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Abstract 

 

The Church of Sweden is marginalized in society and the membership of the Church is 

decreasing, which means that the church's economy is on the decline, but the demands on the 

Church by its members has not decreased. This is a comparative study that deals with the 

deacons and priest's role and contribution to the Church. The aim is to get an overview of 

similarities and differences in the office of the deacon- and priest mission in the Church of 

Sweden, based on the experiences of the deacon and priest recruiters. In addition, to compare 

the Swedish Church's financial resources with the needs of its members.  

A web based survey was used for all deacon and priest recruiters employed in the Swedish 

Church, which in March-April 2017 was 24 and of which 62.5% responded to the survey. 

This study does not confirm previous research that claims a priest’s mission as unclear and in 

need of re-professionalization, it does though coincide with the previous research that claims 

that the church members consider help to the vulnerable in society to be top priority for the 

mission of the Church of Sweden.  

The conclusion of the survey indicates discrepancies in the relationship between deacons 

and priest because the governing policy documents of the Church of Sweden on the one hand 

states that the mission of deacon is an equal mission to priest, but on the other hand states that 

priests are a must for the congregation but not deacons. The study shows that the majority of 

the respondents consider that deacons should be given an equal opportunity to pursue a career 

within the Church as bishop, which is not possible according to church policy. The study also 

shows that the priest’s mission coincides with the demands of the governing and policy 

documents, but that there is a tendency to want to open the Church beyond its traditional 

context.  
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

I en tid av samhällsförändringar då Svenska kyrkan marginaliseras, medlemsantalet minskar 

och ekonomin är på nedgående men kyrkan ändå är en stor samhällsaktör har mitt intresse för 

diakoner och prästers likheter och skillnader inom denna samhällsförändring väckts. Enligt 

försäkringskassans senaste utredning av Sjukskrivnings diagnoser i olika yrken från 2011, 

ligger präster högst uppe på sjukskrivningslistan, med 19,3 sjukskrivningar på 1000 anställda, 

vilket är högst av alla yrken som försäkringskassan utrett.
1
 Utifrån SvT nyheterna som först 

publicerades 15 januari 2016 löper kvinnliga präster störst risk att hamna i psykisk ohälsa och 

bli mer sjukskrivna än andra yrken.
2
 Det är då intressant att diakoner utifrån styr- och 

policydokument inte alls behöver anställas i församlingarna. Mitt intresse ligger inte kring 

sjukskrivningar i sig utan statistiken ovan har tillsammans med kyrkans marginalisering i 

samhället fått mig att fundera på likheterna och skillnaderna mellan diakoner och prästers 

profession. 

Diakonin och prästerskapet styrs av styr- och policydokument, vilket betyder att följer inte 

diakonerna och prästerna dessa styr och policydokument kan de inte arbeta som diakon 

respektive präst.
3
 Kyrkan med dess två ämbetsbärare har inte bara att förhålla sig till styr- och 

policydokument utan även kyrkans grundval, vilket är dess medlemmar. Utifrån dessa två 

faktorer kommer därmed fokus ligga på diakonin och prästerskapet i Svenska kyrkan utifrån 

en enkät undersökning av diakon- och prästrekryterares erfarenheter, som analyseras med 

hjälp av tidigare forskning inom diakonin, prästerskapet och medlemmarna. Utifrån ovan 

information är det dags att introducera enkät undersökningens målgrupp. 

1.1.1 Introduktion av diakon- och prästrekryterare 

En stiftsrekryterare är antingen en utbildad diakon eller präst som fått ansvaret att vara första 

steget in till kyrkan för blivande diakoner eller präster. Rekryterarnas erfarenhet och 

uppfattning är intressant att lyssna på eftersom individer som är intresserade av diakon- eller 

prästämbetet går till rekryterarna för att samtala om någon av de två professionerna är 

                                                           
1
 https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/84cb4254-0889-4a51-9601-

e4bc82931872/socialforsakringsrapport_2011_17.pdf?MOD=AJPERES, 2017-04-24, kl. 20:15, 20-21. 
2
 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sveriges-farligaste-yrke-prast, 2017-04-24, kl. 20:30. 

3
 Under arbetets gång med uppsatsen har Svenska kyrkans styr- och policydokument blivit fokus istället för 

religionssociologiska teorier. Detta på grund av att Svenska kyrkan har flera olika styr- och policydokument att 
förhålla sig till och eftersom ämbetet ingår i kyrkan har även de två uppdragen diakon och präst att förhålla sig 
till dokumenten, vilket har konsekvenser för relationen hos diakoner och präster samt för relationen hos 
Svenska kyrkan och dess medlemmar. 
 

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/84cb4254-0889-4a51-9601-e4bc82931872/socialforsakringsrapport_2011_17.pdf?MOD=AJPERES
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/84cb4254-0889-4a51-9601-e4bc82931872/socialforsakringsrapport_2011_17.pdf?MOD=AJPERES
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sveriges-farligaste-yrke-prast
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lämpliga för individen och därefter informerar rekryterarna om utbildningsval. Dessutom 

sitter båda rekryterarna med vid antagningskonferensen då diakon och prästkandidaterna 

genomgår lämplighetstest, vilket innebär att de båda rekryterarna har makt att säga om de 

anser kandidaten som lämplig eller inte. Deras syn på vad de två ämbetena står för blir därför 

av intresse och på grund av rekryterarnas ställning har jag valt att lyssna till deras röster 

angående diakonin och prästerskapet inom Svenska kyrkan idag.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är:  

- att utifrån diakon- och prästrekryterares erfarenheter samt styr- och policydokument få 

en bild av likheter och skillnader mellan diakon- och prästämbetena inom Svenska 

kyrkan idag. 

- samt jämföra Svenska kyrkans ekonomiska resursapplicering med medlemmarnas 

förväntan. 

Uppsatsens frågeställning är:  

- vilken relation har diakoner och präster till varandra utifrån vad diakon- och 

prästrekryterarna anser att diakon- respektive prästprofessionen innefattar? 

- finns det några diskrepanser mellan Svenska kyrkans styr- och policydokument, 

rekryterarnas erfarenhet och medlemmarnas förväntan. 

1.3 Bakgrund 

Denna studie handlar om diakoni och prästerskap i dag, i Svenska kyrkan men för att få en 

djupare förståelse för de båda uppdragen beskrivs nedan en kort historik.  

1.3.1 Diakonins historik 

Den allra första tiden efter Jesu död kallas för urkyrkan och i den fanns något som kallades för 

diakoner. Även om historiken om ämbetsfrågan är osäker så arbetade diakonerna och 

biskoparna sida vid sida före år 100 och man kan läsa i Clemens av Roms brev om hur viktiga 

diakonerna och biskoparna var.
4
 Svenska kyrkans biskopsbrev 2014 Kallad till diakon och 

präst har statuerat Matteusevangeliet som grund för att argumentera för att diakonatet kan 

anses vara från den allra första kristna tiden.
5
  De första kristna, som kallades för de kristna, 

var människor som erkände Jesus Kristus död och uppståndelse och det kan anses att diakonin 

                                                           
4
 Hill, Jonathan, Den kristna kyrkans historia, (Örebro: Libris, 2008), 50. 

5
 Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan, (Uppsala: Biskopsmötet, Svenska kyrkan, 2014), 34. 
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började redan med Jesus Kristus eftersom begreppet diakoni betyder tjänare och i 

Matteusevangeliet berättas det bland annat om att Jesus tjänade med att bota sjuka.
6
  

Under 200-talet utvecklades kyrkan och fick en omfattande diakonal socialvård.
7
 När 

Svenska kyrkan var Romersk-katolsk innan Reformationen blev diakonämbetet ett steg på 

vägen till prästämbetet.  Ämbetet var alltså inte ett tredelat uppdrag som det är i dag, det var 

inte heller inställt på att hjälpa utsatta utan var mer som en medhjälpare till prästen.  

Efter reformationen fanns inget intresse för diakonin trots försök under 1600-talet, utan det 

var inte förrän under 1800-talet som man kan tala om början på diakonatet som det ser ut 

idag.
8
 Under 1800-talets industrialisering och urbanisering var den sociala misären i Sverige 

ett faktum. Kyrka och samhälle var inte passiva för denna misär, utan återupprättade 

diakonatet främst genom frivilligarbetare och inte som en enhetlig orden. 

Kyrkoförsamlingarna utvecklades och efter många års frånvaro började intresset för ett 

organiserat diakonat att öka, vilket blev en realitet under 1850-talet,
9
 men diakonatet var 

ingen församlingsangelägenhet utan hjälp och vård låg på varje enskild diakoniinstitution.
10

  

Det organiserade diakonatet kan sägas börja i Sverige med fem diakoniinstitutioner vilka 

är: Ersta diakonisällskap i Stockholm (1851), Diakonistiftelsen Samariterhemmet i Uppsala 

(1882), Stiftelsen Stora Sköndal i Stockholm (1898), Stiftelsen Vårsta Diakonigård i 

Hörnösand (1912) och Stiftelsen Bräcke Diakoni i Göteborg (1923).
11

 Marie Cedershiöld från 

Ersta diakonisällskap, som var inspirerad av tysk diakoni, var ej en formell diakonissa men 

anses som Sveriges första.
12

 Det var även från Ersta som de två första diakonissorna vigdes 

1855. Ebba Boström startade Samariterhemmet och var inspirerad av engelsk diakoni
 
 och 

fram till och med 2000 utbildades diakoner på de olika diakoniinstitutionerna.
13

  År 1987, 

efter kyrkohandbokens nyutgivning, fick diakonin en officiellt erkänd vigningsritual inom 

Svenska kyrkan.
14

 I och med kyrkohandbokens nyutgivning blev diakonatet centralstyrd 

istället för styrd från de olika diakoniinstitutionerna och kom på så sätt närmare kyrkan. 

                                                           
6
 Bibeln 2000. (Örebro: Libris, 2005), matt 4:23. 

7
 Hill, Den kristna kyrkans historia, 52. 

8
 Inghammar, Helena, ”Diakonatets historia - vigningens motiveringar och förpliktelser”. I Blennberger, Erik & 

Hansson, Mats J. (red.), Diakoni: tolkning, historik, praktik, 1. uppl., (Stockholm: Verbum, 2008), 156. 
9
 Bexell, Oloph, Sveriges kyrkohistoria. 7, Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid, (Stockholm: Verbum i 

samarbete med Svenska kyrkans forskningsråd, 2003), 79, 179,  
10

 Martling, Carl Henrik, Fädernas kyrka och folkets: Svenska kyrkan i kyrkovetenskapligt perspektiv, (Stockholm: 
Verbum, 1992), 236-238. 
11

 Eckerdal, Per, ”Konflikt och nyorientering i diakoniinstitutionernas historia”. I Blennberger, Erik & Hansson, 
Mats J. (red.), Diakoni: tolkning, historik, praktik, 1. uppl., (Stockholm: Verbum, 2008), 157. 
12

 Bexell, Sveriges kyrkohistoria. 7, 83-84.  
13

 Inghammar, Diakonatets historia, 157. 
14

 Martling, Fädernas kyrka och folkets, 237. 
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Diakonatet blev också tydligare ett uppdrag i ämbetet med präst och biskop.
15

  Men det var 

inte förrän ”[…]den nya kyrkoordning (KO) från år 2000 [som] diakonatet [blev] ett 

teologiskt och kyrkorättsligt erkänt ämbete, eller vigningstjänst, inom Svenska kyrkan.”
16

 Då 

diakoniuppdraget blivit mer tydligt i ämbetet med biskop och präst, då även biskopen blev 

diakonernas tillsynsman var det inte förrän 2009 som diakoner fick rösträtt till val av biskop.
17

 

1.3.2 Prästerskapets historik 

Den allra första tiden efter Jesu död kallas som ovan nämnts för urkyrkan och i den fanns 

biskopar och diakoner. Först på 100-talet hos Ignatios av Antiochia fanns för första gången 

det tredelade ämbetet biskop, presbyter (präst) och diakon nedtecknat. Prästerna omgav 

biskoparna och var som hjälpreda och rådgivare till biskopen.
18

 Så småningom kom den 

kristna läran att spridas över världen av bland annat munkar, sjöfarare och handelsmän och 

den tyske munken Ansgar kom till Sverige med det kristna budskapet på 800-talet.
19

 Ungefär 

på 1000-talet blev Sverige ett kristet land då Olof Skötkonung döptes.
20

 Därefter är det svårt 

att skilja på Svenska kyrkan och prästerskapet eftersom prästen är en del av kyrkans väsen, 

varför jag istället kommer beskriva Sveriges kyrkohistoria.  

Under 1500-talets reformation protesterade Martin Luther mot Katolska kyrkan och bröt 

sig loss. Kyrkan tog efter Luther och blev en självständig nationalkyrka med en evangelisk-

luthersk bekännelse efter Uppsala möte 1593, då även de tre fornkyrkliga trosbekännelserna 

(apostoliska-, nicaenska- och athanasianska trosbekännelserna), augsburgska bekännelsen och 

1571 års kyrkoordning, fastställdes som kyrkans grundregler.
21

 Olavus Petri var ledande 

person för den svenska reformationen, samtida blev kungen kyrkans överhuvud istället för 

påven då klostren stängdes och förbjöds.
 22

  

Under 1600-talet som också kallas enhetskyrkans tid blev Sverige en stormakt och man var 

nu mån om att den rätta lutherska läran skulle spridas och bilda enhet för kyrka och rike. 

