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Abstract
Uppsatsens syfte är att belysa formandet av diakoners yrkesidentitet. Fokus har legat på
uppsatsens forskningsfråga; Hur förbereder utbildningen de studerande till uppdraget som
diakon i Svenska kyrkan (SvK) respektive i Den norske kirke (DNK)? Jag har jämfört
diakonens utbildning och uppdrag mellan Svenska kyrkan och Den norske kirke. Materialet har
bestått av styrdokument såsom Kyrkoordning i SvK och Kirkelov i DNK, vigningsordningar
och protokoll från styrande organ samt utbildningsplaner för diakonutbildningen. För att
fördjupa begreppet diakoni har jag studerat Biskopsbrev om diakoni i SvK och Plan for diakoni
i DNK, med hjälp av nyckelorden förhållningssätt och handling. I min fördjupning av diakonens
yrkesidentitet har jag diskuterat begreppen kall och profession.
Diakonens yrkesidentitet är påverkad av tre delar. Dels utbildningen och relationen mellan
välfärdsprofessionen och kallet. Dels uppdraget och relationen mellan uppdraget som det
beskrivs i officiella dokument, vigningslöfte och möjligheten att praktisera sitt uppdrag. Och
till sist diakonens vigningstjänst och relationen till liturgin.
Nyckelbegrepp: Diakoni, kall, vigningslöfte, välfärdsprofession, förhållningssätt och handling
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Kapitel 1. Inledning
1.1

Introduktion

Svenska Kyrkan (SvK) utbildar och viger diakoner till tjänst i församling. Diakonerna har fått
ett särskilt uppdrag som innebär att de i sin tjänst ska visa omsorg och ta ett medmänskligt
ansvar, särskilt mot människor i utsatthet och nöd.1 Uppdraget som det beskrivs i Biskopsbrevet
Kallad till diakon och präst, omfattar ett brett ansvarsområde och ställer krav på att diakonen
ska ta ett karitativt ledar- och omsorgsansvar och fungera som själavårdare. Diakonen ska
vidare ha en pedagogisk funktion och bära en profetisk uppgift i röstbärarrollen.2 Vid vigningen
har diakonen avlagt löftet att stå på de förtrycktas sida och att försvara människors rätt.3 De
offentliga dokumenten har högt ställda krav på diakonen och de uppgifter som ligger i
diakontjänsten. För den lokala församlingen eller den enskilde diakonen kan bredden i
arbetsuppgifterna ibland upplevas som om tjänsten är otydlig.4 Lokala förutsättningar och
församlingens förståelse av det diakonala uppdraget är ibland ett hinder för ett professionellt
utfört arbete.
I en undersökning 2017 kring präster och diakoners psykosociala arbetsmiljö framförs det i
rapportens slutsats, att diakonrollen bör ses över i syfte att tydliggöra ansvarsområden och mål.5
I en rapport från samma år i Stockholms stift framkommer en stor okunskap kring diakoni i
församlingarnas styrelse och ledning, som i sin tur leder till en försämrad möjlighet för
diakonen att utföra ett professionellt arbete. Rapporten pekar vidare på möjliga brister i
diakonens utbildning och i tolkningen av uppdraget.6
Diakonens yrkesroll är starkt knuten till den kontext som församlingen verkar i. Diakonens
arbetsuppgifter påverkas av förändringar i samhället, som i sin tur är påverkade av teknisk
utveckling likväl som av samhällsförändringar. Denna utveckling har visat sig ha betydelse för
enskilda människors hälsa och ekonomi och tar sig uttryck i ökad upplevelse av ensamhet och
främlingskap.7 Även globala kriser påverkar kyrkornas diakonala arbete lokalt. Här har enskilda
församlingar utvecklat nya samarbetsformer med aktörer i civilsamhället eller med kommuner.
Det kan röra sig om att vara stöd för nyanlända flyktingar, aktioner till stöd för tiggande EU
medborgare och förebyggande arbete bland ungdomar i utsatta bostadsområden.8
1

Svenska kyrkan; Kyrkoordning 2020, s. 66. https://www.svenskakyrkan.se/filer/KO_1_jan_2020.pdf,(2020-0306)
2
Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan, 2014, s. 36–41
3
Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan, 2014, s. 47.
4
Hansson, 2019, s. 186.
5
Edvik, mfl 2017/2018, s. 41.
6
Engel, 2016/2017, s. 42.
7
Kurkiala, 2016, s.35–38.
8
Lindberg, 2016, s. 31.
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För att vigas till diakon i Svenska kyrkan, krävs en pastoralteologisk utbildning, som bygger på
en godkänd yrkesexamen som socionom eller sjuksköterska eller en kandidatexamen inom
socialt arbete, vård, medicin, psykologi eller folkhälsa. Den pastoralteologiska utbildningen
pågår under ett läsår och bygger vidare på de förkunskaper som diakonkandidaterna har
förvärvat innan de börjar. Det pastoralteologiska årets syfte är att stödja formandet av en
diakonal yrkesidentitet som dels bygger på en inre och en yttre kallelse dels på en
utbildningsbakgrund från en välfärdsprofession med längre eller kortare arbetslivserfarenhet.
De förväntningar som biskopsbreven och vigningslöftena speciellt framhäver och den kritik
som förts fram om en otillfredsställande arbetsmiljö som gäller dels tolkningen av
diakonuppdraget, dels utbildningen för diakoner påverkar förståelsen av yrkesidentiteten och
utformandet av den pastoralteologiska utbildningen som ska förbereda diakonen för tjänst.
Jag har erfarenhet från många år i tjänst som diakon i församling och som lärare på Svenska
kyrkans Utbildningsinstitut (SKUI). Jag ser hur diakonens yrkesroll utmanas av förväntningar
både från kyrkan som organisation, församlingarna som anställande organ och från samhället.
Det är problematiskt om diakonerna inte upplever att de har mandat att utföra de uppgifter de
enligt Kyrkoordningen (KO), vigningslöfte och biskopsbrev kan genomföras på ett
professionellt sätt.
För att belysa formandet av en yrkesidentitet till professionell diakon som är påverkad av
förkunskaper, yrket som ett kall och den pastoralteologiska utbildningen, jämför jag hur
uppdragen formuleras och utbildningen utformas i Svenska kyrkan och Den norske kirke. Jag
har valt att jämföra med Den norske kirke då den har en likartad historisk diakonal utveckling
och står i liknande samhällsutmaningar som Svenska kyrkan. Diakonerna i Den norske kirke
har utbildning och erfarenhet inom det vårdande och sociala fältet och arbetar med liknande
verksamheter som diakoner i svenska församlingar. Den norske kirke har till viss del gjort andra
val när det gäller utbildning och arbetsuppgifter för diakonen som framkommer i jämförelsen.9
Uppsatsen skrivs inom kyrkovetenskapen med en diakonivetenskaplig inriktning.

1.2

Syfte och frågeställning

Syftet med uppsatsen är att belysa formandet av diakoners yrkesidentitet i Svenska kyrkan
respektive Den norske kirke genom en jämförelse av hur diakonens uppdrag formuleras och
hur utbildningen till diakon utformas i respektive kyrka.

9

Jordheim, 2011, s.153–168.
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Uppsatsens frågeställning är:
Hur förbereder utbildningen de studerande till uppdraget som diakon i Svenska kyrkan
respektive i Den norske kirke?
Med hjälp av följande delfrågor studerar jag material från officiella dokument i Svenska kyrkan
samt i Den norske kirke.


Hur formuleras diakonens uppdrag i respektive kyrka?



Hur ser diakonutbildningen ut i respektive kyrka?



Hur möter diakonutbildningen respektive kyrkas formulering av uppdraget som
diakon?

1.3

Forskningsöversikt

I forskningsöversikten vill jag lyfta fram tre områden som har betydelse för min studie. Det
första gäller forskning kring diakonins historia med fokus på diakonens utbildning och
arbetsuppgifter. Den andra handlar om aktuell forskning kring utveckling av diakonutbildning
och hur diakonens uppdrag gestaltas samt det tredje området om hur diakoners yrkesidentitet
kopplas till kall och profession. Väsentlig litteratur för mitt arbete har jag sökt i både Sverige
och Norge. Jag har sökt litteratur via bibliotek, i DiVA-portalen i Sverige och portalen MF open
i Norge. Jag har använt sökorden diakoni, diakoner, diakonissor, lärande, diakonivetenskap och
kyrko- och missionsstudier för att finna aktuella masteruppsatser och avhandlingar.
Flera böcker har publicerats och forskningsstudier och utredningar har genomförts i både
Sverige och Norge kring förståelse av diakoni, diakonat, diakonal praktik och diakonins teologi
de senaste 20 åren. Till min hjälp har jag haft Elisabeth Christensson och Stig Lindes
forskningsöversikt

om

diakoniforskning.10

På

webbsidan

”Diakoni.nu”

finns

det

nedladdningsbara forskningsrapporter, uppsatser och artiklar om diakoni.11 Lena Sjöberg har
med sin masteruppsats från 2020 bidragit med en kunskapsöversikt av nordisk diakoniforskning
publicerade under perioden 2015–2019.12
Utvecklingen av det karitativa diakonatet sedan 1800-talets slut, val av utbildning och synen
på kallelsen har betydelse för dagens diakoner och deras uppdrag. Ur Svenska kyrkans kontext
gällande diakonatets framväxt kan nämnas Helena Inghammars doktorsavhandling Från
moderhuset till domkyrkan13 samt Yngve Levenskog, som i sin bok har analyserat diakonatets
utveckling i Sverige genom att sammanställa kyrkomötets diskussioner mellan åren 1938–
10

Christiansson och Linde, 2014.
Diakoni.nu, www.diakoni.nu (2020-05-04)
12
Sjöberg, 2020.
13
Inghammar, 2005.
11
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1999.14 Den norske kirkens diakonat, dess framväxt, historisk och teologisk bakgrund, beskrivs
av Kjell Nordstokke och Olav Fanuelsen i antologin Diakonen – kall og profesjon.15 I samma
antologi bidrar Stephanie Dietrich och Kari Jordheim med beskrivning av diakonens utbildning
och förutsättningar för arbetet. En undersökning om diakoniidentitet och diakonisyn presenteras
av Olav Helge Angell i nämnda antologi.
Det finns två intressanta studier som jämför diakoners utbildning, uppdrag och vigning i
SvK och DNK. Tiit Pädam har gjort en jämförelse mellan Borgågemenskapens kyrkor kring
diakonens utbildning och vigning i doktorsavhandlingen Ordination of Deacons in the
Churches of the Porvoo Communion, a Comparative Investigation in Ecclesiology.16
Motsvarande

diskussion

och

jämförelser

finns

i

Marianne

Rodriguez

Nygaards

doktorsavhandling Caring to Know or Knowing to care? om diakonens utbildning och praxis
som innehåller jämförelser mellan norsk och svensk kontext.17 Båda dessa doktorsavhandlingar
baseras på material före den senaste utbildningsreformen i Sverige, innan den
pastoralteologiska utbildningen startade på Svenska kyrkans utbildningsinstitut 2014.
För forskning som inriktat sig på diakonens uppdrag i Svenska kyrkan kan nämnas Charlotte
Engels Svenska kyrkans sociala arbete -för vem och varför? Denna avhandling är ett arbete
som redogör för skillnader mellan diakonens församlingsarbete och Svenska kyrkans
förväntningar och glappet mellan vad som sägs och vad som görs.18 Svenska kyrkans
analysavdelning har i rapporten ”Församlingsdiakoni i förändring” från 2010 visat hur
församlingsdiakonernas arbete har förändrats jämfört med Anders Bäckströms undersökning
1994 och Charlotte Engels studie från 2006. Enkätundersökningen i analysavdelningens rapport
visar att socialt arbete bland utsatta grupper har ökat, liksom opinionsarbete kring
flyktingfrågor.19 Om det är en följd av församlingarnas relationsförändring till staten,
akademiseringen av diakonutbildningen eller andra faktorer i samhället är inte klarlagt.
Mellan 2016–2018 drev Svenska kyrkan ett projekt kallat ”Diakoni och välfärd”, med syftet
att stärka det strategiska tänkandet kring diakoni och diakonal utveckling. Det resulterade i flera
rapporter såsom ”Tankar om framtida utmaningar för kyrka och samhälle” där forskare
kommer till tals kring kyrkans, samhällets och deras gemensamma utmaningar.20 En senare
rapport är ”Hinder för diakonal utveckling” som belyser hur det diakonala arbetet påverkas av
olika uppfattningar hos kyrkoherdar och diakoner. I rapporten framkommer att det finns
otydlighet i församlingarna kring vilken diakonisyn som råder. Ett annat problem är hög
14

Levenskog, 2009.
Dietrich, Karsrud Korslien og Nordstokke (red.), 2011.
16
Pädaam, 2011.
17
Rodriguez Nygaard, 2015.
18
Engel, 2006.
19
Hollmer, 2010; Bäckström, 1994.
20
Tankar om framtida utmaningar för kyrka och samhälle, 2016.
15
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arbetsbelastning hos medarbetare och att kyrkoherdar och diakoner har olika syn på möjligheter
respektive svårigheter i det diakonala arbetet.21
Charlotte Engel och Elisabeth Christiansson har gjort en studie i Stockholms stift som
presenteras i forskningsrapporten ”Diakonins strukturer”. Rapporten har belyst strukturer som
påverkar diakonens arbetsmiljö och välmående, såsom diakonens kompetens, rekrytering,
brister i diakonal kunskap hos ledningen och otydliga roller.22
Inför Svenska kyrkans utbildningsreform 2014, gjordes en utredning för att tolka behoven i
Svenska kyrkans församlingar och vilket behov av kompetens som skulle svara upp mot
uppgifterna i församlingarna, samt förslag på innehåll och utformning av utbildning för de fyra
profilerna; präst, diakon, församlingspedagog och kyrkomusiker.23 Den ligger till grund för
utformningen av Svenska kyrkans utbildningsinstitut och formandet av en pastoralteologisk
utbildning.
Den professionella rollen som diakon utmanas av förståelsen av en yrkesidentitet, tidigare
utbildning, föreställningen om kall och det sammanhang diakonen befinner sig i. Diakonen har
vanligen ett yrke som utvecklats från ett kall till ett professionellt yrke inom vård, socialt arbete
eller en lärarutbildning. Jag har därför valt att ta med forskning kring välfärdsprofessioner och
socialt arbete. I två nyutkomna böcker avhandlas välfärdsprofessioners framväxt och
utveckling; Det professionella landskapets framväxt och Det professionella landskapet i
förvandling.24 Här beskrivs i den första boken, sex olika professionella kompetensfält ur ett
historiskt perspektiv och dess framväxt fram till 1980-talet. Den andra boken följer
utvecklingen för samma professioner, från 1980-tal till nutid.
Diakonen har många likheter med socialarbetaren i hur kunskaper utvecklas och används i
det praktiska arbetet. Tina Mattsson, utforskar i sin bok Kunskap och lärande i socialt arbete,
hur kunskapsutveckling inom socialt arbete har betydelse för socialarbetarens praktik och på
vilket sätt erfarenheter och kunskaper utvecklar socialarbetarens arbete och stärker deras
yrkesidentitet och profession.25
Flera magister- och masteruppsatser som handlar om diakonens tjänst har under 2000-talet
publicerats både i svensk och i norsk kontext. Några av dem behandlar diakonens yrkesroll,
såsom ”Professionell eller perspektivbärare?” av Katarina Olofsgård.26, ”Ett barmhärtighetens
tecken” av Gunilla Paulsdotter Gustafsson27 samt ”Hva er en diakon?” av Björn Engebakken.28

21

Hollmer, 2018.
Engel och Christiansson, 2016/2017.
23
En förändrad utbildning för Svenska kyrkan, 2007:2, s.25–26.
24
Brante, m.fl. 2019a, Brante, m.fl. 2019b.
25
Mattsson, 2017.
26
Olofsgård, 2003.
27
Gustafsson Paulsdotter, 2017.
28
Engebakken, 2010.
22
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Av de uppsatser som handlar om diakonens uppdrag, kan nämnas Marie Henningssons
kandidatuppsats om diakonens själavårdande uppdrag och förhållande till tro i ”Diakoners
strategier för att hantera diakonala utmaningar”.29 Harriet Sundström, som studerar etik i
diakonalt arbete har i masteruppsatsen

”I bedömningens landskap” visat hur diakonens

yrkesroll präglas av tystnadsplikt, god självkännedom och på vilket sätt det upplevs
problematiskt i yrkesutövandet.30 Lena Sjöberg har i sin magisteruppsats, ”Profet eller
samverkanspart”, studerat diakonala strategier i några av Svenska kyrkans nya storpastorat. De
diakonala strategierna visar på en riktning mot ett professionellt arbete i samarbete med
välfärdssamhället.31 Eva Marie Karlsson Kempi har skrivit en masteruppsats om diakonens
möjligheter till att utveckla nya arbetsformer och om vikten av ett gott ledarskap för innovativa
lösningar i ”Att främja diakonala innovationer”32
I översikten återfinns forskning som anknyter till diakonens yrkesroll och praktiska arbete i
församlingen. Här har forskarna bidragit med kunskap kring diakonens arbete och hur det har
utvecklats över tid i takt med förändringar i samhället. Här återfinns också material som
problematiserar förståelsen av diakoni och diakonens plats i kyrkan. Med min studie vill jag ge
ett bidrag till hur diakonens yrkesidentitet utvecklas och på vilket sätt utbildning och erfarenhet
har betydelse för uppdraget att utföra ett professionellt diakonalt arbete.
1.4

Teori

I detta avsnitt beskriver jag de begrepp jag fördjupar i min diskussion kring diakonens
yrkesidentitet. Å ena sidan består denna identitet av en profession, d.v.s den kunskap och
erfarenhet som förvärvats genom utbildning och arbetsliv. Å andra sidan bekräftar
diakonvigningen kandidatens inre kallelse till kyrklig tjänst och kyrkans svar på den kallelsen
med att viga och sända ut i kyrkans tjänst. Det är ett livslångt uppdrag som anförtros diakonen
och med vigningslöftena följer förväntningar på att tjänsten utförs på ett professionellt sätt.
Dessa två sidor av diakonens yrkesidentitet sammanbinds av den pastoralteologiska
utbildningen som ska stödja den professionella yrkesrollen.
Många yrken inom vård och omsorg, socialt arbete och undervisning har erfarit en
professionsutveckling, från att vara ett kall till en profession. Diakonerna har ofta en
grundutbildning med arbetslivserfarenhet från ett yrke som har genomgått en sådan
professionsutveckling. För diakonkandidaten har vägen till vigd diakon ofta tagit lite tid. Den
börjar kanske med en inre kallelse från Gud som följs av förberedelser, praktik och utbildning.
29

