,40 samt doktorand i pedagogik,41 skriver att ordet ”diakonia” 

                                                 
39 Medlemskap i Svenska kyrkan. Svenska kyrkan. http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=638919 

(Hämtad 2013-07-07). 
40 Färgelanda kommun. Medspelaren. www.fargelanda.se/media/43883/sektorschefer.pdf (Hämtad 2013-06-13). 
41 Håkan Stenow diakon. Arcus förlag. www.arcusforlag.se/books/9188552497_for.pdf (Hämtad 2013-06-13). 
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kommer från grekiskans ord i Nya testamentet för ”tjänande”.42 Hon skriver att diakoni 

handlar om hur man ska vara i rollen som ledare, hur man ska bemöta utsatta människor, men 

även hur man skall stå i förhållande gentemot makt och maktmissbruk. Hon hänvisar detta till 

det tjänande som kommer fram i evangelierna i Bibeln där det berättas om Jesu och hans liv, 

hans förhållningssätt till människor och olika situationer och hur han tjänade.43 

    Ghita Olsen skriver att den Evangelisk-lutherska kyrkan i de fem nordiska länderna har valt 

ut lite olika bibeltexter till sin respektive ceremoni för diakonvigning. Hon påpekar dock att 

det gemensamma för dem alla är att diakonämbetet handlar om ”tjänandet”. Grunden för 

diakonämbetet bottnar i:  

 

[L]ove and the reconciliation of God through Christ, and it is stressed that 

true greatness consists in serving.44 

 

Anledningen till att de lutherska kyrkorna i Norden har valt lite olika bibeltexter vid sina 

diakonceremonier kan bero på att Bibeln har mycket gott om texter kopplade till tjänandet. 

Hon tror även att det kan bero på att kyrkorna har skiftande synsätt, detta p.g.a. att de kan ha 

olika bibeltolkningar och syn på begreppet diakoni. Några av kyrkorna har tagit med 

Apostlagärningarna 6 vid sina diakonceremonier, andra inte. Detta menar hon kan säga något 

om vilket synsätt och vilken tolkning av denna text som var under tiden för riternas tillkomst. 

Synen på Apostlagärningarna 6 har nämligen varierat över tiden.45 I Svenska kyrkans 

biskopsbrev från 1990, Biskop, präst och diakon i Svenska kyrkan,46 kommenteras 

Apostlagärningarna 6. Bibeltexten handlar om sju män som har utsetts att ordna med maten 

till några grekisktalande änkor. Men vad beträffar texten så kan inte forskarna idag se något 

som kan bekräfta kopplingen till diakonatet. Detsamma gäller det övriga som går att finna 

kring diakonatet i Nya testamentet.47 Det ser inte ut att finnas något som sammantaget kan 

tolkas till att det fanns särskilda uppgifter kopplade till just ett diakonat, men ett karitativt48 

ansvar går däremot att finna. Hur detta kunde ta sig uttryck, kunde vara allt från att ta hand 

                                                 
42 Sandahl, Christina. Hur sköter man med kloka händer?: om kvalitetsutveckling av diakonalt arbete. Göteborg: 

Bräcke diakonal utveckling, 2001. s. 9. 
43 Sandahl 2001. s. 9 f.  
44 Olsen, Ghita. Rites for admission to diaconal ministry in the Nordic Evangelical-lutheran churches. I Rites of 

ordination and commitment in the churches of the Nordic countries – theology and terminology, Raun Iversen, 

Hans (red.), 177-197. Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 2006. s. 187. 
45 Olsen 2006. s. 187. 
46 Svenska kyrkan. Biskopsmötet., (medarbetare) 1990. s. 24 f. 
47 Bibeln. Svenska. Bibel 2000.1999. Örebro: Bokförlaget Libris, 1999. 
48 Se 1.6. Definitioner. s. 15. 
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om de nödlidande till att undervisa människor, förvalta ekonomin och ta hand om 

administrativa och liturgiska uppgifter.49 

    Blennberger och Hansson skriver tillsammans om diakonin och tittar närmare på 

bibeltexterna i Lukasevangeliet 10 och Matteusevangeliet 25. Första texten berättar om den 

barmhärtige samariern utifrån Jesu egna ord, enligt evangeliets synvinkel,50 vilket handlar om 

en man som blir nedslagen av rövare och övergiven liggande längs med vägen halvdöd. Första 

förbipasserande blir en präst som viker undan för den skadade mannen, nästa person som är 

levit går även han förbi mannen,51 båda två var landsmän och religiösa ledare.52 Den tredje 

mannen som kommer förbi är den som först hjälper den skadade mannen och han är en 

samarier.53 Berättelsen säger oss att det var han av de tre som visade barmhärtighet gentemot 

den sargade mannen.54 Den som visade hjälpsamhet gentemot honom var en människa som 

var hatad av judarna i landet.55 Judar och samarier hade sedan långt tid tillbaka nämligen 

ogillat varandra. Samarierna ansågs inte som något annat än ”avskum” av judarna och därför 

blir det en liten tvist i berättelsen då Jesus enligt texten här ska ha pekat på samariern som det 

goda föredömet till vem som kan betraktas vara en människas nästa.56 Författarna frågar sig 

ifall samarierns hjälp i berättelsen kan räknas som en diakonal handling. Men ser man till att 

den som ställde upp hade som motiv att hjälpa en utsatt människa p.g.a. medlidande och en 

tanke till att få mannen återställd till det bättre, så menar Blennberger och Hansson att detta 

blir att betrakta som diakonal handling trots att samariern inte skapade en relation till den 

nedslagna mannen. Vad gäller för den andra texten, Matteusevangeliet 25, om den yttersta 

domen så finns det inte några andra motiv än det att vara till för människor i svåra situationer 

och genom det sättet vara till för Jesus själv.57 Exempel från texten här är: 

 

Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att 

dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig58  

 

                                                 
49 Svenska kyrkan. Biskopsmötet., (medarbetare) 1990. s. 24 f. 
50 Blennberger, Erik och Hansson, Mats J. Vad menas med diakoni? I Diakoni: tolkning, historik, praktik, 

Blennberger Erik och Hansson Mats J. (red.), 13-27. Stockholm: Verbum Förlag AB, 2008. s. 22. 
51 Bibeln 1999.  
52  Fahlgren, Sune., (red). Libris stora handbok till Bibeln. Örebro: Libris, 2001. s. 610. 
53 Bibeln 1999. 
54 Bibeln 1999. 
55 Gilbrant, Thoralf., (medarbetare). Illustrerat bibellexikon. Bd 6, R-S. Ski: Illustrerat bibellexikon, Cop. 1990. 

s. 99.  
56 Fahlgren, (red). 2001. s. 610. 
57 Blennberger och Hansson 2008. s. 22 f. 
58 Bibeln 1999. Matteusevangeliet kapitel 25. 
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Gemensamt för de båda texterna, är att det inte finns en organisatorisk ordning för den här 

typen av hjälp till människor, skriver de.59 

    Hansson gör en egen teologisk reflektion över ”diakoni” då han tar upp att det i Nya 

testamentet finns snarlika ord som syftar på ”tjänandet”. Det är de två substantiven ”diakonia” 

och ”diakonos”, samt verbet ”diakonein” som har blivit till vårt använda ord ”diakoni”. Dessa 

tre ord används 98 gånger i Nya testamentet, skriver han. Ordet används om ”tjänandet mellan 

kristna” och till orden ”uppdrag”, ”utspisning” och ”att skriva brev”. Texterna hittas i 

följande ordning: 1 Kor 16:15, 1 Petr 4:11, Apg 1:17, Apg 6:1 och i 2 Kor 3:3. Även ord som: 

”insamling, pengar, hjälp, kärleksgåva, gåva, tjänst, offer och ta hand om [gåva].” har 

översatts till ”diakonia”. Ordet ”diakonia” används även i 2 Kor 3:7,9 och i Gal 2:17 i ett 

sammanhang där det talas om ”döden och fördömelse”, samt ”synd”. Men oftast är ordet 

diakoni bara använt i vanliga dagliga sammanhang som i bl.a. Luk 10:40, då Marta klagar hos 

Jesus över att Maria inte hjälper till i hemmet med det som behöver tas hand om. Den slutsats 

Hansson drar är att det inte riktigt finns en enhetlig bild av ordet diakoni och att det inte heller 

går att teologiskt samla begreppet till ett enda tjänande.60 

 

2.2. Den moderna diakonins tillblivelse 

Diakonin har funnits som en stående punkt i kyrkor runt om i världen under de senaste 

decennierna, men den moderna diakonin kan sägas ha sin början på 1800-talet. Diakonatet på 

den här tiden gick efter Luthers och Calvins tolkning av Nya testamentet och sattes in i 

samtiden. Diakonatet blommade upp p.g.a. industrialiseringens frammarsch och samhällets 

urbanisering. Flertalet människor hamnade i fattigdom därav. Theodor Fliedner (1800-1868) 

grundade därför Diakoniinstitutionen ”Kaiserwerther Diakonia” i Tyskland.61 Han ansåg att 

den tjänande verksamheten utifrån bibliska kristna gärningar borde anammas även av de 

evangeliska kyrkosamfunden. Verksamheten tog sig an de mest utsatta grupperna: 

 

[O]ld people and children, newly released prisoners or those addicted to 

alcohol or drugs, those who lived in poverty or were without proper work.62 

 

                                                 
59 Blennberger och Hansson 2008. s. 23. 
60 Hansson 2008. s. 36. 
61 Latvus, Kari. The Paradigm Challenged A New Analysis of the Origin of Diakonia. Studia Theologica 62 

(2008) 142-157. doi: 10.1080/00393380802559816. (Hämtad 2013-07-07). s. 142 f. 
62 Latvus 2008. s. 142 f. 
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Fliedner hämtade sin inspiration från diakonissornas och diakonernas arbete i 

Mennonitkyrkan i England och Nederländerna. Hans verksamhet kom att sprida sig till övriga 

världen.63 

    Maria Cederschiöld (f.1815) fick förtroendet att bli föreståndarinna för upprättandet av 

Sveriges första diakonanstalt, men först fick hon utbildning i Kaiserwerther, Tyskland till 

sjuksköterska och diakonissa.64 Anstalten grundades i Stockholm 1851, senare kallad Ersta 

diakonisällskap.65 När de första diakonissorna kom ut efter sin fyraåriga utbildning så fanns 

det problem med hur man skulle se på ordinationen. Frågan man ställde sig var om det 

överhuvudtaget fanns någon ordination av dem eller inte och vad var de iså fall satta att göra? 

Från Svenska kyrkans sida fanns inte några regler eller tjänster i kyrkan för diakonissorna. En 

diakonissas kyrkliga identitet såväl den ekonomiska som den sociala säkerheten var helt 

beroende av diakonissanstalten.66 

    Den sociala nöden var utbredd då det första diakonisällskapet tog sin början i Sverige; 

trångboddhet, bostadsbrist, arbetslöshet, sjukdomar, brännvinsmissbruk och stor fattigdom 

rådde i landet. Diakonissornas arbetsområden ansågs både handla om kroppslig och andlig 

nöd, detta med inspiration från Jesu kärlek för hela människan. Med denna utgångspunkt var 

det därför viktigt att de blivande diakonissorna fick en ordentlig kristendomsutbildning. 

Behoven i samhället var många, men man valde att satsa på en sjuksköterskeutbildning för 

diakonissorna så att dessa kunde täcka den vårdpersonalbrist som var och också för att 

vidareutveckla vården som behövdes vid denna specifika tidpunkt. Stadgan som antogs 1851 

hade dock inte enbart sjukvård som ändamålsparagraf, utan innefattade också mycket 

utrymme för annat. Det står:  

 

Sällskapets ändamål är att i Stockholm stifta en diakonissanstalt för kristliga 

kvinnors utbildning till sjuka, nödlidande eller eljest hjälpbehövade likars 

vård och undervisning.67 

 

Alla de moderna svenska diakonala institutionerna startade upp mellan åren 1850 och 1920.68  

 

2.3. Diakonämbetet i den Evangelisk-lutherska kyrkan i Norden  

                                                 
63 Latvus 2008. s. 142 f. 
64 Iverson, Yngve. Tro verksam i kärlek: en bok om Ersta. Stockholm: Verbum Förlag AB, 1988. s. 28 ff. 
65 Inghammar, Helena. The development of diaconal ordinations in Sweden in the light of social history. I Rites 

of ordination and commitment in the churches of the Nordic countries - theology and terminology, Raun Iversen, 

Hans (red.), 213-230. Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 2006. s. 216. 
66 Inghammar 2006. s. 214 f. 
67 Iverson 1988. s. 16 ff.  
68 Inghammar 2006. s. 214.  
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I den Evangelisk-lutherska kyrkan i Norden, vilket innefattar fem olika stora kyrkor, har 

diakonissorna och deras ämbete erkänts sedan 150 år tillbaka och diakonernas sedan 100 år 

genom ceremonier. En del av ceremonins innehåll är likartad den som finns idag, men det 

finns även sådant som skiljer sig avsevärt åt om man jämför med den ceremoni som 

innehållsmässigt har funnits för prästvigning.69 

    I många år ansågs ceremonin för diakonissorna och diakonerna vara av privat natur och 

därför hölls vigningsceremonierna i diakonissornas hus eller på deras skolor. Ceremonin har 

på senare tid kommit att ändras och utvecklats p.g.a. kyrkliga anledningar, samhälleliga 

orsaker historiskt sett och ekumeniska motiv. I och med denna utveckling har vigningen för 

diakon allt mer kommit att likna och jämställas med den föreskrivna prästerliga verksamheten 

i kyrkan. Ser man historiskt på de nordiska kyrkorna så har det däremot länge funnits 

olikheter gällande hur man har sett på det hela.70 

    Under 1900-talet har debatten kring diakonatet i den Evangelisk-lutherska kyrkan i Norden 

ökat kraftigt angående hur man ska se på dess plats i kyrkan och dess teologiska identitet. När 

det gäller det ceremoniella upptagandet till diakonämbetet ser den ganska skiftande ut om 

man jämför alla de fem kyrkorna. En del av kyrkorna har diskuterat mycket för att kunna 

klarlägga huruvida det ska existera något diakonämbete eller inte, medan en del betraktat 

diakonerna som tillhörande den prästerliga verksamheten sedan länge. Inte heller betraktar 

samtliga av kyrkorna diakonceremonin som en ceremoni för kyrklig ordination.71 En riktig 

ceremoni för diakonerna blev inte klar i de nordiska länderna förrän senare delen av 1900-

talet. Problemet blev sedan hur de skulle se på den nya yrkesgruppen ur ett teologiskt 

perspektiv gällande innebörden i den ceremoniella akten. Diskussionen kring huruvida 

diakonens roll skulle ses som en del av ett förordnande där de likt prästerna fick genomgå en 

ceremoniell vigning eller mer handlade om en ceremoni för tjänst, har helt enkelt varit en lång 

process i och med svårigheter att enas i frågan.72 

 

2.3.1. Norska kyrkan 

I Norge skrevs diakonvigning som ceremoni in i deras ”Gudstjenestebok” 1987, 

motsvarigheten till den svenska ”kyrkohandboken”. I deras Gudstjenestebok 1996, slog de 

sedan ihop tre befattningsinnehavare till en enda homogen grupp till vigd tjänst i kyrkan: 

präst, diakon och katekumenatslärare. År 1999 tillsattes en kommitté efter det att kantorerna 

                                                 
69 Raun Iversen 2006. s. 175. 
70 Raun Iversen 2006. s. 175. 
71 Olsen 2006. s. 177 f. 
72 Olsen 2006. s. 177 ff. 
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det året fick en egen ceremoni, debatten hade återigen tagit fart kring diakonernas ceremoni 

och synen på denna. Tanken var att kommittén skulle bringa klarhet i huruvida diakonerna 

skulle ses som innehavare av ett ämbete eller ha en lekmans roll. Rapporten lades fram i mars 

2001 och visade på att majoriteten i kommittén ansåg att diakonerna skulle betraktas som 

lekmän.73 Några år senare, på Kyrkomötet 2011 klargjordes att diakonerna ska betraktas som 

nödvändiga och tillskrivas en specifik tjänst i Norska kyrkan vilken förutsätter en vigning.  

 

2.3.2. Isländska kyrkan 

Den Evangelisk-lutherska kyrkan på Island skrev i 1981-års kyrkohandbok in en 

diakonvigningsceremoni för första gången. Kyrkan valde också att dela in ceremonin i två 

delar, en för stifts- och en för församlingsdiakonerna. Idag är diakonvigningen förlagd i den 

domkyrka i det stift vederbörande ska tjänstgöra i, tidigare kunde den istället ha ägt rum i den 

kommande församlingskyrkan. Vigningen ligger under biskopens auktoritet och ansvar, vilket 

speglas i just användandet av domkyrkan. Den ceremoniella riten i Isländska kyrkan för 

blivande diakoner är snarlik vigningen som är för deras präster.74 

 

2.3.3. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland   

Den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har valt ceremoniell vigning till ämbetena biskop, 

präst, lektor och diakon. Men de två sistnämnda anses inte vara en del av det ordinerade 

ämbetet, det har dock funnits en lag sedan 1944 som säger att det ska finnas en anställd 

diakon eller diakonissa i varje församling.75 

    Efter diakon- och diakonisseutbildningen har studenterna i Finland erbjudits en välsignelse 

vid läroanstalterna, utförd av biskopen för det stift under vilket institutionen är belägen. En 

kyrklig ceremoni däremot kom inte att skrivas in i kyrkohandboken förrän 1964. Därefter 

kom det att gå ända fram till 1984 att få denna redan inskrivna ceremoniella ritual berättigad. 

Idag kallas ceremonin för ”vigning av diakon och diakonissa”, men trots detta ser de flesta 

människorna det hela mer som en välsignelse än som en vigning. Vigningarna äger idag rum i 

domkyrkan i det svensktalande stiftet Borgå, medan det i de övriga finsktalande stiften har 

vigningen i kandidatens församlingskyrka tillhörande lärosätet.76 En liturgisk arbetsgrupp 

tillsattes för att ta fram en ny kyrkohandbok till år 2004. Då pekade mycket på att ett kall till 

kyrkans ämbeten skulle bli ett krav, men även ett krav för alla övriga yrken inom Evangelisk-

                                                 
73 Olsen 2006. s. 178 f. 
74 Olsen 2006. s.181. 
75 Olsen 2006. s. 181 ff. 
76 Olsen 2006. s. 181 ff. 
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lutherska kyrkan i Finland. En gemensam ordineringsrit diskuterades också.77 Diskussionen 

kring själva vigningen av diakonerna har ännu idag inte kommit fram till något beslut, så ”I 

praktiken är det alltså rätt oklart vad vigningen innebär”, skriver stiftssekreteraren för diakoni 

i Borgå stift.78  

 

2.3.4. Danska folkkyrkan 

Danska folkkyrkan har valt att inte se sin diakonceremoni som en auktoriserad handling och 

har den heller inte inskriven i sin kyrkohandbok. Ceremonin för deras diakoner och 

diakonissor togs fram på begäran av biskoparna, av en arbetsgrupp diakoner 1999. Två år 

senare, 2001, rekommenderade biskoparna att man skulle använda sig av denna framtagna 

ritual. Utformningen av ceremonin tog inspiration från de äldre danska diakonilärosätena och 

även från de andra nordiska ländernas diakonceremonier. De diakoner som är färdigutbildade 

erbjuds en ceremoni i en närbelägen kyrka vid sitt respektive lärosäte, oftast då med 

institutionens rektor eller institutionspräst som officiant.79 Yrkesgruppen ses inte som ett 

ämbete.80 

 

2.3.5. Svenska kyrkan 

Diakonatet i Svenska kyrkan diskuterades teologiskt beträffande dess ställning och vikten av 

ordineringen av diakoner, under förarbetet till Kyrkomötet 1987. Inrådan kom från en 

liturgisk arbetsgrupp och även under påverkan av ett dokument kallat BEM81 som Kyrkornas 

världsråd gav ut 1982 efter en överenskommelse på ett möte i Lima.82 Resultatet blev 

inledande text till kapitel 5 i 1988 års kyrkohandbok. Debatten i Sverige kom slutligen till 

ända 1999 då man bestämde att Svenska kyrkans ämbete skulle bestå av tre ämbeten: biskop, 

präst och diakon. Diakonernas ceremoni kom att kallas för ”diakonvigningsmässa”. 

Vigningen äger rum i domkyrkan i det stift diakonen har fått tjänst i. Vanligtvis vigs även 

blivande präster i samma mässa.83 

 

2.3.6. Likartad terminologi  

                                                 
77 Olsen 2006. s. 195. 
78 Sandell, Tua. E-post. Personlig korrespondens, 2012-05-10. 
79 Olsen 2006. s. 182.  
80 Diakonistiftelsen i Danmark. Telefonkontakt. Personlig korrespondens, 2013-08-12.  
81 BEM är förkortning av: Baptism, Eucharist, Ministry (Dop, nattvard och ämbete). Svenska kyrkans 

biskopsmöte., (utgivare). Leva i dopet: brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar. 