Uppsala universitet återupprättades och Sverige fick nu chans att utbilda sina egna präster, 

                                                           
15

 Inghammar, Diakonatets historia, 167. 
16

 Engel, Charlotte, Svenska Kyrkans Sociala Arbete – För Vem och Varför: en religionssociologisk studie av ett 
diakonalt dilemma. Avhandling. (Sköndal: Ersta Sköndal Högskola, 2006), 14. 
17

 https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen, tredje avdelningen, 8 kap. 13 § p. 2, 2017-05-18, kl. 11:05. 
18

 Hill, Den kristna kyrkans historia, 50. 
19

 Tegborg, Lennart, Möller, Håkan & Nilsson, Bertil (red.), Sveriges kyrkohistoria. 1, Missionstid och tidig 
medeltid, (Stockholm: Verbum i samarbete med Svenska kyrkans forskningsråd, 1998), 42-47. 
20

 Teborg, Möller & Nilsson, Sveriges kyrkohistoria. 1, 65. 
21

 https://kurs.ht.lu.se/uploads/media/Kyrkans_liv_97-122D.pdf, (2017-06-18), kl. 10:05, 101. 
22

 Tegborg, Lennart & Andrén, Åke (red.), Sveriges kyrkohistoria. 3, Reformationstid, (Stockholm: Verbum i 
samarbete med Svenska kyrkans forskningsråd, 1999), 28-34 & 212. 

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen
https://kurs.ht.lu.se/uploads/media/Kyrkans_liv_97-122D.pdf
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vilket gjorde enhetsarbetet lättare.
23

 Ute i riket var kyrkans församlingar självstyrande men 

prästerna stod under biskopens och domkapitlets tillsyn. Prästen blev vigd först när han hade 

en prästtjänst som väntade på honom vilket i en del fall kunde ta flera år, dessutom kunde 

prästen förbjudas av biskop att gifta sig flera år efter prästvigning. Prästens arbetsuppgifter 

bestod av gudstjänst med predikan, nattvard, dop, vigslar, begravning, även av 

katekesundervisning, husförhör och besök av sjuka.
24

 

Under 1700-talet, som också kallas upplysningen och individualismen, fortsatte kyrkans 

enhetsarbete och kyrka och stat blev tätt sammanflätade och man arbetade för en gemenskap 

till att bli en nation med en enhetlig tro, vilket var det som Upplysningen sedermera motsatte 

sig och ville förändra.
25

 Tre exempel på arbetet för enhet och en gemenskap var 1686 års 

kyrkolag, 1693 års kyrkohandbok, och 1695 års psalmbok.
26

  

1800-talet innebar stora förändringar då kyrkan förlorade ¼ av sina medlemmar och landet 

fick en ny regeringsform, vilket innebar att man såg annorlunda på individen, kyrkan och 

samhället.  Liberalismens tid innebar även förändringar i form av väckelse och reform i söder 

inom den konfessionella kyrkan och lekmannaledda gudstjänster i norr. Det var även under 

detta århundrade som enhetskyrkan upphörde och man fick lov att tillhöra annat samfund än 

det lutherska så som Romersk-katolska- eller Metodistkyrkan.
27

   

Under 1900-talet fortsatte liberalismens tankar och 1960 vigdes de första kvinnliga 

prästerna i Svenska kyrkan: Margit Sahlin, Elisabeth Djurle och Ingrid Persson.
28

 Sedan tog 

det nästan 40 år innan Christina Odenberg vigdes (år 1997) till Svenska kyrkans första 

kvinnliga biskop.
29

 

1.4 Begrepp  

1.4.1 Ämbete/vigningstjänst/uppdrag 

Begreppet ämbete är intressant för denna studie med tanke på att diakon- och prästuppdraget 

är inom ett och samma ämbete. Att känna till betydelsen för begreppet ämbete ger en djupare 

förståelse till uppsatsens analys. Ämbete/vigningstjänst/uppdrag är synonym med varandra. I 

                                                           
23

 Montgomery, Ingun, Sveriges kyrkohistoria. 4, Enhetskyrkans tid, (Stockholm: Verbum i samarbete med 
Svenska kyrkans forskningsråd, 2002), 9-10, 49-50. 
24

 Montgomery, Sveriges kyrkohistoria. 4, 238-247. 
25

 Tegborg, Lennart & Lenhammar, Harry (red.), Sveriges kyrkohistoria. 5, Individualismens och upplysningens 
tid, (Stockholm: Verbum i samarbete med Svenska kyrkans forskningsråd, 2000), 5, 12. 
26

 Tegborg, & Lenhammar, Sveriges kyrkohistoria. 5, 7. 
27

Tegborg, Lennart & Jarlert, Anders (red.), Sveriges kyrkohistoria. 6, Romantikens och liberalismens tid, 

(Stockholm: Verbum i samarbete med Svenska kyrkans forskningsråd, 2001), 12-16, 72ff, 188-190. 
28

 Hill, Den kristna kyrkans historia, 11 och https://www.svenskakyrkan.se/kvinnliga-praster, 2017-06-19, kl. 
21:41. 
29

 https://www.svenskakyrkan.se/kvinnliga-praster, 2017-06-19, kl. 21:41. 

https://www.svenskakyrkan.se/kvinnliga-praster
https://www.svenskakyrkan.se/kvinnliga-praster
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studien används uppdrag genomgående men ibland används begreppet ämbete eftersom 

ämbetet i Svenska kyrkan symboliserar alla tre uppdragen biskop, präst och diakon, medan 

uppdrag omfattar en av ämbetets delar.
30

 Ämbetet är synonymt med vigningstjänst, vilket 

flitigt används i kyrkoordningen.
31

 Biskop, präst och diakon vigs man till vilket innebär att 

man tillhör gudsfolket med uppdrag däri och inte som en separat orden enligt 

kyrkohandboken.
32

 Vigningsriten kallas för apostolisk ordning idag
33

 medan den kallades för 

handpåläggningen i Nya Testamentet.
34

 Vigningen ger en fullmakt att utföra uppdraget och ta 

ansvar för ämbetet.
35

 Skillnaden mellan ämbetsbärare och lekmän är just vigningen. Ämbetet 

vigs man till utifrån den apostoliska successionen medan lekmän är alla andra som arbetar i 

kyrkan, så som kyrkomusiker, pedagoger och medlemmar som sitter i kyrkoråd, samt alla 

församlingsbor.
36

 Det mesta har ämbetstagarna och lekmännen gemensamt, till exempel dopet 

som ger delaktighet i kyrkans gemensamma uppdrag.
37

  

Biskopens uppdrag innebär läroansvar, men hen har även tillsynsuppgift, ledningsuppgift 

och vigningsuppgift.
38

  

Prästens uppdrag är att vara Verbi Divini Minister (se även 2.3) eller som det också heter 

det gudomliga ordets tjänare. Uppdraget innebär att förkunna och ha liturgiska-, 

undervisande-, själavårdande och administrativa uppgifter.
39

  

Diakonens uppdrag är att vara Kristi sändebud, vilket innebär att vara en röstbärare, ledare, 

själavårdare och undervisare (se även 2.2).
40

 Uppdraget innebär att ge människor bistånd, 

inspirera till kristen kärlekstjänst, undervisa, samt att ha liturgiska-, och administrativa  

uppgifter.
41

 

 

                                                           
30

 http://kurs.ht.lu.se/uploads/media/Borgaa-oeverenskommelsen_utdrag.pdf, 2017-03-03, kl. 10:28,  41. 
31

 https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen, sjunde avdelningen, inledningen, 2017-03-03, 16:58. 
32

Svenska kyrkans gudstjänst. Bil. 6, "Genom bön och handpåläggning”: vignings- jämte installationshandlingar: 
liturgiska utvecklingslinjer, 1968 års kyrkohandbokskommitté, (Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl., 1985), 
48. 
33

 Bibeln 2000., Apg 8:18; Heb 6:2. 
34

 Ellverson, Karl-Gunnar, Handbok i liturgik. (Stockholm: Verbum, 2003), 355. 
35

 https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen, sjunde avdelningen, inledningen, 2017-03-04, kl. 10:04. 
36

 Den apostolisk succession är den obrutna vigningskedjan från Jesu apostlar fram till dagens biskopar, vilken i 
Svenska kyrkan är tvådelad med en manuell handpåläggning och en lärosuccession. Handpåläggningen betyder 
bl.a. välkomnande, uppdragsgivande och identifikation medan lärosuccessionen betyder att Jesu lära förts fram 
via apostlarna till dagens biskopar, präster och diakoner. (Borgåöverrenskommelse 46-47). 
37

 https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen, sjunde avdelningen, inledningen, 2017-03-04, 10:04,. 
38

 https://www.svenskakyrkan.se/biskopsmoten/brev901/bi-pr-d5.htm#E9E5, 2017-01-08, kl. 08:50, Biskopens 
uppdrag. 
39

 Kallad till diakon och präst, 21-23. 
40

 Kallad till diakon och präst, 36-42.  
41

 https://www.svenskakyrkan.se/biskopsmoten/brev901/bi-pr-d5.htm#E9E5, 2017-01-08, kl. 09:20, Diakonens 
uppdrag. 

http://kurs.ht.lu.se/uploads/media/Borgaa-oeverenskommelsen_utdrag.pdf
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen
https://www.svenskakyrkan.se/biskopsmoten/brev901/bi-pr-d5.htm#E9E5
https://www.svenskakyrkan.se/biskopsmoten/brev901/bi-pr-d5.htm#E9E5
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1.4.2 Profession 

Begreppet profession är intressant för denna studie med tanke på att både diakon- och 

prästuppdragen är två professioner med sviktande legitimitet i dagens samhälle. Begreppet 

profession ligger implicit med i texten under analysen av diakonin och prästerskapet.       

Traditionellt finns fyra professioner; präst, läkare, jurist och högskolelärare, de som anses 

ha unik kunskap och därmed status bekräftad genom certifiering. Definitionerna på vad som 

kännetecknar en profession varierar mellan olika forskare men Eva Törnqvist, Per Hansson, 

Gunnar Berg, och Inga Hellberg definierar en profession så här: Enligt Eva Törnqvist innebär 

en profession att kategorisera olika yrken, det är inte att vara proffs eller duktig, i eller på 

något, eller i ett specifikt yrke. Dock är professionen i kontrast med lekmannen eller 

amatören, det är ett yrke med krav på sig om kvalitet och yrkesmässighet.     

Per Hansson menar att vara professionell innebär dessutom att personen är kunnig, säker 

och engagerad.
42

 Utmärkande drag för en profession är dessutom bl.a. att ha monopol på 

kunskapsområdet, att ha interna kvalitetsbegrepp, egna etiska normer, kontroll över inträde 

och utträde och att inneha omgivningssanktion.
43

 

Gunnar Berg anser vidare att det som hierarkiskt står högst på listan, vilket ger 

professionen dess legitimitet, är omgivningssanktionen. Omgivningssanktionen är nödvändig 

men inte tillräcklig, vilket betyder att omgivningen måste sanktionera, alltså godta 

professionen, annars kan professionen inte uppstå eller bestå. Det betyder att 

deprofessionaliseringen kan sökas i att sanktionen antingen upphört eller drastiskt 

förändrats.
44

 

Inga Hellberg menar att den professionella strategin innebär stängning, vilket betyder att 

professionen avgränsar sig mot andra yrkesgrupper, både i form av exkluderande och som 

stängning mot inkräktare. Professionen är till exempel exkluderande mot grupper med lägre 

status. Institutionaliserad kunskap innebär att professionen har en unik kunskap som inget 

annat yrke har. Diskretionsanspråket som drivkraft i professionaliseringsprocessen betyder att 

personen som innehar professionen är självbestämmande eftersom arbetet inte kan 

automatiseras på grund av varierande moment. Professionen kräver att få handla och besluta 

                                                           
42

 Törnqvist, Eva K., Tillhör en professionell alltid en profession?: om ord och begrepp som används för att 
beteckna yrkesutövare, (Linköping: Tema, Univ., 1999), 6. 
43

 Hansson, Per & Bothén, Kerstin (red.), Prästutbildningen möter framtiden: rapport från en konferens om 
utbildningen till präst samt prästens identitet och spiritualitet, (Uppsala: Svenska kyrkans forskningsråd, 2000), 
64. 
44

 Berg, Gunnar, Skolledning och professionellt skolledarskap: perspektiv på skolledares uppgifter och 
funktioner, (Uppsala: Univ., 1990), 142-143. 
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utan överordnades styrning och de som använder sig av professionen får underordna sig den 

professionelle.
 45

  

1.5 Metod och material  

Eftersom valet av metod avgörs av frågeställningen, som lyder; vilken relation har diakoner 

och präster till varandra utifrån vad diakon- och prästrekryterarna anser att diakon- respektive 

prästprofessionen innefattar och vilken diskrepans finns mellan Svenska kyrkans styr- och 

policydokument, rekryterarnas erfarenhet och medlemmarnas förväntan, kan en kvantitativ 

semistrukturerad enkät utformas.
46

   

”När vi ska genomföra en undersökning handlar det […] om att vi måste översätta 

verkligheten till en form som vi kan bearbeta och analysera”
47

, en så kallad operationalisering.   

Inom den kvantitativa metoden enkät ingår olika grader av strukturering och standardisering. 

Utformning av den här studiens enkät innebär en ganska hög grad av strukturering d.v.s. 

frågor med fasta svarsalternativ, dock finns det frågor där respondenterna kan svara fritt. 