Henningsson, 2018.
Sundström, 2018.
31
Sjöberg, 2019.
32
Karlsson Kempi, 2018
30
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Till slut kommer biskopens godkännande och diakonvigning. Kyrkans bekräftelse sker genom
den yttre kallelsen, som svarar mot att kyrkan behöver människor avskilda för särskild tjänst.33
Det kan finnas en spänning i mötet med den professionella yrkesbakgrunden och kallelsen
till diakon. Det kan uppstå en spänning mellan de förhoppningar diakonen bär med sig efter sin
utbildning och vigning med de förväntningar och utmaningar som finns på arbetsplatsen i
församlingen.34 Kortfattat kan vägen från grundutbildning till diakon beskrivas schematiskt;
Professionell utbildning och yrkeserfarenhet  kallelse antagning i stiftet  fastställd
diakonutbildning och praktik  diakonexamen för domkapitel och biskop vigning 
diakontjänst.
Spänningar kan uppstå mellan;
Professionell bakgrund



Diakonens kall

Diakonens yrkesidentitet
formad av kall och profession



Förväntan på diakon/diakontjänst35

Kall
Ordet kall kan enligt ordboken vara synonymt med livsuppgift, gärning eller mission.36
Kallelsen från Gud handlar om att leva ett liv i relation till medmänniskan och skapelsen.
Kallelsen är något centralt för ett kristet liv och uppdraget för alla döpta är att de är kallade till
ett liv i diakoni för att uttrycka medmänsklig omsorg och stå för det som är rätt.37
Begreppet kall har använts om yrken som har i uppdrag att utöva omsorg inom hälsosjukvård, socialt arbete eller pedagogiskt arbete och som varit kvinnodominerade. Dessa yrken
har sedan slutet av 1940-talet utvecklats mot en profession och enligt Brante kan de idag samlas
under begreppet välfärdsprofessioner.38 Kall i tidigare yrken såsom lärarinna och sjuksköterska
var liksom för diakonissan inte möjliga att kombinera med äktenskap. Enligt Inghammar bestod
kallet av två komponenter; ”en kristen skyldighet att hjälpa andra och en specifik kvinnlig
uppgift att vårda sjuka.”39
För kyrkans vigningstjänster är kall fortfarande ett aktuellt begrepp. Vigningen bekräftar
både den inre kallelsens villighet till tjänst och den yttre kallelsen där kyrkan kallar de som är

33

Angell, 2011, s. 202.
Christiansson, 2016/2017, s. 59.
35
Schematisk bild baserad på egen erfarenhet.
36
Svensk ordbok, 2009, https://svenska.se/so/?sok=kall&pz=4 (2020-06-15)
37
Biskopsbrev om diakoni, 2014. s. 8-9, Plan for diakoni, 2010, s. 8-9.
38
Brante, 2019b, s.32.
39
Inghammar, 2005, s.140,195.
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utbildade och lämpade för tjänst.40 Kall förstår jag som en livsuppgift för individen, som genom
vigningen får en offentlig bekräftelse och som uttrycks genom ett diakonalt förhållningssätt där
medmänsklig omsorg står i fokus.
Profession
Utvecklingen av professioner inom välfärdssektorn och kraven på professionella insatser med
god kvalitet i samverkan mellan kyrka och samhälle har påverkat synen på diakonens
kompetens, utbildning och erfarenhet. De kyrkliga dokumenten som jag använt i min studie
talar om vikten av ansvarsfulla diakonala handlingar som svar på samhällets utmaningar.
Församlingarna förväntas finnas med när samhället och människors livsvillkor ändras och i
det arbetet våga prova nya vägar.41 De ska vidare arbeta med försoningsarbete, ekumeniskt
samarbete, i nätverk på lokalt plan och vara en profetisk röst.42 Kyrkornas professionella
insatser i samhället inom fälten socialt arbete, vård, hälsa och undervisning kräver välutbildad
personal. För att församlingens diakonala insatser ska förverkligas krävs strategi, förmåga till
analys och målmedvetenhet. Det innebär att det behövs en diakon med god utbildning, en
nyckelperson som leder det diakonala arbetet i församlingen och som fungerar som brobyggare
i samhället. I min jämförelse mellan SvK och DNK visar det sig att kyrkorna är överens om att
det behövs diakoner i tjänst i församlingarna som stärker den diakonala kompetensen.43
Profession förstår jag som ett yrke, med särskild utbildning och ibland också legitimation,
som i de flesta fall stämmer med den godkända grundutbildningen för en diakon. Profession
innebär att kompetens tillägnas kontinuerligt genom kunskapsinhämtning som kan vara både
teoretisk och praktisk. Tina Mattsson, forskare och universitetslektor på Socialhögskolan i
Lund, har lyft fram en modell (Fig. 2) som beskriver hur olika kunskapsformer samspelar för
att öka den professionella kompetensen för socialarbetare.44
Som den första spalten visar har den professionellt arbetande behov av att inhämta teoretisk
kunskap som ger en grundförutsättning för att förstå människors livsvillkor samt arbetets roll
och syfte. Genom studierna tillägnas teorier för det arbete som ska utföras i praktiken. Den
andra spalten kallas tekniskt kunnande och handlar om att ta till sig specifik kunskap i sitt yrke.
Det kan handla om lagtexter eller organisationens system. Det kan också innebära kunskap om
specifika målgrupper eller om sociala eller personliga problem.
Den tredje spalten handlar om att uppnå det som Aristoteles talar om, som praktisk visdom.
Den förvärvas genom att använda den teoretiska och faktiska kunskapen. När kunskapen

40

Biskopsbrev, Kallad till diakon och präst, 2014, s. 17, Dietrich, 2011, s.103.
Biskopsbrev om diakoni, 2015, s. 34.
42
Plan for diakoni, 2010, s. 21.
43
Plan for diakoni, 2010, s. 25, Biskopsbrev om diakoni, 2015, s. 44,70.
44
Mattsson, 2017, s. 49.
41
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praktiseras utvecklas bedömningsförmågor och förmåga att hantera det mellanmänskliga
mötet.45

Teoretiskt kunnande

Tekniskt kunnande

Praktisk visdom

Teoretisk kunskap

Faktisk kunskap

Praktisk

och

personlig

kunskap
-Om arbetets roll och syfte

-om lagar och regler

-att praktisera den teoretiska

-Om teorier kopplade till -om specifika målgrupper

och faktiska kunskapen

praktiken

-att genom att använda sin

-om specifika problem

kunskap i praktiken utveckla
ny kunskap och insikter
Modell 1. Fig.2 Modell över Trevithicks definitioner av kunskap i socialt arbete.

Stephanie Dietrich, professor vid fakulteten för teologi, diakoni och ledarskap på VID
vitenskapelige høgskole i Oslo, resonerar i sin artikel huruvida viljan att gå in i en speciell tjänst
hänger samman med behovet av en specifik kompetens och professionalitet för att på bästa sätt
utöva sin tjänst. Författaren menar att den professionella identiteten behöver gå hand i hand
med diakonens kall och att diakonens utbildning, den pastoralteologiska fördjupningen och
vigningen hör samman i en helhet.46
Den professionella sidan av diakontjänstens utövande hör ihop med förväntningar på
diakontjänsten att ha en handlingsberedskap. För att vara professionell i sitt uppdrag som diakon
krävs det att denne utifrån sitt teoretiska kunnande och sin faktiska kunskap ska kunna
praktisera sina erfarenheter. Det görs genom att leda ett strategiskt arbete, att ha redskap för att
analysera sin omvärld och genom att utföra uppdrag som förväntas av kyrka och samhälle. Det
professionella uppdraget tillsammans med vigningslöftena pekar i en specifik riktning till att
försvara människors rätt och stå på den förtrycktes sida.
Diakonens yrkesidentitet kopplad till kall och profession utvecklar jag i kapitel två.

45
46

Mattsson, 2017, s. 48.
Dietrich, 2011, s.103.
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1.5

Metod och material

I följande avsnitt kommer jag att beskriva hur undersökningen har gått till och presentera en
analysmodell som jag kommer att använda för att analysera mitt jämförelsematerial. Därefter
introducerar jag det material varifrån jag har tagit fram viktiga begrepp för min analys. Jag
presenterar till sist de styrdokument från officiella källor och det material utgivet av respektive
kyrka som är relevant för min forskning.
Metod
I min studie jämför jag SvK och DNK när det gäller uppdrag och utbildning med utgångspunkt
från respektive kyrkas beskrivning av diakoni. Den grundläggande enheten för både Svenska
kyrkan och Den norske kirke är en församling/socken. Församlingens/socknens grundläggande
uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission.47 Kyrkornas
diakonala omsorgsarbete ses som ett viktigt uppdrag och beskrivs i Svenska kyrkan som ett
uttryck för Guds kärlek till medmänniskan.48 I Den norske kirke uttrycks diakoni som kirkens
omsorgstjeneste.49
Diakonens tjänst beskrivs, i Svenska kyrkan genom Kyrkoordningen, som ett karitativt
uppdrag som betyder att ha omsorg om medmänniskan. Biskoparna uttrycker att diakonens
uppdrag i Svenska kyrkan är ett karitativt ledar- och omsorgsuppdrag i och för församlingen.50
I Den norske kirke är det beslutat i Kirkelov, att diakonen har till uppgift att främja
medmänsklig omsorg och det gemenskapsbyggande arbetet. Diakonen är en av de som utövar
diakoni tillsammans med ideella och andra medarbetare.51
Att utöva diakoni förklaras ofta ur två aspekter, som ofta återkommer i framställningen av
diakoni och som beskrivs i boken Vägledning för diakoni, som förhållningssätt och handling.52
Ett diakonalt förhållningssätt handlar om att möta människor med respekt för allas lika värde.
Där gemenskapen bärs av jämlikhet, delaktighet och ett stärkande av egenmakten.53

47

Svenska kyrkan; Kyrkoordning 2020, Andra avdelningen, 2 kap.§1, Den norske kirke; KM10/18, Forslag til
ny lov om tros og livssynssamfund, §9, s4. https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styreskirken/kirkemotet/2018/vedtak/km_10_18_ny_lov_tros-og_livssynssamfunn_vedtak.pdf (läst 2020-06-07)
48
Biskopsbrev om diakoni, 2014 s. 8.
49
Plan for diakoni, 2010, s. 7.
50
Biskopsbrev kallad till diakon och präst, 2011 s. 36.
51
Den norske kirke; Kirkelov, Tjenesteordning og kvalifikationskrav for diakoner,
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-11-20-1895/KAPITTEL_1#%C2%A73(2020-03-24)
52
Bodin och Hollmer, 2020, s.16.
53
Bodin och Hollmer, 2020, s. 21-22.
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Kyrkoordningen
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förhållningssätt

församling

och

som

ett

samhälle.54

Vigningsordningen för diakoner i Svenska kyrkan markerar vikten av en diakoni som svarar på
utmaningarna när människovärdet hotas eller försvarar människors rätt. Diakoni handlar om att
ingripa där nöd råder och att inspirera andra till att handla.55 Begreppet diakonal handling
förstärks av att det används i ekumeniska sammanhang. Kjell Nordstokke, professor emeritus,
teolog, forskare och tidigare anställd i Lutherska världsförbundet skriver i ”Diakoni i kontext”,
att diakoni som handling är omistlig för kyrkan. En diakoni som handlar, tar vara på de
marginaliserades erfarenheter för att tillsammans kämpa för förändring och hopp.56
Med hjälp av dessa grundläggande nyckelord förhållningssätt och handling, valde jag att
studera ett norskt och ett svenskt material som har till syfte att inspirera församlingar till deras
diakonala uppdrag. För Svenska kyrkan (SvK) ”Biskopsbrev om diakoni” och för Den norske
kirke (DNK) ”Plan for diakoni”. I materialet återkommer gemensamma huvudrubriker som
inleds med en diakonidefinition och sedan beskriver diakoni utifrån teologiska grunder, med
dopet som grund, diakonins bibliska grund, kyrkans diakonala uppdrag, diakonins uttryck,
diakonala utmaningar och diakonens uppdrag. I min jämförelse mellan beskrivningarna
framträder de nämnda nyckelorden för diakoni.
Kyrkorna är i sina officiella dokument överens om att diakoni är ett uppdrag för varje döpt
medlem. Med Jesus som förebild ska kyrkan genom sina medlemmar, ha ett diakonalt
förhållningssätt, som uttrycker medmänsklighet och inkluderande gemenskap.57 Svenska
kyrkans material ”Biskopsbrev om diakoni”, betonar att diakoni alltid är kontextuell och
uppstår som ett svar på de behov som är aktuella och som tar sig uttryck efter den konkreta
situationen.58 DNK material ”Plan for diakoni” menar att göra diakoni, handlar om att igen och
igen fråga sig vem som är min nästa.59
Jag återkommer till begreppen förhållningssätt och handling i jämförelsematerialet mellan
SvK och DNK om diakonens uppdrag och utbildning som analyseras i kapitel tre.
Analysmodell för jämförelse av uppdrag och utbildning
Med hjälp av min modell nedan över diakonens uppdrag och utbildning kommer jag att svara
på delfrågorna till min frågeställning i kap 1.2 (s. 5). De lodräta pilarna markerar jämförelse

54

Svenska kyrkan, Kyrkoordning 2020, Kap 7, Inledning.
Den svenska kyrkohandboken Del II, 1988, s. 30.
56
Nordstokke (red.),2009, s. 12.
57
Biskopsbrev om diakoni, 2014 s. 9, Plan för diakoni, 2010, s.7,9.
58
Biskopsbrev om diakoni, 2014, s.11.
59
Plan for diakoni, 2010, s. 9-10.
55
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mellan uppdrag och utbildning i respektive land och de vågräta pilarna jämförelse mellan
uppdrag i respektive land och utbildning i respektive land.
Norge

Sverige

Diakonens
uppdrag

Diakonens
uppdrag

Diakonens
utbildning

Diakonens
utbildning

Modell 2. Analysmodell för jämförelse av uppdrag och utbildning

Jag inleder arbetet med att i ett första steg besvara min första delfråga, genom att beskriva hur
diakonens uppdrag formuleras i respektive kyrkas officiella dokument såsom Kyrkoordningen
i SvK och Kirkelov i DNK.
I ett andra steg beskriver jag, som svar på min andra delfråga, diakonens utbildningsväg i
respektive kyrka. Det innefattar utbildningens upplägg, kursinnehåll och kunskapsmål samt
syftet med utbildningen enligt bestämmelser antagna av Kyrkostyrelse och i Kirkelov, samt
respektive kyrkas utbildningsplaner.
I ett tredje steg jämför jag formuleringen av uppdraget som diakon i respektive kyrka med
utbildningen till diakon i samma kyrka. I ett fjärde steg lyfter jag slutligen, som svar på min
övergripande forskningsfråga, fram likheter och skillnader i hur utbildningen till diakon svarar
mot formuleringen av diakonens uppdrag i Svenska kyrkan respektive Den norske kirke. Här
använder jag de diakonala begreppen förhållningssätt och handling som kommer till uttryck i
kunskapsmål och kursinnehåll i respektive utbildning.
Material
För att jämföra diakoners uppdrag och utbildningarna mellan Svenska kyrkan och Den norske
kirke använder jag mig av material kring kyrkornas regelverk och lag, fastställda
utbildningsplaner, kursplaner och hemsidor för respektive kyrka och utbildningsinstitut. Jag har
utgått från material som utgivits av Svenska kyrkan och Den norske kirke.
Den Svenska kyrkans regelverk, Kyrkoordningen (KO)60antogs första gången 1999 när
relationen mellan Svenska kyrkan och den svenska staten förändrades. Här regleras
vigningstjänsten som diakon. Högsta beslutande organ i Svenska kyrkan är Kyrkomötet. I
60

Svenska kyrkan; Kyrkoordningen, 2020.