Uppsala: Svenska kyrkan, 2011. s. 43f.  
82 Olsen 2006. s. 179. 
83 Olsen 2006. s. 180. 
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Fyra av de fem lutherska kyrkorna i Norden tycks således ha en likartad terminologisk 

användning kring diakonämbetet (the Ministry of Deacon). Likheten mellan ceremonin för 

blivande diakoner och andra ämbeten i kyrkan anser Olsen kan ses som:  

 

[T]o be parallel to or equal with the other officeholders in the four 

churches84 

 

Däremot skriver hon att de två kyrkor som har ett mer tydligt ämbete är Isländska kyrkan och 

Svenska kyrkan vad beträffar diakonerna. Gemensamt har dessa båda kyrkor även ett tredelat 

ämbete som innefattar biskop, präst och diakon.85 

 

2.4. Svenska kyrkans uppbyggnad 

Svenska kyrkan är ett registrerat trossamfund, i vilket det bedrivs verksamhet på nationell 

nivå.86 Högsta beslutande organ i trossamfundet är Kyrkomötet som sammanträder varje år 

för att besluta i övergripande frågor. Här tas beslut kring frågor gällande:  

 

[U]tbildning, samråd, ekumeniska relationer, information, verksamhet bland 

svenskar i utlandet, internationell mission och diakoni samt inomkyrkliga 

normgivning och överprövning av beslut. Till uppgiften hör också att vara 

kyrkans röst utåt, i Sverige som internationellt.87  

 

För den övergripande verksamheten ansvarar Kyrkostyrelsen och genom Kyrkokansliet i 

Uppsala ser man till att denna verksamhet efterföljs på nationell nivå.88 

    Efter den nationella nivån kommer i nedstigande led: stift, kontrakt och församling.89 

Sverige är uppdelat i tretton stift och varje stift har sin egen biskop som tillsammans med 

domkapitlet styr upp verksamheten. Inom ramen för varje stift finns därefter en indelning i 

kontrakt.90 Ett kontrakt består av några församlingar inom ett stift91 och det finns 148 stycken 

                                                 
84 Olsen 2006. s. 183. 
85 Olsen 2006. s. 196. 
86 Om Svenska kyrkan. Svenska kyrkan. http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=659322 (Hämtad 2012-

04-11).  
87 Om Svenska kyrkan. Svenska kyrkan. http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=659322 (Hämtad 2012-

04-11). 
88 Om Svenska kyrkan. Svenska kyrkan. http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=659322 (Hämtad 2012-

04-11). 
89 Om Svenska kyrkan. Svenska kyrkan. http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=659322 (Hämtad 2012-

04-11). 
90 Hans Högman. Svenska kyrkans stift. http://www.algonet.se/~hogman/svenska_kyrkans_stift.htm (Hämtad 

2012-04-11). 
91 Vad är ett kontrakt? Svenska kyrkan. http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=657631 (Hämtad 2012-04-

17). 
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kontrakt för tillfället.92 Av stiftets biskop och de präster som finns inom kontraktet utses en 

kontraktsprost. Hans eller hennes uppgift är att vara insatt i kontraktet för att på så sätt vara 

till hjälp i biskopens arbete.93 Församlingarna är sedan kyrkan på den lokala nivån.94 Varje 

församling verkar självständigt på det lokala planet och för att upprätthålla styrningen finns 

ett kyrkoråd. De som sitter med i kyrkorådet är förtroendevalda, medlemmar ur församlingen, 

tillsammans med kyrkoherden som har ett samordnande ansvar. Deras gemensamma uppgift 

är att sprida det kristna budskapet och ta ansvar för de demokratiska beslut som fattas. Vart 

fjärde år är det kyrkoval i vilket man väljer förtroendevalda till kyrkans styrorgan.95 Enligt 

kyrkoordningen ska stiftet ”främja och ha tillsyn över församlingarnas uppgifter”,96 vilka är 

”att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.”97 

 

2.4.1. Riktlinjer för det diakonala arbetet på nationell nivå 

I kyrkoordningen finns nationella riktlinjer och bestämmelser som Kyrkomötet fattar beslut i: 

1.   Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära, 

2.   Svenska kyrkans böcker, gudstjänster, sakrament och övriga handlingar, 

3.   tillhörigheten till Svenska kyrkan, 

4.   kyrkans vigningstjänst, 

5.   den kyrkliga organisationen, och 

6.   de regler efter vilka församlingarna och stiften samt organen på den 

nationella nivån ska fullgöra sina uppgifter.98 

 

Kyrkoordningen innefattar Svenska kyrkans ”bestämmelser, lagar och förordningar”99 och 

fungerar som ett ”arbetsredskap för förtroendevalda, anställda och andra”.100 Det främsta 

syftet är att hålla ihop samfundet så att det kan genomföra sitt uppdrag, sin kallelse på ett bra 

                                                 
92 Tibbling, Patrik.  Att vara ledamot i kyrkoråd och kyrkonämnd. Stockholm: Verbum Förlag AB, 2005. s. 102. 
93 Vad är ett kontrakt? Svenska kyrkan. http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=657631 (Hämtad 2012-04-

17). 
94 Om Svenska kyrkan. Svenska kyrkan. http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=659322 (Hämtad 2012-

04-11). 
95 Vad är en församling. Svenska kyrkan. http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=657341 (Hämtad 2012-

04-26).  
96 Kyrkoordningen för Svenska kyrkan med avgränsande lagstiftning 2011. s. 41ff. 
97 Kyrkoordningen för Svenska kyrkan med avgränsande lagstiftning 2011. s. 41ff. 
98 Tibbling 2005. s. 102 f. 
99 Kyrkoordningen för Svenska kyrkan med avgränsande lagstiftning 2011. s. bokpärmens baksida. 
100 Kyrkoordningen för Svenska kyrkan med avgränsande lagstiftning 2011. s. bokpärmens baksida. 
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sätt. Uppgiften ligger i att hålla samman och förbättra för de egna medlemmarna, relationen 

mellan församlingar och stift och med hela den övriga världsvida kyrkan. 101 

    I kyrkoordningen finns det inte något lagstadgat som talar om att just den diakonala 

verksamheten måste styras upp av någon specifikt utbildad person, lagen säger bara att det 

skall bedrivas diakoni i varje församling.102 Alla de som är vigda till tjänst har dock en 

särskild ställning enligt kyrkoordningen.103 Lägsta krav på anställd personal är en kyrkoherde 

och en musiker i varje församling.104 

    För att kunna få bli diakonvigd däremot måste vissa lagstiftade krav uppfyllas.105 Under 

kapitel 32 ”Uppdrag som diakon” finns bestämmelserna runt uppdraget. Här framkommer att 

den blivande diakonen måste ha ”genomgått den utbildning och praktiska tjänstgöring som 

har fastställts av Kyrkostyrelsen.”106 Från nationell nivå styrs även utbildningsvägarna för alla 

de övriga kyrkligt anställda.107 Svenska kyrkans hemsida ger information om att 

diakonutbildningen är uppdelad i flera delar. Förutom krav på en fackutbildning, exempelvis 

socionom eller sjuksköterska, krävs att diakonkandidaten har gjort Svenska kyrkans 

grundkurs, handledd praktik och kursdagar som går under Svenska kyrkans regi.108 Allra sist 

görs den så kallade ”karitativa profilutbildningen”, som Svenska kyrkan själv ansvarar för. 

Utbildningen ligger under ett år och finns vid följande utbildningssäten: Bräcke diakoni 

lärcentrum och Ersta Sköndal högskola i Göteborg, Ersta Sköndal högskola i Sköndal och 

Vårsta diakonigård i Härnösand.109 

    En ny utbildningsväg har tagits fram till diakon som ska gälla från och med hösten 2013: 

Diakonens kunskapsfält blir socialt arbete, men inriktningen i studierna kan 

variera. I en kandidatexamen eller fackutbildning ska diakonen studera ett 

huvudämne på 90 högskolepoäng inom området socialt arbete, psykologi, 

omvårdnad/vård eller hälsovetenskap.110  

 

Helena Inghammar skriver att Svenska kyrkan har fastställt tre ämbeten, men trots det finns 

ändå inte någon bestämmelse om att församlingarna måste anställa diakoner. Biskopen har 

                                                 
101 Kyrkoordningen för Svenska kyrkan med avgränsande lagstiftning 2011. s. 11. 
102 Kyrkoordningen för Svenska kyrkan med avgränsande lagstiftning 2011. s. 15 ff.  
103 Tibbling 2005. s. 58. 
104 Tibbling 2005. s. 56. 
105 Kyrkoordningen för Svenska kyrkan med avgränsande lagstiftning 2011. s. 15 ff. 
106 Kyrkoordningen för Svenska kyrkan med avgränsande lagstiftning 2011. s. 105 f. 
107 Så styrs Svenska kyrkan. Svenska kyrkan. http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=659321 (Hämtad 

2012-04-24). 
108 Utbildning diakon. Svenska kyrkan. http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=642908 (Hämtad 2012-04-

25). 
109 Utbildning diakon. Svenska kyrkan. http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=642908 (Hämtad 2012-04-

25). 
110 Svenska kyrkans informationsservice. E-post. Personlig korrespondens, 2012-04-17.  
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dock till uppgift att viga de som ska ut i tjänst som diakoner. Hon framhåller vidare att det 

finns en paradox kring att bara de som får en anställning till en tjänst i stiftet kan få bli 

diakonvigda.111 

    Samtliga ämbeten måste avlägga vigning, specifikt utformade för var och en. Men de är 

trots skillnaderna rätt så likartade i sin grund.112 Vigningslöftena för Svenska kyrkans tre 

ämbeten, däribland diakon,113 står i Den Svenska Kyrkohandboken del 2.114 Dessa löften 

måste avläggas vid vigning för samtliga av svenska kyrkans blivande diakoner vid en s.k. 

diakonvigningsmässa. Vigningslöftena är lagstiftade från nationell nivå och gäller och 

fungerar likadant i samtliga av de tretton stiften. 

    Det gavs ut ett ”biskopsbrev”115 1990 från biskopsmötet som behandlade kyrkans tre 

ämbeten. Innehållet gör bl.a. en utbrodering av diakonlöftena, lite mer ingående av vad 

diakonens ämbete innebär och hur man tänker kring de olika ämbetena från kyrkans håll. Från 

kyrkan ställs krav och förväntningar på den som vill bli biskop, präst eller diakon. En trohet 

gentemot kyrkan och dess yttersta uppdragsgivare, Kristus, är ett av kraven. Vidare behöver 

den som ska arbeta inom kyrkan ha ”andlig insikt”, vilket inte riktigt är samma sak som den 

”teologiska kunskapen”. Den teologiska baskunskapen och personligheten ska tillsammans 

eftersträva och möjliggöra den andliga insikten hos personen. I relationen med Gud och 

utökad teologisk kunskap ska varje människa gå mer mot andlig insikt hela tiden, med den 

Helige Andens vägledning. Den teologiska kunskapen och den andliga insikten ska samverka, 

för annars kan inte diakonen hålla fast vid sina diakonlöften om trohet gentemot kyrkans tro 

och löftena om att stå upp för de förtryckta och de i behov av hjälp. Insikt erhålls såväl genom 

teologisk kunskap som från erfarenheter i praktiken på de premisser som troslivet ger i 

samverkan med vartannat och tillsammans med den enskildes tolkning av livet. De som 

arbetar i kyrkan har sedan en gemensam uppgift till att såväl utbyta varandras studiekunskap 

som att dela med sig av sina egna erfarenheter på det andliga planet.116 Lojalitet mot kyrkan 

och solidaritet mot övriga människor som man kommer i kontakt med är även det ett krav och 

något att förvänta sig av den som vill vigas till något av ämbetena. De har också gemensamt 

att deras privatliv bara är begränsad till en viss del. Att inneha ett kyrkligt ämbete innebär en 

                                                 
111 Inghammar 2006, s. 213. 
112 Svenska kyrkan. Biskopsmötet., (medarbetare) 1990. s. 47. 
113 Se bilaga 3, Diakonlöften. 
114 Svenska kyrkan. Den Svenska Kyrkohandboken del 2 1988.  
115 Svenska kyrkan. Biskopsmötet., (medarbetare) 1990.  
116 Svenska kyrkan. Biskopsmötet., (medarbetare) 1990. s. 48f. 
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förväntan på personens livshållning, en strävan ska finnas efter att ”tro, lära, och liv” ska bli 

ett.117 

    På Svenska kyrkans hemsida betonas också vikten av att tjänst i kyrkan innebär ”att arbeta 

för något man tror på”.118 Det innebär också att man som oftast arbetar med olika människor. 

Att ha Jesus i centrum för sitt arbete och ett engagemang för olika människor är ett av kraven 

då det handlar om att befinna sig i den sociala kontext som kyrkan innebär.119 Hela den 

kristna livssynen ligger inbakad i själva diakonin och hjälpen från kyrkan präglas av detta och 

av Jesu ord ”att älska sin nästa som sig själv”. Vilket kommer till uttryck i hjälp vid både 

fysisk, psykisk och andlig nöd.120 I kyrkoordningen står det följande: 

Diakonen är genom sin gärning ett barmhärtighetens tecken i både 

församlingen och samhället. Diakonen har ett ansvar att göra kärlekens 

gärningar, särskilt mot utsatta människor. Uppgifterna varierar beroende på 

de lokala sociala behoven och församlingarnas strukturer och diakonala 

prioriteringar. Uppdraget har en karitativ inriktning som också kan komma 

till uttryck exempelvis i undervisning. Varhelst det finns mänsklig nöd är det 

diakonens kallelse att ingripa och inspirera andra att ta ansvar.121 

 

2.4.2. Riktlinjer för det diakonala arbetet på stiftsnivå 

Stiften ses som de organisatoriska delarna inom trossamfundet och var och ett utgör en egen 

juridisk person vilken styrs upp av stiftsfullmäktige. De som sitter med i stiftsfullmäktige är 

kyrkotillhöriga ledamöter, som på kyrkans valdag blivit framröstade. Uppgiften som ligger på 

stiftsfullmäktige är att behandla: ”frågor om mål och riktlinjer för verksamheten”.122 

    Stiftsstyrelsen är stiftets styrelse och ordförande för den är biskopen, som också är ledamot 

i denna styrelse. Uppgiften ligger i: ”förvaltning, verkställighet och beredning”. Ett 

domkapitel finns också för varje stift och uppgiften för denna ligger främst i att ha uppsikt 

över de präster och diakoner som finns inom stiftet. De tre ledande delar som håller samman 

ett stift kan sägas vara biskopen, domkapitlet och stiftsstyrelsen.123 

    När en diakonkandidat fått sin diakonexamen godkänd av domkapitlet utför sedan biskopen 

vigningen av den blivande diakonen.124 

                                                 
117 Svenska kyrkan. Biskopsmötet., (medarbetare) 1990. s. 47 ff. 
118 Lediga tjänster. Svenska kyrkan. http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=655872 (Hämtad 2012-09-

25). 
119 Lediga tjänster. Svenska kyrkan. http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=655872 (Hämtad 2012-09-

25). 
120 Diakoni. Svenska kyrkan.  http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=659966 (Hämtad 2012-10-04). 
121 Kyrkoordningen för Svenska kyrkan med avgränsande lagstiftning 2011. s. 98 f. 
122 Tibbling 2005. s. 98 f. 
123 Tibbling 2005. s. 100. 
124 Kyrkoordningen för Svenska kyrkan med avgränsande lagstiftning 2011. s. 106. 
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    Varje enskilt stift har till uppgift att ha ”tillsyn” över församlingslivet och ”främja” deras 

arbete, samt ha förvaltande uppgifter. Med detta menas att stiftet ska stödja och ha uppsikt 

över de församlingar som finns inom stiftet. Genom att erbjuda ”utbildning” och 

”fortbildning” samt genom andra insatser kan stiftet hjälpa församlingarna i deras olika 

uppdrag, varav diakoni är en bit.125 Att vara andlig ledare för sitt stift är en av biskopens 

främsta uppgifter.126 

 

2.4.3. Riktlinjer för det diakonala arbetet på lokal nivå 

Församlingen ger de förtroendevalda uppdraget att se till så att kyrkans fyra grundläggande 

uppgifter blir gjorda: ”gudstjänst, undervisning, diakoni och mission”, enligt kyrkoordningen. 

Tillsammans ska de anställda och medarbetarna vara till för kyrka och församling, uppdraget 

ligger i: ”att evangeliet blir känt, kyrkan uppbyggd och människorna tjänade.”127 Det kyrkliga 

uppdraget, vare sig man är vigd till tjänst eller bara är frivilligarbetare, bottnar i dopet, som är 

en gemensam vigning för hela Guds folk. Så oavsett vilket uppdrag man har så handlar det om 

att stå i evangeliets tjänst.128 

    De flesta av de som arbetar för Svenska kyrkan har en församling eller en samfällighet som 

arbetsgivare. En samfällighet är en sammanslagning av flera pastorat. Men det finns även de 

som är anställda på den nationella nivån eller hos ett stift. Både präster och diakonerna, samt i 

regel även annan personal som är tillsvidareanställd i Svenska kyrkan måste tillhöra 

samfundet.129 

    En församlings kyrkoråd och dess ordförande är huvudman för en eller flera eventuellt 

anställda diakoner. Undersökningar visar på att diakonerna i och med denna anställning 

hamnar i den ”dubbla ansvarslinjen inom Svenska kyrkans organisation”, å ena sidan 

företräder diakonerna ”ämbetslinjen” och å den andra sidan ett ”anställningsperspektiv”. 

Diskussionen har handlat om huruvida diakonens roll skall ses utifrån ämbetslinjens 

”ledarskapsmodell” till att vara beslutslinjens ”anställningsmodell”. Den först nämnda har 

strävat efter att få diakonatet mer in i ramen för det kyrkliga ämbetet och den andra linjens 

mening är att diakonatet ska få fortsätta vara en angelägenhet för diakoninstituten. De båda 

företrädarna strävar efter att få en mer demokratisk prägel, fast på två olika sätt. Argumenten 

                                                 
125 Tibbling 2005. s. 98. 
126 Biskopen är en andlig ledare och lärare i sitt stift. Evangelisk lutherska kyrkan i Finland. 

https://evl.fi/EVLsv.nsf/Documents/017BD23A25E848F7C22570DA0063C43B?OpenDocument&lang=SV 

(Hämtad 2013-06-20). 
127 Kyrkoordningen för Svenska kyrkan med avgränsande lagstiftning 2011. s 99. 
128 Kyrkoordningen för Svenska kyrkan med avgränsande lagstiftning 2011. s 98. 
129 Tibbling 2005. s. 55 f. 
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och idéerna från de två sidorna skiljer sig åt p.g.a. skilda meningar om vad inflytande 

egentligen innebär i en församling.130 Man kan säga att kyrkorådet har samma organisatoriska 

funktion på församlingsnivå likt den stiftsstyrelsen har på stiftsnivå.131 Den ekonomi och de 

riktlinjer samt mål som kyrkorådet beslutar om hamnar sedan i kyrkofullmäktige, det ytterst 

ansvariga organet på lokal nivå.132 

    Enligt kyrkoordningen ska stiften se till så att varje enskild församling lämnar in en s.k. 

”församlingsinstruktion”. Detta är en skriftlig redovisning som skall innehålla regler för den 

enskilda församlingen, för just den verksamhet som bedrivs. Den skall innehålla ett pastoralt 

program för församlingens fyra grundläggande uppgifter. Församlingsinstruktionen ska 

utarbetas av församlingens kyrkoherde och kyrkoråd i samråd med domkapitlet.133  

    Kyrkoherden ingår i kyrkorådet som ledamot,134 men är också församlingens herde vars 

uppgift är att ”uppbygga och undervisa” sin församling.135 Godkännandet av 

församlingsinstruktionen görs av såväl kyrkans beslutande organ som av kyrkoherden, var 

och en för sig. Därefter går det vidare till domkapitlet för granskning och utfärdande. 

Församlingsinstruktionen blir sedan bindande för församlingen.136 

                                                 
130 Bäckström, Anders, et al. För att tjäna: en studie av diakoniuppfattningar hos kyrkliga befattningshavare. 

Uppsala: Diakonistift. Samariterhemmet, 1994. s. 199 f. 
131 Tibbling 2005. s. 100. 
132 Tibbling 2005. s. 17. 
133 Kyrkoordningen för Svenska kyrkan med avgränsande lagstiftning 2011. s. 201. 
134 Tibbling 2005. s. 47. 
135 Kyrkoordningen för Svenska kyrkan med avgränsande lagstiftning 2011. s 98. 
136 Kyrkoordningen för Svenska kyrkan med avgränsande lagstiftning 2011. s 201 f. 
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3. Undersökningsdel 

Intervjuerna står för den empiriska delen av arbetet och är tänkta att ge en bild av 

diakoniarbetet på både stiftsnivå och lokal nivå, d.v.s. ute i församlingarna. Intervjuer med 

människor verksamma inom området belyser diakonin, hur man tänker och arbetar. Genom 

dem bör alltså en del av diakonin träda fram och ge svar på hur diakonin fungerar och styrs 

upp i praktiken. 

 

3.1. Vad är diakoni och diakonalt arbete? 

3.1.1. Intervju med diakon på stiftskansliet137 

För stiftsdiakonen Anna är diakoni ett ”främjande”. Hon menar vidare att det är meningslöst 

att använda sig av en enda definition på vad diakoni står för, därför att det ser olika ut i olika 

församlingar. Man måste därför fråga sig hur det diakonala behovet ser ut där varje diakon 

befinner sig och sen jobbar stiftet med fortbildning utifrån rådande situation, menar hon. 

 

3.1.2. Intervju med diakon i stadsförsamling och tidigare verksam på stiftskansliet138 

Mycket är kopplat till praktiken och handlar om att arbeta med människor. Maria säger 

fortsättningsvis att varje människa har ett ansvar över sitt liv, men att sjukdom eller andra 

saker i livet kan hindra en människa från att ta det ansvaret. Diakoniarbetet handlar om att 

försvara människors rätt, det som står i diakonlöftena helt enkelt. Vidare säger hon att 

lutherdomen139 och diakonin står för att främja det allmänna prästadömet.140 Tanken här är att 

vi alla ska vara delaktiga i det fortsatta skapelsearbetet, att vi alla har en uppgift. 

    Diakonalt arbete är att arbeta utan dolda avsikter, säger hon. Varpå Maria fortsätter att 

förklara att arbetet inte handlar om att värva medlemmar. Sen måste det också finnas en 

ömsesidighet mellan diakonen och den som diakonen möter, för det är det som bär och ger 

uthållighet. I morgon kan det likväl vara ett omvänt förhållande mellan parterna. Hon säger att 

man som diakon ger av sig själv, men att man också får tillbaka. Att arbeta med diakoni är att 

arbeta med människors frihet. 