Enkäten har också en hög grad av standardisering d.v.s. frågorna är förutbestämda och det ges 

inte utrymme för respondentens egna frågeformuleringar.
48

 Positiva egenskaper med en enkät 

är att svaren är mätbara i siffror och kan generaliseras. Negativa sidor är att respondenterna 

kanske inte är villiga att ställa upp på att saker och ting/objekt/fenomen ska kunna 

generaliseras.
49

 När man använder kvantitativ metod, så som en enkätundersökning, och ska 

mäta de inkomna svaren genom att generalisera dem till att bli statistik finns det främst två 

svårigheter, validitet och reliabilitet. Validitet innebär att man ställer sig frågan om det 

insamlade materialet svarar mot uppsatsens frågor.  Reliabilitet är att fråga sig om resultatet är 

tillförlitligt på det en studerat och om det är representativt för hela populationen som 

studerats.
50

 Lennart Sandberg och Richard Sandberg menar att det finns sju sorters validitet 

men det viktiga är att inse att validiteten inte är konstant utan är situationsbetingande, vilket 

gör att en inte kan mäta med samma mått vid olika studier utan validiteten är kontextuell.
51

  

                                                           
45

 Hellberg, Inga, Professionalisering och modernisering: en studie av nordiska akademiker i offentlig tjänst, 
(Stockholm: Brevskolan [distributör], 1991), 12-23. 
46

 Patel, Runa & Davidson, Bo, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, 4., [uppdaterade] uppl., (Lund: Studentlitteratur, 2011), 67.  
47

 Patel & Davidson, Forskningsmetodikens grunder, 2011, 53. 
48

 Patel & Davidson, Forskningsmetodikens grunder, 2011, 75-77.  
49

 Patel, Runa & Davidson, Bo, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, 2 uppl., (Lund: Studentlitteratur, 1994), 63-64. 
50

 http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:376410/FULLTEXT01.pdf, 2016-09-16, kl.12:19, 74-75, & Patel, & 
Davidson, Forskningsmetodikens grunder 2011, 102-105. 
51

 Sandberg, Lennart & Sandberg, Richard, Elementär statistik, (Lund: Studentlitteratur, 2002), 39. 

http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:376410/FULLTEXT01.pdf
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Med andra ord, efter insamling och organisering av informationen behövs det i studien fattas 

beslut om vad som framkommit i analysen, det vill säga tolkning av materialet.
 52

 

Förutom enkät svaren, som är mitt empiriska material, kommer jag att använda mig av 

Svenska kyrkans styr- och policydokument eftersom diakoner och präster behöver förhålla sig 

till dessa. Styr- och policydokumenten presenteras här i kronologisk ordning; Augsburgska 

bekännelsen (1530), Lima-texten (1982)
53

, kyrkohandbok med vigningslöfte (1987), 

kyrkoordningen (2000) som den ser ut idag och sist Kallad till diakon och präst (2014). 

Juridiskt sett har kyrkohandboken, vigningslöften och kyrkoordningen företräde framför de 

andra dokumenten.  

     Det material som jag funnit relevant för uppsatsen när det gäller att få en 

bakgrundskunskap om diakonin och prästerskapet i Svenska kyrkan och om dess medlemmar 

är från tidigare forskare. Forskarna är Charlotte Engel, Eva Jeppsson Grassman, Anders 

Bäckström, Per Hansson, Jonas Bromander, samt Jonas Alwall och Karl Geyer.  

1.6 Disposition 

I kapitel 2 presenteras Svenska kyrkans styr-och policydokument för att tydliggöra likheter 

och skillnader i diakoners och prästers uppdrag. Här redovisas också utbildningskraven för de 

båda ämbetena, samt statistik och löner för dessa. I kapitel 3 presenteras tidigare forskning 

relevant för uppsatsens syfte och frågeställning. I kapitel 4 beskrivs metoden för uppsatsen. I 

kapitel 5 analyseras och diskuteras enkät svaren och i kapitel 6 ges en slutsats utifrån en 

tolkning av resultaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52

 Sandberg, & Sandberg, Elementär statistik, 11. 
53

 Lima-texten är inte ett styr- och policydokument utan ett ekumeniskt dokument som haft stor betydelse för 
Svenska kyrkan.  
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2. Styr- och Policydokument för diakoner och präster inom Svenska kyrkan   

Eftersom det är betydelsefullt för uppsatsen att förstå Svenska kyrkans styr- och 

policydokument kommer här en fördjupad information om vad som styr diakonin och 

prästerskapet. Dessa styr- och policydokument jämförs sedan i analysen med den praktik som 

rekryterarna svarar för.  

2.1 Presentation av styr- och policydokumenten för diakonin och prästerskapet 

Kyrkoordningen (KO) är Svenska kyrkans regelverk. I KO regleras kyrkans styrning och den 

revideras en gång per år i kyrkomötet. Svenska kyrkan är en Evangelisk-luthersk 

bekännelsekyrka och behöver KO för att beskriva kyrkans strukturer och beslutsformer så att 

kyrkan kan fullfölja sin kallelse. Dessutom arbetas KO fram för kyrkans enhet och bevarandet 

av traditionen.
54

 KO tillkom i sin nuvarande form år 2000 när kyrka och stat skilde sig åt. I 

KO beskrivs med avdelningar, kapitel och paragrafer regler för bland annat diakon- och 

prästämbetet, ett exempel som belyses i KO är tystnadsplikten.  

När en diakon och präst vigs till tjänst avlägger de specifika vigningslöften, ett för 

diakonerna och ett för prästerna. Vigningslöftena står i kyrkohandbokens andra del men fås 

till respektive profession även som ett dokument med underskrift av biskop. Den Svenska 

kyrkohandboken ett föreskriver ordningar för gudstjänst- och kyrkliga handlingar medan bok 

två innehåller vigningsordningar för biskop, präst och diakon. Böckerna är antagna av 

kyrkomötet och följer föreskrifterna i KO:s femte avdelning kapitel 17 och 18. 

Vigningslöftena beskriver diakon- och prästämbetets essens.
55

 

Inom Svenska kyrkans bekännelseskrifter, eller den så kallade konkordieboken, finns den 

Augsburgska bekännelsen från år 1530. Augsburgska bekännelsen tillkom på grund av de 

många religiösa konflikterna under 1500-talet och ville ge en tydlighet över skillnader mellan 

protestanterna och den Romersk-katolska kyrkan. Bekännelsens upphovsmän var bland annat 

Martin Luther och Philipp Melanchthon, den senare var även huvudförfattare.
56

 Svenska 

kyrkan antog bekännelsen 1593 utifrån 1571 års kyrkoordning.
57

 Augsburgska bekännelsen är 

en av de främsta bland den evangelisk-lutherska kyrkans bekännelseskrifter även i dag.
58

  

                                                           
54

 https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen, inledningen, 2017-04-25, kl. 16:04. 
55

 Den Svenska kyrkohandboken. Del II, Vignings-, sändnings-, mottagnings- och invigningshandlingar: antagen 
för Svenska kyrkan av 1987 års kyrkomöte: lätt reviderad efter Bibel 2000 enligt Kyrkomötesbeslut, Andra 
reviderade utgåvan, (Stockholm: Verbum, 2014). 
56

 Lindroth, Hjalmar (red.), Svenska kyrkans bekännelseskrifter, [Ny uppl.], (Stockholm: Diakonistyr.,1957), 7, 9, 
16.  
57

 https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen, Inledning till kyrkoordningen, 2017-06-05, kl. 13:01. 
58

 Lindroth, Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 7, 9, 16.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Evangelisk-luthersk
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bek%C3%A4nnelseskrifter
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen


15 
 

Kyrkornas världsråd antog 1982 Lima-texten, vilket är ett grunddokument för samtal om 

kyrkans enhet och dokumentet behandlar bland annat ämbetet. Dokumentet har haft stor 

betydelse, kanske den största för ekumenisk utveckling och har även kommit att påverka 

uppdraget för präster och diakoner i Sverige. I arbetet ingick medlemskyrkorna inom 

kyrkornas världsråd, Romersk-katolska kyrkan och pentekostala kyrkor.
59

 Kyrkornas 

världsråd bildades 1948 efter andra världskriget med intention om samarbete för världens 

kristna kyrkor.
60

 Kyrkornas världsråd involverar cirka 350 kyrkor och samfund, samt har 

ungefär 600 miljoner medlemmar i dagens läge.
61

 Trots sina 35 år har Lima-texten tyngd och 

för Svenska kyrkans fortsatta enhetssträvande i Sverige är nyutgåvan från 2014 en fortsatt 

viktig resurs, till exempel rörande frågan om det ordinerade ämbetets tredelade utformning, 

med biskopar, präster och diakoner, vilket är i behov av reform.
62

 

Gällande diakonens och prästens ämbete finns även biskopsbrevet Kallad till diakon och 

präst i Svenska kyrkan från biskopsmötet 2014. Biskopsmöte hålls några gånger per år för 

kyrkans biskopar med ärkebiskopen som ordförande. På biskopsmötena arbetas biskopsbrev 

fram som pekar ut riktningar för kyrkan och som ska fungera som stöd och inspiration till 

bland annat präster och diakoner.
63

 I dokumentet förklaras och definieras, till exempel 

diakonen och prästens ämbete tillika dess uppdrag.
64

 

2.2 Diakonernas uppdrag inom Svenska kyrkan idag enligt dessa dokument 

”[…] diakonernas funktioner [har] reducerats till att assistera vid firandet av liturgin: de har 

upphört att fylla någon som helst funktion i fråga om kyrkans diakonala vittnesbörd.”
65

  

Citatet som är hämtat från Lima-texten med kyrkornas världsråd, Romersk-katolska- och 

Pentekostala kyrkan betonade ett problem inom den kristna kyrkan som var en realitet på 

1980-talet och som gjort att diakonin lyfts fram och tagits på allvar. Utifrån den ekumeniska 

dialogen om diakonernas funktion har diakonin inom Svenska kyrkan utvecklats, exempel är 

1987 års kyrkohandbok då diakonämbetet fick en erkänd vigningsritual, blev centralstyrd och 

blev mer ett uppdrag inom det kyrkliga ämbetet.
66

 År 2000 blev diakonatet teologiskt och 

                                                           
59

 Dop, nattvard, ämbete: grunddokument för samtal om kyrkans enhet: den officiella texten från Faith and 
Order - den så kallade Lima-texten 1982, [Ny utg.], (Bromma: Sveriges kristna råd, 2014), 6 & 13. 
60

 Hedin, Christer, Kristendom: lära, fromhetsliv och historia, 1 uppl., (Stockholm: Dialogos,  2011), 288. 
61

 http://www.skr.org/om-skr/kyrkornas-varldsrad-om/, 2017-05-10, kl.14:17. 
62

 Dop, nattvard, ämbete: Lima-texten, 45. 
63

 https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen, fjärde avdelningen, 13 kap. 1-3§, 2017-05-22, kl. 10:49 & 
https://www.svenskakyrkan.se/biskopsmotet, 2017-06-20, kl. 10:15. 
64

 Kallad till diakon och präst, 6-7. 
65

 Dop, nattvard, ämbete: Lima-texten, 45. 
66

 Martling, Fädernas kyrka och folkets, 237 & Inghammar, Diakonatets historia, 167. 

http://www.skr.org/om-skr/kyrkornas-varldsrad-om/
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen
https://www.svenskakyrkan.se/biskopsmotet
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kyrkorättsligt erkänt 
67

 och 2009 fick diakoner rösträtt till val av biskop.
68

 Trots diakonatets 

utveckling är Lima-texten viktig idag och behövs för fortsatt förbättring. Utifrån diakonins 

utveckling beskriver KO vad en diakon är och bör göra i dag; 

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
69

 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.
70

 

 

Dessutom beskriver inledningsorden vid vigning till ämbetet, diakonernas uppdrag;  

En diakon skall uppsöka, hjälpa och stödja dem som är i kroppslig nöd, ge kristen fostran och 

undervisning i tron, i församling och i 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.
71

  
 

I Augsburgska bekännelsen står inget om diakonatet då det inte fanns något intresse av 

diakoner under reformationen då Augsburgska bekännelsen skrevs. Utifrån vigningslöfte och 

KO ska diakonen hjälpa, undervisa, och försvara människorätten och göra kärlekens gärningar 

mot utsatta.
72

 Med Lima-textens tyngd bakom sig och för att förtydliga vigningslöfte och KO 

har biskopsmötet 2014 utvecklat diakonatet så här: Diakonens identitet vilar på fyra 

grundläggande arbetsuppgifter, nämligen röstbärare, ledare, själavårdare och undervisare.  

     Röstbärare innebär att ge röst åt utsatta. Som röstbärare ska diakonen protestera när 

människor inte behandlas värdigt, exempelvis i offentlig debatt, samtala med 

samhällsföreträdare och vara en länk från individ till myndighet. Det kan även handla om att 

ge människor kraft och insikt om att varje individ har ansvar för sitt egna liv och att de har 

möjlighet att förändra sin situation.  