15

kyrkomötet fastställs vigningsordning för diakon som återfinns i Kyrkohandboken.61
Kyrkostyrelsen är kyrkomötets beredande och verkställande organ. Det betyder att
kyrkostyrelsen beslutar i löpande frågor som rör verksamhet, budget och andra gemensamma
områden på nationell nivå. Kyrkostyrelsen är det organ som har ansvar för utbildning av
kyrkliga företrädare och har inrättat Svenska kyrkans utbildningsinstitut och beslutat om dess
utbildningsplan.
Biskopsmötet är ett organ för samtliga biskopar och där yttrar sig biskoparna i viktiga frågor
som kyrkostyrelsen har att ta beslut om. De ger också ut biskopsbrev i olika teologiska frågor.
Två av biskopsbreven; Biskopsbrev om Diakoni och Kallad till diakon och präst i Svenska
kyrkan.62 rör diakoni och vigningstjänsten och ger innehåll till de beslut som fattats i kyrkomöte
och den lagtext som återfinns i KO.
Material som beskriver utbildningens upplägg, kursinnehåll och kunskapsmål samt syftet
med utbildningen framgår av bestämmelser antagna av Kyrkostyrelsen samt den av
Kyrkostyrelsen fastställda utbildningsplanen för diakonutbildningen på Svenska kyrkans
utbildningsinstitut.63

Innehåll

och

kursmål

är

framtagna

av

Svenska

kyrkans

64

utbildningsinstitut. Utöver protokoll från kyrkostyrelsen har jag hämtat material från Svenska
kyrkans hemsida respektive hemsidan för Svenska kyrkans utbildningsinstitut.
Den norske kirke regleras genom Lov om Den norske kirke s.k. Kirkelov. Den uppdaterades
senast 2017, då relationen till staten förändrades i samband med att DNK tog juridiskt ansvar
för all personal.65 I Kirkelov regleras diakontjänsten, gällande vigning, utbildning och
uppgifter. Den norske kirkens högsta organ är Kirkemøtet och Kirkerådet är det organ som
beslutar i löpande frågor. Bispemøtet är reglerat i Kirkelov. Dess medlemmar ansvarar för
samråd med Kirkemøtet och ger ut rapporter och gör gemensamma uttalanden. De ansvarar
även för fortbildning av präster. Jag har utöver Kirkelov använt Den norske kirkes protokoll
från Bispemøte, Kirkeråd och Kirkemøte samt materialet ”Plan för diakoni i den Norske kirke”.
Materialet är tänkt som en hjälp för att utarbeta diakonala strategier i den lokala
församlingen. ”Plan för diakoni i den Norske kirke” är antagen av Kirkemøtet 2007(KM 06/07),
och till mitt arbete har jag också använt det tryckta materialet, daterad 2010 från Den norske
kirkens hemsida. Enligt Den norske kirkens hemsida har planen uppdaterats under 2019.66 Detta
material ger innehåll till de lagtexter och protokoll som beskriver diakoni och diakonens tjänst.
61

Den svenska kyrkohandboken Del II, 1988, s.30ff.
Biskopsbrev om diakoni, 2015, Biskopsbrev, Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan, 2014.
63
Utbildningsplan 2013/ Dnr NUFK 2013/52, Ks 2015/1017,
https://www.svenskakyrkan.se/filer/Utbildningsplan%20Diakon%202015-11-17(1).pdf -(2020-03-03)
64
Svenska kyrkans utbildningsinstitut/utbildningsplan.
https://www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet/pastoralteologisk-utbildning---diakon (2020-04-13)
65
Den norske kirke; Lov om Den norske kirke 2018, https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-31 (202003-06)
66
Plan för diakoni i Den norske kirke, 2020.
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Diakonens utbildningskrav och uppgifter i Den norske kirke är fastställda i Kirkelov.
Utbildningens upplägg, kursinnehåll och kunskapsmål samt syftet med utbildningen hämtas
från VID vitenskapeliga høgskole som har antagit en utbildningsplan med kursmål, för master
i diakoni. De är fastställda av Utdanningsutvalget vid VID.67 Utöver offentligt material har jag
använt hemsidan för Den norske kirke samt hemsidan för det fackförbund som samlar de flesta
diakoner i Norge, Diakonforbundet i Norge.68
Det är vissa svårigheter med att göra jämförelser som ger en heltäckande bild av
verkligheten. Lagtexter och vigningsordningar är tydligt avgränsade i textmängd samtidigt som
de inte fullständigt beskriver bakgrund till besluten eller ger en djupare innebörd av diakonens
tjänst. Biskopsbrev om diakoni och Plan för diakoni ger en bred bild av hur församlingen ska
förstå diakoni och diakonalt arbete i en lokal kontext, men ger inte tillräckligt material för att
sätta sig in i diakonens yrkesroll. När det gäller jämförelse mellan diakonutbildningarna finns
det material som beskriver antagningskriterier. Att till fullo jämföra en masterutbildning i
diakoni med en pastoralteologisk utbildning är inte rättvisande. Genom att avgränsa materialet
till att sammanfatta övergripande tema för utbildningarna och inte redovisa ämnesinnehåll i
detalj kan vi få en uppfattning om likheter och skillnader. För detaljinnehåll i den
pastoralteologiska utbildningen i Svenska kyrkan och masterutbildningen i diakoni i Den
norske kirke i sin helhet hänvisar jag till respektive hemsida.69 En sammanställning av båda
utbildningarna redovisas även i bilaga 1.
För att begränsa studien har jag utgått från de yrken som flest diakoner har med sig från sin
grundutbildning, sjuksköterska, socionom och lärare och som är vanliga i både Svenska kyrkan
och Den norske kirke. Det kunde vara relevant att mer ingående beskriva respektive kyrkas
uppfattning om ämbete, vigningstjänst och diakonens plats i kyrkan eller att utforska
utbildningens innehåll. Men i detta arbete begränsar jag mig till de nu gällande regelverket i
respektive kyrka för att jämföra diakonens vigningstjänst och utbildning i relation till
yrkesidentitet. Den utvärderingsrapport av Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning som
kyrkostyrelsen beställde presenterades i december 2020 och referenser saknas i detta material.70

67

Studieplan för master i diakoni 120 studiepoeng. VID/MF vitenskapelig høyskole.
https://www.vid.no/site/assets/files/12802/studieplan-master-i-diakoni-2018-2019-vid-1.pdf?nc=1562238078
(2020-04-11)
68
Det norske Diakonförbund,hemsida. https://www.diakonforbundet.no/ (2020-04-09)
69
Studieplan for master i diakoni, VID/MF, https://www.vid.no/site/assets/files/12802/studieplan-master-idiakoni-2018-2019-vid-1.pdf?nc=1562238078 ; Utbildningsplan för Svenska kyrkan, SKUI,
https://www.svenskakyrkan.se/filer/Utbildningsplan%20Diakon%202015-11-17(1).pdf 70
Utvärdering av profilutbildningarna vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut 2014-2019, 2020.
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1.7

Disposition

I kapitel ett har jag presenterat mitt syfte att belysa formandet av diakoners yrkesidentitet genom
att jämföra uppdrag och utbildning i Svenska kyrkan respektive Den norske kirke. Jag har
redogjort för min analysmodell för jämförelse av det material som ligger till grund för mitt
arbete. I kapitel två diskuterar jag diakonens yrkesidentitet i relation mellan kall och profession.
Jag beskriver kortfattat diakonutbildningen, utvecklingen av diakonens professionella yrke och
utbildning. I kapitel tre redovisar jag mitt empiriska material från Svenska kyrkan och Den
norske kirke kring diakonens uppdrag och utbildning. I kapitel fyra jämför jag materialet utifrån
min analysmodell. I kapitel fem återfinns sammanfattning och slutdiskussion.
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Kapitel 2. Diakonens yrkesidentitet
I detta kapitel presenteras diakonens formande av en yrkesidentitet, som utgår från diakonyrket
som ett kall och grundutbildningarnas professionsutveckling i relation till diakonutbildningen.
Jag börjar med att kortfattat beskriva diakonutbildningens framväxt och utvecklingen av
välfärdsprofessioner. Därefter följer en beskrivning av diakonens yrkesidentitet i relation till
förståelsen av kall och utvecklingen av diakonens profession kopplat till kännetecken för ett
professionellt yrke. Material hämtar jag från litteratur inom diakonivetenskap, socialt arbete
och professionsforskning. Syftet med kapitlet är att lyfta fram de centrala begreppen kall och
profession som betydelsefulla för formandet av diakonens yrkesidentitet som bakgrund till den
jämförande studien i kapitel tre om uppdrag och utbildning.
Diakonutbildningens framväxt
Diakonkåren är en liten yrkesgrupp med knappt 400 vigda diakoner i aktiv tjänst i Norge71 och
ca 1350 vigda diakoner i Sverige.72 Att etablera en profession utifrån en så smal yrkeskår är en
utmaning. Sedan diakoniinstitutionerna startade för ca 160 år sedan har diakonerna arbetat inom
omvårdnad, sjukvård och undervisning där de efterhand utbildats i ett omsorgsyrke inom hälso/sjukvård eller socialt arbete alternativt ett pedagogiskt yrke. Den vanligaste bakgrunden under
de senaste 25 åren har varit en yrkesexamen som sjuksköterska, socionom eller lärare.73
Diakoniinstitutionerna har varit med och bidragit till utvecklingen av framförallt sjuksköterskeoch socionomutbildningen och driver också idag sådan utbildning i både Sverige och Norge.74
Diakoniinstitutionerna startades under en period från 1850-talet –1900 talet början.
Institutionerna tog ansvar för prövning, antagning och utbildning av diakonkandidaten. I
utbildning till sjuksköterskor varvades teori med praktik på sjukvårdsinrättningar och i
verksamheter bland socialt utsatta och undervisning av olika slag.75 Utbildningsväg,
arbetsuppgifter och invigning till det manliga yrket diakon och det kvinnliga diakonissa såg till
att börja med olika ut. De manliga diakonerna arbetade oftare som klockare eller med socialt
arbete på olika vårdinrättningar. De kunde också ha andra uppgifter till stöd för kyrkan som
förvaltare eller predikanter.76
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Fram till 1998 utbildades diakoner i Svenska kyrkan på någon av de fem
diakoniinstitutionerna: Ersta, Bräcke, Stora Sköndal, Samariterhemmet eller Vårsta. De har
varit och är än idag självständiga stiftelser i relation till både varandra och Svenska kyrkan.77
Institutionerna bedriver än idag utbildning, sjukvård och socialt arbete, var för sig och i
samverkan genom Ersta Sköndal Bräcke högskola.
Utbildningskrav för de blivande diakonissorna och diakonerna i Svenska kyrkan och deras
vigningsordningar kom ganska snart efter etableringen av diakoniinstitutionerna att fastställas
och uppdateras med jämna mellanrum av Svenska kyrkan, även om formella band mellan
diakoniinstitutionerna och Svenska kyrkan saknades. Kyrkomötet antog redan 1920 den första
vigningsordningen även om den inte kom att användas av alla diakoniinstitutioner.78
Gemensamma vigningar för diakoner och diakonissor blev möjligt efter ett kyrkomötesbeslut
1975.79 Den nu gällande vigningsordningen antogs 1987. Sedan dess har kvalifikationskraven
varierat något men i stort sett har det krävts en fackutbildning som sjuksköterska, socionom
eller lärare eller annan omsorgsutbildning som motsvarat minst tre års högskolestudier och
sedan ett års diakonistudier vid någon av diakoninstitutionerna.
Diakonutbildningen

fortsatte

mellan

1987–1998

att

organiseras

på

de

fem

diakoniinstitutionerna påverkade av en tidigare moderhusmodell som diakoniinstitutionerna
förvaltade.80 En förändring av antalet utbildningsorter skedde efter en utredning om framtida
utbildning 1995.81 I besparingssyfte sänktes antal platser för diakonkandidater från 100 till 60
och det betydde att enbart tre diakoniinstitutioner fick fortsatt förtroende att erbjuda
diakonutbildning från 1997. Den förändringen innebar att Samariterhemmet mot sin vilja fick
anpassa sig till kyrkomötets beslut och avsluta sin diakonutbildning.82 Ersta bildade
tillsammans med Stora Sköndal en högskola 1996 och erbjöd en gemensam utbildningsort för
diakonutbildningen. Det betydde att endast tre platser; Stockholm (Ersta/Sköndal), Härnösand
(Vårsta) och Göteborg (Bräcke) erbjöd diakonutbildning. Bildandet av en högskola ledde till
att diakonutbildningen blev akademisk på alla tre orterna under perioden 1998 till 2013.83
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När Kyrkoordningen antogs år 2000 blev diakontjänsten en del av vigningstjänsterna i
Svenska kyrkan. Utbildningen fortsatte erbjudas på diakoniinstitutionerna som en akademisk
ettårig diakonutbildning medan stiften hade huvudansvar för antagning och vigning.
Svenska kyrkan beslöt 2013 att ta över diakonutbildningen från diakoniinstitutionerna för att
samtidigt starta ett nytt utbildningsinstitut i syfte att utbilda fyra professioner; diakoner,
församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster.84 Utbildningen är sedan 2014 en
pastoralteologisk utbildning under ett läsår fastställt av kyrkostyrelsen och bedrivs på Svenska
kyrkans utbildningsinstitut sedan 2014.85 Diakoner och församlingspedagoger har möjlighet att
läsa utbildningen på halvfart under två år.
Kyrkostyrelsen har fastställt de högskoleutbildningar inom ett omsorgsyrke, som idag
tillsammans med yrkesexamen som sjuksköterska eller socionom är godkända som
fackutbildning innan antagning till den pastoralteologiska utbildningen för diakoner.86 Sedan
införandet av Kyrkoordningen 2000 sker antagningsprocess till diakon i respektive stift. Stiftets
biskop och domkapitel antar och examinerar diakonkandidaten och diakonvigningen sker i
stiftets domkyrka.
De norska diakoniinstitutionerna startade under 1800-talet då det bildades s.k indre
misjonsforeninger efter tyskt mönster. Dels Christiania indremisjon 1855 och Diakonissehuset
i Oslo 1868. Båda startade en rad hjälpverksamheter på sina institutioner. Det norske
Diakonhjemmet startades 1890 av Lutherstiftelsen. Här förväntades unga duktiga män med ett
kristligt sinne få en grundlig utbildning för att kunna gå ut i församlingarna och viga sitt liv till
kamp mot synd och nöd. Starten av diakoniinstitutionerna och de uppgifter diakonissor och
diakoner utförde dels på institutioner med sjukvård och sedan alltmer med fattigvård,
förkunnelse och själavård i församlingarna gav upphov till samtal på biskopsnivå beträffande
på vilket sätt diakontjänsten skulle knytas till kyrkans verksamhet.
På 1920-talet kom den första ritualet i Alterboken kring insättelse i diakontjänsten. 1953
fastställdes det i Kirkeordningsloven att kyrkan kunde viga de diakonissor och diakoner som
kallats till församlingstjänst. Det skulle dock dröja till 1986, då DNK antog en ny Kirkelov, till
att diakontjänsterna blev integrerade i Den norske kirke och nya gemensamma vigningsliturgier
antogs.87 Fram till 1996 hade diakonutbildningen bestått av en treårig fackutbildning inom
sjukvård socialt arbete eller pedagogik följt av ett års diakonistudier. Efter 1996 blev
utbildningen

förlängd

med

ett

år

då

det

förutom

fackutbildning

krävdes

en
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kristendomsutbildning under ett år. Sammantaget blev då utbildningen tillsammans med den
praktisk-diakonala utbildningen femårig.
Under processen med anpassning till högre utbildning där alla utbildningsinstitutioner
utformade sina studieplaner i linje med internationella kandidat- och masterprogram beslöt Den
norske kirke att kvalifikationskraven skulle anpassas efter utbildningsreformen. För att vigas
till diakon krävs nu en master i diakoni. När diakonutbildningen blev uppgraderad till
masternivå, lades teologi och praktisk diakonal utbildning in i utbildningen. De nya reglerna
trädde i kraft 2004.88
Profession
En profession beskrivs ofta som ett yrke som vuxit fram ur ett samhälleligt behov av en viss
utbildning och som fått legitimitet från staten. Thomas Brante, tidigare professor i sociologi
och socialt arbete vid Lunds universitet och hans kollegor har kallat de professioner som vuxit
fram under första halvan av 1900-talet för välfärdsprofessioner. De skiljer sig från de klassiska
professionerna såsom läkare, civilingenjör, arkitekter, forskare och jurister som har sitt
ursprung i 1800-talet. I professionsforskning har de klassiska professionerna varit idealtypen
av en allmän beskrivning av vilka villkor som ska uppfyllas för att göra anspråk på en
profession.
Välfärdprofessionerna har räknats som semiprofessioner då de saknat vissa attribut och i hög
grad

varit

kvinnodominerade.

Genom

utbyggnad

av

välfärdssystemet

och

högskoleutbildningen kom ett antal professioner att expandera kraftigt. Bland de vanligaste
yrkena i detta fält är sjuksköterskor, lärare och socionomer som har närmat sig de klassiska
professionerna. Samtliga dessa yrken grundar sig på vetenskaplig kunskap samtidigt som de är
mer tvärvetenskapliga än tidigare professioner. Utbildningen leder till examination eller
legitimation

men

är

inte

lika

specialiserad

som

de

klassiska

professionerna.