 

                                                 
137 Intervju med diakon på stiftskansliet, 2011-04-11. 
138 Intervju med diakon i stadsförsamling och tidigare verksam på stiftskansliet, 2011-04-27. 
139 Se 1.6. Definitioner. s. 15. 
140 ”Det allmänna prästadömet” utgår från Martin Luthers tanke om att alla döpta har en gemensam kallelse till 

att sprida Guds budskap. Varje enskild människa är myndigförklarad och jämlik inför Gud, vilket innebär att den 

som är kristen har rätt att förmedla Guds budskap.  

Öppenhet. Svenska kyrkan. http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=864414 (Hämtad 2013-06-26). 
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3.1.3. Intervju med diakon i stadsförsamling141  

Rita framhåller att diakoni är något som skall genomsyra hela kyrkans arbete. Hon talar om 

att alla de församlingsanställda, inklusive de på kontoren, har varit med i diskussionen kring 

vad som kan göras vad gäller det diakonala arbetet. Hon lyfter fram att kollegorna med annan 

profilutbildning än henne själv också driver diakoni i sina egna verksamhetsarbeten. Som 

exempel på detta nämner hon den kontakt barn- och ungdomspedagogerna har med barns och 

ungdomars föräldrar. Vidare säger hon också att församlingen mycket lever kvar i att ”så har 

det alltid varit” och att det i slutändan blir hon själv som får ta hand om den diakonala biten 

istället för att hela arbetslaget gör det tillsammans.  

    Det diakonala arbetet syftar inte till att driva människor till gudstjänst, utan till ett 

sammanhang. Däremot ska arbetet visa på kyrkans verksamhet, gemenskap och att vi ser 

människan och att vi är en gudstjänstfirande församling. Diakoni handlar om empati, 

undervisning och att vi ser människan, alla är viktiga och alla kan vara med. Rita framhåller 

att det ska finnas med en tydlighet redan från början med allt; att kyrka är lika med tro och 

evangelium. Rita berättar att hon har arbetat ”traditionellt” i alla år, vilket för henne innebär: 

hembesök, sjukhusbesök, uppvaktningar, andakter, kyrklig gemenskap på samtliga 

äldreboenden, samt även haft ansvar över gåvomedel. Hon anser att det är viktigt med den 

traditionella diakonin, även om det nu för tiden inte är så mycket kvar av den. Hon tillägger 

här att själva ordet traditionell i det här sammanhanget har blivit kvar som ord, innebörden har 

tagit sig ett annat innehåll, en annan mening med åren. Diakoni har blivit ett ”stort ord” 

jämfört med för tjugo år sedan, allt ändras hela tiden menar hon. Hennes diakonkollega har 

däremot startat en del nya saker i församlingen.   

 

3.1.4. Intervju med diakon i landsbygdsförsamling142 

Kerstin framhåller vikten av att se till hela människan när man talar om diakoni: ”socialt, 

fysiskt, existentiellt och andligt”. Diakonen tecknar upp en bild av det hela på ett papper där 

hon målar upp Jesus med utsträckta armar likt ett kors. I mitten, vid hjärtats plats ringar hon in 

ordet ”diakoni” och på den vänstra armen skriver hon ”sociala”, den högra ”fysiska”, lodrätt 

ned längst benen skrivs ”existentiella” och lodrätt över ”diakoni” skrivs ”andliga”. För 

Kerstin är det viktigt att inte någon bit av dessa är frigjorda på något sätt, utan att allt hänger 

ihop. Hon säger också att kyrkans tro uttrycks i diakonin.   

 

                                                 
141 Intervju med diakon i stadsförsamling, 2011-04-12. 
142 Intervju med diakon i landsbygdsförsamling, 2011-04-14. 
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3.1.5. Intervju med kyrkoherde i landsbygdsförsamling utan diakon143 

Birgitta som är kyrkoherde uttrycker att diakoni är ”kyrkans sociala arbete” och att diakoni 

handlar om att se och att möta de människor som inte själva kan göra sig hörda. Det diakonala 

arbetet bör ledas av en professionell diakon, enligt Birgitta. Diakonens uppgift ligger i att 

bilda nätverk med frivilliga som kan vara utåtriktade vid möten med människor vid kyrkans 

olika mötesplatser, tillägger hon. 

 

3.1.6. Sammanfattning 

Stiftsdiakonen anser det meningslöst att definiera själva diakonibegreppet i sig, men 

framhåller i alla fall att det handlar om ett ”främjande”. Hon menar att det är svårt p.g.a. att 

diakonin tar sig olika uttryck i olika församlingar och efter de lokala behoven hjälper stiftet 

till med fortbildning. Även att inte någon av de andra intervjupersonerna, i vart fall så tydligt 

uttalat säger att det är omöjligt att använda sig av en enda definition på vad diakoni är för 

något, så talar samtliga av de andra om diakonibegreppet som brett när de beskriver vad 

diakoni är. De lägger in väldigt mycket i diakonin och flera exempel ges på vad arbetet kan 

innefatta och handla om. Det pekas på kyrkans tro och Jesus som förebild i det sociala arbetet 

och att detta uttrycks i diakonin. Intervjupersonerna talar även om diakonin som praktiskt 

arbete och evangeliet i handling för sin medmänniska, där hela människan ska få finnas med 

och mycket av diakonin kopplas till skeenden i livet då en individ har ett ökat behov av stöd. 

Det trycks på att alla delar hos människan skall innefattas i diakonin: socialt, fysiskt, 

existentiellt som andligt, allt hänger ihop och ingen del får glömmas bort. Mitt i det som är 

”människa”, finns också Jesus med. Diakonalt arbete handlar om att försvara människors rätt 

och att se och att möta de människor som inte själva kan göra sig hörda. 

    Ytterligare en av intervjupersonerna lyfter fram diakonin som ”främjande”, denne talar om 

det ur det lutherska synsättet,144 det allmänna prästadömet. D.v.s. att alla ska vara delaktiga i 

den diakonala biten därför att varje enskild människa har en uppgift. Det handlar om att alla 

ska vara med i skapelsearbetet. Alla intervjupersoner tycks utan tvekan vara helt överens om 

att diakonin handlar om kyrkans sociala arbete. Tanken ligger i att det diakonala arbetet skall 

genomsyra hela kyrkans arbete och att tron tar sig uttryck genom det.  

    En av diakonerna menar att övriga kyrkliga medarbetare också bedriver diakoni i sina 

arbeten. Som exempel lyfts pedagogernas arbete fram vid t.ex. möten med föräldrar. Vidare 

menar också samma diakon att ordet ”diakoni” har blivit stort under de senaste tjugo åren. 

                                                 
143 Intervju med kyrkoherde i landsbygdsförsamling utan diakon, 2011-04-13. 
144 Se fotnot 140. 
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Däremot händer det ofta att arbetet i församlingen faller tillbaka på att ”så har det alltid varit” 

och att diakonen själv då får ta mycket ansvar för den diakonala verksamheten, även om hela 

arbetslaget har varit delaktigt i diskussioner kring vad som skulle kunna göras. En av dem 

menar däremot att det diakonala arbetet bör ledas av en professionell diakon, vilken sedan i 

sin tur engagerar till kyrkans diakoniverksamhet.  

    Intervjupersonerna talar om det diakonala arbetet allt från ett arbete som bör styras upp av 

en professionell diakon, till att alla i det kyrkliga arbetslaget gör diakonalt arbete i sina olika 

tjänster till att det talas om arbetet sett utifrån lutherdomens perspektiv med ett allmänt 

prästadöme där alla är med i det fortsatta skapelsearbetet.  

 

3.2. Utbildningsvägar och personlighet 

3.2.1. Intervju med diakon på stiftskansliet145 

Under 70- och 80-talet berättar Anna att det inte fanns några direkta krav på blivande 

diakoner och att dessa fortfarande finns kvar ute i arbete. Dessa har inte på samma sätt med 

sig ledarskap och att kunna väcka opinion så som de nya diakonerna har idag. Sedan år 2005 

har det mest varit pedagoger med olika inriktningar som sökt sig till yrket, men i storstäderna, 

så som i t.ex. Stockholm är diakonerna mest socionomutbildade. Det kan bero på att man där 

har valt att prioritera eller att man som blivande diakon väljer den vägen utifrån att man själv 

har kommit i kontakt med någon diakon med den utbildningen.  

    Hon tror inte att diakonernas olika utbildningsvägar påverkar diakoniarbetet ute i 

församlingarna nämnvärt mycket. Därför att det finns en ”färgning” kring hur uppdraget 

tolkas. I vart fall tror hon inte att de stora församlingarna bryter igenom lika mycket här. Anna 

tror att en av fyrtio diakoner kanske påverkas av det hon själv tänker. Vidare anser hon att 

mångfald är något bra, men i nuläget anser hon det dock vara för spretigt kring 

utbildningsvägarna.  

    Vid en anställning kan det vara så, att arbetsgivaren letar efter en speciell typ av diakon 

som ska tillsättas på tjänsten. Det kan vara så att man t.ex. inte vill satsa på en 

”sjukhusdiakon” utan istället vill ha en annan bakgrund på den sökande diakonen, förklarar 

Anna. 

 

3.2.2. Intervju med diakon i stadsförsamling och tidigare verksam på stiftskansliet146 

                                                 
145 Intervju med diakon på stiftskansliet, 2011-04-11. 
146 Intervju med diakon i stadsförsamling och tidigare verksam på stiftskansliet, 2011-04-27. 
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Maria tror att pedagogutbildning är den vanligaste utbildningsbakgrunden hos dagens 

diakoner, så som exempelvis lärare, förskolelärare eller församlingsassistent. Men däremot 

tror hon att det från nationell nivå och från stiftsnivå har funnits en önskan att få fler 

socionomer till yrket.  

    Hon tror definitivt att diakonens arbete i stort påverkas på olika sätt beroende på den 

utbildning denne har. I församlingar där det finns flera diakoner anställda kan utbildningar av 

skilda slag komplettera varandra. Hon tror också att det kanske kan finnas en risk att arbetet 

kan ta form utifrån diakonens kunnande då inte en gemensam utbildningsväg finns.   

    Att arbetet påverkas och styrs upp efter personligheten är något som Maria ser som en 

självklarhet, därför att en diakon är sitt eget redskap.  Naturligtvis inverkar också 

personligheten på den professionella hållningen. 

 

3.2.3. Intervju med diakon i stadsförsamling147  

Rita tror att diakonernas utbildningsvägar är mer samhällsinriktade idag och att socionomer är 

det vanligaste i yrkeskåren. Att diakonerna har olika utbildningar med sig i sina bagage tror 

hon inte inverkar på arbetet, snarare att det berikar, men å andra sidan säger hon här, att det 

kanske kan finnas bättre vägar än de som finns idag. Hon avslutar med att poängtera att det 

dock inte finns en enda diakon som saknar någon form av utbildning.  

    Personligheten anser Rita däremot kan ha inflytande på arbetet en hel del, därför att en 

individ är på ett visst sätt, den medverkar till ett bra församlingsarbete. Arbetet formas även 

av jobberfarenheter man får under åren. Kvalitéer som att vara en god lyssnare, kunna vara 

närvarande, att bry sig, ha empati, tycka om alla människor och att acceptera udda människor 

är viktigt i arbetet som diakon. I arbetet ska ens personlighet även vara trovärdig, tillägger 

hon. 

 

3.2.4. Intervju med diakon i landsbygdsförsamling148 

När Kerstin studerade på profilåret149 var det stor spridning bland hennes kurskamrater. 

Hennes upplevelse är att det är fler pedagog- och beteendeutbildade än vårdutbildade inom 

yrkeskåren i nuläget. Hon tror att vårdutbildningen inte är lika vanlig längre därför att en 

pedagogutbildning ligger närmare dagens diakonarbete. Förr hade kyrkan ansvar om 

                                                 
147 Intervju med diakon i stadsförsamling, 2011-04-12. 
148 Intervju med diakon i landsbygdsförsamling, 2011-04-14. 
149 Se Riktlinjer för det diakonala arbetet på nationell nivå. s. 26. 
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sjukvården, medan diakonens arbete idag istället handlar om att ta hand om t.ex. 

konfirmander. 

    Mångfald bland diakonernas utbildningar ger en större bredd. Hon påpekar dock här att 

församlingen bara har en diakon anställd. Hon anser vidare att utbildningsbakgrunden 

påverkar lite av den man är som person och naturligtvis därmed också arbetet. Det är svårt att 

skilja på en människas personlighet och utbildning, båda gör tillsammans individen. 

”Kunskapen ska bli en del av mig”, säger Kerstin. Till kunskap räknar hon även bl.a. 

yrkeserfarenheter och vård av barn. Kerstin anser att personligheten inverkar väldigt mycket 

på arbetet genom att en diakon är sitt egna arbetsredskap. Hela arbetslaget är med och 

påverkar diakoniarbetet, men det är trots allt prästerna och diakonerna som har 

huvudansvaret. Önskan hos Kerstin ligger i att hela arbetslaget får vara medbestämmande i 

det diakonala arbetet. Arbetsbeskrivning över tjänsten bestäms i samarbete med kyrkorådet, 

kyrkoherden och diakonen själv.  

 

3.2.5. Intervju med kyrkoherde i landsbygdsförsamling utan diakon150 

Birgitta säger att det är social utbildning på högskolenivå som gäller för den som vill bli 

diakon, med vidare diakonutbildning efter det. Hon säger dock att hon inte är helt uppdaterad 

på området och är därför öppen för att vissa förändringar kan finnas.  

    Hon skulle hellre se en och samma utbildning för alla diakoner, precis som hos prästerna. 

Hon hävdar att målet för alla diakoner ändå borde vara att få en och samma utbildning, för 

som Birgitta ser det i nuläget, blir diakonerna uppdelade i ett A- och ett B-lag. De som har en 

socionomutbildning eller en psykoterapeutisk utbildning blir de som är mest meriterade för 

diakonyrket. 

    Personligheten hos en diakon är den viktigaste förmågan, enligt Birgitta. Så som att ha 

social förmåga, lyhördhet, att kunna bjuda på sig själv, ha intresse för människor, att kunna 

komma upp med idéer, få saker gjorda och att inte vara rädd för att hugga i och vara 

arbetsvillig. 

 

3.2.6. Sammanfattning 

Samtliga lägger fram kunskap kring människan inom en rad av områden som möjliga och 

förmodade utbildningsvägar för att kunna bli diakon. En pedagogutbildning läggs fram av 

många som den mest förekommande utbildningen hos dagens verksamma diakoner. Men att 

                                                 
150 Intervju med kyrkoherde i landsbygdsförsamling utan diakon, 2011-04-13. 
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även socionomutbildade är representerade och kanske t.o.m. dominerande i storstäderna. 

Vård- och samhällsinriktade utbildningar tror en del också en diakon kan ha. 

    Svaren är spridda huruvida olika utbildningsvägar påverkar arbetet eller inte. Ett par av 

dem tror inte på någon direkt nämnvärd påverkan på arbetet därför att det finns en slags 

”färgning” av hur uppdraget ska tolkas, någon menar att det blir en uppdelning mellan 

diakonernas utbildningsvägar i ett A- och ett B-lag, någon menar att utbildning gör den person 

man är tillsammans med sin personlighet, båda bitarna gör individen, någon annan anser med 

bestämdhet att utbildningen påverkar det arbete man bedriver som diakon. Olika 

utbildningsbakgrund ses som en möjlighet till att kunna komplettera varandra, men också till 

att en icke existerande gemensam utbildningsväg kan riskera att arbetet tar form utifrån den 

enskilda diakonens kunnande. 

    En önskan om uppstramning av utbildningsvägarna lyfts fram, samtidigt som mångfalden 

ses som något positivt inom yrkeskåren av de flesta. En av dem menar samtidigt att det finns 

en risk i att arbetet kan ta olika uttryck beroende på vilken utbildningsväg diakonen har. 

Endast en av dem vill se samma utbildning för alla diakoner, där socionom- och 

psykoterapiutbildning bedöms som mer meriterande än övriga utbildningsvägar. 

    Personligheten förs fram som mycket betydande för arbetets utformning. Vissa egenskaper 

ses som lämpliga för en diakon, en social förmåga, att vara lyhörd, ha intresse för en lång rad 

varianter av människor, kunna komma med idéer och vara arbetsvillig. Av vikt är också att 

personen upplevs som trovärdig, säger en av dem. Även utbildningen påverkar lite av den 

man är, utbildning och personlighet formar individen. Yrkeserfarenheter och vård av barn tas 

som exempel på kunskap som även gör individen och påverkar arbetet. Diakonen är sitt eget 

redskap vilket kan inverka på den professionella hållningen. Arbetet utformas även i 

samarbete med kyrkoherden, kyrkoråd, diakonen själv och i övriga arbetslaget och får en viss 

utformning också här igenom. 

 

3.3. Fler riktlinjer - önskvärt eller inte? 

3.3.1. Intervju med diakon på stiftskansliet151 

Anna saknar att det fortfarande inte är reglerat hur det ska vara kring själva diakonvigningen. 

Men då det kommer till diakonin i praktiken handlar det om kontexten, ”Det är vad det är, det 

går inte att styra upp”, säger hon.  

                                                 
151 Intervju med diakon på stiftskansliet, 2011-04-11. 
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    Domkapitlet tillsammans med biskopen, som också är ordförande, är de som sätter sig in i 

församlingarnas arbeten genom församlingsinstruktionerna, berättar hon. 

”Omvärldsanalysen”, som är en del i församlingsinstruktionen, anser Anna är rätt dålig många 

gånger. Församlingarna är mycket bra på att formulera sig och att få ihop det kring hur man 

firar sina gudstjänster och hur undervisningen fungerar. Hon antar att det beror på att det är 

främst kyrkoherdarna som skriver och att gudstjänsten och undervisningen tillhör prästernas 

specialområden. Teologiskt sett ser det bra ut, men hur tankarna går ifråga om diakonbiten är 

det för det mesta rätt dåligt formulerat kring. Anna vill se mer beskrivning och mer konkreta 

exempel på vad man gör och hur man tänker kring det faktum att det finns exempelvis ett 

serviceboende i området. Hon vill helt enkelt att församlingarna ska konkretisera sitt arbete 

och sina tankar på papper. 

    Vidare säger hon att det alltid finns människor som vill väcka frågor kring olika saker. Vad 

specifikt beträffar önskemål om tydligare riktlinjer och avgränsningar från nationell nivå och 

stiftsnivån så pratar bl.a. studenter och kandidater en hel del om saker som rör kyrkan, det 

finns en bild av diakonjobbet. Bristen på styrning kommer inifrån och beror inte på kyrkans 

högre nivå, enligt Anna. 

 

3.3.2. Intervju med diakon i stadsförsamling och tidigare verksam på stiftskansliet152 

Det finns en risk för otydlighet då det saknas tydliga riktlinjer och avgränsningar från 

nationell- och stiftsnivå, anser Maria. Hon skulle gärna vilja se tydligare riktlinjer för att 

anställa diakoner, för som det är nu så är det svårfångat. Risken kan bli att det uppstår 

otydlighet kring vad en diakon ska göra. Slarvigt uttryckt kan man säga att diakonen ofta blir 

sin egen ”arbetsgivare”. Hon säger också här att det naturligtvis ser olika ut i församlingarna 

beroende på den enskilda styrningen och kontexten man befinner sig i. Hon anser dock ändå 

att det skulle vara bra med fler tydliga riktlinjer från nationell- och stiftsnivå, liksom på lokal 

nivå, d.v.s. församlingsnivå. Uppfattningen hon har fått är att man från stiftsnivå vill styra upp 

det diakonala arbetet, men tvärtom från lokal nivå. Hon kan se att det finns fler förespråkare 

från nationell- och stiftsnivå som vill sätta upp vad diakoni är. Fast tillsammans med fasta 

riktlinjer måste det också lämnas en frihet, med tanke på den enskilda kontexten som man 

arbetar i. Hon har svårt att säga hur riktlinjerna skulle kunna se ut, men att det kan få bli mer 

uppstyrt än vad det är i nuläget är en önskan. Förmodligen skulle det inte fungera att jobba 

som diakon utan engagemang för sin medmänniska, engagemanget måste vara som ”en tapet 

                                                 
152 Intervju med diakon i stadsförsamling och tidigare verksam på stiftskansliet, 2011-04-27. 
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över allt”, uttrycker hon sig. Avslutningsvis säger hon att evangeliet måste tolkas i varje ny 

tid, vilket då kanske gör att det inte är möjligt att hålla fast vid den burna traditionen. 

 

3.3.3. Intervju med diakon i stadsförsamling153  

Det är inte bra när det är så diffust kring vad diakoni är, enligt Rita, men hon säger också att 

diakonerna har sig själva att skylla varför det är som det är. Det är viktigt att diakonerna 

själva ändrar på detta så att otydligheten minskar, men däremot trycker hon på att deras 

församlingsinstruktion i vart fall är tydlig med vad diakoni är för dem. Hon framhåller också 

att diakonjobbet består av många bitar och inte går att se som en enda helhet, därför att 

behovet inte är detsamma överallt. Därför finns det även fördelar med att arbetet inte styrs 

upp av fast hållna riktlinjer från högre nivå. Hon pekar också på att församlingens diakoner 

har traditionen, arbetslaget och kyrkoherden bakom sig som hjälp i arbetet. Avslutningsvis 

betonar hon att engagemanget naturligtvis är jätteviktigt tillsammans med den kristna tron. Att 

stiftet behöver vara ute i församlingarna mer än i nuläget tror diakonen på och tillägger att det 

kanske kan komma att bli så i framtiden. Men det är aldrig några problem poängterar Rita om 

vi behöver ringa och diskutera något med dem inne på stiftskansliet. 