     Ledarskapet handlar om att leda och utveckla det diakonala arbetet i församlingen, 

exempelvis genom att nätverka med samhällsstrukturer så som socialförvaltning och 

arbetsförmedling, liksom att göra det diakonala arbetet synligt i gudstjänst.73  

Själavårdare innebär att diakonen lyssnar till de behövande. Själavården kräver olika 

förhållningssätt och kan vara bearbetande, problemlösande, krishanterande och/eller andligt 

                                                           
67

 Engel, Svenska Kyrkans Sociala Arbete, 14. 
68

 https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen, tredje avdelningen, 8 kap. 13 § p. 2, 2017-05-18, kl. 11:05. 
69

 Karitativ från latinets ”Caritas” betyder kärlek, omsorg och barmhärtighet. Karitativt arbete innebär att skapa 
samhörighet, gemenskap, utifrån tid och rum.  https://www.svenskakyrkan.se, 2017-01-23, kl.13:13. 
70

 https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen, sjunde avdelningen, 2017-01-13, kl. 06:38. 
71

 Kyrkohandboken. Del II, 32-33. 
72

 Kyrkohandboken. Del II, 33 & https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen, sjunde avdelningen, 2017-01-   
13, kl. 06:38. 
73

 Kallad till diakon och präst, 36-42. 
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vägledande. Själavårdens utgångspunkt är Guds närvaro och omsorg om varje individ. 

Själavård är inte psykiatri, psykologi eller terapi men en själavårdare bör ändå känna igen 

psykiska och somatiska sjukdomstillstånd för att kunna hjälpa på bästa sätt.  

Som undervisare ska diakonen ”ge kristen fostran och undervisning i tron” från ett 

diakonalt perspektiv utifrån, exempelvis rättvisa och barmhärtighet.  Diakonen ska möta 

människan oberoende av livsåskådningar och religion utan att försöka omvända eller styra sin 

medmänniska till kristen tro.
74

  

2.3 Prästernas uppdrag inom Svenska kyrkan idag enligt dessa dokument 

”I vissa kyrkor har ledarskapets kollegiala dimension inom nattvardsfirandet blivit 

inskränkt.”
75

  Lima-texten som citatet är hämtat från konstaterar att det finns problem som 

behöver lösas, inte bara inom diakonatet utan även inom prästerskapet. Lima-texten betonar 

även en norm för den kyrkliga enhetens skull omfattande prästerskapet där prästernas 

funktion är att vara tjänare till Ordet och sakramenten på lokal församlingsnivå. Prästerna ska 

förkunna, undervisa och utöva själavård, samt har de ett ansvar att göra medlemmar beredda 

för det kristna livet.
76

 Efter det ekumeniska samarbete som Lima-texten representerar beskrivs 

och definieras här i KO prästens uppdrag, idag;  

Prästens uppdrag är ett tecken på att den kristna församlingen och tron får sin andliga näring när 

Ordet förkunnas och sakramenten delas ut. Som Verbi Divini Minister (det gudomliga ordets 

tjänare) ska prästen i trohet mot sitt uppdrag förkunna evangeliet rent och klart, genom dopet föra 

nya människor till kyrkans gemenskap, leda firandet av den heliga måltiden och förmedla 

förlåtelse, tröst och hopp. Prästen ska uppbygga och undervisa församlingen i tron, ge själavård 

och utrusta för vittnesbörd och tjänst i världen. Prästen är församlingens tjänare och samtidigt en 

herde för församlingen.
77

 

 

Nedan följer inledningsorden vid en prästvigning, vilket liksom Lima-texten och KO innebär 

prästens borden och måsten; 

En präst skall predika Guds ord och förvalta sakramenten, leda församlingen i bön och tillbedjan i 

gudstjänsten, undervisa och utöva själavård och så vara en herde för Guds hjord. En präst skall i 

sitt uppdrag leva som Kristi tjänare, öppen för människors behov och i sitt sinne vara vänd till Gud 

och hela skapelsen. Med trohet och klokhet skall prästen ge Guds folk vad det behöver för att 

renas och mogna i tron, så att Guds kärlek blir synlig i världen.
78

 

 

I Augsburgska bekännelsen står det om de förnämsta trosartiklarna, vilket innehåller 

predikoämbetet (prästämbetet). I den står det att läsa; för att människan skall få den kristna 

tron har prästämbetet den så kallade evangelieförkunnelsen och sakramentsförvaltning 

inrättats. Det innebär att det är genom ordet och sakramenten som helig Ande skänks och tron 
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kommer som konsekvens av att höra evangelium, vilket behagar Gud.
79

 Utifrån Augsburgska 

bekännelsen som betonar prästens roll med förkunnelse och sakrament i centrum, Lima-texten 

som vill förtydliga prästens profession, KO och vigningslöfte som menar att prästen ska 

förkunna, förvalta sakramenten och leda församlingen som en herde har biskopsbrevet Kallad 

till diakon och präst utvecklat inte bara diakonatet utan även prästerskapet så här: Prästens 

identitet vilar på fem grundläggande arbetsuppgifter, nämligen förkunnare, liturg, lärare, 

själavårdare och ledare. Verbi Divini Minister initierarar att förkunnelsen är prästens 

viktigaste uppdrag och som förkunnare ska prästen levandegöra Guds ord utifrån nutidens 

kontext. Det gör prästen genom teologisk kunskap, personlig tro och egen erfarenhet. 

     Som förkunnare behöver prästen vara en god lyssnare, så att förkunnelsen om Guds hopp 

blir synligt på ett personligt sätt till människorna prästen har framför sig. Dessutom är det 

viktigt att prästen uttrycker sin förkunnelse så att ord och handling går hand i hand. 

Som liturg ska prästen leda församling i bön, tillbedjan och lovsång. För att vara liturg och 

förvalta sakramenten krävs teologisk kunskap, förankring i kyrkans tradition och pastoral 

skicklighet. Samtidigt ska prästen vara ledare av riten som är en central del i kyrkan vid 

människors olika livsskeden i samhörighet, glädje och sorg.  

Som lärare är en prästs uppdrag att vara en andlig ledare som undervisar församlingen i 

den kristna tron. Uppdraget som lärare och förkunnare hänger tätt samman, dessutom är 

prästens uppdrag som lärare förankrat i alla de fem grundläggande arbetsuppgifterna. I den 

pedagogiska uppgiften ligger att se människors möjlighet att växa och utvecklas. 

Undervisning bedrivs bland annat i barn-, konfirmations-, samt bibelstudiegrupper och det är 

även här som kyrkans kulturarv, traditioner och spiritualitet förmedlas. 

De själavårdande redskapen för prästen är samtalet, bikten och bönen. I bikten har prästen 

även absolut tystnadsplikt, vilket innebär att vad konfidenten än uttalar sig om får prästen inte 

yttra det för någon. Prästen ska inte vara psykolog eller läkare men ska ändå känna till dess 

karaktär för att kunna förmedla kontakt med en sakkunnig profession när konfidenten behöver 

detta.  

Att vara ledare innebär att leda både formellt och informellt. Prästen kan vara arbetsledare 

och chef, samt vara ansvarig för planering. Ledarskapet blir trovärdigt när prästen lever med 

de teologiska kunskaperna, den egna andliga erfarenheten och tron.
80
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2.4 Likheter och skillnader i diakon- och prästuppdragen enligt dokumenten 

Ställer man samman de uppdrag som finns för diakoner och präster inom Svenska kyrkan idag 

kan man se följande likheter och skillnader mellan dem. I KO skiljer tystnadsplikten en del i 

diakonen och prästens uppdrag, då prästen har absolut tystnadsplikt och diakonen har 

anmälningsskyldighet när det gäller om barn kan komma till skada, och kan röja 

tystnadsplikten om hen är under ed.   

Vigningslöftena för en diakon och en präst är mycket lika, så som första, tredje och fjärde 

vigningslöftet, vilka är identiska. Det är det andra vigningslöftet om tjänandet och förvaltning 

av sakramenten som skiljer en del. Andra diakonlöftet innebär fasthet i tron och tjänandet: 

”vill ni stå fasta i tro, hjälpa dem som behöver er tjänst och stå på de förtrycktas sida?”
81

 

Andra prästlöftet lyder: ”vill ni stå fasta i kyrkans tro, rent och klart förkunna Guds ord, så 

som det är oss givet i den heliga Skrift och så som det är omvittnat i vår kyrkas bekännelse, 

och rätt förvalta sakramenten?”
82

 Det är alltså själva tjänandet och sakramenten som skiljer en 

diakon och präst åt, enligt vigningslöftena.  

I Augsburgska bekännelsen finns inget skrivet om diakoner.
83

 Lima-texten uttrycker att det 

ordinerade ämbetets (alltså både diakoner och präster) främsta ansvar är förkunnelse, 

undervisning av Ordet, förvaltande av sakramenten, leda församlingen i gudstjänst, utföra 

mission och omsorg till nästan,
84

 vilket borde betyda att både präst och diakon bör undervisa 

Ordet, att diakonen kan leda gudstjänst, missionera och ha omsorg till nästan och prästen bör 

göra allt det diakonen gör men även förvalta sakramenten. I Kallad till diakon och präst har 

diakonen fyra grundläggande uppgifter och prästen har fem.
85

 

2.5 Diakoner och prästers utbildning och arbetsuppgifter 

Likheter och skillnader inom utbildningen för diakon och präst innebär att båda behöver ha en 

kandidatexamen. För att bli behörig att vigas till diakon behövs lägst en kandidatexamen med 

huvudämne inom psykologi, medicin, vård eller folkhälsa
86

 och 180 högskolepoäng. Detta 

betyder att en blivande diakon kan ha en kandidatexamen men behöver ytterligare 90hp inom 

ovannämnda huvudämnen, varav utbildningen kan bli upp till 270hp.  Därefter behövs ett 

godkännande från antagningen där bland annat biskop och rekryterarna medverkar, dessutom 

behövs 8 veckors praktik plus och att individen genomgått egen själavård, dessutom 
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tillkommer även ett pastoralteologiskt slutår. För prästen gäller det att ha läst 255 

högskolepoäng, vilket innebär 4 ¼ år studier och sedan 2013 måste en prästkandidat minst 

inneha en magisterexamen i teologi där bibelvetenskap och kristen troslära ingår. Dessutom 

ingår 12 veckors praktik och ett pastoralteologiskt slutår.
87

 Efter prästvigning väntar ett år i 

verksamheten som pastorsadjunkt.  

     Eftersom ämbetet är delat med olika uppgifter för biskop, präst och diakon är det vissa 

moment/saker prästen/diakonen måste göra och vissa saker diakonen inte får lov att göra. 

Prästen har inga restriktioner för vad hen inte får göra så som diakonen har, det betyder dock 

inte att prästen gör allt som diakonen gör.  Diakonen får lov att döpa vid nöddop, vilket alla 

som är döpta får lov att göra, dessutom får hen tillhandahålla sakramenten men får inte lov att 

läsa instiftelseorden till nattvarden,
88

 eller läsa välsignelsen. Dessutom ligger det inte i en 

diakons uppgifter att utföra kyrkliga handlingar utan diakonen: ”skall uppsöka, hjälpa och 

stödja dem som är i kroppslig nöd”
89

 Nedan syns tabell på likheter och skillnader mellan 

diakon- och prästuppdragen. 

Tabell A: Likheter och skillnader mellan diakon- och prästuppdragen 

 Diakoner Präster 

Kandidatexamen *  

Magisterexamen  * 

Utbildning i psykologi/medicin förutom 

kandidatexamen 

*  

Tystnadsplikt med 

anmälningsskyldighet  

*  

Tystnadsplikt även i rättsliga 

sammanhang  

 * 

Utföra kyrklig handlingar  * 

Hålla gudstjänst  * * 

Läsa instiftelseorden till nattvard  * 

Läsa välsignelsen   * 

Förvalta sakramenten  * 

Röstbärare *  

Ledare * * 

Själavårdare * * 

Undervisare *  

Förkunnare   * 

Liturg  * 

Lärare  * 
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2.6 Statistik och löner  

År 2016 lämnade 85 848 medlemmar
90

 och drygt 8 000 människor träde in i Svenska kyrkan. 

Efter uträkningar betyder det att kyrkan hade 6,1 miljoner medlemmar, vilket innebär 61% av 

Svenska befolkningen år 2016.  Andelen som döptes var 45,6% och de som konfirmerades var 

27,8%  i hela landet.  Utefter den stora andelen utträden i jämförelse med inträden betyder det 

att kyrkan får minskad ekonomi på grund av bortfall av kyrkoskatten och behöver då 

möjligtvis prioritera sina kyrkliga åtaganden. Minskad ekonomi och kyrkliga prioriteringar är 

intressant i ett nutida men än mer i ett framtida perspektiv, i och med att utträdena av kyrkan 

verkar bestående. Utifrån det minskade antalet kyrkomedlemmar och att kyrkan i någon form 

behöver prioritera sitt arbete kan det vara intressant att se närmare på diakoners och prästers 

ekonomi angående diakoners och prästers löner samt deras arbetssituation bland annat utifrån 

Svenska kyrkans egen statistik.
91

  

I Svenska kyrkan fanns det 1110 diakoner och 3112 präster år 2016.
92

 Trots den höga 

siffran av präster kan en inte göra jämförelser rakt av eftersom det i jämförelse med diakonen 

finns fler karriärvägar för präster, så som kyrkoherde/domprost, biskop och ärkebiskop. I en 

jämförelse av enbart församlingsdiakoner och komministrar är siffran inte lika hög utan 927 

församlingsdiakoner och 1790 präster. Lägger en till kyrkoherdar som även de delar på 

församlingens uppgifter är siffran 670 + 1790, vilket innebär en summa på 2460 präster, dock 

arbetar en kyrkoherde med andra arbetsuppgifter än vad en komminister och diakon gör, så 

som mer administrativa uppgifter och sittande i kyrkoråd. Görs ett tillägg med komminister-

arbetsledare och diakon-arbetsledare blir siffran med antalet präster 2460 + 311, vilket 

summeras till 2771 präster ute i församlingarna. För diakonerna blir siffran 927 + 37, som är 

lika med 964 diakoner. Efter uträkningar betyder det att prästerskapet har 2.9 

församlingspräster per församlingsdiakon, alltså en diakon på tre präster.    