Välfärdsprofessionerna har från att ha varit praktiska yrken utvecklat erfarenheter ur sin praktik
för att sedan knytas till högre utbildning och forskning. I dessa yrken används fler
kommunikativa metoder, såsom behandlingar och samtal, än i andra professioner.89
Vidare utmärker sig välfärdsprofessionerna genom att ha organiserat sig i fackförbund
snarare än yrkesförbund, som också har etiska koder för yrket. De har lägre autonomi och är
mer styrda i relation till andra professioner och i politiken. De har varit mindre framgångsrika
än de klassiska professionerna i sin strävan efter yrkesmonopol. Välfärdsprofessionerna utövare
verkar oftare i offentlig sektor och har inte haft vare sig hög status eller hög lön, vilket kan vara
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en orsak till att altruism och kall fortsatt vara centrala professionella attribut och de liknar
därmed vad som ansågs vara utmärkande för de klassiska professionerna på 1800-talet.90
Yrken med legitimation såsom sjuksköterskor och lärare har en starkare professionell
ställning i samhället idag. De flesta uppfattar sin egen kompetens som värdefull och som
respekteras av omgivningen. Det finns en stolthet i yrket och en allmän uppfattning om att
altruistiskt tjäna samhället och allmänheten snarare än att sälja tjänster på en marknad.91 Andra
undersökningar visar att sjuksköterskor idag inte uppfattar sitt yrke som ett kall.92
Professionell kunskap
Professionalitet kan ge legitimitet till yrket men detta är oftast inte tillräckligt för att utföra
specifika arbetsuppgifter. Tina Mattsson, universitetslektor vid Socialhögskolan i Lund, talar
om hur individen kan fördjupa sin yrkesidentitet genom att fördjupa och förfina sin
kunskapsutveckling. För att förankra teoretisk kunskap som individen tillägnat sig genom
utbildning, krävs det övning och träning för att omsätta kunskaperna i handling. Att motivera
handlingar för sin egen skull eller för andra, handlar om att synliggöra lärandet. Att ha begrepp
och teorier för att tala om vad erfarenheter ger, tillför kunskap till organisationen.
Kunskapen ska kunna artikuleras, den kan aldrig bara vara en tyst kunskap eller intuition.
Författaren menar att utbildning har stor betydelse för att förankra yrkesidentiteten. Mattsson
hänvisar i sin bok till Etienne Wenger som forskar i lärandet. I forskarens förståelse av lärandet
är gemenskap och praktik viktiga begrepp. Kunskapen utvecklas och definieras genom
praktiken och gemenskapen. Det finns en risk att kunskapen inom en organisation förblir
osynlig, eftersom det vi lär oss sker i ett specifikt sammanhang, i en grupp, eller gemenskap där
mycket av det vi erfar är självklart och inte blir ifrågasatt. Mattson menar att en viktig del i det
professionella kunnandet är en medvetenhet om bristande kunskaper och behovet av att lära
nytt. För att utvecklas och lära bör de erfarenheter som görs i det praktiska arbetet omsättas i
ord. Det görs bäst i relation till andra och genom reflektion i dialog med teorier och begrepp.
För att fördjupa och utveckla kunskapen om det sociala arbetet är samspelet mellan interaktion,
reflektion och teori viktigt både under utbildning och på arbetsplatsen.93 Författaren lyfter också
fram hur berättelser och minnen är viktiga för att skapa en professionell identitet. Vidare behövs
en förebild för att möjliggöra det personliga inträdet i en yrkestradition.94 Mattsson menar att
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professionalitet handlar om att balansera mellan det vi redan vet och att samtidigt erkänna att
vår kunskap är begränsad.95
.
Diakonens kall och profession
Kall liksom utbildning och professionell specialkunskap är relevant för diakonens tjänst menar
Tiit Pädam, kyrkoherde i Stockholms estniska församling i sin avhandling. Då professioner
utmärker sig genom att ha en viss teoretisk kunskap, specialiserad utbildning och examination
skulle en sådan förståelse också kunna användas på diakontjänsten som profession.96
Professor em. i religionssociologi och initiativtagare till etableringen av diakonivetenskap
vid Uppsala universitet, Anders Bäckström, skriver att det varken är en självklar eller enkel
process att etablera en profession. När det gäller socionom- och sjuksköterskeutbildningen som
många diakoner har med sig i sin grundutbildning har det utvecklats forskning och utbildning i
relation till professionerna. Vigningen uppfattas enligt Anders Bäckströms undersökning som
en bekräftelse på diakonens kallelse till ett livslångt uppdrag i människans eller samhällets
tjänst snarare än enbart för livslång tjänst i kyrkan. Forskaren anser att ett modernt samhälle
inte kan referera till en vigning eller ämbete då en professionell identitet ska fastställas utan
menar att vigningen som kyrkans legitimeringsakt måste knytas till en utbildning som bygger
på forskning inom det kunskapsområde som professionen förväntas bygga på. Bäckström
menar därför att diakoner saknar en egen professionell identitet.97
Alla döpta är kallade att i gemenskap med andra troende vara medmänniskor, förvalta
skapelsen och se orättfärdiga strukturer. Professor Stephanie Dietrich menar att det varken
hindrar eller står i motsättning till de kall som diakoner har fått i sitt särskilda uppdrag och
profession. Båda är nödvändiga för kyrkan. Diakonen fungerar som en katalysator för det
diakonala arbetet. Kallelsen till diakon bekräftas av vigningen. Både det individuella kallet och
församlingens kallelse och kyrkans kall till tjänst är grundat där. Som förhållningssätt innebär
det att den professionelle diakonen måste ha en nedifrån och upp-hållning i mötet med sina
medmänniskor. Diakonen kan inte bara ikläda sig en yrkesroll utan ska med hela sin
personlighet uttrycka evangelium i ord och gärning.98
Enligt Charlotte Engel, teol.dr. och verksamhetschef på Diakonistiftelsen Samariterhemmet,
har diakoner valt yrket utifrån att det äger ett mervärde på så sätt att till den tidigare
yrkeskompetensen kan den personliga tron få komma till uttryck i arbetet, där en kristen
människosyn får träda fram.99 Mats J Hansson, prefekt, teologie doktor och forskare vid Ersta
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Sköndal Bräcke högskola, hävdar i sin artikel att diakonins särart inte är helt given. Författaren
menar att arbetsuppgifterna inte är tydligt avgränsade, varken från fritid eller i yrkesrollen. Den
av författaren tänkta gränslösheten i diakonens yrkesroll skulle skapa konflikt mellan kallets
personliga omsorg och professionell omsorg. Författaren menar vidare att om professionen
också är ett kall ryms improvisation och lyhördhet i mötet med en medmänniska, på så sätt att
diakonen i sin roll kan komma att ha en vänskapsliknande funktion i kontakten med dem som
behöver en medvandrare eller vän. Det betyder att det ställs höga krav på diakonen att hantera
sin yrkesroll och att balansera mellan uppdraget, dess utformning och vederbörandes personliga
livsideal. Professionalitet utesluter inte ett individuellt bemötande men ingen ska särbehandlas
eller favoriseras. Hansson menar att den som betraktar diakoni som ett kall måste ha en tro på
ett objektivt värde i det som görs, inte på vad det betyder för egen del.100
Diakonyrket är kvinnodominerat och ca 12 % män är idag diakoner.101 Det följer samma
mönster som för sjuksköterskor och socionomer där ca 12–14% är män.102 Charlotte Engel har
i rapporten ”Diakonins strukturer” lyft fram värdet av att fler män rekryteras till yrket. Lönen
kan vara ett hinder men främst är det svårt att attrahera män till en diakontjänst som beskrivs
som en traditionellt kvinnlig omhändertagande roll.103
Diakonens utbildning
Enligt Brante är första punkten som utmärker en profession, ett yrke med höga krav på
utbildning. Tiit Pädam, har i sin avhandling menat att utbildningen som föregår vigningen visar
att kyrkan tar kandidaternas kallelse på allvar. De kyrkor som är kopplade till
Borgågemenskapen kräver att kandidater ska ha en hög utbildning och att de med social- eller
omsorgsutbildningar ska ha tillägnat sig teologisk kunskap, och att de med en teologiskt
inriktad utbildning ska ha praktik inom diakonalt omsorgsarbete i samhällskontext. Dessa
kunskapskrav och erfarenheter för samman den teoretiska kunskapen med praktiska
erfarenheter och reflektioner. Med denna utbildning följer ansvar för att möta behoven i den
lokala församlingen och att möta förväntningarna på ett professionellt sätt från samhället. När
utbildningsnivån blir högre och diakonerna har teologiska kvalifikationer och professionell
pastoral skicklighet, följer en högre förväntan på kompetens inom område som tidigare inte
varit vanligt i kyrkan.104
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Olav Helge Angell, professor i sociologi på VID vitenskapelige høgskole i Oslo, beskriver i
en artikel diakonen som en generalist inom diakonalt arbete, med en bred teologisk och diakonal
kunskap, tillika utbildning och erfarenhet av att driva professionellt vård- eller socialarbete,
som har betydelse för det praktiska diakonala arbetet inom välfärdssystemet. Diakonen har
dessutom kunskap om sina gränser och sin kompetens för att kunna lämna vidare till rätt
instans.105
Marianne Rodriguez Nygaard, førsteamanuensis och forskare i diakoni på VIDs
vitenskapelige høgskole har tillsammans med och Geir Afdal, teol.dr. och professor vid MF
vitenskapelig høyskole jämfört kursplaner för utbildningen i Norge och Sverige för läsåret
2012/2013106 Då hade Den norske kirke infört masterutbildning för diakoner, medan SvK hade
en ettårig akademisk diakonutbildning. Författarna använde i sin forskning material från Ersta
Sköndal högskola. Forskarna menade då att utbildningen var orienterad mot två sorters
professionell praktik. Dels riktas den utåt mot samhället, dels in mot kyrkan. De tolkade då att
utbildningen förberedde diakoner inte bara till att vara socialarbetare som bidrar till det
gemensamma goda. De förväntades också ha speciell kunskap, skicklighet och värderingar från
sin teologiska utbildning, som gav kraft att agera ansvarsfullt vid kritiska situationer i både
kyrka

och

samhälle.

Sammanfattningsvis

var

tanken

med

undervisningen

för

diakonkandidaterna att den skulle bidra till ny kunskap, kritiskt tänkande och systematisk
utvärdering relaterat till empirisk och teoretisk kunskap.107 Marianne Rodriguez Nygaard
menade vidare att en professionell utbildning inte bara kan luta sig mot en teoretisk kunskapsbas
utan att de studerande måste möta andra professionella diakoner, samverkansparter och klienter
för att skapa en lärande kultur.108
Det pastoralteologiska slutåret för blivande diakoner i Svenska kyrkan, präglas av en
kombination av praktisk övning och teoretisk reflektion. Enligt beskrivningen av SKUI’s
arbetssätt, bör varje studerande formulera sina egna lärandemål i förhållande till kurserna och
individen bör förväntas ta ansvar både för det individuella lärandet och det lärande som sker i
grupp.109
Charlotte Engel har i sin undersökning av diakonens yrkesroll sett att två terminers
yrkesspecifik diakonutbildning i Svenska kyrkan inte ger tillräcklig beredskap för diakonyrket.
Flera blivande diakoner saknar kunskap om Svenska kyrkan som arbetsplats, om diakonins
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brukare och har otillräcklig kompetens i ledarskap, själavård, gruppverksamhet och andakter,
allt sådant som inte underlättar då diakonen ofta är ensam diakon på sin arbetsplats.110
Ninna Edgardh, professor i kyrkovetenskap vid Uppsala universitet har i en artikel i Svensk
kyrkotidning refererat till Kari Jordheim, studieledare vid diakoniprogrammet vid VID
vitenskapelige høgskole. Denne påpekar att i genomsnitt har 40–45% av de norska diakonerna
nu en mastergrad. Jordheim menar att genom en masterexamen blir de bättre rustade som
diakonala ledare och för att gå in i krävande tjänster i både kyrka och lokalsamhälle. De får
också en utbildning mer likvärdig med prästerna som underlättar samarbetet. Kritiken som
riktas mot diakonernas utbildning handlar om oro för att omvårdnaden ska gå förlorad och för
att det kvarstår en utmaning med att föra samman den höga teoretiska utbildningen med det
praktiska arbetet och omsorgen om medmänniskan.111
Diakoner i SvK har möjlighet att läsa masterkurser i diakoni vid Uppsala universitet.
Diakonivetenskap är idag ett etablerat ämne som tillkom på initiativ av professor Anders
Bäckström

som

ett

samarbete

mellan

Uppsala

universitet

och

Diakonistiftelsen

Samariterhemmet. Det ledde till starten av DVI Diakonivetenskapligt institut 1999. Sedan dess
ges kurser på grund- och avancerad nivå. Idag är diakonivetenskapliga kurser organiserade på
Uppsala universitet, teologiska institutionen, inom ramen för Kyrko- och missionsstudier.112
Yrkesförbund
Den andra punkten som utmärker en profession är hög grad av yrkesstolthet och tillhörighet till
ett yrkesförbund. Helena Inghammar kyrkoherde, författare och forskare beskriver i Svensk
Kyrkotidning hur betydelsen av diakoniinstitutionerna för utbildning och vigning minskade
under 2000-talet. Samtidigt som diakoniinstitutionerna ansvarade för utbildningen, skedde
antagningsprocessen och de flesta diakonvigningar i stiften. Förändringen medförde inte att
banden till biskop och stift stärktes, trots biskopens tillsynsansvar. Nu kan en diakon antas i ett
stift, få tjänst och vigas i ett annat. Eller tvärtom antas och vigas i ett stift för att sedan tjänstgöra
i ett annat. De tidigare banden mellan diakonerna och diakoniinstitutionerna, omfattade omsorg
om diakonerna som individer, i spiritualitet och kollegialitet. Äldre systrar bar de yngre i förbön
och många samlades till jubilanthögtider, där diakonissorna efter 25, 30 och 40 års tjänst
uppmärksammades. Diakoniinstitutionerna hade särskilda ceremonier vid någons bortgång och
förböner vid födelsedagar.113 Fram till 1997 vigdes många kvinnor i Svenska kyrkan i den
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diakondräkt som utformades 1978 tillsammans med ett nyframtaget diakonemblem som ersatte
de dräkter och broscher som de olika diakoniinstitutionerna tidigare haft. Den gemensamma
dräkten; en svart klänning med tillhörande vit krage och vit hätta och det gemensamma
emblemet blev en bidragande faktor till kollegialitet och en samhörighet kopplat till SvK
snarare än en särskild diakoniinstitution. Från mitten av nittiotalet blev den gemensamma
tjänstedräkten för både män och kvinnor den gröna diakonskjortan tillsammans med
diakonemblemet.114
Den gemensamma yrkesföreningen Svenska kyrkans Diakoniss- och Diakonförbund
(SKDDF) samlade diakoner i hela landet. Sammanhållningen stärktes genom en gemensam
tidning, möjlighet att bevaka diakonala frågor lokalt och nationellt. SKDDF fungerade som
remissinstans till utredningar på nationell nivå. Den hade stor betydelse för det diakonala
samtalet och diakonala frågor under sin verksamhetsperiod 1974–2000.115 Det finns inte någon
aktiv gemensam yrkesförening för diakoner i SvK idag. Några diakoniinstitutioner har kvar
sina kårer som genom bön och rundbrev håller kontakt med sina medlemmar. Kårerna inbjuder
till fortbildning och gemenskapsdagar i samband med jubilanthögtider.116
I Den norske kirke kan diakoner organisera sig fackligt genom Det norske diakonforbund,
som är en yrkesorganisation för diakoner och diakonkandidater med 475 medlemmar.117
Diakonforbundet startade som en kårförening för manliga diakoner och övergick med tiden till
ett fackförbund för diakoner i både kyrklig- och samhällstjänst. Fackförbundet erbjuder stöd
vid anställning och vid löneförhandling samt inbjuder till fortbildning. De har en informativ
hemsida. Även de studerande har en studerandeförening som ger ut en tidning som kallas
Diamanten.118 Diakoner i Den norske kirke bär den gröna diakonskjortan. Det finns idag
diakonifelleskap vid två av de gamla diakoniinstitutionerna som samlas till gemenskapsträffar
och håller kontakt genom rundbrev, Haraldsplass diakonala stiftelse i Bergen och
Diakonistiftelsen Lovisenberg i Oslo.119
Etiska riktlinjer
Den tredje faktorn är gemensamma etiska riktlinjer. I SvK har en del stift på eget initiativ tagit
fram en Codex ethicus. Andra stift menar att Kyrkoordningens riktlinjer tillsammans med
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vigningslöften är tillräckliga.120 Det norske Diakonforbund har antagit yrkesetiska riktlinjer för
diakoner, vars målsättning är att diakonen ska utveckla sin yrkesidentitet och förmåga till att
utöva etik och moral i sitt praktiska arbete, så att kyrkan och samhället vet vilken etisk plattform
diakoner står på.121
Autonomi
Den sista faktorn är en hög grad av autonomi. Enligt Brante har välfärdsprofessioner en lägre
grad av autonomi, vilket liknar mer av diakonens yrkesroll. Diakonen har en friare ställning än
de flesta välfärdsprofessioner anställda i offentlig tjänst, där hänsyn till lagar och föreskrifter
och dokumentation inte är valfritt. Stig Linde, diakon och universitetslektor vid
Socialhögskolan i Lund, menar att diakonen har organiserats in i Svenska kyrkans förvaltning
samtidigt som att den enskilde diakonen ofta har ett stort handlingsutrymme som kan vara svårt
att avgränsa i det lokala församlingsarbetet om det saknas gemensamma riktlinjer. En
problematik för yrkesidentiteten som Linde lyfter fram är att diakonerna har olika
grundkunskaper med sig innan vigning samt endast ett års gemensam karitativ profilutbildning
och att förankringen i akademisk forskning är begränsad.122
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Sammanfattning
Diakonernas profession och yrkesidentitet i både SvK och DNK har många likheter. Diakonen
har vanligen en grundutbildning som bygger på en välfärdsprofession som ofta är tvärfacklig
och där det finns en tydlig relation till vetenskaplig forskning och praktik. Denna
grundutbildning kommer till nytta i det praktiska diakonala arbetet framförallt i relation med
andra i välfärdssystemet. Erfarenheter från tidigare yrke stödjer de prioriteringar som diakonen
gör i mötet med individer och grupper som faller utanför lagutrymme och myndighetsbeslut.
Genom sin grundutbildning har diakonen varit knuten till ett fackförbund som tagit tillvara
yrkets intresse och bidragit med yrkesetiska riktlinjer. Det finns i välfärdsprofessionerna en
altruistisk uppfattning om att yrket tjänar samhället och allmänheten. Den erfarenheten knyter
an till diakonens kall där friheten att uttrycka sin tro i både ord och handling är en bidragande
orsak till att föredra en tjänst i kyrkan.
En diakon förväntas vara mer generalist och har ett bredare arbetsfält än i tidigare yrke och
vara väl förankrad i diakoni och teologi. Här bidrar den pastoralteologiska utbildningen med
kunskap, reflektioner och handlingsberedskap för kyrkans praktiska diakonala arbete.
Professionaliteten i tjänsten kommer till uttryck i att diakonen känner sina gränser för sin
kompetens och kan hänvisa vidare till andra relevanta externa funktioner, såsom psykiatri,
sjukvård, socialtjänst eller intern kompetens hos andra medarbetare. För att stärka
yrkesidentiteten och bidra till diakonens profession spelar diakoniforskning en stor roll för att
genom diakonivetenskapen öka kunskapen kring diakoni. Högre utbildning leder till högre
förväntningar på ett professionellt arbete och på förmågan att omvandla kunskaper till praktisk
handling. Dessa förväntningar innebär att diakonen genom sin teologiska utbildning fått en
speciell kunskap att agera ansvarsfullt vid kritiska situationer både i kyrka och samhälle.
För yrkesidentiteten har gemensamma attribut såsom klädsel, emblem, kallelse och vigning
stor betydelse och för att stärka yrkesidentiteten spelar utbildning i samverkan med
yrkesförbund och etiska regler stor roll. Diakoner i svensk kontext saknar till skillnad från
diakoner i Den norske kirke en yrkesförening och gemensamma etiska riktlinjer utöver
vigningslöfte och kyrkoordning. Ensamarbete i församling är en riskfaktor för den enskilde
diakonen om gemenskap med andra diakoner saknas. En yrkesidentitet stärks i gemenskap med
andra medarbetare när kunskapsöverföring sker och där kunskaper förankras praktiskt.
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Kapitel 3. Diakonens uppdrag och utbildning
I detta kapitel redovisas först det offentliga materialet från Svenska kyrkans och Den norske
kirke som beskriver diakonens uppdrag och diakonens utbildning. Detta material är underlag
till den jämförelse i fyra steg mellan uppdrag och utbildning inom respektive kyrka samt mellan
kyrkorna, som följer nedan. I jämförelsen har jag använt nyckelorden förhållningssätt och
handling. Kapitel tre avslutas med att jag lyfter, som svar på min övergripande forskningsfråga,
likheter och skillnader i hur utbildningen förbereder de studerande till diakon svarar mot
formuleringen av diakonens uppdrag i Svenska kyrkan respektive Den norske kirke.