 

3.3.4. Intervju med diakon i landsbygdsförsamling154 

Det borde finnas några fler tydliga riktlinjer än de befintliga anser Kerstin, som ser det som en 

brist. Men hon tillägger även att det heller inte går att vara för snäv p.g.a. att 

arbetssituationerna skiftar för diakonerna. Riktlinjerna är på sätt och vis tydliga, som 

exempelvis att diakonerna ska arbeta med nödlidande människor. Man får se vad som behöver 

göras och vilka som är utsatta. Att styra upp arbetet från nationell- och stiftsnivå låter inte så 

bra, enligt Kerstin, men däremot skulle det vara bra om det kunde finnas ”ett tänk” från högre 

nivå så att det fanns något att hålla fast kring. För att kunna få hjälp med mål och riktlinjer 

och på så sätt kunna få stöttning åt vilket håll vi ska arbeta. Men själva styrningen av arbetet 

måste naturligtvis ske på lokal nivå, framlägger hon. Hon kan även se fördelar med att arbetet 

inte styrs upp från högre nivå, vilket gör att arbetet på så sätt måste anpassas utifrån den 

situation som varje diakon befinner sig i. Det är viktigt att alla anställda i kyrkan, den 

gudstjänstfirande församlingen och de engagerade som en enhetlig gemensam grupp får del 

av riktlinjer och mål, samt visioner som församlingen har. 

                                                 
153 Intervju med diakon i stadsförsamling, 2011-04-12. 
154 Intervju med diakon i landsbygdsförsamling, 2011-04-14. 
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    Vidare framhåller hon att det är svårt att svara på ifall enbart traditionen och engagemanget 

för medmänniskan räcker till för att få till ett bra diakonalt arbete. Traditionen kan 

förmodligen även vara en belastning. Det går säkert att fastna i en tradition som kanske inte 

betyder och ger samma idag och det räcker inte menar hon bestämt. Hon anser att det krävs ett 

ganska målmedvetet sätt att se hur situationen är, för att komma fram till en strategi och sedan 

måste arbetet utvärderas, vilket är viktigt. Att få till möten, bygga bra relationer, att 

människor blir sedda och upprättade måste absolut hela tiden vara med i arbetet. 

 

3.3.5. Intervju med kyrkoherde i landsbygdsförsamling utan diakon155 

Birgitta hade ingen aning om att det inte fanns några tydliga riktlinjer för det diakonala 

arbetet. Hon fortsätter att tala om att församlingarna ser olika ut, t.ex. så har en del många 

invandrare i området medan andra inte alls har något av det. T.ex. så ser landsbygden och 

storstaden oftast olika ut och därför blir det också varje församling som själv får se vilka 

behov som finns och komma fram till hur man ska arbeta för att nå människor som bäst 

behöver kyrkans hjälp. Att det inte finns fasta riktlinjer från högre nivå kan även vara till 

fördel, just av den anledningen att församlingarna skiljer sig från varandra. Vidare säger hon 

på samma gång att hon anser det vara ”luddigt” kring det diakonala arbetet. Man skulle kunna 

tolka det som att vem som helst kan utöva diakoni. Hon uttrycker sig på följande sätt: 

”Riktlinjerna från nationell nivå är så vaga att kyrkans medarbetare kan tro att vem som helst 

kan utföra ett professionellt diakonalt arbete”. Hon tror inte heller bara på att den burna 

traditionen och ett engagemang för sin medmänniska räcker till i det diakonala arbetet. Hon 

frågar sig här vad man säger till den ensamstående mamman som saknar pengar eller till den 

som är helt ensam. Idag är det nya utmaningar, andra än den burna traditionen som gäller, 

anser hon bestämt. 

 

3.3.6. Sammanfattning 

En av dem saknar att det fortfarande inte finns någon reglerad ordning av själva 

diakonvigningen. En annan av dem visste inte om att det inte fanns några tydliga riktlinjer och 

avgränsningar från nationell- och stiftsnivå för det diakonala arbetet. Någon annan anser att 

det finns risk för otydlighet när det är som det är, bl.a. efterfrågas en tydlighet för att anställa 

diakoner. En diakon blir gärna sin ”egen arbetsgivare”.  En annan anser att det inte är bra att 

diakonin är så diffus som den är, men menar att det beror på diakonerna själva och att de 
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därför också måste ta tag i otydligheten så den minskar. De flesta kommer med argumentet att 

diakonernas arbetssituation är skiftande och att det i och med det är viktigt att se den enskilda 

kontexten som församlingen befinner sig i. T.ex. är det oftast en skillnad mellan stads- och 

landsbygdsförsamling, som en av dem uttrycker sig. Å andra sidan känner en del av dem att 

det blir lite svårt att ”rama in” diakoniarbetet utan några fler riktlinjer än de som existerar 

idag. Det trycks ändå på att det finns fördelar med att det inte är uppstyrt p.g.a. att behoven 

just skiftar och att riktlinjerna i diakonlöftena ändå är tydliga med att det handlar om arbete 

med nödlidande människor. Församlingsinstruktionen med dess mål och visioner lyfts fram 

som något som är tydligt och som delas med alla kyrkans aktiva. Man får se vad som behöver 

göras och sen får man utvärdera sitt arbete. En av dem skulle önska ett slags ”tänk” från högre 

nivå som man skulle kunna använda sig av. Ingen av dem ger dock några konkreta förslag till 

hur eventuellt tydligare riktlinjer skulle kunna se ut. Uppfattningen som en av dem fått är att 

man från nationell- och stiftsnivå vill styra upp arbetet och mer ringa in vad diakoni är, men 

att önskan inte är så ute i församlingarna. En annan säger att det inte går att styra upp arbetet 

och samma person menar vidare att bristen på styrning kommer inifrån och inte från högre 

nivå. ”Omvärldsanalysen”, som är en del i församlingsinstruktionerna, anses av samma 

person som över lag rätt dåliga och fattiga i sina formuleringar och sitt innehåll kring hur man 

tänker specifikt om diakoniarbetet. 

    Engagemang, den kristna tron och evangeliet tolkat utifrån varje ny tid är viktigt i arbetet. 

Traditionen däremot är det något skilda åsikter om. Någon menar att den backar upp arbetet 

tillsammans med övriga arbetslaget, en annan menar att traditionen inte är möjlig att hålla fast 

vid då samhället förändras. En förmodar att traditionen kan vara belastande i den meningen att 

det lätt kan bli att man fastnar i den och att det sen inte betyder eller ger det samma nu som 

den tidigare gjort. För någon är det nya utmaningar i arbetet och inte alls någon buren 

tradition som gäller.   

 

3.4. Uppfattningar och förväntningar på varandra 

3.4.1. Intervju med diakon på stiftskansliet156 

Anna berättar att det förs en dialog mellan stiftet och församlingarna. En del är konkreta 

initiativ från församlingarna själva, men hon säger på samma gång att allt kan bli bättre. 

Stiftet måste påminna församlingarna om att de finns att tillgå hela tiden. En del diakoner har 

bara kontakt när de måste komma, och här kan hon se att desto längre ifrån stiftskansliet en 

                                                 
156 Intervju med diakon på stiftskansliet, 2011-04-11. 
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församling befinner sig, desto tydligare blir det att de har mindre kontakt. Anna påpekar här 

att de som är rent geografiskt längre bort även tillhör stiftet. Hon framhåller att de jättegärna 

hjälper till, men alltid på församlingarnas förfrågan. 

    När det gäller stöttningen av församlingarna kan det handla om att stiftet hjälper till med att 

samla ihop diakonerna, då de har en överblick på ett annat sätt. Stiftet kan t.ex. starta en 

omvärldsanalys för att ta reda på hur det diakonala arbetet ser ut. De kan bilda nätverk, kring 

t.ex. flyktingfrågor eller annat som man vill skapa. Stiftet kan starta ”helikopterprojekt”, 

vilket handlar om att knyta an diakoner till varandra som har samma tankar och problem så att 

dessa kan diskutera med varandra. 

    Extra ekonomisk stöttning kan fås av stiftet. Ibland tas det upp stiftskollekt och från denna 

kollektgåva kan diakonerna söka. Vanligtvis handlar det om att det söks för större kostnader, 

så som exempelvis till advokatkostnader, migrationsärenden, men även för vanliga behov. 

Som exempelvis till ensamma eller någon i behov av en semester. Stiftet kan inte ha några 

synpunkter på de ekonomiska prioriteringar församlingarna gör, inte ens om bidraget skulle 

betalas ut från dem själva. När församlingarna söker pengar så frågar de inte hur 

församlingens resurser ser ut eller hur den sökandes behov ser ut eller skälet till varför denne 

söker, ”behov och skäl” är här samma sak säger hon. Det är alltid diakonen som söker från en 

fond för församlingens räkning eller till en enskild individ. Stiftet litar på den diakon som har 

gjort bedömningen. 

 

3.4.2. Intervju med diakon i stadsförsamling och tidigare verksam på stiftskansliet157 

Maria tycker att det finns en öppenhet från stiftets sida att lyssna och är det någon aktuell 

fråga som dyker upp förs det en dialog om det och pekar mot att det finns goda exempel. Så 

råd, stöd och hjälp från stiftet kan man få del av vid behov. Däremot skulle fortbildningarna 

kunna vara mer jämna i utbudet från stiftet, fast ekonomin styr naturligtvis en del här, säger 

hon. 

    Under 2000-talet startade ”diakonprogrammet”, vilket syftade till ”kompetensutveckling”. 

Alla diakoner i stiftet har nu snart gått programmet, berättar hon och tycker att det nu istället 

behöver komma något annat, något som fångar upp aktuella frågor. 

    Generellt sett delar inte stiftet ut pengar till församlingarna, men däremot finns stiftsbidrag 

att få till t.ex. kriminalvården och sjukhuskyrkan. Eventuellt finns det också kollektmedel att 

få från dem, men här är hon osäker och hänvisar till stiftskansliet för korrekthet. 

                                                 
157 Intervju med diakon i stadsförsamling och tidigare verksam på stiftskansliet, 2011-04-27. 
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Församlingarna är i grunden ansvariga för att dela ut ekonomiskt bidrag. Stiftet får inte 

besluta om församlingarnas ekonomiska prioriteringar, men får ha synpunkter och dialog 

kring hur det skulle kunna se ut, vilket är en annan sak. 

 

3.4.3. Intervju med diakon i stadsförsamling158  

Rita talar om att stiftet har ställt upp när de haft problem, och gör det när det behövs, det har 

fungerat bra med stiftsdiakonerna. Oftast har det då handlat om småsaker, t.ex. hur man skulle 

kunna lösa något. Dialogen mellan stiftet och församlingen fungerar bra och Rita säger sig 

inte ha något direkt att anmärka på. Känslan som hon har är att stiftet känner ett ansvar. 

Samtidigt säger hon här också att det aldrig har uppkommit något direkt konkret kring det 

diakonala arbetet. Hon tror att de äldre diakonerna kanske är mer självgående, i första hand 

ligger det kanske mer till hands att kontakta en kollega och därefter kyrkoherden. 

    Kurser och idéer kommer ständigt inifrån stiftet, men hon väljer som oftast att inte haka på. 

Kollegan däremot väljer ofta att vara med kring det som erbjuds. Rita tycker att det är viktigt 

att kurser och föreläsningar ger något till hennes arbete som diakon. Man nappar på det som 

är relevant helt enkelt. Hon påpekar dock att det inte är svårt att få komma med på det som 

stiftet erbjuder. Hon anser vidare att stiftet är bra på att hänga med i samhällsutvecklingen och 

dess strukturer. 

    När det gäller den ekonomiska biten så tror stadsdiakonen att det finns ett ”strukturbidrag” 

att få från stiftet. Församlingen har tidigare fått det och då har det bl.a. gått till byggnader och 

inventarier. Bidrag går iså fall inte enbart ut till diakonin utan till församlingen i sin helhet, 

som sedan i sin tur lokalt eventuellt anser att diakonin ska få några pengar. Att stiftet ska ha 

något att säga till om var bidragspengarna ska kunna användas anser hon nog att de ska kunna 

ha. Det diakonala arbetet i övrigt står annars församlingen ekonomiskt själva för. 

 

3.4.4. Intervju med diakon i landsbygdsförsamling159 

Att det förs en dialog mellan församlingen och stiftet, tror Kerstin att hon kan säga ”ja” till, 

men tycker ändå att det kunde vara mer än det som är i nuläget. Hon berättar att hon är rätt så 

nytillsatt på tjänsten och framhåller här att företrädaren kanske tyckte annat, men det är inget 

hon vet något om. ”Stiftet är som en spindel i nätet” ger ut information som är av vikt för de 

församlingsanställda, vilket relativt nyligen hände då stiftsdiakonerna skickade ut information 

rörande biskopens ställningstagande kring vissa frågor. En av frågorna var hur församlingarna 

                                                 
158 Intervju med diakon i stadsförsamling, 2011-04-12. 
159 Intervju med diakon i landsbygdsförsamling, 2011-04-14. 
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har upplevt utförsäkringarna som drabbat en del människor. Det har också varit en dialog 

rörande detta. I hennes arbete har hon inte märkt av denna problematik så mycket ännu, men 

däremot vet hon att det är ett problem i en av stiftets städer som hon nämner vid namn. 

Biskoparna ger även ut ”biskopsbrev” till sina församlingar, som behandlar det som 

diskuterats på nationell nivå. 

    Kerstin tror sig även kunna svara ett ”ja” på frågan ifall församlingen får råd, stöd och hjälp 

från stiftet runt det diakonala arbetet. En del av hjälpen är att stiftet ordnat med 

”arbetshandledning”, vilket innebär att man träffar andra diakoner i grupp som man får 

möjlighet att ”stöta och blöta” problem tillsammans med. Man får råd och handledning kring 

det som har hänt eller händer i arbetet. Det ordnas även med diakonträffar inom kontraktet 

och då kan även stiftets diakoner ibland vara med. Hon talar om att träffarna innehåller 

information, upplysningar och studiebesök. Alla diakonerna i stiftet får även information från 

stiftet via mail. Handledning får vi säger Kerstin och vi kan även få efter våra individuella 

behov om vi så önskar. Diakonen påpekar att stiftet inte är någon arbetsgivare åt de 

församlingsanställda, utan fungerar i detta sammanhang bara som en resurs.  Kerstins känsla 

är att stiftet är en ”backup” som sitter på en massa kunskap som de sedan ger av. 

Förväntningarna på stiftet är också det som vi får tycker hon. 

    Ekonomiskt bidrag från stiftet tror hon inte att man kan få så mycket av. Det kanske iså fall 

skulle vara till något speciellt projekt eller från fondmedel till ekonomiskt behövande enskilda 

människor. Om församlingen har fått bidrag från stiftet kan hon inte svara på. Skulle det gå att 

få bidrag från dem så anser hon att stiftet iså fall ska kunna ha åsikter om vad pengarna skall 

användas till. Kommer pengarna däremot från annat håll ska församlingen själva bestämma 

över dessa. 

 

3.4.5. Intervju med kyrkoherde i landsbygdsförsamling utan diakon160 

Stiftet vet mycket väl vilka församlingar som saknar diakoner i nuläget, säger Birgitta som är 

kyrkoherde. Men trots att vi inte har en diakon så kan vi ändå ringa till diakonansvarig på 

stiftet och fråga eller samtala utifrån olika frågor. Men som det är nu så ”bollar” vi inte några 

diakonala frågor eftersom församlingen inte har någon diakonansvarig person. Detta beror 

nog mer på oss själva än på stiftet och några förväntningar från stiftet finns inte i nuläget. 

Däremot har hon en önskan om att stiftet skulle kunna se övergripande på hur man skulle 

kunna dela på en diakon mellan församlingarna. 

                                                 
160 Intervju med kyrkoherde i landsbygdsförsamling utan diakon, 2011-04-13. 
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    Birgitta säger kort och gott att de inte får några bidrag från stiftet och berättar därefter att 

församlingen har en egen diakonifond. En församling eller ett pastorat är själv huvudansvarig 

för all sin verksamhet och hur fördelningen av dessa medel görs har inte stiftet något att säga 

till om, det ligger på församlingens kyrkoråd att prioriterar uppgifterna. 

 

3.4.6. Sammanfattning 

Det förs en dialog mellan stiftet och församlingarna och stöttning bidrar stiftet med på olika 

sätt. De hjälper bl.a. till att föra samman diakoner som behöver samtala med varandra och de 

ställer också upp för församlingarna om det är så att församlingarna själva kommer med 

förfrågan. Enligt stiftet själva kan de ändå bli bättre i utförandet av sina uppgifter.  

    Stiftet har gett stöttning när det har behövts och församlingarna känner att de hörsammats 

när det har varit något aktuellt. Stiftet erbjuder ständigt nya kurser och nya idéer och hänger 

med i samhällsutvecklingen som en av dem uttrycker det. Någon tror att de äldre diakonerna 

kanske är mer självgående, det ligger närmare till hands att kontakta en diakonkollega och 

näst därefter kyrkoherden istället för stiftet. Någon annan anser att det kunde vara än mer 

dialog mellan församling och stiftet än det är i nuläget. Stiftet beskrivs som en spindel mitt i 

nätet som ser till att information når ut till de församlingsanställda, t.ex. det som diskuteras på 

nationell nivå, sen fungerar de som en resursbank av kunskap som man kan ta del av. 

Individuella behov tillgodoses även av stiftet om man så önskar. En annan skulle vilja att 

fortbildningarna kunde vara mer jämna i utbudet från stiftet, men tror att det kan bero på 

ekonomin. En har inga förväntningar alls på stiftet medan andra känner sig nöjda med det som 

är. 

    Från församling utan diakon finns en önskan om att stiftet ska hjälpa till att se övergripande 

på hur man kanske skulle kunna dela på en diakon med någon annan församling. 

    Ibland tas stiftskollekt upp och från denna kollektgåva kan alla stiftets diakoner söka. 

Stiftet kan inte lägga fram sina åsikter kring församlingarnas ekonomiska prioriteringar, inte 

ens om eventuella pengar betalats ut av stiftet. Tanken är dock att utbetalade pengar kommer 

att användas på ett lämpligt sätt och här litar stiftet på att diakonerna gör bra bedömningar. 

Det diakonala arbetet står varje församling själv för, vari kyrkorådet har ett ansvar till att 

prioritera och i detta ligger också, enligt en av dem, ett ansvar i att dela ut ekonomiskt bidrag. 

Stiftet kan komma med synpunkter menar någon kring hur det skulle kunna se ut med 

bidragen, men får inte lägga sig i församlingarnas ekonomi. De flesta verkar lite osäkra kring 

hur det förhåller sig med eventuella bidrag till diakoniarbetet och någon menar att det inte 

finns något bidrag från stiftet att få överhuvudtaget. Om eventuella bidrag skulle komma från 
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stiftets håll anser ett par av dem att stiftet iså fall skulle kunna få komma med sina åsikter. En 

av dem menar att eventuella bidrag från stiftet först ges till hela församlingen och därefter 

bestämmer församlingen själv ifall diakonin ska få del av dessa pengar. 

 

3.5. Diakoner och lekmän  

3.5.1. Intervju med diakon på stiftskansliet161 

Om lekmännen får avlasta diakonerna i deras arbetsuppgifter eller inte är mer en fråga för 

lokal nivå. Vidare säger hon att det i princip går att göra vad som helst, men att man bör pröva 

människors lämplighet och det är anställda i kyrkan bra på. Församlingarna skulle säkert 

kunna göra mycket mer, om det var så man tog tillvara medlemmar som t.ex. är läkare, 

psykologer o.s.v., men hur mycket mer som skulle kunna göras är svårt att säga. Utmaningen 

ligger i att hitta just frivilliga till arbetet. De diakoner som har lägre utbildning känner sig mer 

hotade av frivilligarbetande, det är så samtalet går kring den här saken i vart fall, säger hon. 

 

3.5.2. Intervju med diakon i stadsförsamling och tidigare verksam på stiftskansliet162 

Maria svarar att lekmän både kan och får avlasta diakonens arbete, i alla fall delvis. 

Uppgifterna skulle kunna handla om att vara ansvarig för att mötesplatser upprättas och att 

kyrkan blir välkomnande på olika sätt. Uppgifterna ska vara under handledning av diakonen 

som naturligtvis också ska känna personen, som exempelvis skickas hem till någon på besök. 

En lekman kan även vara samtalsledare, ta hand om matlagning, ha hand om värdinneskap i 

församlingen. Sen ordnas det med kurstillfällen/inspirationstillfällen för frivilligarbetare om 

någon vill gå på det. När det gäller tystnadsplikten så finns det papper att skriva under på. 

 

3.5.3. Intervju med diakon i stadsförsamling163  

Lekmän tilldelas inte några av diakonens uppgifter om det inte är så att personen i förväg 

förberetts och man haft diskussion med denne kring det som skall göras. Rita framhåller att 

det finns de som t.ex. inte är speciellt lämpade för att skickas på hembesök, en bedömning av 

varje person måste göras. Hon fortsätter med att säga att det finns de som kanske mer lämpar 

sig för andra ideella uppgifter istället. Är man inte bra på det ena så är man bra på något 

annat, alla kan finnas med i ett sammanhang. Lekmännen är naturligtvis en tillgång, men 

diakonen är noga med att personen ska ha varit med en längre tid innan han eller hon blir 

                                                 
161 Intervju med diakon på stiftskansliet, 2011-04-11. 
162 Intervju med diakon i stadsförsamling och tidigare verksam på stiftskansliet, 2011-04-27. 
163 Intervju med diakon i stadsförsamling, 2011-04-12. 
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tilldelad några av diakonens uppgifter. När det gäller tystnadsplikten får församlingens 

lekmän skriva under på ett ”tystnadspliktsdokument” som de fått från stiftet. Handledning har 

funnits att gå på för lekmännen vilket har letts av diakonen själv och när hon inte har kunnat 

ha hand om träffarna har dessa tagits om hand av någon från stiftet. Det har upprättats en 

jourtelefon för de äldre i församlingen i vilken frivilliga sitter och ringer ut till de som önskar. 