Lönestatistiken för en församlingsdiakon ligger på 32 300 kr uträknat från ett medelvärde 

och räknat på lön i kronor delat på antal tjänster. Det går naturligtvis att räkna ut på annat sätt 

men det är medelvärdet som betonas i denna studie. För församlingskomminister ligger 

medelvärdet på 36 600 kr, vilket åskådliggör en skillnad på 4300 kr i månaden i favör till 

prästen. Skulle en lägga till lön för kyrkoherde med en medellön på 53 500 kr och 

komminister arbetsledare 41 800 kr hade i jämförelse med diakoner och diakoner-arbetsledare 
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skillnaden ökat markant, men eftersom kyrkoherdesrollen är ett chefskap betonas det inte i 

denna studie.  

Inom ämbetet kan prästen både vara pastorsadjunkt, församlingskomminister, sjukhuspräst, 

komminister-arbetsledare, stiftsadjunkt, kyrkoherde, domprost, biskop och ärkebiskop. 

Diakonen kan vara församlingsdiakon, sjukhusdiakon, diakon-arbetsledare och stiftsdiakon.
93

 

Det betyder att en diakon kan bli arbetsledare men inte kyrkoherde, domprost, biskop eller 

ärkebiskop. Om en diakon valts till biskop behöver hen först prästvigas. Harriet Sundström 

(diakon, teol.kand), Katarina Olofsgård (diakon, fil.mag. i socialt arbete), Katharina Nordin 

Norrfjärd (diakon, teol.kand), Magnus Bodin (diakon, fil.mag. i socialt arbete), Marie 

Forsberg (diakon, teol.kand) och Stig Linde (fil dr. i socialt arbete) ansåg i Kyrkans tidning 

2014 att det nästan gått 30 år sedan diakoner fått ett erkännande av uppdraget utefter 

evangeliet, med den då nya kyrkohandboken.
94

 Det författarna ovan syftar på är orden i 

kyrkohandboken nämligen, ”Vigning till biskop, präst och diakon är likvärdiga uttryck för 

evangeliets fullhet.”
95

 Nedan syns ett schema på diakoner och prästers olika professionsroller, 

antal och vilken lön varje professionsroll innehar.  

Tabell B: Olika professionsroller, antal och lön för diakoner och präster 

År 2016 

 Antal Lön i kronor i månaden 

Alla diakoner i Svenska Kyrkan 1110  

Alla präster i Svenska Kyrkan 3112  

Församlingsdiakon 927 32 300 

Sjukhusdiakon  57 33 200 

Diakon med annan specialuppgift 53 34 100 

Diakon-arbetsledare  37 37 100 

Stiftsdiakon  36 38 900 

Pastorsadjunkt  79 26 300 

Församlingskomminister 1790 36 600 

Sjukhuspräst  74 37 300 

Kontraktsadjunkt  11 39 000 

Präst med annan specialuppgift 38 39 300 

Komminister arbetsledare 311 41 800 

Stiftsadjunkt 109 41 400 

Stiftsadjunkt arbetsledare 3  

Kyrkoherde  670 53 500 

Domprost  13 67 800 

Biskop  13 79 300 

Ärkebiskop  1  
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2.7 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis för detta kapitel skiljer diakon- och prästuppdragen sig åt i 

tystnadsplikten enligt KO, enligt vigningslöftena är det tjänandet och sakramenten som skiljer 

en diakon och präst åt, i Augsburgska bekännelsen benämns prästämbetet men inte 

diakonämbetet. Utifrån Lima-texten är det enbart sakramentet som prästerna bör förvalta som 

skiljer annars bör diakoner och präster utföra alla kyrkans uppgifter. I kallad till diakon och 

präst har diakonen fyra arbetsuppgifter medan prästen har fem. Utbildningsvis behöver 

diakoner ha en kandidatexamen medan prästen behöver ha en magisterexamen. Diakonen har 

arbetsuppgifter som hen inte får lov att utföra, exempelvis läsa instiftelseorden till nattvarden 

medan prästen har fler arbetsuppgifter som hen måste göra exempelvis utföra kyrkliga 

handlingar.   Efter uträkning av inträde och utträde visar det sig att 85 000 personer lämnade 

kyrkan år 2016, vilket summeras till 6,1 miljoner medlemmar i dagens Svenska kyrka. I fler 

statistiska uträkningar går det tre präster på en diakon och en församlingspräst tjänar ungefär 

4000kr mer i månadslön än en diakon gör. Styr- och policydokument är en intressant och 

viktig resurs som är svår att bortse ifrån, utifrån studiens syfte när diakonin och prästerskapet 

ska analyseras. Dessutom får man en större förståelse av diakonin och prästerskapet när 

statistik och löner tas med senare i analysen. 
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3. Tidigare forskning 

Detta avsnitt belyser den forskning som jag funnit relevant för uppsatsen när det gäller 

diakonin och prästerskapet i Svenska kyrkan och om dess medlemmar. Charlotte Engel och 

Eva Jeppsson Grassmans diakoniforskning är intressant för att få en djupare förståelse av 

diakonin i dagens samhälle, samt att jämföra med den praktik som rekryterarna representerar. 

Anders Bäckström och Per Hansson forskning beskriver prästerskapets otydlighet och dess 

deprofessionalisering, vilket blir intressant för förståelsen av prästerskapet i dagens samhälle 

och relevant för att jämföra med den verklighet som rekryterarna representerar. Till sist är 

tidigare forskning om kyrkans medlemmar, som representeras av Jonas Bromander, Jonas 

Alwall och Karl Geyer, helt avgörande för att få en övergripande bild av en kyrka som styrs 

utifrån styr- och policydokument, men som inte enbart kan styras av dessa dokument eftersom 

kyrkan också är till för dess medlemmar som har egna förväntningar på kyrkan bortsett från 

dessa styr och policydokument. Vill också även medvetandegöra att diakonins uppdrag och 

prästerskapets uppdrag inte kan jämföras forskningsmässigt eftersom jag inte hittat forskning 

kring prästens uppdrag. Däremot finns det forskning om prästens ledarroll. 

3.1 Tidigare forskning om diakonin 

3.1.1  Diakoni i förhållande till styrdokument  

Charlotte Engels avhandling från 2006 diskuterar diakonalt arbete på församlingsnivå. 

Metoden hon använt sig av, förutom diskussion, är intervjuer med semistrukturerad karaktär 

där 149 personer intervjuats varav en del lekmän och även ämbetstagare i Svenska kyrkan. 

Engels slutsats innebär att Svenska kyrkans diakoni inte haft samma fokus och inriktning, 

som Svenska kyrkans styrdokument menar att diakonin med dess sociala arbete ska ha. I 

styrdokumenten ska diakonin inom den sociala sfären arbeta för de utsatta och de 

marginaliserade (de utsatta definieras i Engels avhandling som missbrukare, prostituerade, 

hemlösa, och psykiskt funktionshindrade, utefter Bennet Walls definition från socialstyrelsen 

2001),
96

 men denna diakoni praktiseras sällan i församlingarna. Det finns ett glapp inom 

kyrkan mellan hur diakonin på nationell nivå bör vara, det vill säga enligt kyrkans 

styrdokument, och hur diakonin på församlingsnivå är. Ett av problemen är att de lokala 

församlingarna behöver tänka på sin ekonomiska överlevnad för att kunna leva vidare.  Engel 

anser att kyrkan står inför ett dilemma där paradoxen mellan kyrklig retorik och en diakonal 
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praktik på något sätt behöver bemästras, vilket är en av kyrkans stora utmaningar.
97

 

Diskrepansen mellan diakonin på nationell nivå och på församlingsnivå har enligt Engel att 

göra med två saker; att diakonin marginaliserats internt i kyrkan, samtidigt som kyrkan 

marginaliserats i samhället i stort. Kyrkan har marginaliserats i samhället på grund av 

sekulariseringen medan diakonin har marginaliserats i kyrkan på grund svårigheten att 

definiera och identifiera diakonins särart i kombination med ekonomisk nedgång.
 98

 

3.1.2 Församlingsdiakoni i Uppsala kommun 

Eva Jeppsson Grassman är seniorprofessor och emeritus. Hennes studie ”om socialt arbete i 

församlingens hägn” är gjord utifrån empiri med fokus på sociala insatser och verksamheter i 

olika samfund inom Uppsala kommun.
99

 Syftet med boken är inte att ge en bild av vad 

diakonalt arbete bör vara, utan att ”ge en bild av vad församlingarnas[diakoni] består av och 

vilken roll [den] fyller i en tid av förändring.”
100

 Analysen kan förstås mot bakgrund av olika, 

delvis motsägelsefulla, förändringsperspektiv, där ett förändringsperspektiv är den religiösa 

förändringen i samhället mellan kyrka och individ. Detta gör att kyrkan behöver förändra sig 

till att bli mer nyttig, vilket den blir, exempelvis genom diakonin. Inom diakonin arbetas det 

med välfärdsbegrepp, vilket i studien har givits en vid innebörd och det framgår då med 

tydlighet att välfärdsambitionen pågår i stor omfattning inom kyrkan.
101

 Studien belyser att 

kyrkans diakoni präglas av ”allmänt gemenskapskapande insatser men också av avgränsade 

program och insatser för särskilda grupper. Det sociala förknippas med professionell 

kompentens så som rådgivning, samtalsgrupper och krisstöd.”
102

 Resultat visar att 

gemenskapsverksamheter organiseras av diakonin inom kyrkan och de karaktäriseras till visst 

avseende av tjänster (bland annat diakontjänster). Frivilliga har här inte lika stor betydelse 

inom kyrkan som de har i andra samfund, istället är det utbildad personal som erbjuder 

gemenskapsskapande verksamheter. I kyrkan är tillgången på anställda avgörande för bredden 

av kyrkans sociala arbete, vilket är en diskrepans mellan de socialt inriktade internationella 

frivilligorganisationer som innehållsmässigt innebär att ju större organisationer desto mer 

tendens att profilera sig och smalna av verksamheten. Förändringsmönstret under 1990-tal 

innebär för kyrkan en ökad grad av professionalisering istället för ökad grad av frivilliga.  
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Utifrån förändringsperspektivet i samhället, samt mellan kyrka och individ har det uppstått en 

identitetskris hos kyrkan, vilket betyder identitetskris även för diakonin, enligt Jeppsson 

Grassman som menar att om kyrkan vill stärka sin identitet genom att vara mer diakonal 

behöver diakonin bli mer religiös. Det finns annars en risk att diakonin blir mer avgränsad och 

övergår till att bli mer socialtjänst och kommer bort från frågor om mening med livet och 

existentiella frågor. Kyrkan har stora förutsättningar att fungera som brobyggare i det sociala 

och Jeppson Grassman pekar på frivilligarbetare som en outnyttjad resurs.
103

  

3.2 Tidigare forskning om prästerskapet  

3.2.1 Prästens profession 

Anders Bäckström är professor emeritus i religionssociologi vid Uppsala universitet och 

materialet om prästerskapet är hämtat från en konferens om kyrkligt ledarskap och prästens 

yrkesroll. Prästens auktoritet och ledarskap har förändrats sedan 1800-talet, vilket innebär att 

prästens yrkesroll har gått från given ledarskapsroll till en mer diffus roll, menar Bäckström. 

Anledningen är att kyrkans roll förändrats i samhället från att ha varit matrix för all religiös 

och världslig värdering till att ha blivit en värderingsmöjlighet bland många och att religionen 

kommit att gå från att vara officiell till att bli privat. Däremot har inte livsfrågorna fått lägre 

prioritet bland människor, menar Bäckström. Kyrkans roll har varit att lära ut livsfrågorna, 

men livsfrågorna lärs nu även ut av andra institutioner.  Det finns också en inbyggd 

rollkonflikt inom prästens profession, vilken innebär att prästen måste förmedla det heliga och 

konkretisera trosbilden, samtidigt behöver prästen tolka dagens samhällsfrågor och 

kontextualisera kyrkans trosbild, bland annat genom riter. Denna inbyggda rollkonflikt är av 

största vikt eftersom det är förväntningarna på en viss person i en viss situation som gör att en 

yrkesgrupp kan uppstå. 