3.1

Diakonens uppdrag i Svenska kyrkan och Den norske kirke

Svenska kyrkan
Diakonens uppdrag i Svenska kyrkan är fastställt i Kyrkoordningens 32 kapitel. För att någon
ska vara behörig att utöva uppdraget, det vill säga för att kunna ta en tjänst i församling, ska
domkapitlet inför varje ny anställning förklara diakonen behörig. För att kunna vigas till diakon
krävs att diakonen antas av stiftet och genomgår den utbildning som fastställts av
Kyrkostyrelsen.123 Kandidaten ska godkännas av domkapitlet i diakonexamen och kan därefter
vigas av biskop i stiftet. Diakonen står under tillsyn av biskop i stiftet och har tystnadsplikt
enligt reglering i KO 32 kap § 9.
Diakonens plats i SvK har genomgått många utredningar. 1990 kom dokumentet Biskop,
präst och diakon i Svenska kyrkan. Här fastställde biskopsmötet att kyrkans ämbete är ett med
tre uppdrag.124 Kyrkoordningen 2000 fastställde att diakontjänst är en vigningstjänst vid sidan
om präst och biskop. Kyrkans tro och bekännelse ska enligt kyrkoordningen uttryckas i både
ord och handling. Kyrkoordningen bekräftar diakonens särskilda uppdrag i församlingen.
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.125
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Biskopsbrevet om diakoni betonar att Svenska kyrkan har i uppdrag att utbilda och viga
diakoner till ett karitativt uppdrag. Detta uppdrag har en särskild inriktning på omsorg och
socialt ansvarstagande för medmänniskan. Diakonerna har som uppgift att inspirera och utrusta
församlingen till ett diakonalt förhållningssätt, att ha en diakonal handlingsberedskap och att
skickliggöra församlingen till förbön för människor som lever i nöd och utsatthet.126 Enligt
Kyrkoordningen finns det inga krav på församlingen att inrätta diakontjänster. Biskopsbrevet
uttrycker dock att målsättningen är att det ska finnas minst en diakon i varje pastorat.127
Biskopsbrevet Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan framkommer fyra
grundläggande uppgifter som ger diakonen identitet; a) Röstbärare, b) Ledare, c) Själavårdare,
d) Undervisare.128 De fyra uppgifterna rymmer flera perspektiv som jag gör en kortfattad
beskrivning av.
a) Röstbärarrollen beskrivs som ett profetiskt uppdrag för kyrkan och i samhället där
diakonen ska kämpa för rättvisa, barmhärtighet och delaktighet samt ge människor kraft
att förändra sin situation och ta ansvar för sitt eget liv.
b) Ledarrollen för en diakon är att ta ansvar för församlingens diakonala verksamhet.
Diakonen

ska

ha

ett

diakonalt

förhållningssätt

och

stödja

och

rusta

församlingsmedlemmar till att bry sig om sin nästa samt föra in den diakonala
dimensionen i gudstjänstlivet.
c) Själavårdsrollen innebär att värna ett flexibelt förhållningssätt med närhet till samtal och
bön, som kan vara problemlösande, krishanterande eller av andligt vägledande karaktär.
d) I undervisningsrollen ska diakonen ha det diakonala perspektivet i fokus där frågor om
rättvisa, barmhärtighet och delaktighet ska lyftas fram såväl i grupper, som i själavård
och i gudstjänst i mötet med alla åldrar.
I SvK infördes 1987 en gemensam vigningsordning för diakoner och diakonissor.129 Diakonens
uppdrag är i vigningsgudstjänstens inledningsord formulerat enligt nedan.
“En diakon skall uppsöka, hjälpa och stödja dem som är i kroppslig och själslig nöd, ge kristen
fostran och undervisning i tron, i församling och samhälle vara ett barmhärtighetens tecken och
i allt tjäna Kristus i sin nästa. En diakon skall leva som Kristi tjänare och hjälpa människor att
gestalta Guds kärlek. Diakonen skall försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och
uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott, så att Guds kärlek blir synlig i världen.130
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Diakonens vigningslöfte utgör en viktig grund för att fastställa diakonens uppgift och särskilda
uppdrag. Löfte ett, tre och fyra vänder sig till både präster och diakoner. Löfte två är ett särskilt
löfte för diakonen.
1.Vill ni i Guds den treeniges namn åtaga er uppdraget att vara präst respektive diakon och utöva
detta så, att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen?
2. Vill ni stå fasta i kyrkans tro, hjälpa dem som behöver er tjänst och stå på de förtrycktas
sida?
3. Vill ni i er tjänst följa vår kyrkas ordning, iaktta den tystnadsplikt som åvilar en präst
respektive en diakon och förverkliga er kallelse med Kristus som förebild?
4. Vill ni leva så bland människor, att ni blir vittnen om Guds kärlek och om försoningens
hemlighet?131

Efter löftesfrågorna sker förbön med handpåläggning. Därpå mottager så diakonerna snedställd
stola och diakonemblem samt ett diakonbrev från biskopen. Församlingen anställer diakonen
och enligt KO har biskopen tillsynsansvar. Regelverk för diakonens klädsel och emblem
framgår i en informationsbroschyr framtagen av SvK och godkänd av biskopsmötet 2014.132
Sammanfattning
Diakonens förhållningssätt beskrivs som ett barmhärtighetens tecken i kyrka och samhälle, med
betoning på ett karitativt uppdrag med omsorg och socialt ansvarstagande för främst den utsatta
medmänniskan. Biskopsbreven förtydligar diakonens löfte att stå på de förtrycktas sida genom
att uttrycka ett antal roller som diakonen har att utföra. Denna handling sker genom en
röstbärarfunktion, en undervisande roll och en själavårdande uppgift som möter människor i
utsatthet och där rättighetsfrågor, människors delaktighet och stöd till att finna sin egen kraft
står i centrum. Diakonen har också till uppgift att leda det diakonala arbetet och lyfta in det
diakonala perspektivet i gudstjänsten. I den ledande uppgiften ingår att inspirera församlingen
till ett diakonalt förhållningssätt, ha en diakonal handlingsberedskap och till förbön för
människor i nöd.
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Den norske kirke
I Den norske kirke (DNK) regleras både tjänsteordning och kvalifikationskrav i Kirkelov.133
För att vara behörig att utöva uppdraget som diakon i DNK ska den sökande uppfylla kravet på
utbildning och vigning. Tillsättning av tjänst beviljas av Kirkerådet, som är Den norske kirkens
beslutande organ, och som har möjlighet att godkänna även annan facklig utbildning/praktik än
de kvalifikationskrav som utformats. Kirkerådet kan också omvandla tjänster till andra
diakonala tjänster än för vigd diakon. Tillsättning beviljas efter diakonvigning, som utformas
enligt särskilt upprättad liturgisk ordning och efter det att biskopen överlämnat ett tjänstebrev.
Diakonen står under tillsyn av biskop. Diakonens liturgiska funktioner är reglerade och utövas
under ledning av tjänstgörande präst.134 Tystnadsplikt regleras efter gällande regler. 1986
integrerades diakontjänsterna i DNK och en gemensam vigningsordning infördes 1987.135 De
nuvarande reglerna för diakoner fastställdes i Kirkelov 2004.136
Om diakonens vigning skulle räknas som en del i ämbetet eller inte har trots inlemmandet i
Den norske kirke och fastställda regler fortsatt vara uppe till debatt. I biskoparnas yttrande vid
biskopsmötet 2010 (BM3/10) till Den norske kirkens högsta beslutande organ Kirkemøtet
(KM), framgår det att diakontjänsten är en tjänst bland många som bidrar till kyrkans
gemensamma liv och uppdrag. Diakontjänsten räknas som en av kyrkans nödvändiga
tjänster.137 Den norske kirke viger förutom präster och diakoner även kateketer och kantorer.
Enligt Kirkelov, har diakonen i uppgift att främja medmänsklig omsorg och det
gemenskapsbyggande arbetet. Tjänsten är i särskild grad inriktad mot människor i nöd.
Diakonen leder församlingens diakoniarbete och har medansvar för arbetet genom att engagera
frivilliga medarbetare. Diakonen har att följa det lokala församlingsrådets planer och
prioriteringar för diakontjänsten. Det diakonala arbetet ska utföras i samarbete med anställda
och frivilliga i församlingen, där diakonen har ett självständigt ansvar för utförandet av
arbetsuppgifterna som ingår i anställningen. Diakonen har ansvar för sin egen fortbildning och
personliga uppbyggelse.138
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I materialet ”Plan för diakoni” framhålls diakonens ledarroll. Diakonen beskrivs som en
nyckelperson i arbetet med att rekrytera, utbilda och vägleda frivilliga medarbetare. Diakonen
har en särskild kompetens att leda församlingens diakonala engagemang och bidra till ett
målinriktat diakonalt ansvar. Det diakonala arbetet ska rikta sig både mot enskilda och mot
grupper.139 I ”Plan för diakoni” uttrycks önskan om att det tillkommer fler diakontjänster, som
motiveras

av

att

sådana

tjänster

stärker

församlingens

diakonala

arbete

och

samverkansrelationer med det offentliga.140
Kirkemøtet i DNK har beslutat att diakontjänsten är nödvändig för kyrkan. Den är
självständig och i sin grund karitativ. I protokoll från KM framgår det att den karitativa tjänsten
innebär ett brett verksamhetsområde, från individuellt stöd, handledning och sorgesamtal till
samhällsarbete och solidaritetsarbete. Diakontjänsten innebär också administrativa uppgifter
framförallt knutna till frivilliga medarbetare. Diakoner har också liturgiska funktioner i
gudstjänsten reglerade i ”Tjenesteordning og Retningslinjer for diakonens liturgiske
funksjoner.” Vidare arbetar diakoner förebyggande med omsorg och bemyndigande riktat mot
människor i sårbara situationer, oavsett individens livsåskådning. Diakonerna är en viktig
brobyggare mellan kyrka och lokalsamhälle, med en fackkompetens och fackspråk som är
relevant i både kyrka och samhälle.141
Till en diakontjänst ska vigning ske och diakonen bär liturgisk klädsel med snedställd stola
vid tjänstgöring i gudstjänsten.142 Kirkerådet i DNK har fastställt diakonens gudstjänstuppgifter
enligt beslut 2015.143 De innebär att diakonen har ansvar för gemenskap och deltagande för alla
i gudstjänsten. Diakonen har särskilt ansvar för att de diakonala aspekterna kommer fram i
förkunnelsen och kan få i uppgift att predika speciellt när det diakonala uppdraget står i fokus.
Diakonen ska regelbundet ta del i förbön och ta särskilt ansvar för att föra fram diakonala
böneämnen. Diakonen kan leda förbön eller förbereda uppgifter med andra samt leda och
genomföra diakonala gudstjänster och förbönsgudstjänster. I kraft av sin vigning är diakonen
139

Den norske kirke, Plan for diakoni, 2007, upplaga 11/2015, s.11, s. 26, https://kirken.no/nb-NO/omkirken/slik-styres-kirken/plandokumenter/plan-for-diakoni/
(läst 2020-03-06)
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Den norkse kirke, Plan for diakoni, 2007, upplaga 11/2015, s. 32, https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slikstyres-kirken/plandokumenter/plan-for-diakoni/
(läst 2020-03-06)
141
Den norske kirke, KM 9.1/11, saksorintering s. 20.
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/migrering/km_9_1_11_diakontjenesten.pdf (2020-01-25)
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Den norske kirke, KM 9/11, Diakontjenesten i kirkens tjenestemønster.
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/migrering/km_9_1_11_diakontjenesten.pdf
(2020-03-24)
143
Den norske kirke, KR 25/15, Kateketens og diakonens gudstjenestelige funksjoner.
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styreskirken/kirkeradet/2015/juni/kr_25_0_15_kateket_diakon_gudstj_oppgaver.pdf(2020-01-25)
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godkänd som nattvardsmedhjälpare och tillåts delta vid utdelning av nattvarden. Vid särskilda
tillfällen kan diakonen få fullmakt att förvalta nattvarden och gå med sockenbud. Diakonen kan
göra tjänst vid bårandakt och urnsättning samt förrätta begravning efter avtal med
församlingspräst och biskop.
Diakonens vigningsordning sammanfaller med vigningsordning för präst och kateket. Det
andra löftet avges speciellt av diakonen.
Når en diakon vigsles lyder dette:
Biskop: Når Herren nå betror deg tjenesten som diakon, pålegger og formaner jeg deg
at du i vitnesbyrd og sjelesorg legger fram Guds ord klart og rent, som det er gitt oss i Den
hellige skrift, og som vår kirke vitner om det i sin bekjennelse,
at du viser omsorg for nestens liv og velferd, arbeider for å bedre de svakes kår, og bærer
dem fram for Gud i bønn og påkallelse med takk,
at du også selv av hjertet legger vinn på å leve etter Guds ord, og i studium og bønn trenger
dypere inn i de hellige skrifter og den kristne tros sannheter.144

Efter löftesfrågorna följer handpåläggning och förbön. Vigning har sikte på en livslång tjänst
men är inte i egentlig mening tidsbegränsad. En vigning i Den norske kirke utförs i första
hand av en biskop eftersom vigning gäller tjänst i hela kyrkan och inte bara i den anställande
församlingen. Församlingen är den som anställer diakonen, men biskopen har tillsynsansvar.
Sammanfattning
Diakonens uppgift i Den norske kirke är att främja medmänsklig omsorg och det
gemenskapsbyggande arbetet som riktar sig främst mot människor i nöd. Detta förhållningssätt
visar sig i diakonens löfte att visa omsorg om nästan och bära dem i förbön. Diakonen leder det
diakonala arbetet som utförs till stor del tillsammans med frivilliga, där en viktig uppgift är att
utbilda och rusta frivilliga medarbetare. Diakonen har ett tydligt karitativt uppdrag med
fastställda liturgiska uppgifter och kan göra tjänst vid begravning och nattvard i hemmet.
Diakonen ska vidare ansvara för att diakonala aspekter kommer fram i förkunnelsen.
Kirkemøtet beskriver diakonens ansvar för att handla i relation till samhället. Diakonen ska ha
en brobyggarfunktion som ger möjlighet att stödja människor oavsett livsåskådning i ett
bemyndiggörande av människor i sårbara situationer.

144

Det norske diakonforbund, http://www.diakonforbundet.no/(2020-04-09)
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3.2

Diakonens utbildning i Svenska kyrkan och Den norske kirke

Svenska kyrkan
Kyrkostyrelsen i SvK har angett förutsättningar för att antagas som diakon samt fastställt
utbildningsplan samt den behörighet som krävs för tillträde till pastoralteologiska utbildningen.
Kyrkostyrelsen har i sitt yttrande till Kyrkomötet uttryckt vikten av att säkerställa en
kompetensförsörjning som svarar mot Svenska kyrkans framtida behov. Det framgår av
kyrkostyrelsens protokoll att intentionen med Svenska kyrkans utbildningsinstitut och den
pastorala utbildningen har syftet att stärka såväl den egna yrkesidentiteten som samverkan
mellan de olika yrkesgrupperna.145
I SvK krävs en grundutbildning som motsvarar en kandidatexamen alternativt en
yrkesexamen inom fältet vård, socialt arbete, psykologi, medicin eller folkhälsa. För att påbörja
det pastoralteologiska slutåret krävs ett biskops- och domkapitelsintyg som visar att
diakonkandidaten är antagen efter en lämplighetsprövning i sitt stift. Den sökande ska vara
döpt, konfirmerad och medlem i SvK. Intyget ska visa att kandidaten gjort åtta veckors
församlingspraktik, fullgjort stiftets kurser och genomgått en själavårds-/persongenomgång.
Kandidaten måste förklara sig villig att samarbeta med såväl kvinnor som män i alla yrkesroller
inom SvK innan ansökan till den pastoralteologiska utbildningen.146 Sedan 2014 ges
diakonutbildningen på Svenska kyrkans utbildningsinstitut (SKUI), innan vigning och
anställning. På SKUI utbildas de fyra kategorier av kyrkoarbetare som SvK bestämt ska
förberedas till tjänst som präst, diakon, församlingspedagog och kyrkomusiker. Utbildningen
kan ske i Uppsala eller Lund.147
Svenska kyrkans utbildningsinstitut har ansvar för innehåll och kursplan för den
pastoralteologiska utbildningen för diakoner. Undervisningen innebär viss samundervisning
med de övriga kategorierna som utbildas på SKUI. Utbildningen ges på heltid under ett läsår
eller på deltid under två år. Den pastoralteologiska utbildningen har sju kunskapsområden.
Diakoni, Gudstjänst, Själavård, Teologi och samhälle, Församlingspedagogik, Strategi och
ledarskap, Konst och musik, dessutom tillkommer Verksamhetsförlagd undervisning (VFU)
som praktik i församling med handledning av diakon under 3 veckor.148
145

Svenska kyrkan, Årsredovisning KM2012, KsSkr2012:2, Bil.3.
https://km.svenskakyrkan.se/km2010-2015/904081 KsSkr 2012:2 (2020-04-13)
146
Utbildningsplan för Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning till diakon. (2020-03-03)
https://www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet/pastoralteologisk-utbildning---diakon
147
Svenska kyrkans utbildningsinstitut, hemsida, https://www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet (2020-0413)
148
Svenska kyrkans utbildningsinstitut, kursplaner,
https://www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet/kursplaner-diakonprogrammet-,(2020-04-13) se även Bilaga
1.
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För att erhålla utbildningsbevis från den pastoralteologiska utbildningen ska den blivande
diakonen ha kunskap om och förståelse för:







Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära
Kyrkans roll i samhället, lokalt och globalt
Diakonins historia och teologi
Diakonins roll i Svenska kyrkan
Bibelkunskap och livstolkning
Svenska kyrkans organisation och kyrkoordning

För att erhålla utbildningsbevis ska den blivande diakonen ha färdighet och förmåga för att
kunna:












Analysera och utveckla kyrkans uppdrag ur diakonala och teologiska perspektiv
Analysera samhället ur sociala och globala perspektiv
Reflektera över människors livsvillkor och rättigheter
Motivera och organisera diakonala insatser i församlingen
Utöva själavård
Synliggöra den diakonala dimensionen i gudstjänsten
Tolka liv och sammanhang i relation till kristen tro och teologi
Undervisa i Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära, framförallt ur ett diakonalt
perspektiv
Samarbeta med förtroendevalda och ideellt engagerade i Svenska kyrkan
Utöva ledarskap i Svenska kyrkan
Etablera kontakter och samverka med andra aktörer i samhället

Genom sin kunskap, förståelse och färdighet skall den blivande diakonen utveckla och
fördjupa:






Förmåga till diakonal analys och pastoral tillämpning
Förmåga att integrera tro och liv
Förmåga att leda och att samarbeta
Förmåga till analys och kommunikation
Förmåga till empati och samverkan