Skulle den äldre då inte svara kontaktas i första hand hemtjänsten, en vän eller en granne. 

Diakonen kan få gå dit, men däremot skulle aldrig någon frivillig skickas dit för att ta reda på 

om allt står rätt till. Inte heller överlåts ansvaret om pengar till lekmän, den uppgiften faller 

helt under diakonens egna område. Det är strikt kring avlastningen av diakonens arbete, men 

hon poängterar åter att det går att avlasta diakonen och vara delaktig i dennes arbetsuppgifter. 

 

3.5.4. Intervju med diakon i landsbygdsförsamling164 

Lekmännen får absolut avlasta diakonerna i deras uppgifter, men naturligtvis beror det på vad 

man menar med ”diakonens uppgifter/ansvar”. Kerstin själv har inte några som helst problem 

med att dela med sig av sina arbetsuppgifter för att andra ska få känna sig delaktiga och 

engagerade. Att ha en roll i gudstjänsten som att t.ex. dela ut nattvarden eller att ta hand om 

förbönen är viktigt för att kunna känna delaktighet och få känna ett egenvärde. 

Arbetsuppgifter kan också bestå i att göra besök på serviceboendena, högläsning, 

uppvaktningar, ta hand om fikat, m.fl. uppgifter som egentligen är diakonens egna 

ansvarsområden. Det diakonala arbetet kan göras och representeras på ett bra sätt av andra 

likväl, förklarar hon. Vem som sedan gör uppgifterna kan däremot vara olika. Det är viktigt 

att rätt människa hamnar på rätt plats. Vidare säger hon att det övriga arbetslaget: kantor, 

pedagog, vaktmästare o.s.v. även de gör ett diakonalt arbete. De kan likväl få reda på hur 

människor har det och de kan då hänvisa till präst eller diakon.  

    Kerstin anser att lekmännen bör dela kyrkans tro och lära och inte bara vara en privatperson 

i det hela, för vid exempelvis ett hembesök blir lekmannen en representant för kyrkan. Sen 

tror hon att det är viktigt att lekmännen kan hålla tyst om vad de ser och hör och därför görs 

ett internt avtal i form av ett muntligt avtal eller på papper. Bäst är om den berörda personen 

skriver under på papper. Dokumentet är dock inte juridiskt på något sätt utan mer för att man 

ska förstå vad man ger sig in i. I en sorgegrupp görs exempelvis bara en 

tystnadspliktsöverenskommelse internt i gruppen.  En lekman bör även ha en social 

kompetens i mötet med människor. Utbildning i någon form finns sedan för gudstjänstlaget 

                                                 
164 Intervju med diakon i landsbygdsförsamling, 2011-04-14. 
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som består av kyrkvärdar, den gudtjänstfirande församlingen och de engagerade. Troligtvis 

kommer församlingen att arbeta mer med gudstjänstgruppsutveckling än vad som är i nuläget.  

 

3.5.5. Intervju med kyrkoherde i landsbygdsförsamling utan diakon165 

Birgitta trycker på skillnaden mellan att vara utbildad och att inte vara det. Hon säger här att 

en lekman inte blir ombedd att ta över exempelvis en sjuksköterskas eller en pilots arbete. Det 

är stor skillnad på att ha utbildning eller att inte ha det och så även för diakonyrket. Det är inte 

att servera kaffe, för då skulle alla kunna göra jobbet. Däremot kan diakonen bilda 

diakonigrupper av lekmän och kravet på dem är precis som alla andra medarbetare i kyrkan. 

Mer krav än så kan man inte ställa. En diakon har däremot tystnadsplikt, säger hon.   

 

3.5.6. Sammanfattning 

Frågan kring avlastning av diakonernas arbetsuppgifter hamnar mer på lokal nivå, men i stort 

sett så går det att göra vad som helst kring det diakonala arbetet när det kommer till 

lekmännen. Det är en utmaning att hitta frivilliga till arbetet. Diskussionen som förs antyder 

att de diakoner som har lägre utbildning i större omfattning känner sig hotade av frivilliga.  

    För de flesta intervjupersonerna är det självklart att de frivilliga får vara delaktiga och 

hjälpa till med det diakonala arbetet, lekmännen beskrivs som en tillgång i arbetet och en 

avlastning. Samtidigt beror det också lite på vad uppgifterna består i, men i alla fall går det 

bra till viss del att ta diakonens uppgifter. Det trycks dock på att man bör se över lämpligheten 

hos den person man sätter till en specifik uppgift. En av dem säger att denne t.ex. inte 

överlåter något ekonomiskt ansvar, utan menar att det enbart faller under diakonens 

ansvarsområde. Uppgifterna som anförtros en lekman måste ha diskuterats igenom så att 

personen är förberedd och inte får en förfrågan över att hjälpa till i sista minuten. En annan av 

dem menar att det inte går att dela ut diakonens arbetsuppgifter till någon annan därför att det 

inte fungerar så i andra sorter av yrken därför att det är stor skillnad att ha en utbildning och 

att inte ha det. Arbetet handlar inte bara om att servera kaffe och just därför behövs 

utbildning, men det går däremot att bilda grupper av lekmän menar samma person.  

    Det finns papper om tystnadsplikt för lekmännen. Ett papper som av en sägs vara ett icke 

juridiskt bindande dokument, utan mer ett papper att sätta sin namnunderteckning på för att 

man ska förstå vad man åtar sig. Vidare lyfts vikten av att en lekman bör dela kyrkans tro och 

lära, därför att han eller hon går från att vara privatperson till att vara en sorts representant för 
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kyrkan. Social kompetens hos en lekman är av vikt och att rätt människa hamnar på rätt plats. 

Det som förs fram över diakoners arbetsuppgifter som lekmän likväl kan göra och 

representera på ett bra sätt är att ha en roll i gudstjänsten som t.ex. att dela ut nattvarden och 

vara förbönsansvarig. Även uppgifter som att göra besök på serviceboenden, ta hand om 

högläsning, uppvaktningar, vara fika- och matlagningsansvarig, samtalsledare eller som att ha 

hand om församlingens värdinneskap förs fram som exempel från diakonens arbetsuppgifter. 

Det är viktigt att människor kan få känna ett egenvärde genom sitt engagemang. 

 

3.6. Det diakonala arbetet i församlingarna 

3.6.1. Intervju med diakon på stiftskansliet166 

De tankar som stiftet har för det diakonala arbetet ute i församlingarna är att man ska våga 

vara välfärdsaktör, men samtidigt se till så att kyrkan även har med sig sitt, säger Anna. 

    Frivilligarbetet är viktigt för församlingarna och på det området är det ojämnt i nuläget. På 

vissa håll fungerar det bra och på andra är det sämre med de frivilliga insatserna. Detta hör 

ihop med hur modiga församlingarna vågar vara. Det diakonala arbetet måste hela tiden vara 

kopplat till samhället, vi ska leva i samhället, men det är viktigt att fråga sig om vi fyller ett 

behov eller en tradition. Det är lätt för diakonin att hamna i ”föreningsfällan” säger hon. 

    Kyrkoordningen är till för att styra upp församlingarna och fortsätter vidare med att tala om 

att diakonlöftena sedan är till för den person som är diakon. Men här krockar ibland löftena 

med kyrkoarbetet säger hon. Om en diakon missköter sig på något sätt är det personen som 

ifrågasätts. 

 

3.6.2. Intervju med diakon i stadsförsamling och tidigare verksam på stiftskansliet167 

Arbetet måste ske utifrån kontexten man befinner sig i och se behoven på plats. Man får titta 

efter de mest utsatta, t.ex. efter de som är ensamma. Diakoniarbetet ska skapa platser så att 

människor får en uppgift, ensamheten kan brytas och att tid för samtal kan erbjudas. En 

diakon är en ledare som ska upptäcka problem och annat som är av betydelse. Diakoni 

handlar mycket om att just ”upptäcka”, enligt Maria. Stiftet håller i ”diakonprogrammet”, där 

den enskilda diakonen får jobba mycket med sig själv och med sitt eget sammanhang och hur 

man kan gå vidare. 

 

3.6.3. Intervju med diakon i stadsförsamling168  

                                                 
166 Intervju med diakon på stiftskansliet, 2011-04-11. 
167 Intervju med diakon i stadsförsamling och tidigare verksam på stiftskansliet, 2011-04-27. 
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För Rita är det absolut ingen tvekan om att församlingen lever upp till diakonlöftena och 

församlingsinstruktionen. Kyrkoherden ser också till så att diakonen håller sig inom ramarna, 

men själva arbetet lägger hon upp själv och sen har de övriga i arbetslaget sina olika tankar, 

föreställningar och önskningar om arbetet. Diakonen säger här att hon arbetar på ett plan som 

fungerar. Församlingen bedriver den verksamhet som de anser vara behövlig, bl.a. anordnas 

soppluncher och caféer som skapar sociala mötesplatser. Till de här två tillfällena kommer 

bl.a. daglediga, äldre, barnfamiljer, sjukskrivna och utslagna människor p.g.a. 

alkoholproblematik. Vid dessa tillfällen visar vi tydligt att vi är kyrka genom att bl.a. ha 

frälsarkransen som inslag då det är café. Tydligheten som hon har visat i att vara diakon har 

lett till att människor efter sådana här sammankomster har ringt upp och velat samtala. 

Diakonen anser att det inte behöver ändras något i församlingsinstruktionen därför att alla är 

nöjda med den. 

    De riktlinjer som finns i församlingsinstruktionen är bra riktlinjer att hålla fast vid, säger 

hon och tillägger här också att kyrkorådet är bra. Församlingen prioriterar det diakonala 

arbetet, vilket enligt Rita tyder på att detta arbete är viktigt. Kyrkorådets önskningar följs och 

samtidigt så litar kyrkorådet på församlingens diakoner och därför har diakonerna mycket fria 

händer. Likaså litar de på att de pengar diakonerna äskar varje år går till bra ändamål och här 

har församlingens diakoner aldrig blivit ifrågasatta. Varje år får de naturligtvis skriftligt 

redovisa sin verksamhetsberättelse, vilken de också får frågor och svar kring. 

 

3.6.4. Intervju med diakon i landsbygdsförsamling169 

Kerstin har tillsammans med arbetslaget börjat med vad man kallar ”framåtarbete”. Med detta 

menas att man tittar närmare på vad församlingen vill satsa på, vilka resurser som finns att 

röra sig med vad gäller personal och frivilliga. Men i nuläget är alltsammans bara tankar och 

föreställningar, inga riktlinjer är ännu färdigställda. Vidare berättar hon att det diakonala 

engagemanget tidigare har varit stort i församlingen. Främst har de frivilliga varit äldre damer 

över 70 år, men även några herrar i samma ålder, samt några i 50- och 40-års åldern. 

Församlingens diakoni har tidigare ordnat med resor, insamlingar för välgörenhet och 

forskning av olika slag. Många i arbetslaget är liksom diakonen nyanställda och många frågor 

finns kring vad som kan göras nu. Man får fråga sig vilka aktiva som finns i församlingen 

idag, människor ändras och åldras. Verksamheten måste även anpassas efter vad vi vill nå och 

sen handlar naturligtvis mycket om ekonomin, säger hon. Hon anser att deras arbete är bra på 

                                                                                                                                                         
168 Intervju med diakon i stadsförsamling, 2011-04-12. 
169 Intervju med diakon i landsbygdsförsamling, 2011-04-14. 
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ett sätt, men det som varit måste utvärderas och eventuellt göras bättre och annorlunda utifrån 

utvärderingen. Om det hade funnits riktlinjer från högre nivå skulle dessa kanske ha hjälpt oss 

till att göra egna riktlinjer, särskilt med tanke på att församlingen står i en ”omstart” i nuläget. 

    Kerstin anser att församlingen både når upp till och inte når upp till ett fullgott diakonalt 

arbete. Hon förklarar det med att det är fullgott utifrån att alla gör sitt bästa, men menar även 

på att allt hela tiden kan bli bättre. Vad som sen är bättre det kan alltid diskuteras. Att tala om 

ett fullgott arbete är att slå sig till ro och när det som här handlar om människor man arbetar 

med så går det inte att stanna av, enligt Kerstin. 

 

3.6.5. Intervju med kyrkoherde i landsbygdsförsamling utan diakon170 

Birgitta talar om att deras visioner och mål står formulerade i deras församlingsinstruktion 

och utifrån dessa arbetar församlingen. Hon framhåller att målet för det diakonala arbetet är 

att någon gång kunna anställa en diakon i församlingen. Ett annat mål är att varje anställd ska 

ha ett medvetet diakonalt förhållningssätt, till det egna uppdraget de har anställts för, men de 

kan inte arbeta med specifika diakonala uppgifter. Därför ligger det diakonala arbetet i 

församlingen på den nivå de har resurser till. Det är viktigt att göra skillnad på 

förhållningssätt och att arbeta professionellt med diakoniarbetet, menar Birgitta. Hon säger 

också att de inte når upp till den nivå som kyrkoordningen anser, därför att det inte finns 

någon diakon eller diakonpräst i församlingen. 

 

3.6.6. Sammanfattning 

Det diakonala arbetet ska hela tiden vara kopplat till samhället och leva däri, att se behoven på 

plats utifrån sin egen kontext. Kyrkan måste våga vara välfärdsaktörer men samtidigt stå för 

det kyrkan är, vilket kyrkan också måste vara tydlig med. Det är viktigt att fråga sig ifall det 

är ett behov eller en tradition som fylls och vara medveten om att det är lätt att arbetet kan 

hamna i ”föreningsfällan”. Tydlighet att det är ”kyrka” man håller på med, ses som viktigt att 

framhålla i sitt arbete. Diakonin syftar till att skapa platser där människor kan få ha en 

uppgift, att ensamheten bryts och att erbjudande till samtalstid ska få finnas. Mötesplatser där 

en diakon tydligt visar sig kan sedan i sin tur leda till att människor kontaktar diakonen för 

enskilt samtal. 

    I nuläget är det ojämnt ibland stiftets församlingar när det kommer till ideellt diakonalt 

arbete. Denna skillnad hör ihop med hur modig man som församling vågar vara i sitt arbete. 

                                                 
170 Intervju med kyrkoherde i landsbygdsförsamling utan diakon, 2011-04-13. 
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Ett ”diakonprogram” som ordnats av stiftet är till för att varje diakon ska ha möjlighet att 

arbeta med sig själv och det enskilda sammanhang man befinner sig i och se hur man kan 

tänkas gå vidare. Diakonen ska vara en ledare vars uppgift ligger i att upptäcka problem och 

det som är av vikt. För diakonen som enskild person finns diakonlöftena, för församlingen 

finns sedan kyrkoordningen som hjälp med att styra upp arbetet. Någon nämner även att 

kyrkoherden håller ett öga över diakonernas arbete, även om diakonen själv är den som lägger 

upp själva arbetet. Man arbetar även efter sin församlingsinstruktion och tankar från övriga 

arbetslaget, efter den verksamhet som ser ut att behövas, efter vad man vill nå, och de resurser 

som finns ibland personalen och frivilliga, efter ekonomin och kyrkorådets önskningar. För 

någon fungerar samarbetet mellan kyrkoråd och diakonen bra, en ömsesidig tillit finns från 

båda hållen, i vilket det ryms en stor frihet. En av dem tror att riktlinjer från högre nivå, om 

det funnits, kanske kunnat hjälpa till mer i den ”omstart” som de i nuläget står inför. 

    Diakoniarbetet inkluderar hela kyrkans arbetslag, de förtroendevalda och de frivilliga och 

inte bara diakonerna. Detta arbete måste sen hela tiden utvärderas även om man känner sig 

nöjd med sina insatser. Att tala om fullgott arbete är att slå sig till ro och det är viktigt att man 

inte gör. En av intervjupersonerna anser sig vara helt till freds med sin församlingsinstruktion 

som den är. Församlingen som saknar diakon har som mål att kunna anställa, för som det är i 

nuläget lever inte församlingen upp till den nivå som kyrkoordningen anser därför att det inte 

finns någon diakon eller diakonpräst. Det är viktigt att skilja på diakonalt förhållningssätt och 

att arbeta professionellt med diakonin, d.v.s. med specifika diakonala arbetsuppgifter, men 

målet är ändå att varje kyrkligt anställd i församlingen ska ha just ett medvetet diakonalt 

förhållningssätt i sitt eget uppdrag.  

 

3.7. Varför bedriver församlingarna den diakoni som de gör? 

3.7.1. Intervju med diakon på stiftskansliet171 

Anna säger att man går efter tradition, vilket innebär att man jobbar på ett gammalt sätt. Där 

det sen inte finns någon diakon så förstår man därför inte hur man ska reflektera över diakoni 

idag. Med ”idag” menar hon de tio senaste åren. Samtidigt säger hon att många av 

kyrkoherdarna ser det som rör diakonin, men att det är svårt rent ekonomiskt.  

 

3.7.2. Intervju med diakon i stadsförsamling och tidigare verksam på stiftskansliet172 

                                                 
171 Intervju med diakon på stiftskansliet, 2011-04-11. 
172 Intervju med diakon i stadsförsamling och tidigare verksam på stiftskansliet, 2011-04-27. 
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Det är svårt att svara på varför församlingarna bedriver den diakoni som de valt att göra, säger 

Maria. Kanske beror det på att diakonerna är bra på ett specifikt arbete. Att diakonens 

specifika utbildning och kompetens har betydelse för hur arbetet tar form ställer hon sig 

bakom. 

 

3.7.3. Intervju med diakon i stadsförsamling173  

När Rita anställdes fanns redan hennes tjänst, som var inriktad mot de äldre i församlingen. 

Kollegans tjänst är istället mer utåtriktad mot samhället för att skapa kontakter och samarbete 

utanför kyrkan, berättar hon. 

 

3.7.4. Intervju med diakon i landsbygdsförsamling174 

Kerstin tror att arbetet tar form utifrån utbildningen och personligheten man har, men även att 

arbetet präglas av de som arbetat tidigare i församlingen. Församlingen är liten och alla får på 

något sätt jobba med allt. Den som visar sig mest lämpad för en uppgift tar den. Man hjälper 

varandra helt enkelt. En del av tjänsterna har varit uppdelade så att samma person tagit hand 

om två arbetsroller i församlingen.  

    Första kontakten med en människa är oftast per telefon. Någon som ringer upp till henne 

och som därifrån vill ha personligt samtal. Oftast handlar det om själavårdande samtal 

och/eller ekonomisk hjälp. De flesta är i åldersgruppen 30-40 år och oftast ensamstående 

mammor, arbetslösa, människor med missbruksproblematik och/eller psykiska problem och 

även ibland förtidspensionärer. De hon själv som diakon söker upp är de äldre. Många av dem 

är bara i behov av att prata då de är ensamma eller för att de har mist en nära anhörig. Genom 

sorgegrupperna har det även blivit en del enskilda samtal. 

 

3.7.5. Intervju med kyrkoherde i landsbygdsförsamling utan diakon175 

Ekonomin i nuläget tillåter inte plats för en diakontjänst. Vi gör så gott vi kan inom det 

diakonala området, så som att erbjuda soppluncher med föredrag, sorgesamtal i grupp och 

andra samtal. Prästerna har också uppföljande samtal. Sen finns det syföreningar, 

gudstjänstgrupper och ett par vuxengrupper som bidrar till gemenskap och fördjupning i den 

kristna tron, säger Birgitta. Hon anser att det bedrivs ett gott diakonalt arbete sett utifrån de 

resurser som finns. En diakon i församlingen skulle behövas därför att diakonin annars 

                                                 
173 Intervju med diakon i stadsförsamling, 2011-04-12. 
174 Intervju med diakon i landsbygdsförsamling, 2011-04-14. 
175 Intervju med kyrkoherde i landsbygdsförsamling utan diakon, 2011-04-13. 
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tenderar att bli eftersatt, precis som undervisningen skulle ha blivit utan pedagog som 

exempel. 

 

3.7.6. Sammanfattning 

Ekonomin ser ut att vara en sak som styr det arbetet som bedrivs i församlingarna. I de 

församlingar som inte ens har ekonomi till att anställa en diakon ser många av kyrkoherdarna 

ändå det som rör diakonin. I den intervjuade församlingen utan diakon uppger man att det är 

prästerna som tar hand om uppföljande samtal, skapar sammanhang av gemenskap och 

fördjupning i kristen tro, kanske ett arbete som istället skulle kunna vara en diakons. 

    Traditionen är något man går efter, men det ses som ett gammalt sätt att arbeta efter. 