Sedan 1960-talet har prästyrket deprofessionaliserats och behöver åter professionaliseras, 

menar Bäckström.  Prästernas kunskapsområde har blivit mer diffust i samhället och dessutom 

mer tillgängligt för allmänhet och kyrkotillhöriga. Det leder till frågan; om alla döpta är 

präster, vad är då prästens professionalitet? Prästens professionalitet inbegriper ordinering två 

gånger, vilket innebär att prästen först får auktoritet genom vigning och sedan genom 

församlingens godkännande av prästen som ledare för församlingen. En ny definition av 

prästens professionalitet är ett steg i riktning mot en uppvärdering av prästens yrkesroll som 

delvis förlorat sin ställning, menar Bäckström.
104
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3.2.2 Präst: en otydlig profession 

Per Hansson är präst och professor i pedagogik vid Uppsala universitet. I artikeln 

prästutbildningen möter framtiden, (vilket är en rapport från en konferens om 

prästutbildningen och prästens identitet och spiritualitet), teoretiserar han prästyrket som 

profession. Hanson belyser prästyrket som en otydlig profession och menar att 

omgivningssanktionen, när omvärlden ger yrket legitimitet, är den viktigaste hörnstenen för 

alla professioner. Istället för att ge uppdraget omgivningssanktion ses prästuppdraget som 

något andra gör på fritiden, exempelvis att ta hand om andra. Den av de prästerliga 

professionerna som mest har en tydlighet och legitimitet är kyrkoherdesrollen i och med 

kyrkoordnings bestämmelser. Utifrån prästämbetets profession bör forskning om 

församlingsliv och pastoralt arbete stöttas så att prästämbetet tydliggörs. Kyrkans medlemmar 

förväntar sig att kyrkan ska syssla med det sociala omhändertagandet, vilket är diakonernas 

uppdrag och arbetsuppgifter. Att diakoners arbetsuppgifter har legitimitet är helt uppenbart, 

anser Hansson och menar att prästämbetet bör ha en liknande tydlighet som diakonämbetet 

redan erövrat.
105

  

3.3 Tidigare forskning om kyrkans medlemmar  

3.3.1 Kyrkans primära uppgift enligt dess medlemmar 

Jonas Bromander är docent i religionssociologi och var chef i sju år för analysenheten vid 

Kyrkokansliet i Uppsala. 2010 genomförde Bromander en studie där han i en enkät frågade 

vad Svenska kyrkan har för betydelse för sina medlemmar. Målgruppen var Svenska kyrkans 

medlemmar och den redovisade analysen omfattade 10 700 svarande. Svenska kyrkans 

medlemsantal minskade med 700 000 medlemmar på 10 år mellan 2000-2010. Mätningar 

visar på att utträdesgruppen ökar, vilket betyder att Svenska kyrkan inte kan ta sina 

medlemmar för givna, enligt Bromander.  

Svenska kyrkans ekonomi var stark 2010 när Bromander gjorde enkätstudien men mycket 

talar för att kyrkans ekonomi kommer minska på grund av utträden i kyrkan. Det innebär att 

omstruktureringar kommer att behövas och förändringsarbeten och nerdragningar på kyrkans 

kärnverksamhet kommer bli aktuella i framtiden. Kyrkan behöver då prioritera både vad den 

ska satsa på och vad som inte är så angeläget längre, menar Bromander. Dessa prioriteringar 

får konsekvenser inom både diakonin och prästerskapet. Det är då viktigt för kyrkan att lyssna 

på sina medlemmar om vad de anser att kyrkan ska lägga sina ekonomiska resurser på och 

vad som bör prioriteras inom kyrkan.
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En av enkätstudiens frågor löd: ”om Svenska kyrkan av ekonomiska skäl skulle bli tvungen 

att prioritera i högre grad än tidigare, vilka tre verksamheter skulle du då vilja att kyrkan 

fokuserade på?”
106

 I studien framkom att Svenska kyrkans medlemmar ansåg att kyrkans 

primära uppgift borde vara ”hjälp till utsatta människor i Sverige”
107

 vilket med stor 

sannolikhet innebar nationell diakoni.
108

 Även ”arbete bland barn och unga” samt ”skapa 

gemenskap för den som känner sig ensam” kom högt upp i prioriteringarna bland Svenska 

kyrkans medlemmar.
109

 Att ha en tillgänglig kyrka för de utsatta kan ske på många sätt, men 

Bromander undrar om kyrkan inte ska höja antalet företrädare som arbetar med de utsatta. 

Utifrån Bromanders studie går medlemmar och kyrka, hand i hand och strävar efter samma 

sak angående barn och unga men när det gäller kyrkans uppgift att förmedla dess tro, 

bekännelse och lära anser medlemmarna att det är mindre viktigt. Kyrkan behöver vara 

intressant och hitta nya vägar för att bli relevant och med utgångspunkt av Bromanders 

forskning kan kyrkan bli relevant eftersom kyrkligt engagemang, tro och religiositet är 

meningsskapande i vår samtid, vilket är något kyrkan kan bygga vidare på, framhåller 

Bromander.
 110

 

3.3.2  Diakonins fokus enligt kyrkans lekmän 

Jonas Alwall och Karl Geyer har i artikeln Kyrkfolket och diakonin: attityder till kyrkans 

diakoni i tre västsvenska församlingar använt sig av metoden enkätundersökning för att ta 

reda på vilken attityd lekmän i Backa, Kungshamn och Säffle församlingar har till diakonin.
 

Studien jämfördes även med en enkätundersökning för ämbetstagare. Alwall och Geyer ansåg 

att diakoni handlar i någon form om välfärd. Helhetssynen på människan var det centrala och 

den karitativa diakonin betonades som den som är i samhället och hjälper, medan det 

liturgiska fick en biroll.
 
Deras utgångspunkt kommer från ett deduktivt perspektiv hämtad från 

Erik Allardts teorier där välfärdsbegreppet utgår från tre dimensioner, nämligen ”att ha”, ”att 

älska” och ”att vara.”
111

 Med dessa dimensioner fick studien frågeställningar som: ”diakoni 
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skall hjälpa människor ur materiel och kroppslig nöd”, ”diakonin skall hjälpa människor att 

uppleva social gemenskap, kärlek och omsorg”, och ”diakonin skall hjälpa människor på ett 

personligt plan – stärka deras självkänsla och hjälpa dem att förverkliga sig själva.”
112

 Den 

empiriska undersökningen utgick från tre församlingar med lekmän så som församlingsbor 

sittande i bland annat kyrkoråd som målgrupp. Alwalls och Geyers syfte var att få fram 

”församlingsbornas åsikter om vilken inriktning kyrkans diakoni skulle ha.”
113

 Resultatet i 

studien betonade att ensamma, sörjande och åldringar, samt de med andlig nöd var 

diakonernas målgrupp. Diakonins primära uppgift var dock att hjälpa den nöd som hotade 

samhället medan de avvikande och annorlunda blev sekundärt hjälpta. Dessutom betonades 

frågan om den opinionsbildande diakonin där Alwall och Geyer frågade sig om inte denna 

diakoni kunde vara den allra viktigaste.
 114

 

3.4 Sammanfattning      

Diakoniforskningen visar å ena sidan att diakonin på församlingsnivå inte haft samma 

inriktning som kyrkans styrdokument menar att diakonin ska ha å andra sidan pågår ett 

omfattande välfärdsarbete inom kyrkan men det styrs av antalet anställda.  Diakonin har 

marginaliserats i kyrkan och kyrka i samhälle men för att kyrkan ska fylla en funktion i 

dagens samhälle behöver den bli relevant, attraktiv och nyttig. Det blir kyrkan genom diakoni 

där kyrkans ekonomi och distanserade församlingsbor tas med i beräkningarna. 

Prästforskningen betonar att prästens profession deprofessionaliserats och blivit otydlig, vilket 

leder till att den åter behöver professionaliseras. Medlemsforskningen betonar att kyrkan först 

och främst bör syssla med hjälp till utsatta, sen arbete för barn och unga och på tredje plats 

hjälp till ensamma och sörjande, dessutom betonas opinionsbildande diakoni. Kyrka och 

medlemmar överensstämmer när det gäller hjälp till utsatta och arbete bland barn och unga, 

men förmedling av kyrkans tro och lära anses som mindre viktigt. Nämnda forskare har 

relevans för uppsatsens syfte eftersom deras tidigare forskning teoretiserar prästens profession 

inom kyrkan utifrån dåtid och in i framtid, vilket ger en överblick och samtidigt tillgodoses en 

inblick i vad diakonin gör i verkligheten, samt vad medlemmarna i kyrkan anser utifrån 

empiri. Forskarnas olika slutsatser blir därmed intressanta i en komparativ metod för analysen 

utifrån enkätmaterialet där rekryterarnas erfarenhet betonas för att på så sätt få fram relevant 

data om likheter och skillnader mellan diakonin och prästerskapet, kyrkans ekonomiska 

resursapplicering och medlemmarnas förväntan.    
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4. Metod 

4.1 Reflektion kring metod  

För att få fram den vetenskapliga kunskapen används metod som ett adekvat redskap.  Metod 

består av att samla in, organisera och tolka information.
115

 Per Månsson som är professor i 

sociologi menar att tre begrepp inom sociologi är förhärskande nämligen förstå, förklara och 

förändra.
116

 Eftersom samhället kontinuerligt förändras över tid och denna uppsats författas 

inom religionssociologi, som i sin tur ser på religion som ett socialt fenomen blir det 

intressant att ställa frågor om sociala förändringar, menar Mia Lövheim och Magdalena 

Nordin.
117

 Religionen blir också ett intressant studieobjekt eftersom det ständigt rör sig mellan 

kontinuitet och diskontinuitet. Eftersom detta är en c-uppsats kommer fokus ligga inom 

begreppen förstå och förklara medan begreppet förändra först kommer på mer avancerade 

nivåer. 

4.2 Urval 

Undersökningen genomfördes med förhoppning om att hela Svenska kyrka skulle bli 

representerad på ett eller annat sätt, vilket ledde till att tillfråga diakon- och prästrekryterarna i 

de tretton stiften i Svenska kyrkan. Kriterierna att välja rekryterarna var att det är en diakon- 

och en prästrekryterare som representerar varje stift. Dessutom måste de inom sin tjänst veta 

vad en diakon respektive prästs uppdrag innebär och innehåller, vilket passar för studien då 

den handlar om diakoners och prästers ämbete tillika dess uppdrag. Med tanke på validiteten 

för en hel population och tidsramen för en kandidatsuppsats är antalet tillfrågade 

tillfredsställande. En kunde tillfråga medlemmar eller alla diakoner och präster i Svenska 

kyrkan men studien skulle då behöva vara på en annan nivå inkluderande mer resurser än en 

kandidatuppsats har.  

     Urvalet av tidigare forskning betonar inte den historiska forskningen om diakoni och 

prästerskapet utan fokuserar på nutida forskning. Studien är även religionssociologisk varpå 

de teologiska aspekterna inte närmare kommer belysas.  Ett urval av exempelvis; 

slumpmässiga och icke-slumpmässiga respondenter som Juhem Navarro Rivera och Barry A. 

Kosmin belyser har inte behövts göras, eftersom hela populationen av präst och 
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diakonrekryterare blev tillfrågade. Eftersom helheten; hela populationen är representativ har 

en generalisering av det kvantitativa materialet kunnat göras.
 118

  

4.3 Introduktion och konstruktion av enkäten 

Under arbetet med uppsatsen har jag samtalat om problemområden tillhörande diakonin och 

prästerskapet, samt metodval vid ett tillfälle med en vigd diakon i Svenska kyrkan. Vid ett 

senare tillfälle har samtal förts med samma diakon om präster och diakoners uppdrag utifrån 

eventuella enkätfrågor. Jag har även samtalat men ytterligare en diakon om relationen 

prästerskapet och diakonin då denne belyste att diakoner och präster arbetar bra ihop men en 

skillnad var att diakoner inte kunde avancera eller läsa vidare för att göra karriär. Denne ansåg 

att eftersom diakoner har en akademisk utbildning med kandidatexamen så borde fortsatta 

studier efter några år inom yrket vara en möjlighet för befordran.  

När jag skrivit ner frågorna för enkäten försökte jag hitta teman och en röd tråd för att 

kategoriserade in de olika frågorna i underrubriker. De olika underrubrikerna blev likheter och 

skillnader i uppdrag, ekonomi och statistik samt kyrkans medlemmar. Därefter har jag skickat 

enkäten till en diakon (diakon nummer ett) och en präst i Svenska kyrkan som fått läsa 

frågorna och ge kritik. Jag har även letat information om relationen mellan präster och 

diakoner inom Svenska kyrkan i artikelsök via Lubsearch, samt böcker via Libris och Lovisa. 

Därefter ringde jag till rekryterarna i Lunds stift och frågade om jag kunde få komma och visa 

min enkät för dem. Vi bestämde att både diakon- och prästrekryteraren skulle vara med och 

jag fick en timme på mig att visa enkäten. Det visade sig vara för lite tid för en enkät med 21 

frågor. Efter kritiken från rekryterarna och samråd med min handledare så justerades enkäten. 

4.4 Metodologiskt tillvägagångssätt   

När jag skulle ta reda på de olika diakon- och prästrekryterarnas namn, mailadresser och 

telefonnummer trodde jag att det skulle finnas information på nationellnivå vilka rekryterare 

de olika stiften har. Så jag kontaktade Kyrkokansliet i Uppsala med den förhoppningen, men 

det visade sig att de inte alls hade något sådant, vilket gjorde att jag gick in på URL-adressen 

till Svenska kyrkan och därefter letade upp de 13 stiften.
119

 Väl inne på de olika stiftens 

hemsidor ansåg jag det som enkelt att leta upp de olika rekryterarna, men det visade sig att det 

sällan stod utskrivet under kontaktinformationen om stiftsdiakonerna och stiftsprästerna även 

var rekryterare, vilket innebar att jag fick ringa till respektive stift. På det viset fick jag reda 

                                                           
118

 Navarro-Rivera, Juhem & Kosmin, Barry A.,”Surveys and Questionnaires” I Stausberg, Michael & Engler, 
Steven (red.), The Routledge Handbook of Research Methods in the Study of Religion, (Abingdon, Oxon: 
Routledge, 2011), 396. 
119

 https://www.svenskakyrkan.se/organisation, (2017-03-05), kl. 20:00. 

https://www.svenskakyrkan.se/organisation


32 
 

på att det fanns i mars/april 2017, 24 stycken diakon- och prästrekryterare, varav en vikarie 

och några som jobbade deltid.  