Sammanfattning
I SvK krävs en kandidatexamen, antagning i stiftet och en genomförd församlingspraktik i
stiftet innan ansökan till pastoralteologiska utbildningen. Utbildningen är förlagd till ett läsår
på heltid eller fyra terminer på halvfart. Den sker i viss samverkan med församlingspedagog-,
kyrkomusiker- och prästprogrammen. Utbildningens kursmål visar att året ska utveckla och
fördjupa kunskap kring eget förhållningssätt genom att analysera och reflektera med andra
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kring tro och liv, kring empati och samverkan. Utbildningen ska genom sina kunskapsområden
ge handlingsberedskap i det diakonala arbetet genom att bidra med ny kunskap och fördjupa
reflektionen kring kyrkans roll i samhället, människors livsvillkor och rättigheter. Utbildningen
ska stärka förmåga att leda, samarbeta och organisera de diakonala insatserna. I det ingår att
etablera kontakter med andra aktörer i samhället, utöva själavård, undervisa och samverka med
ideellt engagerade.
Den norske kirke
Den norske kirke har i sin Kirkelov bestämt att en diakon för att vara behörig att vigas behöver
en masterexamen i diakoni. Den norske kirke kräver först en grundutbildning, i form av en
kandidatexamen som socionom, sjuksköterska eller pedagog som grundutbildning innan en
tvåårig masterutbildning i diakoni som inkluderar sju veckors praktik och 30 hp teologi.
Alternativt kan kandidaten välja en teologisk ämbetsexamen och praktisk kyrklig utbildning
med huvudämnet diakoni och vägledd praktik på minst 30 hp.149 Masterstudier i diakoni, 120hp,
är ett samarbete mellan VID Vitenskaplige høgskole, som är en högskola bildad 2016 av flera
diakoniinstitutioner och den tidigare Meningshetsfakultet (MF), numera MF vitenskaplige
høyskole for teologi, religion og samfunn. Båda ligger i Oslo. Masterkursen ges antingen på
halvfart under fyra år på VID eller på helfart under två år vid MF, där samverkan kring
kursutbudet sker mellan högskolorna. Det är möjligt att läsa vissa kurser i Bergen eller
Tromsö.150
Samtliga masterkurser i diakoni är öppna för alla intresserade men krävs för den som önskar
vigas till diakon. I utbildningen ingår vägledd praktik och kristendomskunskap och ger därmed
behörighet som diakon. Det finns inget ingångskrav före kursstart för diakonkandidaterna utan
antagningen sker efter avslutad masterutbildning, i samråd med biskop. Sedan 2019 kallas de
blivande diakonerna tillsammans med kateketer, kantorer och blivande präster till en
obligatorisk förberedelse i en samverkansvecka i det som kallas Vegen til vigsla teneste
(VTVT).151
Masterutbildningen vid VID och MF har i sin utbildningsplan angett de kurser som ingår i
en tvåårig masterkurs i diakoni om 120 hp som är anpassad för att uppfylla kraven på behörighet

149

Den norske kirke, Lov om Den norske kirke 2018, §4. , https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-31
(2020-03-06)
150
Den norske kirke, Hvor blir du diakon, kantor, kateket eller prest?
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/arbeid-og-utdanning/jobb-somforandrer/utd_instit_magasin_2016.pdf(2020-06-15)
151
Diamant diakonimasterstudenternas nett-tidskrift 2018, s.34-35.
https://issuu.com/diakondiamant/docs/diamant_utgave_3_november_2018 (2020-04-09)
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till diakon. Första terminen läses Diakonivetenskap med betoning på vetenskapsteori samt
Diakonalt arbete inklusive tre veckors praktik hos en diakon. Termin två ingår kursen
Diakonivetenskap med fokus på diakonins historia och teologi samt själavård inklusive fyra
veckors själavårdsinriktad praktik. Termin tre studeras Ledarskap och strategi samt Välfärd och
samhällsutveckling. Samtliga studerande måste fördjupa sin kunskap om människovärde,
maktförhållanden och diakonala aktörers roll i samhället innan en avslutande valfri kurs.
Masterutbildningen avslutas med en uppsats sista terminen.
Efter avslutad masterutbildning ska den sammanlagda utbildningserfarenheten ha gett
kunskap, färdigheter och allmän kompetens.152
Kunnskap:
Kandidaten
 har avansert kunnskap om hvordan diakonifaglige perspektiver sammen og hver for
seg kan bidra til å kaste lys over diakonal praksis innenfor ulike velferdssystemer,
nasjonalt og globalt.
 har inngående kunnskap om teorier, verktøy og metoder innenfor diakonifaget som er
relevante for utøvelsen av diakoni.
 kan oppdatere sin diakonifaglige kompetanse, og anvende ervervet kunnskap på nye
områder.
 kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i kunnskap om
diakonifagets historie, tradisjoner, og den samfunnsmessige konteksten den diakonale
praksisen står i.
Ferdigheter:
Kandidaten
 kan analysere eksisterende teorier, metoder og praksiser innenfor diakonifaget, og
arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning.



kan bruke relevante forskningsmetoder på en selvstendig måte
kan legge til rette for myndiggjøring (empowerment) i møte med mennesker i utsatte og
sårbare livssituasjoner, strukturelt og individuelt.




kan være en samhandlende og strategisk leder av diakonalt arbeid.
kan reflektere over egen faglige utøvelse og over forholdet mellom egen identitet, fag
og tro, og bearbeide dette i samspill med andre.



kan samhandle med offentlige og frivillige samarbeidspartnere, lokalt og globalt, med
sikte på å fremme rettferdighet, verne om skaperverket og bygge inkluderende
fellesskap.

Generell kompetanse:
Kandidaten
152

Studieplan för master i diakoni 120 studiepoeng. VID/MF vitenskapelig høyskole. 2018-2019 s. 5-6.
https://www.vid.no/site/assets/files/12802/studieplan-master-i-diakoni-2018-2019-vid-1.pdf?nc=1562238078
(2020-04-11) Se även Bilaga 1.
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kan utøve kritisk refleksjon og etisk dømmekraft i sin profesjonelle praksis
har tilegnet seg holdninger som reflekterer internasjonal og økumenisk bevissthet, et
tverrfaglig og samfunnsmessig perspektiv, et deltakerperspektiv, samt et
kjønnsperspektiv relatert til det diakonale oppdrag
kan planlegge og gjennomføre sammensatte arbeidsoppgaver og prosjekter knyttet til
utøvelsen av diakoni, alene og som deltaker i gruppe.
kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under
veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
kan vurdere og bruke ulike typer vitenskapelige kunnskapskilder og spesialiserte
databaser på avansert nivå
kan arbeide selvstendig med vitenskapelige tekster og behersker disiplinens regler for
god henvisningsskikk og kildekritikk
kan formidle diakonale verdier og holdninger, i faglig og populær form, muntlig og
skriftlig.
kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor det
diakonifaglige området, både med spesialister og med allmennheten.
kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser knyttet til kirkens diakonale praksis i
møte med mennesker i utsatte livssituasjoner

Sammanfattning
I Den norske kirke krävs en masterutbildning i diakoni, som bygger på en kandidatexamen inom
omvårdnad, socialt arbete eller pedagogik. Praktik ingår i masterutbildningen liksom en
obligatorisk kurs i teologi. Masterkurs i diakoni kan läsas under två år på heltid eller under fyra
år på deltid. Gemensamma träffar med dem som utbildas till de andra vigningstjänsterna erbjuds
under en vecka innan vigningstillfället. Enligt utbildningens kursmål innehåller studierna
reflektioner kring diakonens förhållningssätt till sin egen identitet, sitt yrke och tro, för att ge
färdigheter i yrkesutövandet samt att göra etiska bedömningar i sin profession. Utbildningen
förbereder kandidaten till handlingsberedskap genom att erbjuda kurser på avancerad nivå om
diakonala perspektiv på olika välfärdssystem nationellt och globalt. Kunskapen används för att
kunna analysera problemställningar som kan uppkomma i det diakonala arbetet. Utbildningen
ska rusta kandidaten till att vara en ledare för det diakonala arbetet och utöva sitt arbete så att
människor i utsatta livssituationer får kraft att vara subjekt i sitt eget liv. Den akademiska
utbildningen ger redskap att formulera sig muntligt och skriftligt genom fördjupning i en
forskningsuppgift som leder till en akademisk uppsats som visar förmåga till analys av
vetenskapliga texter.
I första delen av detta kapitel har jag besvarat min första delfråga genom att beskriva diakonens
uppdrag och min andra delfråga genom att beskriva diakonens utbildning i Svenska kyrkan och
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i Den norske kirke. I följande del jämför jag formuleringarna av uppdraget som diakon i
respektive kyrka med utbildningen i samma kyrka.
3.3

Jämförelse av uppdrag och utbildning

I detta avsnitt fortsätter jag med den tredje delfrågan, där jag jämför formuleringen av uppdraget
som diakon i respektive kyrka med utbildningen till diakon i samma kyrka, såsom de blå lodräta
pilarna visar i modell 2. Därefter följer en jämförelse mellan diakonernas uppdrag och mellan
diakonernas utbildning, såsom de röda vågräta pilarna visar i modell 2.
Norge

Sverige

Diakonens

Diakonens

uppdrag

uppdrag

Diakonens

Diakonens

utbildning

utbildning

Modell 2. Analysmodell för jämförelse av uppdrag och utbildning

Svenska kyrkan
I Tabell 1 redovisar jag jämförelsen mellan diakonens uppdrag och kunskapsmålen för den
pastoralteologiska utbildningen på Svenska kyrkans utbildningsinstitut.153 Uppdraget beskrivs
både som förhållningssätt och som handling i Kyrkoordningen (KO)154 och i
vigningsordningen.155 ”Biskopsbrev om diakoni” och biskopsbrevet ”Kallad till diakon och
präst” lyfter fram diakonens ansvarsområden.
Utbildningsplanen för Svenska kyrkans utbildningsinstitut (SKUI) beskriver de sju
kunskapsområden som är aktuella för diakonutbildningen. Inom respektive kunskapsområde
framgår mer i detalj innehållet som sedan sammanfattas i kunskapsmålen.156 I kunskapsmålen
nedan framgår vilken kompetens de blivande diakonerna förväntas ha efter avslutad utbildning.

153

Svenska kyrkans utbildningsinstitut, utbildningsplan.
https://www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet/pastoralteologisk-utbildning---diakon (2020-04-13)
154
Kyrkoordningen, Kap 7 inledning.
155
Den svenska kyrkohandboken II, 1988.
156
Svenska kyrkans utbildningsinstitut, kursplaner
https://www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet/kursplaner-diakonprogrammet- (2020-04-13)
samt i bilaga 1.
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Nyckelord
Förhållningssätt

Uppdrag enlig

Uppdrag enligt

Uppdrag enligt

Pastoralteologisk

KO

Biskopsbrev

Vigningsordning

utbildning

Att vara ett
barmhärtighetens
tecken.

Att ha ett karitativt

Att vara ett
barmhärtighetens
tecken.

Att ha kunskap och
förståelse för Svk
tro, bekännelse och
lära.
Att ha förmåga att
integrera tro och
liv.
Att ha förmåga till
empati och
samverkan.

ledare- och
omsorgsuppdrag.

Att leva som Kristi
tjänare.
Att stå fast i
kyrkans tro.
Handling

Att göra kärlekens
gärningar mot
utsatta människor.
Att undervisa.
Att ingripa varhelst
det finns mänsklig
nöd.
Att inspirera andra
att ta ansvar.

Att skickliggöra
församlingen till
förbön för
människor som
lever i nöd och
utsatthet.

Att tjäna Kristus i
sin nästa.

Att vara röstbärare
- kämpa för rättvisa
och delaktighet.

Att stå på de
förtrycktas sida.

Att leda det
diakonala arbetet.
Att vara
själavårdare.
Att undervisa.

Att hjälpa dem som
behöver deras
tjänst.

Att analysera
samhället ur sociala
perspektiv.
Att utveckla
kyrkans uppdrag ur
diakonala och
teologiska
perspektiv.
Att reflektera över
msk livsvillkor och
rättigheter.
Att utöva själavård.
Att utöva
ledarskap.
Att synliggöra den
diakonala
dimensionen i
gudstjänsten.
Att undervisa.
Att samarbeta med
ideellt engagerade.
Att samverka med
andra aktörer i
samhället.

Tabell 1 Jämförelse uppdrag och utbildning i Svenska kyrkan.

Diakonens förhållningssätt präglas av det karitativa uppdraget. Uttrycket ”ett barmhärtighetens
tecken” uppfattar jag som grundat i kallet och med ett starkt fokus på omsorg och med Kristus
som förebild. Förhållningssätt uppövas i utbildningen genom att den studerande får träna sin
förmåga till samverkan och empati, genom att integrera tro och liv i sitt eget liv samt reflektera
över vad detta betyder i relation till andra. Diakonens uppdrag vänder sig till människor i nöd
och framträder också i arbetet för rättigheter och delaktighet. Utbildningens mål fokuserar på
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kunskaper med betoning på analys och reflektion. Diakonen ska leda arbetet och med förbönen
i centrum inspirera andra att ta ansvar. Den pastoralteologiska utbildningen har en bredd för att
möta de krav som uppdragen formuleras i både biskopsbrev, kyrkoordning och vigningslöfte.
Utbildningen omfattar fler sidor av diakonens uppdrag än vad som specificerats i materialet
kring uppdraget. Det gäller framförallt hur det diakonala ledarskapet utövas, arbetet
tillsammans med ideellt engagerade och samverkan med andra aktörer i samhället. Det saknas
i jämförelsen i tabell 1 en skrivning som svarar mot röstbärarrollen och att stå på de förtrycktas
sida.
Den norske kirke
DNK reglerar uppdraget som diakon i Kirkelov, där det tydligt framgår vilka som är diakonens
viktigaste uppgifter men inget om förväntat förhållningssätt.157 I protokoll från Kirkemøte
framkommer de verksamhetsområden som en diakon förväntas arbeta med.158 I vigningslöftena
står det att diakonen ska visa omsorg om nästan och arbeta för att stärka de svaga och att bära
fram dem i förbön. Plan för diakoni beskriver kortfattat diakonens uppdrag och tjänst.159 I tabell
2 jämförs uppdraget i Den norske kirke med masterutbildningen.
Nyckelord

Uppdrag enligt

Uppdrag enligt

Uppdrag

Uppdrag

Utbildning

Kirkelov

Kirkemøte

enligt Plan

enligt

Master i diakoni

for diakoni

Vigslingsordning

Förhållningssätt

Ingen uppgift.

Att ha karitativ
tjänst med en bred
förståelse av
omsorgsbegreppet.

Att ha en
omsorgs
tjänst.

Att visa
omsorg
om
nästan.
Att leva
efter Guds
ord och
genom
studier
och bön
fördjupas
i tron.

Att reflektera över
sitt diakonala
arbete och
förhållandet
mellan tro,
identitet och yrke i
relation till andra.

157

Den norske kirke; Lov om Den norske kirke 2018. , https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-31
(2020-03-06)
158
Den norske kirke; KM 9/11, Diakontjenesten i kirkens tjenestemønster.
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/migrering/km_9_1_11_diakontjenesten.pdf
(2020-03-24)
159
Den norske kirke; Plan for diakoni i Den norske kirke 2007, upplaga 11/2015, https://kirken.no/nb-NO/omkirken/slik-styres-kirken/plandokumenter/plan-for-diakoni/
(läst 2020-03-06)
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Handling

Att främja
medmänsklig omsorg
och det
gemenskapsbyggande
arbetet.

Att ge individuellt
stöd.

Att rikta sig mot
människor i nöd.

Att ha
sorgesamtal.

Att leda
församlingens
diakontjänst.

Att arbeta med
samhälls- och
solidaritetsarbete.

Att ta medansvar för
att rekrytera, rusta
och vägleda frivilliga
medarbetare.

Att utföra
administrativt
arbete.

Att utföra de
uppgifter
församlingsråd
fastställt och
prioriterat.
Att ansvara för egen
kunskapsutveckling
och uppbyggelse.

Att ge
handledning.

Att utföra
liturgiska
uppgifter.
Att förebyggande
och
bemyndiggörande.
Att brobyggare
mellan kyrka och
lokalsamhälle.

Att leda det
diakonala
arbetet.
Att
rekrytera,
utbilda och
vägleda
frivilliga
medarbetare.

Att stärka
de svaga
och att
bära fram
dem i
förbön.

Att vara en
strategisk ledare
av det diakonala
arbetet.
Att bemyndiga
människor.
Att planera och
genomföra
uppdrag och
projekt.
Att kommunicera
med andra kring
problemställningar
inom det
diakonala
området.
Att bidra till
nytänk kring
diakonal praxis.
Att samarbeta med
offentlig sektor
och civilsamhället
lokalt och globalt.
Att ha ingående
kunskap om
teorier och
metoder relevanta
för att utöva
diakoni.

Tabell 2 Jämförelse uppdrag och utbildning i Den norske kirke.

I materialet från DNK är det den karitativa rollen med betoning på omsorg som ska genomsyras
av diakonens tro på Gud, med en fördjupning i tro och bön och som ska prägla diakonens
förhållningssätt. I utbildningen framgår det att det finns rum för reflektion kring egen tro och
identitet i relation till andra. Det framgår inte av utbildningens kursmål hur det diakonala
förhållningssättet eller fördjupning av tro ska stärkas. Utbildningen ger en bred kunskap om
moment i uppdraget där diakonen förväntas kunna agera. Särskilt gäller det samverkan med
civilsamhället och arbetet med att bemyndiga människor i utsatthet. Här får den studerande
fördjupad kunskap i teoretiska begrepp och träning i analytisk förmåga när det gäller
utmaningar som samhället och kyrkan möter och en övning i att formulera sig skriftligt.
Diakonen förväntas driva och leda det diakonala arbetet enligt fastställda planer och
prioriteringar och skickliggörs i utbildningen inom strategiarbete, projekt och innovativa
lösningar. I dokumenten framgår att uppdraget att rekrytera, rusta och vägleda frivilliga
medarbetare är en viktig uppgift för diakonen. I kunskapsmålen framgår inte hur de studerande
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blir skickade till det arbetet. I diakonens uppdrag ingår sorgesamtal och liturgisk tjänst. Det står
inte i kunskapsmålen på vilket sätt det ska förverkligas medan det i utbildningsplanen framgår
att det ingår själavård med fördjupningspraktik under fyra veckor samt strategier för
frivillighet.160 Enligt Kirkelov är diakonen skyldig att själv uppdatera sina kunskaper och sin
egen personliga förkovran och andliga fördjupning.
3.4

Likheter och skillnader mellan uppdragen i Svenska kyrkan och
Den norske kirke

Likheter
I de offentliga dokumenten framgår att de båda kyrkorna tar sitt avstamp i församlingens
grundläggande uppgift som är att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och
mission. Både Svenska kyrkan och Den norske kirke ser diakoni som en omsorgstjänst som ska
utövas av alla kyrkans medlemmar. Den uttrycks genom medmänsklighet, gemenskap och
solidaritet med skapelsen. Båda kyrkorna införde nya vigningsordningar 1986 respektive 1987
och är överens om att diakontjänsten i huvudsak är karitativ.
Det finns framförallt två delar av diakonens tjänst som lyfts fram både i lagtexter och i
vigningslöftena. Dels är det ett diakonalt förhållningssätt, där diakonens omsorg om den utsatta
medmänniskan står i fokus. Dels är det den diakonala handlingen, där diakonen ska ta ansvar
för att ingripa där mänsklig nöd råder, se och prioritera behov i den lokala kontexten. En viktig
uppgift är att inspirera andra till både ett diakonalt förhållningssätt och delaktighet. Diakonen
har dessutom ett särskilt ansvar för förbön och att föra in diakonala perspektiv i gudstjänsten.
Både Den norske kirke och Svenska kyrkan ser på diakontjänsten som en självklar del av
kyrkans ordning.
Skillnader
Relationen mellan gudstjänst och diakoni framstår som viktig i de båda kyrkorna. När det
gäller liturgiska uppgifter skiljer sig synen åt mellan kyrkorna. Diakonens ämbetsroll har inte
varit självklar i någon av kyrkorna. I Kyrkoordningen år 2000 blev diakonens vigningstjänst i
Svenska kyrkan en tydlig del i det treledade ämbetet, biskop, präst och diakon. Den norske
kirke fastställde 2004 i nu gällande Kirkelov att diakonen vigs till tjänst och Kirkemøtet har
fastställt att diakontjänsten är en nödvändig och självständig tjänst och en uppgift som kyrkan
viger medarbetare till. Biskoparna i Den norske kirke har klargjort i ett yttrande 2010 att
160