Svårast är det allrahelst att reflektera över diakonin i församlingar där det inte finns någon 

diakon. En av diakonerna uppger att hennes tjänst redan fanns från tidigare anställd och att 

hon tog över den och att diakonkollegan sen täcker andra områden. Även en annan nämner 

det här med att arbetet präglas av de som arbetat tidigare i församlingen på olika sätt. I 

landsbygdsförsamlingen tar man hand om lite av varje, man gör det man är bra på och sen 

hjälps man åt. Utbildning, kompetens och den enskildes personlighet tror en del är av vikt för 

hur det diakonala arbetet tar form. Arbetet handlar mycket om att se de skilda behoven som 

finns hos olika människor. De vanligaste behoven som människor har är behovet av 

själavårdande samtal och/eller ekonomisk hjälp.  
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4. Diskussion 

4.1. Ett omfångsrikt begrepp 

Begreppet ”diakoni” är svårare att fånga än vad man kanske först skulle kunna tro. Håkan 

Stenow, utbildad socionom och diakon,176 frågar sig vad som egentligen menas med diakoni:  

 

Svaret beror både på vem som frågar och sammanhanget och kan spänna 

från att liksom Nationalencyklopedin tala om `kyrkans sociala 

ansvarstagande på olika områden´ till att tala om Jesus förhållningssätt då 

han tjänade människorna med sitt liv och sin död.177 

 

För Sandahl är diakoni ett ”förhållningssätt till livet”178 i vilket man ser på Jesu person och 

sätt att själv leva sitt liv, hans sätt att se på människor i mindre lottade situationer och hans 

ställningstagande kring orättvisor i det samhälle han befann sig i. Hon menar vidare att ordet 

diakoni även står för den handling församlingarna visar upp utåt, den bild som utåt blir 

kyrkan. Det diakonala arbetet delar Sandahl upp i förebyggande arbete, akut arbete och 

politiskt eller profetiskt arbete. I detta diakonala arbete är många människor engagerade i en 

församling på olika sätt.179 Kyrkans diakoni formuleras i en utredning gjord för Svenska 

kyrkan på följande sätt: ”visa Guds kärlek till varje människa – evangeliet i handling”180  

    Att diakonin handlar om att ta hand om sin nästa utifrån ett kristet perspektiv med Jesu 

egna förhållningssätt och främst med utgångspunkt från de svaga delarna hos en människa är 

såväl gemensamt som självklart för samtliga intervjupersoner. Att hjälpa och upprätta hela 

människan; socialt, fysiskt, existentiellt och andligt, framläggs som viktigt utifrån en diakonal 

synvinkel. Att också verka för att alla människor skall få känna ett egenvärde i ett 

sammanhang och kunna få möjlighet att hjälpa till kommer fram i intervjuerna. Diakonin 

handlar till stor del mycket om att just hjälpa människor i svåra livssituationer och att erbjuda 

sociala sammanhang där tron ligger till grund för det arbete som bedrivs i kyrkan, av såväl de 

anställda som av lekmän och där alla kan vara med, enligt intervjupersonerna. De pekar också 

på att diakonin innefattar en rad varierande uppgifter. Någon säger t.o.m. att det är 

meningslöst att definiera själva begreppet ”diakoni”. Ordet ”främjande” lyfts upp som ett 

begrepp för vad diakonin innefattar. Det diakonala arbetet står för kyrkans sociala arbete 

                                                 
176 Håkan Stenow diakon. Arcus förlag. http://www.arcusforlag.se/books/9188552497_for.pdf (Hämtad 2013-06-

20). 
177 Håkan Stenow diakon. Arcus förlag. http://www.arcusforlag.se/books/9188552497_for.pdf (Hämtad 2013-06-

20). 
178 Sandahl 2001. s. 11. 
179 Sandahl 2001. s. 11 f. 
180 Bäckström, et al. 1994. s. 7. 
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enligt intervjupersonerna och är tänkt att genomsyra allt det arbete som kyrkan bedriver i 

olika former. I detta inräknas samtliga kyrkligt anställda medarbetare som också de bedriver 

diakoni i sina specifika professioner.  

    Hansson skriver att diakoni är ett begrepp som synligt uttrycker vad kyrkan står för. 

Diakoni kommer även fram i gudstjänst, liturgi, sakramentsförvaltning, mission och 

undervisning, som är delar av kyrkans liv.181 En intervjuperson nämner att hela arbetslaget 

gemensamt diskuterat vad man kan göra mer kring den diakonala biten, men att det många 

gånger i slutändan fallit tillbaka på ”att så har det alltid varit”, vilket inneburit att ansvaret 

förts tillbaka på diakonen själv.   

    Dagens diakonibegrepp ser ut att ha blivit mer omfattningsrikt, åtminstone utifrån praktiken 

sett än vad det tidigare varit i historien, då diakonin främst var fokuserad på de kroppsligt 

sjuka och olyckligt lottade. En del av svaret på varför dagens diakoni tycks spreta beror 

förmodligen till viss del på att de lokala församlingarna ser olika ut, vilket gör att arbetet 

utformas efter de behov som finns i området. T.ex. är det många gånger skillnad mellan stads- 

och landsbygdsförsamlingar, enligt intervjupersonerna. En av landsbygdsförsamlingarna talar 

om att de gör lite av varje och hjälper varandra med det man är bra på. Stiftet har till uppgift 

att ge fortbildning efter de specifika behov som finns ute i församlingarna, vilket i sig ger en 

indikation på att miljöerna skiftar i behoven.  

    Ann-Cathrine Öhman, som är lekman, skriver: ”Verksamheten varierar i de olika 

församlingarna beroende på de lokala sociala behoven och församlingarnas struktur”182 och 

Sandahl skriver att uppdraget inom diakonin hela tiden måste förändras därför att världen hela 

tiden är föränderlig, men själva diakonins ”kärna och väsen” som hon uttrycker det måste 

alltid bevaras intakt. Hon tar upp en studie gjord genom enkäter där 3200 personer ingick, 

som gjordes av Bo Larsson i Västerås stift 1998. I studien framkom det att 

församlingsmedlemmarna tyckte att kyrkan borde prioritera arbetet med sjuka, gamla, 

arbetslösa, missbrukare och deras familjer, ägna sig mer åt ungdomar, samt göra mer 

uppsökande arbete bland alla åldrar. Den diakonala biten ”omsorg”, är alltså för många av 

kyrkans medlemmar det som står högst upp vad gäller det man anser ska prioriteras av 

kyrkan.183 En liknande studie gjordes av Brattgård m.fl. i Säffle, Backa och Kungshamns 

församlingar som visade på att ensamma, sörjande, åldringar och människor med andliga 

                                                 
181 Blennberger, Erik, Hansson, Mats J. och Stål, Rolf. Diakoni: teologi, ideologi, praxis. Uppsala: Svenska 

kyrkans forskningsråd, 1999. s. 32. 
182 Öhman, Ann-Cathrine. Diakoni: för medmänniskan och skapelsen. Visby: Nomen Förlag, 2011. s. 40.  
183 Sandahl 2001. s. 10.  
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problem var de viktigaste grupperna för diakonin att arbeta med.184 Uttrycket ”social diakoni” 

används också som samlat begrepp för dessa delar.185 Det råder ingen tvekan om att det 

diakonala arbetet handlar om att arbeta med många delar, att döma av omfattningen på den 

sociala diakonin. Både gjorda studier, författarna och intervjupersonerna är överens om såväl 

synen som bredden i diakoniarbetet. 

    Störst behov ligger på själavårdande samtal och/eller ekonomisk hjälp enligt en av 

intervjupersonerna. Genom Engel bekräftas just diakonernas hantering av ekonomiska medel 

som en av församlingsdiakonins största fokus. De andra delarna i diakonin tillskriver hon 

församlingarnas äldreinriktade arbete och mellangenerationen, den sista här är en svårnådd 

grupp för kyrkan.186 Dessa är de som befinner sig mitt i livet och som är i samma situation 

som de arbetande kyrkoarbetarna själva.187 Den tredje delen är den sociala diakonin bland 

särskilt utsatta människor.188 Eva Jeppsson Grassman, professor i socialt arbete,189 visar i sin 

undersökning att rådgivning, krisstöd och själavård erbjuds i så gott som alla församlingar. 

Däremot nämndes inte dessa delar, av personerna hon intervjuade, förrän senare in i samtalet, 

trots att denna del är mycket vanligt förekommande i arbetsuppgifterna. Hon skriver vidare att 

diakonerna har en stor möjlighet att ha en egen professionell roll och expertfunktion på detta 

specifika område.190 Tuija Nieminen Kristofersson, filosofie doktor i socialt arbete samt 

diakon i Svenska kyrkan, menar att uppgifterna är välbekanta för både präster och diakoner 

genom att Svenska kyrkan har hand om de flesta begravningarna och att det därmed finns en 

yrkeskunskap. Arbetet innebär många möten med efterlevande och deras sorg. Nieminen 

Kristofersson tar samtidigt upp att kyrkan i Sverige och i bl.a. Finländska kyrkan har en given 

roll vid insatsarbete och efter katastrofer. Allmänheten och även de som inte är aktivt kristna 

anser att kyrkan i sådana lägen spelar en stor roll.191 

 

4.2. Rättesnören och resurser 

Intervjuerna pekar på att kyrkoordningen med dess lagstiftning är ett rättesnöre för hela 

församlingen, men också för de enskilda diakonerna såväl som för diakoniarbetet i sin helhet. 

                                                 
184 Blennberger, Hansson och Stål 1999. s. 110. 
185 Engel, Charlotte. Svenska kyrkans sociala arbete – för vem och varför?: en religionssociologisk studie av ett 

diakonalt dilemma. Sköndal: Ersta Sköndal högskola, 2006. s.184. 
186 Engel 2006. s. 163. 
187 Engel 2006. s. 177 f. 
188 Engel 2006. s. 163. 
189 Jeppsson Grassman, Eva. Socialt arbete i församlingens hägn. Stockholm: Verbum förlag AB, 2001. s. 

bokens baksida. 
190 Jeppsson Grassman 2001. s. 92 f.  
191 Nieminen Kristofersson, Tuija. Kyrkans insatser i krissituationer. I Diakoni: tolkning, historik, praktik, 

Blennberger Erik och Hansson, Mats J. (red.), 209-230. Stockholm: Verbum Förlag AB, 2008. s. 211. 
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Församlingsinstruktionen är utarbetad av den enskilda församlingen och fungerar som 

arbetsmall för bl.a. diakoniarbetet på den lokala nivån. Diakonlöftena finns till för den 

enskilda diakonen och kyrkoherden är sedan chef över den anställda diakonen, men diakonen 

själv lägger upp sitt arbete. I och med att riktlinjerna inte är alltför tydliga när det gäller vad 

diakonens arbete ska innefatta så blir de lätt sin ”egen arbetsgivare”, menar en av 

intervjupersonerna. Ekonomin förs också fram som en del av det som påverkar arbetet, men 

även om ekonomin inte tillåter en anställd diakon så är många kyrkoherdar ändå medvetna om 

det som rör diakonin enligt intervjuerna. Varje enskild församling är på egen hand ansvarig 

för ekonomin för sitt diakonala arbete och en eventuell anställd diakon. Däremot förvaltar 

stiftet pengar som kommer in via stiftskollekter och från dessa kan enskilda diakoner söka 

eventuellt bidrag till behövliga ändamål för dem som är i behov av hjälp. Stiftet ifrågasätter 

inte vad pengarna ska användas till, utan litar på diakonens omdöme. Intervjuerna visar också 

på att arbetet läggs upp utefter de tankar och resurser som finns ibland personalen, frivilliga, 

kyrkorådets önskningar och utifrån dem man vill nå. För att kunna nå ut till de människor man 

önskar nå fram till måste man se till att skapa mötesplatser.  

    Marie Fritzon, diakon i Svenska kyrkan, menar att det diakonala uppdraget oftast beskrivs 

som ett förhållningssätt hos den som är kristen och för denna tjänst ligger dopet som en 

grundläggande vigning. Diakonens vigning ligger inte bara i att själv driva diakoni, utan att 

vara en tydlig ledare med särskilt ansvaret till att ”inspirera och rusta församlingen i dess 

diakonala ansvar”.192 Sandahl skriver att hennes analyser av vad som efterfrågas då 

församlingarna söker diakoner till Svenska kyrkan visar på att den viktigaste uppgiften för 

diakoner ligger i att ta rollen som ledare. Församlingarna söker diakoner som kan ”stimulera, 

utbilda och handleda frivilliga medarbetare för bl.a. gruppverksamheter och besökstjänst”.193 

    Intervjupersonerna pekar på att stiftet ställer upp med stöttning till diakonerna i deras 

enskilda roller som ledare i sin egen specifika miljö kring hur man kan tänka och kunna gå 

vidare. Överlag verkar det som att intervjupersonerna i stort är nöjda med det stöd som 

erbjuds från stiftets sida. Någon har dock en önskan om att det kunde vara lite mer kontakt än 

vad man har i nuläget och församlingen utan diakon önskar att stiftet kunde se övergripande 

på hur det skulle kunna gå att dela en diakon med någon annan församling. Bilden som ges av 

stiftet är att de hänger med i samhällsutvecklingen och erbjuder kurser samt kommer med nya 

idéer och information från nationell nivå till församlingarna. En av intervjupersonerna tror att 

                                                 
192 Hjalmarsson, Elisabeth., (red). Nya möjligheter: Svenska kyrkans sociala roll i 2000-talets Sverige. 

Stockholm: Sensus, 2009. s. 51 f. 
193 Sandahl 2001. s. 10 f. 
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de äldre diakonerna är mer självgående och i första hand vänder sig till en kollega om det 

uppstått något som man har behov av att diskutera. Mycket av arbetet för en diakon är att 

upptäcka saker och att se de skilda behov som finns hos människor.194 

 

4.3. Lekmännen 

I intervjuerna finns en tydlig underton där man kan se diakonen förknippad med en ledarroll, 

så som att bl.a. pröva lekmäns lämplighet inför skilda diakonala uppgifter, att det är av vikt att 

rätt person hamnar på rätt plats. Stiftet finns till hands om det är så att församlingarna behöver 

ha stöd med något. T.ex. kan de se övergripande om det är så att det finns diakoner i stiftet 

som brottas med samma funderingar och problem så ett möte kan äga rum dem emellan. I 

landsbygdsförsamlingen utan diakon är det församlingens präster som har hand om mycket av 

det arbete som skulle kunna vara en diakons. 

    Jeppsson Grassmans undersökning visar på att församlingsanställda ser mörkt på de 

ekonomiska och de mänskliga resurserna vad gäller möjligheter till utveckling. Församlingar 

med många medlemmar har dock en positivare syn på sina medlemmars frivillighet.195 

    De flesta intervjupersonerna är öppna med att lekmännen kan få avlasta och ta över mycket 

av diakonernas arbete, en av dem hänvisar till det allmänna prästadömet196 utifrån luthersk 

synvinkel.197 En annan anser med bestämdhet att det diakonala arbetet bör styras upp av en 

professionell diakon, orsaken ligger i att diakoni inte bara är att servera kaffe enligt denne, 

utan handlar om betydligt mer och därför behövs någon med utbildning precis som för alla 

andra yrken. Mycket handlar också om vad uppgifterna består av, t.ex. så nämner en annan av 

dem att inget ekonomiskt ansvar överlåts till någon frivillig. Utmaningen vad beträffar 

lekmännens delaktighet är att få människor att ställa upp. I stort sett går det att göra som man 

vill på lokal nivå angående lekmännens inflytande, men stiftsdiakonen tillägger till detta att 

diakoner med lägre utbildning i större utsträckning känner sig mer hotade av lekmännen enligt 

den diskussion som förs. Ett dokument som inte är juridiskt finns för lekmän att skriva under 

tystnadsplikten på. Kyrkans tro och lära bör delas av en lekman då han eller hon går ut och 

representerar kyrkan, men även social kompetens är av vikt. Alla kan bidra på något sätt men 

att få rätt person på rätt plats lyfts upp som en uppgift för diakoniansvarig.  

    En undersökning gjord av Sandahl visar på att diakonernas viktigaste områden anses vara 

”att stimulera, utbilda och handleda frivilliga medarbetare för bl.a. gruppverksamhet och 

                                                 
194 Engel 2006. s. 163. 
195 Jeppsson Grassman 2001. s. 164 f.  
196 Se fotnot 140. 
197 Se 1.6. Definitioner. s. 15. 



61 

besökstjänst”198 Samtidigt för Engel fram att det ytterst är den enskilda församlingen som 

bestämmer ifall en diakon ska anställas eller inte för den verksamhet som bedrivs. Enligt 

medarbetare och kyrkopolitiker saknas erfarenhet av diakoner som bedriver värdefull 

verksamhet i församlingen eller arbetar med människor i livssituationer där utsattheten är 

speciellt påtaglig. Hon skriver även att det är svårt för församlingarna att se varför man skulle 

anställa en diakon då ”det är en realitet att den diakonala dimensionen i församlingens 

grundläggande uppdrag kan företrädas av andra än diakoner”.199 

    I biskopsbrevet: Biskop, präst och diakon i Svenska kyrkan från biskopsmötet 1990 

uttrycker man följande om diakonämbetet:  

 

I församlingen har diakonen en särskild uppgift att inspirera till kristen 

kärlekstjänst. Det är församlingen som helhet som bär ansvar för att tron 

blir verksam i kärlek bland medmänniskor och detta ansvar kan inte 

delegeras enbart till diakonerna. Deras uppgift är att organisera och leda den 

kristna kärlekstjänst som är ett naturligt uttryck för församlingens liv.200 

 

I takt med att samhället har fått ett alltmer demokratiskt tänkande har kyrkan på samma gång 

fått ett mer ”gudstjänstfolkstänk”201 där dopet ses till att ha ”vigningskaraktär”.202 Lekmännen 

har helt och fullt ut blivit ett med församlingen. I de ekumeniska dokumenten säger man 

”ministry”203 som betyder ”tjänsten”,204 om de frivilligas position. I och med det här så har 

lekmännen fått ett ansvar som är betydligt större än tidigare vad gäller församlingens sociala 

omsorg. Vidare skriver författarna: ”Om man utgår från detta gudsfolkstänkande borde 

diakonerna inte själva utföra alla arbetsuppgifter utan i högre grad uppfattas som ledare av 

den diakonala verksamheten och därför delegera eller inspirera lekmännen till ett diakonalt 

ansvar.”.205 I det stora hela visar intervjuerna på att lekmännen kan ansvara för delar av det 

diakonala arbetet och att diakonen är tänkt att vara en ledare som styr upp och fördelar rätt 

uppgift till rätt lekmän. Hansson menar att diakonens tjänst får representera hela 

församlingens kallelse och att diakoni är ett ansvar som vilar på hela församlingen.206 

                                                 
198 Sandahl 2001. s. 10 f. 
199 Engel, Charlotte. Diakoni – för vilka och varför? Ett kyrkans dilemma. I Diakoni: tolkning, historik, praktik. 

Blennberger Erik och Hansson, Mats J. (red.), 231-247. Stockholm: Verbum Förlag AB, 2008. s. 242. 
200 Svenska kyrkan. Biskopsmötet., (medarbetare) 1990. s. 44 f. Emfas i originaltext. 
201 Bäckström, et al. 1994. s. 199. 
202 Bäckström, et al. 1994. s. 199. 
203 Bäckström, et al. 1994. s. 199. 
204 Bäckström, et al. 1994. s. 199.  
205 Bäckström, et al. 1994. s. 198 f. 
206 Blennberger, Hansson och Stål 1999. s. 31 f. 
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    Jeppsson Grassman, skriver att de sociala insatserna och verksamheter som samfunden 

erbjuder utgår mycket från vad de frivilliga bidrar med. Till skillnad från andra samfund har 

Svenska kyrkan få lekmän i detta arbete skriver hon. Övriga samfund har många gånger 

lekmän på poster som tar hand om exempelvis rådgivning och ekonomiskt stöd, som för det 

mesta relateras till professionell kompetens. Svenska kyrkans lekmän verkar istället som ett 

mycket tydligt komplement till diakonerna. Lekmännens antal hänger ihop med antalet 

anställda som finns inom församlingsdistriktet.207 Hon skriver:  

 

Tillgången på anställda har dock avgörande betydelse för bredden och 

inriktningen på de sociala verksamheterna. Ju fler anställda i församlingen 

desto fler verksamheter erbjuds, oavsett samfundstyp.208  

 

Stiftsdiakonen talar om att det i nuläget är en ojämn fördelning mellan stiftets församlingar i 

det frivilliga arbetet. Skillnaden hänger samman med hur modiga församlingarna vågar vara i 

sitt arbete, menar hon. 

 

4.4. Dopet 

Rosalind Brown skriver att diakoner som ska vigas ofta får frågan:209 ”I hear you are going 

into the Church”,210 vilket hon anser kan besvaras på två passande sätt.211 Nämligen: “No 

more than when I was baptized”212 eller “Yes, but only in order to come straight back out 

again”.213 Hennes argument till detta är att Jesus själv inte var någon enslig person, utan var 

på bröllop, middagar, debatterade med samhällets ledare och andra uppsatta personligheter 

och människor från samhällets botten, han var också en vanlig människa.214 Kyrkligt ämbete 

är alltså inte det som skapar grunden för arbetet, utan ligger redan i dopet, enligt Brown. Varje 

person som döps skall leva i sitt dop och leva i världen och därför ska det kyrkliga ämbetet 

inte ses som något utöver det vanliga. Detta kan kopplas samman med Luthers allmänna 

prästadöme215 som en av intervjupersonerna framhåller. När Luther behandlar dopet ses det av 

honom som instiftat av Gud och inte påhittat av människor, i vilket man blir knuten till Gud. 

Tanken om dopet för Brown och tanken om det allmänna prästadömet kan kopplas till att vara 

                                                 
207 Jeppsson Grassman 2001. s. 182 f. 
208 Jeppsson Grassman 2001. s.183. Emfas i originaltext. 
209 Brown, Rosalind. Being a Deacon Today: exploring a distinctive ministry in the church and in the world. 

Harrisburg, Great Britain, 2005. s. 19. 
210 Brown 2005. s. 19. 
211 Brown 2005. s. 19. 
212 Brown 2005. s. 19. 
213 Brown 2005. s. 19. 
214 Brown 2005. s. 19. 
215 Se fotnot 140. 
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inspirerat av reformationens tänkesätt, vilket i så fall tyder på att diakonin ännu idag färgas av 

dessa tankar om att alla är lika inför Gud, att det är tron allena som är det rådande. I det 

allmänna prästadömet är alla kristna och döpta kallade till tjänst för Kristus och alla har en 

kallelse till någon form av samhällelig uppgift. Intervjuerna visar på att alla kan hjälpa till, 

men visar på samma gång att det är viktigt att varje enskild lekman hamnar på rätt plats i 

kyrkans verksamhet. 