Efter samtal med respektive stift mailade jag enkäten till samtliga rekryterare, i mailet 

informerades att enkäten var frivillig och anonym, samt vem min uppsatshandledare var på 

Lunds universitet. När ungefär fem svarat på enkäten fick jag mail och blev uppringd av 

respondenterna att de inte kunde slutföra enkäten eller skicka iväg den. Det gjorde att jag gick 

in och ändrade i enkäten och gjorde så respondenterna inte behövde svara på alla frågor utan 

kunde skicka iväg enkäten utan att det stod att enkäten inte var slutförd, vilket var bra 

eftersom det stillade respondenternas undran och frustration över att tro sig inte kunna skicka 

iväg enkäten när de tagit sig tid att svara på den. Resultatet med ändringen blev dock att 

respondenterna svarade enbart på de frågor som de ansåg relevanta och två svarade endast på 

vill du tillägga något annat. 

En vecka efter första utskicket den 21 mars skickades ett andra missiv ut där jag påminde 

om enkäten via mail. Efter ytterligare en vecka och elva svarande respondenter ringde jag till 

respektive diakon- och prästrekryterare varpå information gavs att de var på tjänsteresa och 

inte skulle komma tillbaka förrän antingen den 31mars eller den 3 april via telefonsvarare och 

de jag fick tag på hade redan svarat på enkäten. Därefter mailade jag rekryterarna igen när de 

kommit tillbaka från tjänsteresan, varpå ytterligare fyra respondenter tillkom. Därefter ansåg 

jag att fler utskick inte skulle ge resultat på grund av att påsken närmade sig, vilken är 

Svenska kyrkans största högtid då diakoner och präster har extra mycket att göra.  

15 personer utav 24 stycken har besvarat och skickat in enkäten, vilket är en svarsfrekvens 

på 62,5%. Dock är det oftast så att det är 12 svarande per fråga eftersom respondenterna valt 

bort att svara på en del frågor, då svarsfrekvensen är på 50%. 

4.5 Presentation av respondenterna 

De tillfrågade respondenterna är diakon och prästrekryterare och representerar alla de 13 

stiften i Svenska kyrkan (Luleå-, Härnösands-, Västerås-, Uppsala-, Karlstad-, Stockholms-, 

Strängnäs-, Linköpings-, Skara-, Göteborgs-, Visby-, Växjö- och Lundstift).
120

 24 

respondenter tillfrågades varav 15 svarade under perioden 2017-03-14 – 2017-04-14. 

Respondenterna svar har sparats och alla 15 har tryckt på slutför knappen men det är inte 15 

svar på alla frågor. I denna enkät har undersökningen utgått från en hel population, eller alla i 

en grupp,
121

 nämligen alla diakon- och prästrekryterare i hela Svenska kyrkan. I nuläget när 
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 https://www.svenskakyrkan.se/organisation, (2017-03-05), 20:00. 
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 Navarro-Rivera, & Kosmin, Surveys and Questionnaires, 395.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4ster%C3%A5s_stift
https://sv.wikipedia.org/wiki/Link%C3%B6pings_stift
https://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6teborgs_stift
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33 
 

enkäten skickades ut fanns det 24 stycken rekryterare på grund av praktiska skäl, exempelvis 

att en prästrekryterare hade fått annat jobb varav diakonrekrytararen fick överlappa två 

tjänster tills ny prästrekryterare kom. Det var även en prästrekryterare som var vikarie och när 

jag ringde växeln i respektive stift var det så pass svårt att hitta vad vikarien hette och vilket 

telefonnummer och mailadress hen hade, att växeltelefonisten fick ringa tillbaka till mig. 

Dessutom fanns det även rekryterare som jobbade deltid. Av de respondenter som valt att 

svara på bakgrundsfrågan är 50% diakonrekryterare och 50% prästrekryterare, de som svarat 

på kön är 23% män och 62% kvinnor och 15% har inte angett kön, trots att enkäten hade 

annat alternativ än kvinna och man som kön.  

4.6 Angående analysen 

Metoden som använts för att analysera enkätmaterialet är rapport- och analysfunktionen i 

enkätverktygen FluidSurveys.
122

 Enkäten hade förhållandevis många frågor med fria svar 

varpå jag analyserat de öppna frågornas svar manuellt.  En bakgrundsanalys kan inte göras på 

grund av för få svarande. Diakon- och prästuppdragen är ställda utifrån identiskt parallella 

frågor där en komparativ analys görs utefter respondenterna svar. Analysen är uppdelad i två 

delar med fyra avsnitt. Den första delen innehåller tre avsnitt där analyseras och identifieras 

likheter och skillnader mellan diakonin och prästerskapet. Diakonin och prästerskapet tolkas 

utifrån styr- och policydokumenten samt tidigare forskning i jämförelse med rekryterarnas 

svar. I sista delen som också är sista avsnittet analyseras respondenternas svar angående 

medlemmarna. Där analyseras också relationen mellan diakonin och prästerskapet utifrån 

statistik och löner, samt redovisar kyrkans förhållande till dess medlemmar utifrån både 

tidigare forskning och rekryterarnas enkätsvar. För att besvara första frågeställningen delades 

frågan upp i följande underfrågor: 1) Vilka är uppdragen för diakoner och präster enligt 

kyrkans styrdokument? 2) Vad är det en diakon/präst gör ute i församlingarna? 3) Vilka är 

skillnaderna mellan diakonuppdragen och de prästerliga uppdragen? 4) Upplevs det att det 

finnas orättvisor ämbetet emellan? Dessa underfrågor gör det lättare att förstå ordningen i 

analysen, frågorna besvaras i analysens första tre avsnitt. För att besvara uppsatsens andra 

fråga delades den upp i följande underfrågor 5) Var läggs de ekonomiska resurserna? 6) Vad 

anser Svenska kyrkans medlemmar om vad kyrkan ska syssla med och var/vad de ekonomiska 

resurserna ska gå till? Dessa frågor besvaras i analysens sista avsnitt som handlar om 

medlemmarna.  
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 http://www.fluidsurveys.se  (2017-03-10). 
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5. Analys 

5.1 Likheter och skillnader mellan diakonin och prästerskapet 

5.1.1 Karaktärsdrag  

I enkäten ställdes frågan om vilka karaktärsdrag som är viktiga att ha för en diakon respektive 

präst, utifrån respondenternas svar som ses i tabell 1 och 2 (fråga 12 och 13, se bilaga Enkät) 

var hög social kompetens viktigast för en diakon, vilket fick 7 (70%) svar. Därefter kom god 

organisationsförmåga, god lyssnande förmåga, och hög empatisk förmåga, vilka vardera fick 

6 (60%) svar. De karaktärsdrag som respondenterna ansett som viktigast för en präst är god 

lyssnande förmåga, hög social kompetens, och hög empatisk förmåga, vilka vardera fått 7 

(70%) svar.
123

  

     Det fanns även en fråga i enkäten angående kompetenser som var viktiga att ha för 

diakonen respektive prästen, där respondenterna kunde svara med öppet svarsalternativ.  I 

svaren betonades att de viktigaste kompetenserna för en diakon var en förankring i kristen tro, 

även empatisk- och socialförmåga betonades. I svaren angående de viktigaste kompetenserna 

för en präst var först och främst en andlig mognad med en teologisk reflektionsförmåga. 

Vidare kom även empatisk och social förmåga.  

Tabell 1: Vilka karaktärsdrag är viktiga att ha för en diakon? 

Svar Graf Procent Antal (n) 

god organisationsförmåga   60 % 6 

idérik, innovativ, kreativ   40 % 4 

engagerad, intresserad, passionerad   10 % 1 

god lyssnande förmåga, uppmärksam   60 % 6 

drivande, initiativrik   40 % 4 

tydlig, begriplig, klar, distinkt, skarp, 
bestämd 

  30 % 3 

hög social kompetens   70 % 7 

hög empatisk förmåga   60 % 6 

Annat, vänligen specificera...   40 % 4 

 Totalt antal svar (n) 10 

                                                           
123

 För präster tillkommer det en 1= 10% till på empatisk förmåga eftersom det är en respondent som skrivit 
det under gruppen annat, vilket leder till att hög empatisk förmåga ligger på 80% eller med 8 respondenters 
svar som det viktigaste karaktärsdraget för en präst.  
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Tabell 2: Vilka karaktärsdrag är viktiga att ha för en präst? 

Svar Graf Procent Antal (n) 

god organisationsförmåga   30 % 3 

idérik, innovativ, kreativ   30 % 3 

engagerad, intresserad, passionerad   50 % 5 

ödmjuk, from, respektfull   10 % 1 

god lyssnande förmåga, uppmärksam   70 % 7 

drivande, initiativrik   10 % 1 

tydlig, begriplig, klar, distinkt, skarp, 
bestämd 

  30 % 3 

hög social kompetens   70 % 7 

hög empatisk förmåga   70 % 7 

bibelvan, bibelläsare, erfaren bibelläsare   50 % 5 

Annat, vänligen specificera...   30 % 3 

 Totalt antal svar (n) 10 

 

5.1.2 Karriärmöjligheter 

En annan fråga i enkäten betonade karriärsmöjligheter (fråga 14, se bilagan Enkät), utifrån 

svaren som ses i tabell 3 svarade 4 (36%) av respondenterna att det alltid eller ganska ofta var 

ett problem att diakoner har mindre möjlighet att göra karriär och 3 (27%) att det ibland var 

ett problem.   

Tabell 3: Karriärmöjligheter  

 Ja, alltid  Ja, ganska 
ofta 

Ibland      Nej, sällan Nej, aldrig Frågan är 
inte 
relevant 

Totalt 
antal svar 
(n) 

Ser du det som ett 
problem att 
diakoner har 
mindre möjlighet 
att göra karriär 
inom kyrkan? 

3 (27%) 1 (9%) 3 (27%) 1 (9%) 0 (0%) 3 (27%) 11 

Ser du det som ett 
problem att präster 
kan göra karriär 
men inte diakoner? 

1 (9%) 2 (18%) 4 (36%) 1 (9%) 0 (0%) 3 (27%) 11 

Borde det finnas 
möjlighet för 
diakoner att gör 
karriär inom 
Svenska kyrkan? 

3 (25%) 5 (42%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (33%) 12 
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På frågan om det var problematiskt att präster kan göra karriär men inte diakoner svarade 4 

(36%) att det ibland var problematiskt och 3 (27%) att det alltid och ganska ofta var 

problematiskt. På frågan om det borde finnas möjlighet för diakoner att göra karriär inom 

kyrkan svarade 8 (67%) att det alltid och ganska ofta borde finnas den möjligheten, medan 4 

(33%) ansåg frågan som icke-relevant. 

5.1.3 Arbetsuppgifter 

I enkäten betonades även frågorna om diakoners och prästers arbetsuppgifter (fråga 7, se 

bilaga Enkät), utifrån svaren som ses i tabell 4, svarade 6 (50%) av respondenterna att 

diakoners arbetsuppgifter helt och hållet och ganska mycket är otydliga. Om prästens 

arbetsuppgifter är otydliga har 9 (90%) svarat lite grand och  inte alls. Görs en jämförelse 

mellan diakonernas arbetsuppgifter och prästens arbetsuppgifter är det 3 (25%) av 

respondenterna som anser att diakonens arbetsuppgifter lite grand och inte alls är otydliga, 

medan samma siffra för prästerna är 9 (90%). Det innebär att dubbelt så många respondenter 

anser att diakonernas arbetsuppgifter är mer otydliga än prästernas.
124

 På frågan om kyrkan 

borde tydliggöra det diakonala uppdraget svarade 7 (58%) respondenter att uppdraget helt och 

hållet eller ganska mycket borde tydliggöras. På frågan om kyrkan borde tydliggöra det 

prästerliga uppdraget blev svaret nej inget tydliggörande för prästens uppdrag. 

 

Tabell 4: Utifrån din erfarenhet, som rekryterare vad anser du… 

 Helt och 
hållet 

Ganska 
mycket 

Varken helt 
och hållet 
eller inte 
alls 

Lite grand  Inte alls   Totalt antal 
svar (n) 

Diakonens arbetsuppgifter 
är väldigt otydliga? 

1 (8 %) 5 (42%) 3 (25%) 0 (0%) 3 (25%) 12 

Prästens arbetsuppgifter är 
väldigt otydliga? 

0 (0%) 0 (0%) 1 (10%) 4 (40%) 5 (50%) 10 

Borde Svenska kyrkan 
sträva efter att tydliggöra 
det diakonala uppdraget? 

4 (33%) 3 (25%) 0 (0%) 3 (25%) 2 (17%) 12 

Borde Svenska kyrkan 
sträva efter att tydliggöra 
det prästerliga uppdraget? 