Se bilaga 1 samt Studieplan för master i diakoni 120 studiepoeng. VID/MF vitenskapelig høyskole.
https://www.vid.no/site/assets/files/12802/studieplan-master-i-diakoni-2018-2019-vid-1.pdf?nc=1562238078
(2020-04-11)
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prästtjänsten är en och att biskopstjänsten har en särskild uppgift inom prästtjänsten. I Den
norske kirke vigs även kateketer och kyrkomusiker till sin specifika tjänst.
Diakonernas liturgiska uppgifter och liturgiska klädsel är i Den norske kirke fastställda i
dokument från 2015. Biskopen i Den norske kirke kan ge diakonen i uppdrag att gå med
sjukkommunion eller att hålla begravningsgudstjänst.161. Svenska kyrkan har inte tagit några
officiella beslut kring medverkan och uppgifter i gudstjänsten. Det finns i biskopsbreven
uttryckt som en viktig uppgift men det saknas riktlinjer i kyrkohandboken och i
kyrkoordningen. När det gäller diakonens klädsel finns ett framtaget dokument som fastställts
av biskopsmötet och som är lika för diakoner i Norge och Sverige.162
Vigningsordningarna i respektive kyrka är uppbyggda på samma sätt med löften, förbön med
handpåläggning och sändning. Vid vigningen i SvK lovar diakonen att hjälpa dem som behöver
hjälp och att stå på den förtrycktes sida. I DNK framkommer i vigningslöftena att diakonen ska
visa omsorg för medmänniskan, arbeta för att förbättra för de svaga och bära fram dem i förbön.
Det är också tydligt att DNK i Kirkelov har gett diakonen ansvar för att utbilda, rekrytera och
rusta de frivilliga medarbetarna i församlingen.163
3.5

Likheter och skillnader mellan diakonernas utbildning i Svenska kyrkan
och Den norske kirke

Likheter
I både den Svenska kyrkan och i Den norske kirke krävs en akademisk utbildning inom ett
karitativt yrke såsom sjuksköterska eller socionom eller annan bakgrund med komplettering i
socialt arbete, psykologi eller liknande ämne. I båda kyrkorna ingår teologiska och diakonala
ämnen i den fördjupningsutbildning som krävs i respektive kyrka.
Skillnader
Kyrkorna har valt olika vägar inför antagning till diakonämbetet. Den pastoralteologiska
utbildningen i SvK följer en tradition av en ettårig yrkesförberedande profilutbildning för
diakoner som kommer efter en akademisk grundutbildning. Utbildningen syftar till att ge
möjligheter till reflektion, delande och fördjupning i det blivande yrket, med ett fokus på
161

Den norske kirke, KR 25/15 Kateketens og diakonens gudstjenestelige funksjoner.
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styreskirken/kirkeradet/2015/juni/kr_25_0_15_kateket_diakon_gudstj_oppgaver.pdf(2020-01-25)
162
Informationsfolder diakonens emblem, 2014.
https://diakonibloggen.files.wordpress.com/2015/03/informationsfolder-diakonemblem.pdf
(2020-06-15)
163
Den norske kirke; Lov om Den norske kirke 2018. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-31 (202003-06)
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församling, uppdrag, metoder och praktiskt handlande, både i den egna yrkeskåren och i
samverkan med präster, kyrkomusiker och församlingspedagoger.
I Den norske kirke är en masterexamen i diakoni obligatorisk för den blivande diakonen,
efter den akademiska grundutbildningen. Masterutbildningen är öppen för alla med
högskolebehörighet och riktar sig inte bara till blivande diakoner. Den har ett tydligt fokus riktat
ut mot samhället och ger en djup och bred kunskap kring samhällsproblematik där det finns
möjligheter till reflektion och att skriftligt formulera strategier. I utbildningen relateras det
diakonala arbetet till teoretisk kunskap i tvärvetenskaplig kontext. Den obligatoriska
utbildningen i teologi ingår i masterutbildningen medan krav på teologisk utbildning saknas
helt i Svk.
Tabell 3 visar en sammanfattning av jämförelsen mellan Svenska kyrkan och Den norske
kirke.
Svenska kyrkan
Karitativt uppdrag;

Den norske kirke
Karitativt uppdrag;

omsorg och socialt
ansvarstagande för
medmänniskan. Vara ett
barmhärtighetens tecken.
I gudstjänstlivet värna
förbönen och den diakonala
dimensionen.

främja medmänsklig omsorg och det
gemenskapsbyggande arbetet, främst mot
människor i nöd.
I gudstjänsten ansvara för att diakonala
aspekter kommer fram i förkunnelse och
förbön.

Diakonens uppdrag som
handling.

Röstbärare, själavårdare,
ledare, undervisare, stå på den
förtrycktes sida.

Rekrytera, leda och rusta frivilliga
medarbetare. Leda församlingens
diakonala verksamhet. Brobyggare
mellan kyrka och lokalsamhälle.

Krav på grundutbildning.

Kandidatexamen;
Med huvudområde inom
socialt arbete, psykologi, vård,
medicin eller folkhälsa eller
yrkesexamen såsom socionom
eller sjuksköterska.

Kandidatexamen;
inom hälso-sjukvård, socialt arbete eller
pedagogik, alternativt
teologi kompletterat med socialt
arbete/diakonivetenskap.

Krav på inträde i utbildning.

Antagning i stiftet av biskop
och domkapitel.
8 v praktik och
stiftsförberedande utbildning i
samverkan med präster,
församlingspedagoger och
kyrkomusiker.
Genomgått själavård.
Pastoralteologi 1 år, i
samverkan med
församlingspedagoger,
kyrkomusiker och präster, inkl
3 veckors praktik.

Inga krav, utom en kandidatexamen som
behörighet för masterstudier.

Diakonens uppdrag som
förhållningssätt.

Formella krav på utbildning
innan vigning.

Master i diakoni 2 år inklusive
teologi och 7 veckors praktik.

30 hp
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Krav inför vigning.

Samverkan.

Diakonexamen inför biskop
och domkapitel innan vigning.

Visad personlig kompetens hos biskopen
innan vigning. Biskopen utfärdar ett
brev.
En vecka tillsammans med kateketer,
kantorer och prästkandidater innan
vigningstillfället.

Flera stiftsvisa samlingar med
blivande diakoner,
församlingspedagoger,
kyrkomusiker och präster
innan det pastoralteologiska
slutåret
Ämbetssyn.
Ett ämbete, där diakon är en
Ämbetet är ett, där flera har viktiga
del i den treledade
funktioner i kyrkan, de kan då vigas till
vigningstjänsten, biskop, präst
uppdrag som diakon, kateket eller
och diakon.
kyrkomusiker.
Liturgiska uppgifter
Ej fastställda.
Fastställd av Kirkerådet
Ämbetsdräkt.
Fastställd av Biskopsmötet
Faställd av kirkerådet
Liturgisk klädsel; alba och
Liturgisk klädsel; alba och snedställd
snedställd stola samt
stola. Grön skjorta bärs.
diakonemblem som bärs till
grön skjorta och svart
högtidsklädsel.
Tabell 3 Sammanfattning av jämförelsen mellan Svenska kyrkan och Den norske kirke.
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Kapitel 4. Sammanfattning och slutsatser
I detta kapitel sammanfattar jag mina slutsatser som svar på min forskningsfråga: Hur
förbereder utbildningen de studerande till uppdraget som diakon i Svenska kyrkan respektive i
Den norske kirke? Jag avslutar i kapitel fem med en diskussion kring framtidens
diakonutbildning i SvK. Jag har utgått från offentligt material utgivet av SvK och DNK.
Materialet har bestått av styrdokument såsom Kyrkoordningen i Svenska kyrkan och Kirkelov
i Den norske kirke, vigningsordningar och protokoll från styrande organ samt utbildningsplaner
för diakonutbildningen. För att fördjupa begreppet diakoni har jag studerat Biskopsbrev om
diakoni i SvK och Plan for diakoni i DNK, med hjälp av nyckelorden förhållningssätt och
handling. Jag har använt en analysmodell för den jämförande studiet mellan uppdrag och
utbildning i SvK respektive DNK. I min fördjupning om diakonens yrkesidentitet har jag
diskuterat begreppen kall och profession. Övrigt material har jag hämtat från vetenskaplig
litteratur inom diakonivetenskap, professionsforskning och socialt arbete.
4.1 Utbildning och uppdrag
I sammanfattningen av kapitel två framgår det att diakonens yrkesidentitet kan liknas vid en
välfärdsprofession. Många diakoner har redan en sådan profession i sin grundutbildning med
en kandidatexamen inom fältet hälsa eller socialt arbete. Genom den pastoralteologiska
respektive den obligatoriska masterexamen fördjupas diakonkandidatens kunskaper. För att
utveckla en diakonal professionen måste diakonerna fortsätta tillägna sig kompetens
kontinuerligt både genom teoretisk, teknisk och praktisk kunskap. Jag använder den teoretiska
modellen av Trevithicks (Modell 1.) på sidan 12 för att sammanfatta resultaten. Modellen utgår
från att olika kunskapsformer: teoretisk, teknisk och praktisk kunskap, samspelar för att öka
den professionella kompetensen.
Den första spalten handlar om den teoretiska bakgrunden. Diakonkandidatens
grundutbildning består av en teoretisk kunskapsbas inom det karitativa fältet, med omvårdnad,
kunskap om människors livsvillkor och med olika samhällsfrågor i fokus. Genom
grundutbildning, arbetslivserfarenhet och praktik förvärvar diakonkandidaten också den
tekniska kunskapen om samhällets uppbyggnad och specifika problem som uppstår på både
individnivå och strukturell nivå framförallt inom fältet för vård eller socialt arbete. Den
karitativa inriktningen på utbildningen går i linje med att förbereda diakonen för det diakonala
förhållningssätt som kyrkan beskriver som diakonens karitativa uppdrag som ska främja
medmänsklig omsorg och ansvara för människor i nöd, se sammanfattning i Tabell 3, (s. 47–
48).
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Den andra spalten har överskriften tekniskt kunnande. Här handlar det om att ta till sig den
faktiska kunskap som behövs för ett specifikt uppdrag eller tjänst. Den pastoralteologiska
utbildningen i SvK och masterutbildningen i DNK, har båda till syfte att ge de studerande
möjlighet att reflektera över sin tro och sin identitet i relation till andra. Utbildningen ska ge en
teoretisk bas för det kyrkliga uppdraget som diakon och en faktisk kunskap kopplat till kyrkans
organisation och regelverk samt till diakonens vigningslöfte.
Som framgår av jämförelsen i Tabell 1 och 2, (s.42–44) har diakonutbildningen till syfte att
rusta de blivande diakonerna till att ta ett aktivt ansvar för det jag har kallat diakonal handling.
Denna handling utövas i riktning mot människor i nöd och för att främja medmänsklighet och
gemenskap. Det innebär att diakonen ska leda och organisera det diakonala arbetet. I den
uppgiften behöver diakonkandidaten utveckla sin förmåga till analys och reflektion kring
kyrkans roll i samhället, människors livsvillkor och rättigheter. Dessutom ska diakonen arbeta
med individuellt stöd, som kan innebära akuta insatser likaväl som själavård i ett sorgesamtal.
Diakonen ska vidare rustas att stödja församlingens ideella medarbetare och att arbeta med
undervisning. Att vara röstbärare och kämpa för rättvisa och delaktighet i ett samhälls- och
solidaritetsarbete innebär att etablera kontakter med andra aktörer i samhället. I det Den norske
kirke kallar att vara en brobyggare mellan kyrka och samhälle.
Såsom utbildningarna presenteras och så som uppdragen beskrivs i det material jag studerat
kan de sägas följa den teoretiska modellen när det gäller att förvärva kunskaper av teoretisk och
teknisk art för att kunna utföra arbetet som diakon. De utmärkande drag som skiljer kyrkorna
åt handlar om att:
 SvK har valt en konfessionellt grundad antagning och förbereder sina blivande
diakoner för ett karitativt uppdrag, genom antagningsprocesser och praktik inför det
pastoralteologiska året i respektive stift.
 SvK har ett gemensamt utbildningsinstitut för diakoner, församlingspedagoger,
kyrkomusiker och präster. Den gemensamma utbildningen syfte är att bidra med
förståelse för respektive yrke, underlätta samverkan och tydliggöra på vilket sätt var
och en bidrar till det gemensamma arbetet i församlingen.
 SvK inte ställer krav på en obligatorisk kurs i teologi utöver den kunskap som den
pastoralteologiska utbildningen vid SKUI erbjuder.
 DNK har en obligatorisk masterutbildning som ger möjlighet att under en längre
period fördjupa sina kunskaper och sätta sig in i det diakonala uppdrag som DNK
har beslutat om.
 Uppdraget som diakon i DNK har stort fokus på ideella medarbetare och på uppgiften
att vara en brobyggare mellan kyrka och samhälle.
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 Utbildningen i DNK lägger vikt vid kunskap om att utveckla diakonala strategier, att
stärka människors egen förmåga att handla och att kunna genomföra projekt som
syftar till nytänkande och innovativa processer till stöd för diakonala arbetet med
människor i utsatta livssituationer.
 I masterutbildningen i DNK ingår en obligatorisk teologisk utbildning som ger de
blivande diakonerna stöd i själavårdande och pedagogiska uppgifter.
 DNK har fastställt riktlinjer i offentliga dokument, som stärker diakonens liturgiska
funktion, uppgifter vid nattvarden och bestämmelser om liturgisk klädsel.
 I tjänstebeskrivningen har diakonen ålagts att förkovra sig både när det gäller sin
yrkeskompetens och sin andliga fördjupning.
 Diakonerna i DNK har också samma nivå på utbildningen som prästerna, vilket
bidrar till att tjänsterna blir samspelta i församlingens arbete och stärker diakonerna
i sin ledarroll.
Den tredje spalten i modellen om kompetensutveckling, har överskriften praktisk visdom.
Den handlar om att fördjupa sina insikter genom att praktisera det man lärt genom teoretisk och
teknisk kunskap. Genom de praktiska erfarenheterna tillägnar sig diakonen nya kunskaper. Att
förvärva personlig kunskap har betydelse för yrkesidentitet och utveckling av professionen.
Ett sätt för att fördjupa sina kunskaper kring målgrupper, diakonal praktik eller kyrkans
specifika uppdrag är genom forskning och studier. I kapitel 2 (s. 25) framgår det, att få diakoner
i SvK i jämförelse med DNK har skrivit masteruppsatser inom sin yrkesprofession eller i
diakonivetenskap. Ytterst få har disputerat, ofta i andra ämnen än diakonivetenskap.
Studenterna i DNK bidrar i stor utsträckning med ny och fördjupad kunskap om diakoni och
det diakonala praktiska arbetet genom de masteruppsatser som avslutar utbildningen.
En annan viktig faktor för att fördjupa sin praktiska och personliga kunskap kring
diakonrollen och dess praktik är att dela erfarenheter med andra kollegor i samma yrke. Som
forskningsgenomgången visar i kapitel 2, spelar kallelse och vigning en avgörande roll för
yrkesidentiteten till skillnad från många andra yrken. Båda kyrkorna har valt att viga diakoner
till en karitativ tjänst. Denna tjänst har omsorg om medmänniskan i fokus. Diakonens kall är
att betrakta som en livsuppgift, som blir bekräftad av vigningen och av gemensamma attribut,
såsom tjänsteklädsel, emblem och liturgiska kläder. Genom att dela sina frågeställningar med
erfarna diakoner och kollegor motiveras den oerfarne till diakonala handlingar och därigenom
synliggörs lärandet. När medarbetare kan dela sina erfarenheter stödjer det möjligheten att
utveckla sina bedömningsförmågor och förmågan att hantera mellanmänskliga möten.
Avsaknaden av en gemensam yrkeskår och gemensamma etiska regler riskerar att påverka den
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svenska diakonkåren negativt i avseende att stärka professionen, i jämförelse med diakoner i
DNK som förenas i Det norske diakonforbund.
Min slutsats är att diakoner är välutbildade med höga förväntningar på sitt uppdrag utifrån
de krav och förväntningar som ställs av respektive kyrka. Detta bekräftas av Tiit Pädams och
Marianne Rodrigues Nygaard avhandlingar. Med höga förväntningar på en teoretisk utbildning
följer en professionsutveckling av diakonens tjänst som liknar den som välfärdsprofessioner
genomgått under de senaste 20 åren. Den utveckling som diakonernas grundutbildningar
genomgått har kommit diakontjänsterna till godo. Möjligheten att fördjupa sina kunskaper
genom diakonivetenskapliga kurser eller masterutbildningar har bidragit till att fler diakoner i
SvK fortbildat sig. Ännu är de dock få i jämförelse med diakoner i DNK. Diakonernas
professionsutveckling i DNK har kommit längre än i SvK. Det hör framförallt samman med
tydliga riktlinjer i kirkelov kring arbetsuppgifter och kyrkliga beslut om diakonens liturgiska
uppgifter. För att sedan helt kunna inordnas under välfärdsprofessionerna behöver diakoner i
SvK sluta sig samman i en gemensam yrkesförening och ha gemensamma etiska riktlinjer
såsom diakoner i DNK har som medlemmar i Det norske Diakonforbund. En sådan utveckling
skulle bidra till att stärka diakonens yrkesidentitet och professionsutveckling.
4.2 Utvärdering av metod och källor
Målet med studien var att fokusera på vad utbildningen har för betydelse för den blivande
diakonens yrkesidentitet, i relation till uppdraget. Liknande studier av jämförelse mellan
kyrkorna har tidigare gjorts av Tiit Pädam och Marianne Rodrigues Nygaard, i deras respektive
avhandlingar.164 Båda doktorsavhandlingarna är baserade på material från tiden innan Svenska
kyrkans utbildningsinstitut startade. De officiella dokument jag arbetat med har beskrivande
text ofta i kortfattade punkter. De avspeglar inte till fullo hur diakonens uppdrag eller utbildning
fungerar i praktiken. Biskopsbrev om diakoni och Plan for diakoni har varit ett viktigt
komplement till de officiella dokumenten där kyrkans syn på diakoni fördjupas. Materialet
kring profession och kall har breddat förståelsen av diakonens yrkesidentitet.
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Kapitel 5. Slutdiskussion
Jag har valt titeln ”Diakon utbildad för framtidens utmaningar” på min uppsats och vill lyfta
fram några slutsatser från mitt arbete och diskutera dem ur en svenskkyrklig kontext. Jag har
nedan identifierat några utmaningar som skulle bekräfta diakonens yrkesidentitet och särskilda
uppdrag. I vigningsritualet framgår det särskilda uppdrag som visar att kyrkan förväntar och
har avdelat diakoner för att de aktivt ska arbeta för ”att försvara människors rätt, stå på de
förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott, så att Guds kärlek blir
synlig i världen.”165 Diakonernas vigningslöften är att ”stå fasta i kyrkans tro, hjälpa dem som
behöver [deras] er tjänst och stå på de förtrycktas sida”
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Denna specifika uppgift att ta en

aktiv roll som röstbärare för att kämpa för människors rätt och delaktighet har anförtrotts
diakonen i vigningen. Diakonen förväntas stå i beredskap för att handla i flera olika situationer
och ta ansvar för församlingens diakonala arbete, såsom det bland annat beskrivs i
Biskopsbreven Kallad till diakon och präst samt Biskopsbrev om diakoni.167