    Susanne Watson Epting , Director of the North American Association for Diaconate,216 

skriver även hon om dopet, att alla döpta har ett kall att levandegöra detta i form av kristuslik 

tjänst: ”to be the church outside its walls in mission, witness, and service”.217 

 

4.5. Betjäning och andlighet i såväl ord som handling 

Watson Epting skriver att diakonens huvudsakliga uppgift ligger på betjäning och andlighet 

och detta åstadkommer diakonen genom såväl handling som ord. Det handlar om att vara 

passionerad tillgiven Gud och att dela kärleken med andra på ett konkret och påtagligt sätt.218 

    Sedan det historiska diakonatet har förnyats under de senare åren har det inte varit lätt för 

människor att få grepp om vad diakonens arbete innebär, lättast har varit att förstå arbetet 

utifrån själva tjänandet. Det har gjort det lättare, men det räckte inte, det hela såg ut att vara 

ofullständigt, skriver Watson Epting. Hon skriver vidare att tankarna på diakonarbetet många 

gånger går till mer individuell betjäning. Diakonens arbete missförstås många gånger. 

Exempel på det kan vara att diakonerna ofta får städa upp efter ett möte som om det vore en 

självklarhet att det skulle ingå i diakonens tjänst, innefattat i uppgiften av tjänandet. Detta 

talar för hur människor ser på vad det är att hjälpa, att ge och att nå fram till någon. Det är 

skillnad på hur man kan se på tjänandet, menar hon.219  

    Hansson ställer sig frågan hur diakonen med sitt specifika uppdrag ska kunna bevara sin 

identitet, samtidigt som bakgrunden är att diakonin ”är ett uttryck för hela kyrkans kallelse att 

tjäna?”.220 Det finns en förväntan kring att vigningen ska ge vissa rättigheter. 

Vigningstjänsten skulle också kunna ses som en symbol för den kallelse som hela kyrkans 

gemenskap har. Till skillnad från biskoparna som innehar ensamrätt på att viga och prästerna 

sin rätt till att själva förvalta sakramenten så har inte diakonerna något helt eget område att 

tillskriva sitt ämbete, utan alla arbetsuppgifter som faller inom ramen för deras arbetsfält kan 

                                                 
216 Watson Epting, Susanne. Common Vows and Common Mission. Anglican Theological Review, 92 no 1 

(2010): 71-87. s. 71. (Hämtad 2013-07-07). 
217 Watson Epting 2010. s. 76. 
218 Watson Epting 2010. s. 76 f. 
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220 Blennberger, Hansson och Stål 1999. s. 31. 
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delas med andra.221 Intervjupersonerna verkar inte riktigt eniga kring vad en diakon kan dela 

med andra, vilket i sig ger antydning om att bilden är något diffus ifråga om diakonernas 

situation. 

    I de församlingar som Engel har undersökt har det tydligt visat sig att det är svårt att 

definiera det diakonala uppdraget för församlingarna. Både de kyrkligt anställda och de 

förtroendevalda säger just att en mer allmän diakonisyn saknas. Såväl en teologisk tolkning 

som en motivering för diakonin, som en samlad bild av vad verksamheten bör innehålla. Det 

som mest tycks tas upp som förklaring är ”okunskapen som uppfattas råda runt diakoni”. Inte 

bara hos många av de förtroendevalda och de anställda, utan även bland åtskilliga av 

diakonerna själva finns en otydlighet kring diakonens uppgifter. Detta kan bero på att: 

diakonerna själva inte lyckats klargöra vad diakonins inre handlar om, att kyrkoherdarna och 

kyrkoråden inte klarar av att klargöra vad man vill med församlingens diakoni, det har rått för 

lågt intresse och varit för lågprioriterat av kyrkoherdarna och de förtroendevalda.222 En del av 

intervjupersonerna känner att det är svårt att rama in diakoniarbetet utan några fler existerande 

riktlinjer än de som finns idag. En av intervjupersonerna lyfter upp diakonin som diffus och 

att diakonerna får skylla sig själva till varför situationen ser ut som den gör. Hon menar att 

diakonerna själva måste ta tag i otydligheten.  

    Diakonernas arbete kan beskrivas genom empirisk undersökning och ”det som man då får 

fram skulle möjligen kunna räknas som diakoni”, skriver Blennberger och Hansson. Idag har 

det diakonala arbetet en del pedagogisk verksamhet knuten till sin arbetsuppgift, vilket de 

båda menar innebär att diakonin måste vidgas då den inte längre bara inbegriper det karitativa, 

som räknas som det traditionella inom området. De skriver här avslutningsvis: 

 

Men en definition som på detaljnivå reglerar vad som faller inom och 

utanför diakoni är inte önskvärd. Varken präster, kyrkomusiker eller andra 

kyrkoarbetare har ett sådant verksamhetsbegrepp. Allt som en diakon gör i 

sin tjänst kan inte gärna räknas som diakoni, lika lite som att allt en lärare 

gör är pedagogik.223 

   

4.6. Riktlinjer 

Om man ser till Engels studier så är diakoniarbetet idag lågprioriterat bland kyrkoherdar och 

förtroendevalda. Att då få till ytterligare riktlinjer skulle kanske hjälpa till att göra 

diakonämbetet tydligare och få det till mer högprioriterat än vad det är idag? Ska man gå efter 

                                                 
221 Blennberger, Hansson och Stål 1999. s. 31. 
222 Engel 2006. s. 146. 
223 Blennberger och Hansson 2008. s. 22.  
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den enkät som gjordes i Västerås stift 1998 så borde den ”sociala diakonin”, som Engel kallar 

det, vara prioriterad ute i församlingarna.  

    Intervjupersonerna tror att det kan finnas risk för otydlighet i och med de få riktlinjer som 

finns för diakonerna och diakoniarbetet. Bl.a. framkommer en önskan till tydlighet ifråga om 

att anställa diakoner. Samtidigt förs det också fram fördelar med att arbetet inte är uppstyrt, 

genom att behoven skiftar och diakonlöftena trots allt ändå är rätt tydliga med att diakonin ska 

fokusera på nödlidande människor. För någon går inte arbetet att ens styra upp och samma 

person menar vidare att bristen på styrning kommer inifrån och inte från högre nivå. 

Församlingsinstruktionen är för en av dem tydlig med att beskriva vad diakoni är för deras 

egen församling. Visioner och mål som man arbetar efter är gemensamt för alla kyrkans 

aktiva. Man får se vad som behöver göras och sen får man utvärdera sitt arbete. En av 

intervjupersonerna önskar dock se något mer från högre nivå och då inte precis fasta riktlinjer, 

utan mer ett ”tänk” att kunna använda sig av i arbetet. En reglerad ordning av själva 

diakonvigningen saknas av en annan. 

    Kyrkoherden i landsbygdsförsamlingen utan diakon säger sig inte ha vetat om att det inte 

fanns några tydliga riktlinjer för det diakonala arbetet från nationell- och stiftsnivå. Med tanke 

på att denne tidigare sagt sig vilja dela på en diakon med någon annan församling är det 

kanske anmärkningsvärt att som ansvarig chef för en eventuell diakon inte riktigt ha 

tillräckligt med fakta om vad som gäller. Mer insatthet och förutsättningar kring vad som 

gäller i diakonrollen borde lämpligen vara ett första steg i processen till att anställa en diakon. 

Svaret på detta kanske står att finna i det faktum att församlingen i nuläget inte har ansvar 

över någon diakonanställd och förmodligen prioriterat annat än att djupdyka ned i en icke 

existerande diakons arbete. Mer information torde kanske bli mer aktuellt att införskaffa när 

läget närmar sig en diakonanställning.  

    Många församlingsinstruktioner klargör inte heller riktigt vad man vill med sitt diakonala 

arbete och hur man tänker, vilket är en brist. Det är kanske då inte konstigt att det blir svårt 

för diakonerna att själva greppa om sitt eget arbete när församlingen gemensamt inte satt upp 

sina egna riktlinjer och mål för sin diakoni. 

 

4.7. Tolkning av Jesu liv 

Hansson skriver om diakonin som ”kyrkans sociala engagemang” och bakom denna tolkning 

står Jesu egna liv, hans sätt att se till hela människan i nöd, såväl kroppsligt som andligt. När 

människor kom till Jesus i desperation och uppgivenhet över sina problem såg han människan 

och hjälpte, han bortsåg ifrån att det inte handlade om religiösa motiv till uppsökandet av 



66 

honom.224 Intervjuerna pekar också på avsaknad av krav på kyrklig tillhörighet, ingen lyfter i 

vart fall upp några eventuella krav eller motprestationer till det som diakonin erbjuder. Det 

pekas tydligt på det diakonala arbetet som en hjälpande hand till individer i behov av stöd.  En 

av dem beskriver arbetet som en ömsesidighet mellan diakon och hjälpsökande, det hela 

handlar om att arbeta med människors frihet och intet annat.  

    En av intervjupersonerna talar dock om att det redan från början ska finnas med en 

tydlighet kring att kyrkan står för ”tro och evangelium” vilket förmodligen kan knyta an till 

Sandahl225 när hon skriver om att diakonin måste bevara sin kärna och sitt väsen även om 

förändringar ständigt är pågående i världen.  

    Såväl i Sverige som internationellt har det talats om att kyrkans diakoni ska vara ett 

barmhärtighetens tecken och av den anledningen ska den sociala omvårdnaden vara diakonins 

”mål och på den vägen helt enkelt inte fungera som ett medel för att nå människor med 

evangelium”.226 En av intervjupersonerna tar också upp att diakonin inte syftar till att få fler 

medlemmar, utan att det helt och hållet går ut på ett arbete i vilket det inte finns några dolda 

avsikter. Däremot finns en enighet hos intervjupersonerna i att den kristna tron och 

engagemang för sin medmänniska är avgörande för det diakonala arbetet och att det är mycket 

viktigt att evangeliet tolkas utifrån varje ny tid.  

    Sandahl skriver att det diakonala arbetet i Svenska kyrkan idag, främst handlar om ”mötet 

med enskilda människor och med grupper av människor”,227 som man sedan har gjort 

gruppindelningar på utefter de behov man tror att dessa har. Hon skriver att meningen med 

arbetet handlar om att ”ge hjälp i den utsatthet man befinner sig i och dels att förebygga att 

man hamnar i isolering eller annan form av utsatthet”.228 Vidare tar hon upp att arbetet är på 

en samhällsnivå, men att ”påverka de omständigheter som människor lever under”229 har i det 

diakonala arbetet inte fått någon direkt märkbar plats. Anledningen tror hon ligger i att kyrkan 

i Sverige, inte legitimerar detta arbete. Sandahl hänvisar till Jesu liv och gärningar, han gjorde 

upp med dem som missbrukade sin makt i dåtidens samhälle.230  För en av intervjupersonerna 

är det viktigt att diakonin är försvarare för de som inte själva kan göra sig hörda, vilket kan 

kopplas samman med Jesu gärningar. 

                                                 
224 Hansson, Mats J. Diakoni – teologisk reflexion. I Diakoni: tolkning, historik, praktik, Blennberger Erik och 

Hansson Mats J. (red.), 29-64. Stockholm: Verbum Förlag AB, 2008. s. 29 f.  
225 Sandahl 2001. 
226 Bäckström, et al. 1994. s. 165. Emfas i originaltext. 
227 Sandahl 2001. s. 64. Emfas i originaltext. 
228 Sandahl 2001. s. 64. Emfas i originaltext. 
229 Sandahl 2001. s. 65. Emfas i originaltext. 
230 Sandahl 2001. s. 64 f. 
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    I biskopsbrevet från 1990: Biskop, präst och diakon i Svenska kyrkan framhåller man att 

diakonens uppdrag på många sätt är skiftande. Det kan handla om att ge människor bistånd, 

att inspirera till kristen kärlekstjänst, undervisning, liturgiska och administrativa uppgifter.231 

Mycket av detta kommer också fram i intervjuerna. 

 

4.8. Kyrkan i samhället 

Engel skriver: 

 

[D]en teoretiska analysen av det diakonala arbete som församlingar utför tar 

sin utgångspunkt i Svenska kyrkans ställning i det svenska samhället. Denna 

ställning har blivit alltmer marginaliserad, något som dessutom accentueras i 

och med de förändrade relationerna mellan kyrkan och den svenska 

staten.232 

 

Samtidigt visar Anders Bäckström, professor i religionssociologi,233 i sina studier att flera 

församlingsföreträdare berättar att socialtjänsten och kyrkan däremot är överens om att 

samverka. Den kommunala socialtjänsten och församlingarna samarbetar många gånger 

tillsammans när det handlar om barn och ungdomar i riskzonen, förebyggande arbete genom 

att förmedla normer till unga människor, ta ansvar för de äldre, ensamma och de som lever i 

utanförskap, problem i samband med arbetslöshet, sociala problem så som psykisk sjukdom 

eller missbruk, vid kriser, olyckor och dödsfall.234 Intervjuer gjorda med den kommunala 

socialtjänsten visar att samhällets organisationer, myndigheter och institutioner har 

förväntningar på kyrkan. Anledningen till detta står att finna i den svenska kulturtraditionen 

och kyrkans gudstro som står för tröst och tillit, inte minst i osäkra tider. Endast ett fåtal av 

socialtjänstens anställda ansåg det svårt att svara på detta, därför att man inte kände till att det 

fanns förväntningar på kyrkan 235 Bäckströms undersökning visar också att kyrkan har 

förväntningar att ingå i en krisgrupp tillsammans med polisen, sjukvården och 

räddningstjänsten. Kyrkans bidrag i krissammanhang är att ”ge stöd och omsorg både till 

drabbade och till anhöriga”.236 Kunskapen om varandra, kyrkan respektive socialtjänsten, 

beror mer på privata intressen för kyrkliga och socialpolitiska frågor. Samarbeten är ofta av 

                                                 
231 Svenska kyrkan. Biskopsmötet., (medarbetare) 1990. s. 44 ff. 
232 Engel 2006. s. 35. 
233 Anders Bäckström. Uppsala universitet. 

http://www.crs.uu.se/Kontakt/Personliga_hemsidor/Anders_Backstrom (Hämtad 2013-06-20). 
234 Bäckström, Anders. Svenska kyrkan som välfärdsaktör i en global kultur: en studie av religion och omsorg. 

Stockholm: Verbum Förlag AB, 2001. s. 88 ff. 
235 Bäckström 2001. s. 80. 
236 Bäckström 2001. s. 89. 
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tillfällig karaktär och kunskapen varierar en hel del. Det ser olika ut på olika orter.237 

Undersökningen visar på samma resultat som tidigare undersökningar, att en nationell kyrka 

och dess roll står för ”tillhörighet och trygghet i livet”.238 ”Goda personrelationer” framhålls 

också som viktigt för samarbete.239 Tanken är inte att kyrkan ska ersätta socialtjänsten utan 

vara ett komplement till offentliga sektorn, och fungera som en frivillig organisation som 

håller i främst den sociala fostran, fungera som opinionsbildare och fungera som stöd i det 

framtida samhället.240 Engel tar även upp det faktum att kyrkan kan väcka mer intresse genom 

att öka sin professionalitet utåt i samhället och att detta iså fall kräver en omorganisering. 

Efterfrågan på god kvalitet och kunskapsutveckling hos församlingarna har ökat och för att 

kunna åstadkomma genuint intresse hos exempelvis socialtjänsten och polismyndigheten så 

behöver kyrkan inneha s.k. förtrogenhetskunskap, vilket bara kan fås genom ”utförande och 

erfarenhet av praktiskt socialt arbete”.241 Här har diakonen en framträdande roll i att stärka 

församlingarnas trovärdighet menar Engel.242 Social kompetens efterfrågas likväl av 

samarbetspartners utanför kyrkan i projekt och samarbeten som upprättas i samhället, vilket 

t.ex. kan handla om att kunna prata med ungdomar ute i samhället, i deras egna befintliga 

kontext. Engel skriver vidare att närområdets företrädare i flera fall har en avvaktande 

hållning till samarbete med kyrkans personal. Detta trots att det finns efterfrågan i vissa 

uppgifter, ett eventuellt samarbete hänger mycket på enskild präst eller diakon. Den enskildes 

personlighet och relation mellan kyrkan och samhälleliga organisationer, gemensamma mål 

för samarbete och kunskap om respektive verksamhet är punkter som socialtjänsten förväntar 

sig innan samarbete påbörjas. Inom församlingarna själva, av de som Engel undersökt, väljs 

ofta diakoner bort vid samarbeten p.g.a. bristande personkemi. Sällan är det funktion och 

kompetensområde som ifrågasätts.243 Intervjupersonerna i arbetet anser att personligheten hos 

en diakon är av betydande vikt. Lämpliga egenskaper hos en diakon är att ha social förmåga, 

intresse för olika sorters av människor, vara lyhörd, att vara idérik, vara arbetsvillig och ha en 

trovärdig personlighet. 

    Jeppsson Grassman skriver att det inom de juridiska och ekonomiska villkoren finns stora 

möjligheter för Svenska kyrkans sociala arbete att utvecklas. Även ”Traditioner spelar stor 

                                                 
237 Bäckström 2001. s. 82 ff. 
238 Bäckström 2001. s. 85 f. 
239 Bäckström 2001. s. 93. 
240 Bäckström 2001. s. 104 ff. 
241 Engel 2006. s. 134 f. 
242 Engel 2006. s. 134. 
243 Engel 2006. s. 135 f. 
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roll”,244 tillsammans med de två villkoren ovan. Hennes resultat visar även på att 

”församlingarnas insatser fungerar som ett komplement”,245 vilket ger församlingarna ett par 

möjligheter. Ena möjligheten är att backa upp den offentliga sektorn när den inte räcker till 

och det andra är att kunna erbjuda det som den offentliga sektorn inte erbjuder. Sedan det 

blivit svårare att få hjälp via Socialtjänsten har diakonin gått in istället med hjälp. Ett annat 

område som har tillkommit till diakonin i större omfattning är de psykiskt sjuka, detta sedan 

de större mentalsjukhusen lades ned och dessa människor nu istället finns i den lokala miljön 

på ett annat sätt än tidigare. När såväl sjukvården som den kommunala socialtjänsten brister i 

arbetet med dessa människor går många församlingar in och försöker hjälpa till.246 

    I ett förslag på diakonala strategier i Strängnäs stift tar man upp att diakonin i storstäderna 

har kommit att utvecklats på ett annat sätt än på landsbygden, vilket bidragit till att man börjat 

söka sig nya vägar på landet. Tanken ligger i att fånga upp de diakonala behoven där genom 

att flera församlingar delar på både det ekonomiska och det kompetensmässiga ansvaret. 

Strängnäs stift har valt att aktivt gå in med stöd för de som vill hitta nya vägar för att kunna 

utveckla det diakonala arbetet.247 

    Jeppsson Grassmans undersökning visar att det finns både ”vilja, kompetens och 

kvalitet”248 i de sociala insatser som kyrkan utför. Många vill göra mer än vad som görs, men 

samhällets resurser räcker inte till. Några av dem hon har intervjuat ser det som att kyrkan 

nästan behöver bli kommersialiserad för att klara sig i samhällets välfärd framöver, samt att 

kyrkan också måste våga samarbeta med övriga samhället, olika samhällsorgan och ideella 

organisationer.249 Hennes undersökning påvisar att kyrkors och samfunds sociala insatser i 

lokalsamhället har betydelse, där diakonin har stort värde. Kyrkans insatser i förhållande till 

socialtjänstens är att verksamheten och inriktningen på insatserna för det mesta inte är riktigt 

de samma. Frivilligas insatser som görs inom ramen för Svenska kyrkan och andra samfund, 

formar sitt arbete utifrån den svenska välfärdsmodellen, den styr helt enkelt vad som 

tillhandahålls och vilken inriktning som verksamheten har och insatser som görs inom 

kyrkorna. När det gäller Svenska kyrkan så formas även arbetet utifrån tradition och kultur 

som tar sig uttryck i det sociala sammanhanget. Tanken med det diakonala arbetet som 

                                                 
244 Jeppsson Grassman 2001. s. 185. 
245 Jeppsson Grassman 2001. s. 186. Emfas i originaltext. 
246 Jeppsson Grassman 2001. s. 186. 
247 Lindström, Sanna. Diakoni i tid och rum – projekt diakonal strategi: underlag för och förslag på strategier 

för stiftsorganisationens framtida insatser på det diakonala området. Strängnäs: Strängnäs stift, 2009. s. 33 ff. 
248 Jeppsson Grassman 2001. s. 166. 
249 Jeppsson Grassman 2001. s. 166 ff.  
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bedrivs är att skapa gemenskap i församlingen och stödja utsatta människor.250 Om man ser 

till andra länder så har Sverige mycket frivilligarbete, men däremot är det ”direkta 

hjälparbetet”251 både i Svenska kyrkan och i övriga kristna samfund inte så vanligt.252 

Svenska kyrkans frivilliga sett i sin helhet, har ett engagemang som är bredare än andra 

grupper av frivilliga och som har tillgång till flest olika nätverk i samhället.253 

    Diakonin utgör en del av Svenska kyrkans verksamhet där religionsutövning ”antas vara 

den centrala funktionen”,254 enligt Jeppsson Grassman. Hon menar vidare att detta gör att 

kyrkan har en egen inriktning av det som de bedriver. Kyrkan har en särskild kompetens kring 

existentiella frågor som människor bär på, vilket gör den särpräglad jämfört med andra 

frivilliga organisationer som också bedriver social verksamhet.255  

    Diakonins utveckling står att finna i inflytande från en rad organisationer som 

diakoniinstitutionerna, staten, landstingen och kommunerna. Förändringar har skett under 

årens lopp och insatserna har skiftat fokus,256 skriver teologie doktor, Per Eckerdal.257 Även 

teologie doktor Göran Agrell,258 menar när han diskuterar kring synen och tolkningarna av 

begreppet diakoni utifrån bibeltexterna att ordets betydelse inte alltid går att direkt använda 

som mall idag. Begreppet får mer vara en inspirationskälla till dagens diakoni.259 Han skriver: 

 

Om man låter sig inspireras av tankar om hur omsorg om de svaga förhåller 

sig till Gud, Jesus, Anden och den kristna församlingen enligt Bibeln, står 

det fritt att idag utforma diakoni, diakonat m.m. på det sätt som man finner 

lämpligt.260 

 

4.9. Kunskap, personlighet, teologisk och ideologisk grundsyn  

Intervjupersonerna är inte riktigt eniga om vilken utbildning som är den vanligaste bland 

dagens anställda diakoner i församlingarna. Inte heller är de eniga i vad som gäller ifråga om 

utbildningsvägarna och hur de påverkar arbetet. Utbildningsvägarna kritiseras av 

intervjupersonerna för att vara för spretiga i nuläget och därmed riskera att arbetet tar form 

                                                 
250 Jeppsson Grassman 2001. s. 178 f. 
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252 Jeppsson Grassman 2001. s. 182. 
253 Jeppsson Grassman 2001. s. 190. 
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utefter den enskilde diakonens kunnande, till att inneha mångfald bland diakonerna vilket ses 

som något gott, då man har möjlighet att komplettera varandra. Ett par av dem menar att 

arbetet inte påverkas nämnvärt mycket av diakonens utbildningsväg. Ett argument för detta är 

att det finns en slags ”färgning” av hur uppdraget ska tolkas. En annan menar att det uppstått 

en uppdelning i ett A- och ett B-lag bland diakonerna, sett utifrån deras utbildning och vill 

istället se samma utbildning för samtliga diakoner, där socionom- och psykoterapeutisk 

utbildning bedöms vara mest meriterande för yrket. Utbildning och personlighet gör 

tillsammans individen och till detta kan räknas yrkeserfarenhet, vård av barn som också är en 

slags kunskap som formar personen och påverkar arbetet. Då diakonen är sitt eget redskap, är 

det troligt att detta också kan inverka på den professionella hållningen. Med en enda icke 

existerande utbildningsväg riskerar arbetet formas efter den enskilda diakonens färdigheter. 

Samarbetet mellan diakon, kyrkoherde, kyrkoråd och övriga arbetslaget ger också en viss 

utformning. 

    Hansson skriver att diakonin formas av en teologisk och ideologisk grundsyn där 

verksamhetens erfarenheter ger sin prägel på arbetet.261 Något som även intervjuerna i sin 

helhet tyder på.  

 

4.10. Det diakonala arbetet hamnar lätt i polemik 

Sandahl skriver att: ”det diakonala arbetet lätt hamnar i en polemik kring `det traditionella 

diakonala arbetet´ och `det nya, moderna diakonala arbetet´.”262 Vad hon menar är att det mer 

kommit att handla om var man ska lägga sitt fokus. Ska diakonin handla om kaffekokande, 

pensionärsträffar och hembesök ”eller” jobba med problematik runt ungdomar, själavårdande 

samtal och ta hand om den liturgiska biten. Frågan är som sagt vad arbetet ska handla om. Här 

hoppas Sandahl på en förändring, därför att hon menar på att vi måste möta människor där de 

känner att det är möjligt att samtala. En del kanske vill börja samtala över kaffekokningen 

eller genom att bjuda hem diakonen på en kopp kaffe och då känna av ifall det kan gå vidare 

till djupare samtal, mötesplatserna behöver inte var ”moderna” menar Sandahl för att de ska 

räknas som diakonala. Vidare skriver hon: ”Det som dock är viktigt att vara medveten om, är 

att gamla former som hålls kvar kan uppfattas annorlunda än då de etablerades p.g.a. att 

människors tolkningsramar har förändrats.”263 När intervjupersonerna reflekterar kring 

diakoni och tradition går åsikterna isär. Det som kommer fram är att traditionen tillsammans 

                                                 
261 Hansson, Mats J. Diakonal praxis. I Kyrkans kroppsspråk: reflektion om diakonalt arbete, Engvall Urban 
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med övriga arbetslaget ses som det som backar upp hela arbetet, traditionen förs fram som 

något att hålla fast vid då samhället hela tiden förändras, traditionen förs också fram som 

omöjlig att hålla fast vid p.g.a. att samhället hela tiden förändras och att man riskerar att lätt 

fastna i den och att den inte innehar samma betydelse idag som tidigare. Helt nya utmaningar 

och inte alls någon buren tradition gäller för diakoniarbetet, uttrycker någon. En annan säger 

att traditionen är något man går efter men som ses som ett gammalt sätt att arbeta efter. Det är 

lätt att fastna i något som inte ger lika mycket som det gjort tidigare. Församlingar som inte 

har en diakon har svårare att reflektera över diakoniarbetet.  

    Diakonin präglas av de som varit före på tjänsten, många gånger kan det vara så att den 

nyanställda diakonen tar över det befintliga arbetet från tidigare diakon. Om en församling har 

flera diakoner kan det vara så att man har nischat in sig på olika ansvarsområden. Intervjuerna 

pekar på att arbetet hela tiden måste vara kopplat till samhället och att man ser de lokala 

behoven i sin egen kontext och behoven hos den enskilda individen. Kyrkans uppgift är att 

våga vara välfärdsaktör men samtidigt vara tydlig med att vara kyrka. Det är viktigt att kyrkan 

frågar sig ifall det är ett behov eller en tradition som fylls. Likaså vara medveten om att det är 

lätt att hamna i föreningsfällan. 

    Raun Iversen skriver att Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder och att 

svenskar sällan besöker kyrkan av existentiella, etiska och delvis religiösa anledningar. 

Däremot är man kyrkan trogen vid tillfällen som dop, konfirmation, bröllop och begravningar 

som hör till den kristna kulturen och kyrkans medlemmar har enligt Raun Iversen en låg 

förväntan på sig från sina medlemmar. Kyrkan fungerar mer utifrån tradition om man ska gå 

efter honom. 264 Samtidigt visar studier, som tidigare nämnts, gjorda av Larsson och Brattgård 

m.fl. att kyrkans medlemmar är mycket angelägna om att kyrkan ska prioritera det som 

hamnar under diakonin ”omsorg”, vilket tyder på en gemensam syn och kanske även 

förväntan på kyrkan att täcka behoven för speciella grupper av människor. 

    I undersökning gjord av Engel framgår det att kyrkans äldreverksamhet uppfattas som 

oförändrad och slentrian och vilket lätt tas över från en anställd diakon till nästa. 

Verksamheten ifrågasätts av de flesta medarbetare och förtroendevalda till att vara dyr 

”underhållningsdiakoni”265 som bara ett fåtal pensionärer som är pigga och har god ekonomi 

tar del av.266 Engel menar av den undersökning som hon har gjort visar på att församlingarna 
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73 

försöker utveckla diakonin genom att nyanställa personal. Flera församlingar satsar också på 

präster vars tjänster inriktas mer på diakoni. En del tidigare diakontjänster har gjorts om och 

helt nya tjänster har skapats. Annan fackutbildning efterfrågas bland diakonerna och 

tjänsternas utformning avviker från de tidigare. Situationen för dessa diakoner är, att de har 

stora förväntningar på sig, genom att de förväntas avsluta en befintlig traditionell verksamhet 

även om inte alla i arbetslaget alltid är eniga, och skapa nya nätverk, visa medarbetarna på en 

ny bild av diakonin och ibland även för dem i arbetslaget som det övriga samhället, vilka kan 

ha en negativ bild av diakonin. Allt tillsammans bidrar till en ohållbar arbetssituation för 

diakonen, menar Engel som fortsätter framhålla att: ”Uppbrottet från den gamla diakonin 

anses skapa oklarheter och turbulens inom medarbetarlaget i stort.”267 Intervjuerna ger en bild 

av att ett nytt tänk och arbetssätt är på gång när det gäller diakonin, samtidigt som det 

traditionella diakonala arbetet finns kvar ute i församlingarna.  

    Stig Linde menar att ”Varje projektplanering måste innehålla en utvärderingsplan”,268 

samtidigt som han skriver att många av verksamheterna rullar på år efter år i gamla 

hjulspår.269 Han tror att det många gånger finns ett större intresse i att göra uppföljning av det 

nya som det investeras resurser och förtroende i och komma med resultat kring det istället. 

Uppföljningen handlar oftast om pengar och timmar och inte om vad som blivit av 

verksamheten sett utifrån längre eller kortare tidsperspektiv.270  

 

4.11. Slutord  

En rad av skiftande orsaker som sätter prägel på diakoniarbetet träder fram genom den här 

undersökningen. Olika bitar bidrar och svarar tillsammans på varför diakonin fungerar som 

den gör. En rad av anledningar har påverkat, påverkar och kommer att fortsätta att påverka 

diakonin, vilket hela tiden kommer att ta sig uttryck i den verksamhet som bedrivs och 

kommer att bedrivas inom området. 

 

4.12. Möjlighet till fortsatt forskning  

En undersökning som denna skulle kunna göras i betydligt större skala. En vidare och djupare 

insyn i diakonin bör kunna ta fram fler perspektiv och även kunna bidra något till 

utvecklingen.  
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    Undersökning bland kyrkans lekmän skulle också kunna göras, för att även få med deras 

tankar kring diakoniarbetet. Genom dem skulle möjligen ett annat perspektiv och ytterligare 

ett bidrag kunna ges till diakonins område.  
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5. Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor till stiftet 

Frågor till stiftet  

(ni=stiftet) 

Intervjun beräknas ta ca.1,5- max 2 timmar. 

Frågorna som jag har tagit med är tänkta att ge svar till ”rubriken”: ”Hur styrs det diakonala 

arbetet upp ute i några olika valda församlingar i ”X” stift?” 

 

1. Församlingarnas grundläggande uppgifter är att: ”fira Gudstjänst, bedriva undervisning, 

utöva diakoni och mission”. Vad lägger ni in i ordet ”diakoni”?  

2. Vilken är den vanligaste utbildningen bland Svenska kyrkans verksamma diakoner ute i 

församlingarna idag? 

3. Vad tycker ni om att det inte finns några tydliga riktlinjer och avgränsningar från nationell 

nivå och stiftsnivå för det diakonala arbetet ute i församlingarna? 

4. Finns det de som förespråkar att det diakonala arbetet bör styras upp mera från nationell 

nivå och stiftsnivå? 

5. Finns det fördelar med att det diakonala arbetet ute i församlingarna inte styrs upp av några 

fast hållna riktlinjer från högre nivå utan av församlingarna själva? Varför/Varför inte? 

Räcker det med den burna traditionen och ett engagemang för sin medmänniska utifrån den 

kristna tron för att få till ett tillfredsställande resultat av det diakonala arbetet?  

6. Tycker ni att församlingarna här i stiftet når upp till ett fullgott diakonalt arbete i 

förhållande till kyrkoordningen och diakonlöftena, samt även biskopsbrevet från 1990 

(Biskop, präst och diakon i Svenska kyrkan - ett biskopsbrev om kyrkans ämbete)?  

7. Förs det en dialog mellan er och stiftets församlingar? Har ni haft och har en god dialog 

mellan er och församlingarna kring det diakonala arbetet? Är dialogen iså fall ständigt 

pågående? 

8. Får församlingarna råd, stöd och hjälp från er kring det diakonala arbetet? 

9. På vilket sätt känner ni att ni stöttar eller inte stöttar församlingarna i det diakonala arbetet? 

10. Vad har ni gjort för och vad kan församlingarna förvänta sig av er från stiftet till stöd för 

det diakonala arbetet i församlingarna? 

11. Vad har ni talat kring när ni varit på visitationer i församlingarna, vilka frågor har kommit 

upp från er sida och från församlingarna? 
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12. Vilka tankar och föreställningar har ni kring det diakonala arbetet för församlingarna? 

13. Hur tycker ni att församlingarna ska prioritera sitt diakonala arbete? 

14. Får och kan lekmännen avlasta diakonens/diakonansvariges arbetsuppgifter? Vilka 

arbetsuppgifter skulle det kunna röra sig om? Vilka kvalitetskrav bör man iså fall ställa på 

dessa lekmän? Erbjuds dessa lekmän iså fall någon form av utbildning/kurs? Hur förhåller det 

sig iså fall med tystnadsplikten?  

15. Tycker ni att det diakonala arbetet ute i församlingarna påverkas mycket av att alla 

diakoner inte har en och samma utbildning? Är olikheterna i utbildningsvägar något bra eller 

något dåligt? Påverkas församlingens diakonala arbete av att personen/personerna har just den 

utbildning denne/de har eller inte har i utbildningsväg? 

16. Varför bedriver församlingarna just den diakonala verksamhet som de valt att göra? Om 

mer vikt läggs vid ett specifikt område av det diakonala arbetet, hur tänker församlingarna 

kring detta? 

17. Står alla lagar och bestämmelser som diakonen måste följa enbart i kyrkoordningen? 

Enligt lagen måste diakoni bedrivas, men hur är det med tystnadsplikten, faller den också 

under lagen? 

18. Får eller kan stiftet stötta församlingar som är i behov av extra ekonomiskt bidrag till sitt 

diakonala arbete? (T.ex. så får kyrkan på olika håll förmodligen lägga både mycket tid och 

pengar på invandrargrupper, familjeproblematik, hemlösa, m.fl. olika områden.) 

19. Har ni synpunkter på hur de ekonomiska prioriteringarna ser ut i församlingarna kring det 

diakonala arbetet om det är så att det gäller att få ekonomiskt stöd från stiftet? Oavsett stöd 

från er eller inte, får ni ha synpunkter kring församlingarnas ekonomiska prioriteringar inom 

det diakonala arbetet?  

20. Vad bör ni arbeta på kring ert arbete från stiftets sida gentemot församlingarna så att det 

diakonala arbetet kan bli bättre/förbättras? (Inte bara kring det ekonomiska, utan med fokus 

på hela det diakonala arbetet).  

21. Samordnas behovet kring fortbildning för diakoner/diakonansvariga hos stiftet? Kan stiftet 

lägga upp fortbildningar efter enskildas behov? (Behoven borde se olika ut p.g.a. att 

diakonerna har olika utbildningsvägar).  

22. Vad tar man upp på diakondagarna? Utbyter de närvarande idéer och problemlösningar 

med varandra? 

23. Hur stor betydelse har diakonen/diakonansvariges person/personlighet för hur arbetet styrs 

upp och hur det har tagit sin form ute i församlingarna? D.v.s. hur mycket påverkar 

personligheten det diakonala arbetet? 

24. Tycker ni att det över lag bedrivs ett bra diakonalt arbete ute i stiftets församlingar idag? 

(Diakonalt arbete behöver inte betyda här att det är en diakon som har hand om 

verksamheten) 
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25. Behövs en diakon i varje församling? 

26. Hur tänker ni kring de församlingar som inte har någon diakon? Räcker de övriga 

profilerna till som finns ute i församlingarna för att täcka en diakons arbete?  

27. Övrigt som känns betydelsefullt för er och av stor vikt att tillägga här i intervjun kring det 

diakonala arbetet och hur det styrs upp är även...?  
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Bilaga 2: Intervjufrågor till församlingarna 

Frågor till församlingarna 

Intervjun beräknas ta ca.1,5- max 2 timmar. 

Frågorna som jag har tagit med är tänkta att ge svar till ”rubriken”: ”Hur styrs det diakonala 

arbetet upp ute i några olika valda församlingar i ”X” stift?” 

 

1. Församlingarnas grundläggande uppgifter är att: ”fira Gudstjänst, bedriva undervisning, 

utöva diakoni och mission”. Vad lägger ni in i ordet ”diakoni”?  

2. Vilken är den vanligaste utbildningen bland Svenska kyrkans verksamma diakoner ute i 

församlingarna idag? 

3. Vad tycker ni om att det inte finns några tydliga riktlinjer och avgränsningar från nationell 

nivå och stiftsnivå för det diakonala arbetet ute i församlingarna? 

4. Tycker du att det diakonala arbetet bör styras upp mera från nationell nivå och stiftsnivå? 

5. Finns det fördelar med att det diakonala arbetet ute i församlingarna inte styrs upp av några 

fast hållna riktlinjer från högre nivå än församlingarna själva? Varför/Varför inte? Räcker det 

med den burna traditionen och ett engagemang för sin medmänniska och utifrån den kristna 

tron för att få till ett tillfredsställande resultat av det diakonala arbetet?  

6. Tycker ni att er församling, når upp till ett fullgott diakonalt arbete i förhållande till 

kyrkoordningen och diakonlöftena, samt även biskopsbrevet från 1990 (Biskop, präst och 

diakon i Svenska kyrkan - ett biskopsbrev om kyrkans ämbete)?  

7. Förs det en dialog mellan er församling och stiftet? Har ni haft och har en god dialog 

mellan er församling och stiftet kring det diakonala arbetet? Är dialogen iså fall ständigt 

pågående? 

8. Får er församling råd, stöd och hjälp från stiftet kring det diakonala arbetet? 

9. På vilket sätt känner ni att församlingen får eller inte får stöttning från stiftet i det diakonala 

arbetet? 

10. Vad har stiftet gjort för er församling och vad förväntar ni er att få för stöd från stiftets 

sida för ert diakonala arbete i församlingen?  

11. Vad har ni talat kring när stiftet varit på visitationer i er församling? Vilka frågor har 

kommit upp från er sida och från stiftet? 

12. Vilka tankar och föreställningar har ni kring det diakonala arbetet för er församling? 

Känner ni att ni lever upp till det som ni tar med för ert arbete i er församlingsinstruktion? 
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13. Skulle det diakonala arbetet underlättas i er församling ifall det fanns riktlinjer om hur ni 

skulle prioritera era olika uppgifter. Tycker ni att er församling prioriterar de diakonala 

arbetsuppgifterna på ett bra och lämpligt sätt? 

14. Får och kan lekmännen avlasta diakonens/diakonansvariges arbetsuppgifter? Vilka 

arbetsuppgifter skulle det kunna röra sig om iså fall? Vilka kvalitetskrav bör man iså fall ställa 

på dessa lekmän? Erbjuds dessa lekmän iså fall någon form av utbildning/kurs? Hur förhåller 

det sig iså fall med tystnadsplikten?  

15. Vilken utbildning har församlingens diakoner/diakonansvarige?  

16. Tycker ni att det diakonala arbetet i församlingen påverkas mycket av att alla diakoner 

inte har en och samma utbildning? Är olikheterna i utbildningsvägarna något bra eller något 

dåligt? Påverkas församlingens diakonala arbete av att personen/personerna har just den 

utbildning denne/de har eller inte har i utbildningsväg? 

17. Varför bedriver er församling just den diakonala verksamhet som ni valt att ha? Om mer 

vikt läggs vid ett specifikt område under det diakonala arbetet, hur har ni tänkt och tänker ni i 

er församling kring detta? 

18. Står alla lagar och bestämmelser som diakonen måste följa enbart i kyrkoordningen? 

Enligt lagen måste diakoni bedrivas, men hur är det med tystnadsplikten, faller den också 

under lagen? 

19. Får ert diakonala arbete stöttning från stiftet eller från annat håll, om ni skulle behöva ha 

extra ekonomisk bidrag? Har ni någon post som drar speciellt mycket i ekonomisk väg, men 

även rent tidsmässigt?  

20. Tycker ni att stiftet ska kunna ha synpunkter kring hur er församling väljer att fördela 

eventuella ekonomiska stöd från stiftet eller det ni får från annat håll?  

21. Vad bör ni arbeta på i församlingarna så att det diakonala arbetet kan bli bättre/förbättras? 

(Inte bara kring det ekonomiska, utan med fokus på hela det diakonala arbetet).  

22. Samordnas behovet hos stiftet kring fortbildning för diakoner/diakonansvariga och iså fall 

görs detta på ett bra sätt? Om stiftet kan lägga upp fortbildning efter enskilda behov är det 

något som ni ute i församlingarna ser som bra? (Behoven borde se olika ut p.g.a. att 

diakonerna har olika utbildningar).  

23. Vad tar man upp på diakondagarna? Har ni som träffats möjlighet att utbyta idéer och 

problemlösningar med varandra? 

24. Hur stor betydelse har diakonen/diakonansvariges person/personlighet för hur arbetet styrs 

upp och hur det har tagit sin form ute i församlingen? D.v.s. hur mycket påverkar 

personligheten det diakonala arbetet? 

25. Tycker ni att det över lag bedrivs ett bra diakonalt arbete i er församling idag? (Diakonalt 

arbete behöver inte betyda här att det är en diakon som har hand om verksamheten) 

26. Behövs en diakon i varje församling? 
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27. Hur tänker ni kring de församlingar som inte har någon diakon? Räcker de övriga 

profilerna till som finns ute i församlingarna för att täcka för en diakons arbete?  

28. Övrigt som känns betydelsefullt för er och av stor vikt att tillägga här i intervjun kring det 

diakonala arbetet och hur det styrs upp är även...? 
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Bilaga 3: Diakonlöftena som används vid diakonvigning i Svenska kyrkan 

*FRÅGORNA  

TILL DIAKONKANDIDATEN 

B Vill du i Guds den treeniges namn 

åtaga dig uppdraget att vara diakon 

och utöva detta så, 

att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd 

och Guds vilja förverkligad i världen? 

K Ja. 

B Vill du stå fast i kyrkans tro, 

hjälpa dem som behöver din tjänst 

och stå på de förtrycktas sida? 

K Ja. 

B Vill du i din tjänst följa vår kyrkas ordning 

och förverkliga din kallelse med Kristus som förebild? 

K Ja.  

B Vill du leva så bland människor, 

att du blir vittne om Guds kärlek 

och om försoningens hemlighet? 

K Ja.   
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Intervju med diakon i stadsförsamling, 2011-04-12. 

 

Intervju med diakon på stiftskansliet, 2011-04-11. 

 

Intervju med kyrkoherde i landsbygdsförsamling utan diakon, 2011-04-13. 

 

Sandell, Tua. E-post, 2012-05-10.  

 

Svenska kyrkans informationsservice. E-post, 2012-04-17. 

 

Telefonkontakt med kontaktperson på Statistik och utredningar på kommunen, inom stiftet 

där arbetets tätorter ligger belägna. 

 