5.1 Diakonens utbildning
Den första utmaningen handlar om utbildning som krävs för att stödja ett professionellt arbete
och diakonens uppdrag i relation till kallet. Kyrkostyrelsen har fastställt krav på
grundutbildningar inom fältet för vård och socialt arbete. Dessutom har Svenska kyrkan bestämt
i Kyrkoordningen att diakontjänsten är karitativ, i betydelsen att utöva omsorg om
medmänniskan och att den är en del av kyrkans vigningstjänst. Uppdraget till Svenska kyrkans
utbildningsinstitut (SKUI) är att utbilda medarbetare till Svenska kyrkans församlingar. De
blivande diakonerna ska genom den pastoralteologiska utbildningen stärkas i sin yrkesidentitet
till engagerade och analyserande medarbetare med förmåga att leda och samverka. De ska ha
också ha förmågan att integrera tro och liv. I den jämförande studien mellan SvK och DNK
framkommer skillnader i utbildningen när det gäller teologi och fördjupning i
diakonivetenskap. En diakonutbildning som löper under ett år på helfart eller två år på halvfart
är en förhållandevis kort tid för en omställning mellan en välfärdsprofession till ett yrke där
kall, vigningsuppdrag och vigningslöften har stor betydelse. Diakonkandidaterna kommer med
många olika erfarenheter till diakonutbildningen. Långt ifrån alla diakonkandidater har idag en
välfärdsprofession med sig, utan istället en kandidatexamen inom vård, psykologi, folkhälsa
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eller socialt arbete. De flesta har lång arbetslivserfarenhet inom sitt yrke. Det en stor rikedom
med blandade åldrar, erfarenheter och utbildningar och en styrka för församlingen men också
en utmaning för undervisningen på SKUI. Det är stor skillnad också på den kyrkliga
erfarenheten och förankringen i SvK. I DNK krävs det teologisk kunskap som en gemensam
grund innan tjänst. Det saknas för diakonkandidaterna inför det pastoralteologiska året. Många
diakonkandidater har yrkesexamen eller kandidatexamen (motsvarande 180-210hp) och
därutöver specialutbildningar (90-120hp) förutom ett långt yrkesliv bakom sig. De är inte alltid
motiverade att fördjupa sig i längre tids studier och har kanske redan förverkat sina studiemedel.
En pastoralteologisk grundutbildning motsvarande den prästkandidater går under en termin,
hade varit till stor hjälp för många innan det pastoralteologiska slutåret. För diakonkandidater
skulle en pastoralteologisk grundkurs kunna innehålla teologi och bibelkunskap i kombination
med 15hp diakonivetenskap. Alternativet skulle vara en diakonivetenskaplig masterutbildning,
på samma sätt som i Norge men då går fördelarna med den gemensamma utbildningen för de
fyra kyrkliga profilerna som erbjuds på Svenska kyrkans utbildningsinstitut förlorad. En
masterutbildning är en god grund för det ledaruppdrag som diakonen i allt högre grad arbetar
med och genom stipendium och stöd kunde fler få möjlighet till fortbildning och att bidra med
forskning kring diakoni.

5.2 Diakonens uppdrag
Den andra utmaningen handlar om hur vi förstår kyrkans diakonala uppdrag och vad diakonens
tjänst ska innehålla. I jämförelsen mellan uppdragen i SvK och DNK framkommer det att
diakonen i hög grad har ett uppdrag riktat ut mot samhället. Både Lutherska världsförbundet
och Svenska kyrkans forskningsprojekt visar att diakoni har en viktig roll i samhället och att
till enskilda förmedla mening och hopp. Forskning visar att det individualiserade samhället
skapar rädda och misstänksamma människor. I det sammanhanget har diakonen möjlighet att
ta ansvar för att återupprätta tilltro och ingjuta hopp och mod.168 Vad betyder det att analysera
sin samtid och förstå hur man ska tolka den lokala kontexten, påverkade av både nationella och
globala utmaningar? Hur ska kunskaperna användas för att prioritera och formulera mål så att
människors erfarenheter och livsberättelser kan bidra till framtidshopp? Min undersökning
visar vidare att en profession behöver utvecklas inte enbart genom utbildning utan också genom
att inspireras till nya kunskaper i gemenskap med kollegor, diakoner, ideella, församlingsbor
och andra för att sedan reflektera över de förvärvade kunskaperna för att utveckla befintliga
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eller nya arbetsuppgifter. Som ensam diakon, anställd i församlingen utan tillhörighet till en
yrkeskår eller gemensamma forum är det svårt att lyfta blicken och arbeta med innovationer,
reflektioner, analys och fördjupning. Det handlar också om att fördjupa och utveckla sin
personliga kompetens, sin förankring i tro, genom att ta ansvar för både sin egen fortbildning
och den egna andliga fördjupningen. En erfaren diakon som mentor under utbildning och första
arbetsåret kan fungera som vägledare och förebild. Kyrkans ledning och församlingar behöver
också förtydliga och fördjupa förståelsen av kyrkans diakoni och diakonens uppdrag. Som
undersökningen visar har diakontjänsten ett brett arbetsfält. Det betyder att det i vissa
sammanhang beskrivs som otydligt och inte avgränsat med särskilda reserverade
arbetsuppgifter som inte kan utföras av andra. Charlotte Engel har visat att många diakoner
funderar på att lämna sina tjänster. En del av problematiken handlar om brister i ledningen och
okunskap om diakoni och diakonens kompetens.169
5.3 Diakonens vigningstjänst
Den tredje utmaningen är förståelsen av diakonens vigningstjänst och den liturgiska uppgiften.
Som materialet visar är diakonen vigningstjänst en del i det treledade ämbetet. I biskopsbrev
framkommer det att diakonen har en självklar närvaro i gudstjänsten. Uppgiften handlar
framförallt om att synliggöra en diakonal dimension och att stödja församlingen genom förbön
och genom att tillsammans utveckla ett diakonalt förhållningssätt. Diakonen har i uppdrag att
bära människor och händelser in till gudstjänsten och sedan sända dem ut i tjänst igen.
I jämförelsen mellan kyrkorna framkommer det att DNK har tagit tydliga beslut som gäller
diakonens liturgiska funktion. En tydlig riktning i kyrkohandboken skulle kunna undanröja
tvivel hos kyrkoherdar och förtroendevalda om de uppgifter diakonen förväntas ha i
gudstjänsten. Som kontrast till att diakoner i många församlingar inte får ta del i det liturgiska
arbetet, vill allt fler kyrkoherdar att diakonerna ska ta ett större liturgiskt ansvar för andakter
och gudstjänster, framförallt i stift där det är prästbrist. Det är en utmaning för det karitativa
diakonatet när det liturgiska uppdraget inte är tillräckligt tydliggjort i SvK.
Gemensamma riktlinjer i SvK för diakonens liturgiska funktion skulle stärka den diakonala
närvaron i gudstjänstlivet.
Min bedömning är att diakoner i SvK är välutbildade, engagerade och kunniga. De är en liten
yrkesgrupp i samhället med stort engagemang för att ställa sig bakom diakonlöftena att stå på
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utsatta människors sida. Det finns stora möjligheter att stärka diakonens yrkesidentitet genom
vidareutveckling såsom:
 Gemensam teologisk och diakonivetenskaplig utbildning för diakonkandidater innan
den pastoralteologiska utbildningen.
 Stipendium och uppmuntran till att studera på avancerad nivå vid sidan om arbetet.
 Uppmuntran för att fler läser en diakonivetenskaplig masterutbildning och bidrar
med uppsatser om diakoni.
 Diakoner bör samla sig i en yrkesförening, till gemensamma forum, för inbördes stöd
och utveckling av etiska riktlinjer och stärka den professionella yrkesidentiteten.
 Församlingsledning behöver stöd att leda ett diakonalt arbete och att tydliggöra det
diakonala uppdraget.
 Nyblivna diakoner behöver stöd i sin tjänst av erfarna diakoner som kan fungera som
mentorer.
 Nationell nivå bör anta riktlinjer för diakonens liturgiska funktioner.
 Kyrkohandboken bör få ett tillägg som beskriver de diakonala uppgifterna i
gudstjänsten.
 Det saknas under det pastoralteologiska året en tillräcklig fördjupning som svarar
mot röstbärarrollen och en beredskap för att kunna stå på de förtrycktas sida.
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Bilaga 1.
Jämförelse mellan diakonutbildningarna och de kurser som ingår i
utbildningsplanerna.
Den norske kirke

Svenska kyrkan

Mastergrad i diakoni 120 hp, två läsår170

Pastoralteologisk utbildning ett läsår171

Diakonivitenskap I: Vitenskapsteori og
metode, 15 stp (Termin 1)

Kunskapsområde Diakoni

-Vitenskapelig kunnskap og profesjonell kunnskap på
det diakonale feltet.
-Hovedtradisjoner i vitenskaps- og kunnskapsteori:
empiristiske tradisjoner, hermeneutikk, fenomenologi
og sosial konstruktivisme med særlig fokus på
diakonivitenskapens plassering.
-Ulike metoder for generering av kvalitative data,
eksempelvis intervju, feltstudier, dokumentanalyse.
-Analyse av kvalitative data og presentasjon av funn.
-Ulike metoder for generering av kvantitative data.
Prinsipper for operasjonalisering av variabler og
metoder for utvalgsprosedyrer.
-Statistisk analyse og fremstilling av kvantitative
data.
-Forskningsetikk.

Diakonalt arbeid 15 stp
inkl. 3 veckor praktik med diakon som handledare.
Hovedtemaer:
 Teorier, metoder, plan og utvikling i diakonalt
arbeid
 Betydning av kontekstforståelse og
samfunnsengasjement
 Diakonal nyskaping i kirkelig omsorgstjeneste
 Diakonens rolle, funksjon og identitet
 Forståelse av menigheten som fellesskap og
arenaer for diakonalt arbeid
 Strategier for egenkraftmobilisering/
empowerment
 Strategier for frivillighet
 Grønn diakoni
 Internasjonal diakoni og solidaritet
 Anerkjennelse som relasjonell kompetanse
 Tverrfaglig kompetanse og samarbeidsrelatert
diakoni

Diakonivitenskap II: Teologiske
perspektiver 15 stp. (Termin 2)
A. Teologi i dag (4 stp),
B. Diakoniens teologi (5 stp) (inkluderer
diakonhistorie, luthersk og økumenisk forståelse av
diakontjeneste)
C. Sentrale diakonale perspektiver (6 stp)
(inkluderer tema rundt nestenkjærlighet,
170
171

Huvudtema:
-diakoni och diakonala förhållningssätt
-diakonins historia och teologi
-omvärld, analyser och strategier
-diakonala metoder, verksamheter och utövare

Kunskapsområde Själavård
Huvudtema:
- historia och utveckling
- uppdrag och grunder och teorier för själavård i
pastoralteologiskt, kontextuellt och psykologiskt
perspektiv
- människosyn och värderingar
-övning i samtalskonst enskilt och i grupp
- regler för tystnadsplikt mm
- själavårdande förhållningssätt i relation till kriser,
sorg mm
- själavård ii relation till olika åldersgrupp, övergrepp
mm

Kunskapsområde Församlingspedagogik
-kunna redogöra för hur diakoni, teologi
och pedagogik relaterar till varandra i lärande och
undervisning,
-kunna planera och genomföra undervisning,
självständigt och tillsammans med andra
.

Studieplan till Master i diakoni VID/MF 2018/2019
Svenska kyrkans utbildningsinstitut hemsida kursplaner, 2020
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inkluderende felleskap, vern om skaperverket og
kamp for rettferdighet, samt diakonens liturgiske
oppgaver.)

Sjelesorg m/fordypningspraksis 15 stp,
Delemne A Sjelesorg, 11 stp
- Ulike forståelser av sjelesorg som fag og praksis sorg og død - skyld, skam, tilgivelse og forsoning overgrep og krenkelser - gudsbilde og identitet ritualenes betydning i sjelesorgen
Delemne B fordypningpraksis, 4 stp
-fire ukers praksis i menighet, diakonal institusjon
eller organisation.

Ledelse, etikk og samfunnsansvar 15stp
(Termin 3)
Delemne A: Ledelse i kirken og ideelle
organisasjoner (10 stp.) Leses samman med
studenter i kirkelig undervisning och profesjonstudiet
i teologi. Inkluderer øvelser i samspill.
-om ledning i församling och ideell organisation
-teori om ledelse av frivillige,
-konflikt og strategisk ledelse.
Delemne B: Etikk og samfunnsansvar (5 stp)
- hva er forholdet mellom religion og velferd i
Europa,
-fattigdom og verdighet,
-transformerende og inkluderende utvikling,
-påvirkningsarbeid for menneskerettigheter og vern
om skaperverket.
-etisk refleksjon i møte med aktuelle
samfunnsutfordringer

Livssyn, verdier og relasjoner i
profesjonell praksis 5 stp
Hovedtemaer:
- Verdier i profesjonell praksis
- Det livssynsåpne, multikulturelle samfunn
- Spenningen mellom kulturelt mangfold,
sekularisering og inividualisering som kontekst for
profesjonell praksis
- Kritisk refleksjon over egne førforståelser og
verdier
- Maktperspektiver i profesjonell praksis
- Diakonale og trosbaserte tradisjoner i profesjonell
praksis
Valgemner

Kriser i et diakonalt og sjelesorgerisk
perspektiv 10 stp
Hovedtemaer:
 Krise – og traumebegrepet i helse-, sosialfaglig, og
teologisk perspektiv

Kunskapsområde Gudstjänst och liturgi
Huvudtema:
-Kunskap om Svenska kyrkans gudstjänstböcker,
gudstjänstens och kyrkoårets uppbyggnad
-Andaktsmetodik
-Liturgiska och homiletiska övningar
-Gudstjänstutveckling för vår tid tillsammans med
övriga program
-Hymnologi
-Möte med människor inför och i gudstjänst
-Röst och gestaltning
-Gällande bestämmelser för upphovsrätt

Kunskapområde Strategi och ledarskap
Huvudtema:
-kunskap om församlingens grundläggande uppdrag,
Svenska Kyrkans organisation samt
församlingsinstruktionens betydelse i visions- och
målarbete
-Grundläggande kunskap i ledarskap och
medarbetarskap
-Grupprocesser, att bygga och leda tillitsfullt
-Att rekrytera, leda och utbilda ideella medarbetare

Kunskapsområde Teologi och samhälle
Huvudtema:
-Bibelkunskap, med grundläggande bibelkunskap
och tematiska studier av några centrala bibeltexter
-Svenska kyrkans tro och liv, (med Svenska kyrkans
historiska utveckling och nutida organisation och
studier av några centrala teologiska teman samt
Teologisk tolkning och kommunikation av kyrkans
uppdrag i relation till kultur och samhälle)
-Ekumenik och religionsmöte
-Bibelsamtal

Kunskapsområde Konst och musik
att ge den studerande förståelse för kyrkan som
kulturbärare i dialog med andra kulturutövare utifrån
sitt uppdrag

67

 Diakonalt arbeid som kriseintervensjon
 Sjelesorg i møte med komplisert sorg
 Kirkens rolle ved ulykker og katastrofer
 Sjelesorg i møte med vold og seksuelle overgrep
 Selvmordsforebygging og førstehjelp ved
selvmordsfare
 Diakoni i møte med migrasjon
 Religiøs tro som hjelp og byrde
eller

Faith and religion in work with migrants
10 stp
Main themes:
 The different steps of migration and the impact of
faith and life-standing on the migration process
 Faith as an asset: The role of religion in coping
and trauma treatment
 Presentation of research on the role of faith and
religion in work with refugees and migrants
 Methods of social work and counselling with
refugees and migrants
 The religious situation in Europe and Scandinavia:
secularization, religious litteracy
 The role of religion in professional work in
Norway in relation to work with refugees and
migrants on an individual and institutional level
 Migrants experiences in the encounter with
“Norwegian religiousity
 Interreligious dialogue
eller

Internasjonal diakoni 10 stp
Hovedtemaer:
 Aktører og institusjoner i den verdensvide kirke
 Moderne trender som kontekst for internasjonal
diakoni
 Kirkebasert nødhjelp og utviklingssamarbeid
 Ideologiske og politiske forhold som legger
føringer på internasjonal diakoni
 Misjon og internasjonal diakoni
 Kirkebasert påvirknings- og lobbyvirksomhet
 Den kulturelle dimensjonen i internasjonal diakoni
 Kritiske perspektiver på internasjonal diakoniens
normgrunnlag, samarbeidsstrukturer og metodiske
tilnærminger
Masteroppgave 30 stp (Termin 4)

Övrig undervisning

Masteroppgaven
skal
være
et
selvstendig
vitenskapelig arbeid med relevans for fagområdet
diakoni. Arbeidet med masteroppgaven skal styrke
studentens faglige grunnlag for yrkesutøvelse og gi
opplæring til forskning.

-VFU 3 veckor med handledning av diakon
-Tro och växt; fördjupningssamtal i mindre grupp
- På väg; yrkesförberedande gruppsamtal
-Gudstjänst/andaktsansvar på SKUI i
tvärprofessionella grupper
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