0 (0%) 1 (10%) 4 (40%) 2 (20%) 3 (30%) 10 

                                                           
124

 Obs! 90% - 25% = 65% men eftersom det är 10 som svarat för prästerna och 12 som svarat för diakonerna 
blir uträkningen lite annorlunda, nämligen: 12 personer har svarat på frågan för diakoner, vilket innebär att 3 
personer är 25% (antal och procent taget från tabell 4) vilket är antalet som svarat att diakonerna inte alls har 
otydliga arbetsuppgifter, det innebär att 9 personer som svarat att prästernas arbetsuppgifter lite grand eller 
inte alls är otydliga uppgår till 75%; 3 diakoner +(4+5präster)=12, 3/12=0,25 vilket i procent är 25%, 9 
respondenter som svarat för prästerna uppgår, utifrån totalsumman 100%, 100 % -25%=75%.  75% - 25%=50% 
det är 50% fler som anser att diakonerna har mer otydliga arbetsuppgifter än prästerna, alltså dubbelt så 
många respondenter som ansåg att diakonerna hade otydligare uppdrag och arbetsuppgifter än prästerna. 
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I enkäten ställdes även frågan om de diakonala och prästerliga uppdragen (röstbärare, ledare, 

själavårdare och undervisare för diakonen, samt förkunnare, liturg, lärare, själavårdare och 

ledare för prästen) skulle tydliggöras skulle det bli på bekostnad av något, se svar utifrån 

(fråga 8, se bilaga 2 Enkätsvar). Här har 9 (69%) respondenter svarat nej, det blir inte på 

bekostnad av något medan 4 (31%) svarat ja det kan bli på bekostnad av något. Ett exempel 

på en respondent som svarat ja, ett förtydligande av uppdragen skulle kunna ha konsekvenser, 

skrev så här;  

Kanske ett förtydligande skulle göra att de som arbetar ute i gle[s]bygd skulle se att mycket av det 

de gör inte anses vara prästens uppgift i andra sammanhang. Men jobbar man i glesbygd får man 

göra väldigt mycket annat, typ skotta snö mm. Ibland kanske det är bra att det tydliggörs att här 

gör prästen även detta. Men det kan också skapa en uppgivenhet och en känsla av att här går jag 

och fokuserar fel.  

En tolkning av svaren innebär annars att respondenterna anser att diakonernas fyra 

arbetsuppgifter har en tendens till tolkning, vilket medför att de inte är så tydliga, medan 

prästens fem arbetsuppgifter är befästa i den kristna traditionen och anses därför som tydliga.  

5.1.4 Sammanfattande diskussion 

En sammanfattning av respondenternas svar angående diakoners och prästers likheter och  

skillnader ser ut som följer; utifrån likheter bör både diakonerna och prästerna ha en hög 

empatisk och social förmåga, vilka var de mest prioriterade karaktärsdragen bland 

respondenterna.  Präster och diakoner behöver också ha en god lyssnande förmåga. 

Skillnaderna var att diakoner ansågs behöva ha en god organisationsförmåga medan en präst 

istället skulle ha en god teologisk reflektionsförmåga, vilket kom högt upp på prioriterade 

kompetenser och karaktärsdrag.  

     Det enkäten visar överensstämmer med vad som står i styr-och policydokumenten. I 

dokumentet Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan står det att social och empatisk 

förmåga är avgörande för både diakonen och prästen.
125

 Dessutom står det i KO att en diakon 

ska vara ett barmhärtighetens tecken och stå på de svagas sida och för det behöver man ha 

empati.
126

 I vigningslöftena står det även att diakonen ska försvara människors rätt, och för att 

försvara människors rätt behövs både empati och social förmåga för att få kontakt med 

människor i nöd och att vara ett språkrör för utsatta till politiker och styrande i samhället.
127

 

Jeppsson Grassman menar att diakonin sysslar med gemenskapsskapande sysselsättningar, 

vilket kräver social förmåga hos ledarna som diakonerna är i gemenskapsträffar. 
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 Kallad till diakon och präst, 59-61. 
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 https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen, sjunde avdelningen, 2017-01-13, kl. 06:38. 
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 Kyrkohandboken. Del II, 33. 
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Det som skiljer är god organisationsförmåga där det tenderar att vara viktigare för diakoner än 

präster, där präster mer behöver vara engagerade, passionerade och vana bibelläsare istället. 

Utifrån KO står det att en präst ska förkunna Ordet och evangeliet, vilket överensstämmer 

med respondenternas svar när de svarat att en präst behöver ha god teologisk 

reflektionsförmåga.
128

 I vigningslöftet för prästen står det att en präst skall predika Guds ord, 

vilket överensstämmer med vad respondenterna anser är viktigast för en präst. 
 
Men när 

respondenterna inte prioriterat god organisationsförmåga hos en präst, som sen kan bli 

kyrkoherde och även biskop, så kan det argumenteras för att uppdraget som präst och herde 

inte går ihop, för det står i vigningslöfte att en präst ska vara en herde för Guds hjord,
 129

 men 

att herden inte nödvändigtvis måste ha en god organisationsförmåga för att hålla ordning på 

en hel församling med flera tusen medlemmar och många anställda kan anses förvånande.   

     Angående likheter och skillnader i karriärmöjligheter för diakoner och präster var 

skillnaden stor utifrån frågan om det borde finnas möjlighet för diakoner att göra karriär inom 

kyrkan. Där svarade 8 (2/3) av respondenterna att ja, de borde finnas möjligheter och 1/3 

ansåg frågan som irrelevant. Dessa svar kan anses stämma överens med vad som står i 

kyrkohandboken om att biskop, präst och diakon är likvärdiga uppdrag,
130

 men det stämmer 

inte överens med vad kyrkan i KO stipulerat där det står att enbart präster kan göra karriär till 

att bli kyrkoherde och biskop.
131

 

Det som bland annat i KO talar för att prästen ska kunna göra karriär och inte diakonen är 

att prästen är en herde för församlingen, vilket diakonen inte är.
132

 Men när det står att 

diakonens kallelse inbegriper att agera var det än finns mänsklig nöd och ingripa och inspirera 

andra att ta ansvar och att vara en röst åt utsatta blir det märkligt om inte diakonerna själv har 

en röst i form av en diakonchef som kan föra deras talan när regler och beslut bestäms på 

nationell nivå. ”I 1987 års kyrkohandbok står det att vigningarna till biskop, präst och diakon 

är likvärdiga uttryck för evangeliets fullhet. Nu finns möjligheten att gå från ord till handling 

genom att detta kommer till uttryck i kyrkans ledningsstruktur”, kan en läsa i ett inlägg av 

Harriet Sundström, Katarina Olofsgård, Katharina Nordin Norrfjärd, Magnus Bodin, Marie 

Forsberg och Stig Linde i Kyrkans tidning 2014, vilket betyder att det finns ämbetsbärare 

inom kyrkan som anser att diakoner bör få bli ledare på högre nivåer.
133
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 https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen, sjunde avdelningen, 2017-03-17, kl. 09:33. 
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 Kyrkohandboken. Del II, 5. 
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 https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen, kap.5, §4 & 6, kap. 30, §2, 2017-08-22, kl. 14:42. 
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 https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen, sjunde avdelningen, 2017-07-06, kl. 13:53. 
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 http://www.kyrkanstidning.se/debatt/nu-ar-det-dags-att-en-diakon-blir-biskop, 2017-06-20, kl. 11:13. 
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Om uppdragens tydlighet, på frågan om kyrkan borde tydliggöra det diakonala uppdraget var 

det ganska lika mellan respondenterna som svarat ja och nej ett förtydligande är inte att 

föredra. Utifrån enkätsvarens empiri anser respondenterna att diakonuppdraget är otydligt och 

prästerskapets uppdrag är tydligt. 

   Det som framkommer i dessa svar överensstämmer inte med det Per Hansson fick fram i sin 

forskning om präster. Enligt Hansson borde det prästerliga uppdraget tydliggöras, vilket blir 

en diskrepans mellan respondenternas svar både för diakonernas och för prästernas del. 

Prästämbetet behöver tydliggöras och det tydliggörs främst genom forskning om 

församlingsliv och pastoralt arbete. Diakoner har tydliggjort sitt uppdrag i ämbetet och har 

fått en legitimitet som Hansson anser att prästerna borde efterlikna.
134

  När Hansson 

proklamerar att prästens ämbete inte är tydligt för församlingsbor och ämbetstagare i 

förhållande till diakonens överensstämmer det inte med respondenternas svar. Om prästens 

uppdrag ses som otydligt, enligt Hansson, så skulle det kunna argumenteras för att det är på 

grund av att det forskats för lite om uppdraget men det finns en diskrepans mellan 

respondenternas svar och tidigare forskning som visar på att något behöver förtydligas och 

detta något är, enligt Anders Bäckström, prästens ledarroll.  Bäckström menar att prästens 

yrkesroll har blivit mer och mer diffus, om man gör jämförelse från 1800-talet och framåt, 

vilket beror på kyrkans marginalisering i samhället och de olika religiösa och världsliga 

värderingsmöjligheterna.
135

 Bäckström belyser en viktig aspekt av prästens profession inom 

ämbetet och menar att prästprofessionen deprofessionaliserats sedan 1960-talet och han 

ifrågasätter hur prästprofessionen åter kan professionaliseras. Han menar att det behövs en ny 

definition av prästämbetet/uppdraget för att prästens ställning i samhället ska öka. Det behövs 

både en utbildning till präst, där vigning är kronan på verket, men det krävs även en 

karismatisk personlighetsbas, vilket innebär en personlig fromhet och mognad.
136

 Bäckström 

och Hansson anser att prästprofessionen borde bli tydligare vilket är en diskrepans emot 

respondenternas svar i denna studie.  

 

5.2 Likheter och skillnader mellan diakon- och prästuppdragen  

5.2.1 Diakonens uppdrag 

I enkäten ställdes frågor angående diakoners uppdrag och utifrån svaren (fråga 5, se bilaga 2 

Enkätsvar) framgår det att 5 (42%) respondenter anser att det sällan eller aldrig är diakonens 

enskilda uppgift att tolka vad hen ska ha för uppgifter, medan 4 (33%) respondenter ansåg att 
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 Hansson, & Bothén, Prästutbildningen möter framtiden, 65-67. 
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 https://kurs.ht.lu.se/uploads/media/Baeckstroem_01.pdf, kl. 09:50, 2017-03-27, 8. 
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 https://kurs.ht.lu.se/uploads/media/Baeckstroem_01.pdf, kl. 09:50, 2017-03-27, 10-15. 

https://kurs.ht.lu.se/uploads/media/Baeckstroem_01.pdf
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diakonen själv ganska ofta borde tolka vad hen ska ha för uppgifter.  På frågan om en diakons 

främsta uppgift är att vara opinionsbildare på nationell nivå svarade 8 (67%) respondenter 

sällan eller aldrig. Däremot om en diakons uppgift är att vara ledare på gruppnivå har 6 (50%) 

svarat ganska ofta. På frågan om en diakons främsta uppgift är att arbeta på en individnivå, så 

som själavårdande samtal, svarade 5 (42%) att det alltid eller ganska ofta var diakonens 

främsta uppgift.   

5.2.2 Prästens uppdrag  

I enkäten ställdes frågor angående prästers uppdrag (fråga 6, se bilaga 2 Enkätsvar) utifrån 

svaren framgår det att 6 (60%) respondenter anser att det sällan eller aldrig är prästens 

enskilda uppgift att tolka vad hen ska ha för uppgift ut i församlingarna. 8 (80%) av 

respondenterna anser att det sällan eller aldrig är en prästs uppdrag att vara opinionsbildare på 

nationell nivå, medan 6 (60%) respondenter anser att prästens främsta uppgift är att vara 

ledare på gruppnivå för gudstjänst, dock är det 2 (20%) respondenter som anser att det aldrig 

är prästens uppdrag. 6 (60%) respondenter anser också att en prästs främsta uppgifter är de så 

kallade kyrkliga handlingarna som ligger på en individ- och gruppnivå, men även där anser 2 

(20%)  respondenter att det aldrig är prästens uppgift.  

5.2.3 Kyrkans ekonomi påverkan  

I enkäten ställdes frågor om Svenska kyrkans ekonomiska nedgång kommer att påverka 

kyrkans arbetsprioriteringar (fråga 17, se bilaga 2 Enkätsvar). Utifrån svaren framgår att 8 

(67%)  av respondenterna anser att diakoner och präster kommer arbeta i team i framtiden. 

Om kyrkan redan i utbildningen kommer rusta så att präster och diakoner kan ta tillvara på 

varandras kompetenser svarade 10 (83%) respondenter absolut ja och ja.  På frågan om det 

finns planer på brobygge mellan diakoner och präster i framtiden svarade 4 (36%) möjligtvis, 

4 (36%) visste inte och 3 (27%) av respondenterna absolut ja och ja. Om prästernas profession 

kom att prioriteras svarade 7 (58%) av respondenterna att de trodde det, medan 5 (42%) inte 

visste.  Angående om diakoners profession kommer att prioriteras i framtiden svarade 5 

(42%) av respondenterna möjligtvis och 4 (33%) av respondenterna trodde möjligtvis att 

andra professioner kommer att prioriteras. 7 (58%) respondenter svarade att medlemmarna 

möjligtvis fick vara med och bestämma vad som borde prioriteras i kyrkan.  

5.2.4 Sammanfattande diskussion 

Sammanfattningsvis ansåg respondenterna att diakonernas uppdrag innebar att de 

huvudsakligen arbetade med själavård, enskilt och i grupp, sedan kom att nätverka, och på 
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tredje plats kom hjälp till utsatta, (dock kan själavård och nätverka innebära hjälp till utsatta).  

Utifrån vad respondenterna svarat om det var upp till varje diakon att tolka vad hen ska ha för 

uppgifter utifrån vigningslöfte och KO delades respondenterna i två motsatta grupper där den 

ena ansåg att det aldrig var upp till diakonerna själva att tolka och den andra där det ofta eller 

ibland var upp till diakonerna att tolka vad de borde ha för uppgifter. På frågan om vilken 

nivå i kyrkan diakonerna borde arbeta på, var det mycket lika mellan att arbeta på gruppnivå 

och individnivå, exempelvis ledare för grupper och själavårdande samtal. Men att arbeta på en 

nationell nivå med opinionsbildande diakoni var aldrig diakonens uppgift, enligt 

respondenterna. Att 2 (17%) av respondenterna svarat att det aldrig är diakonens uppgift att 

vara själavårdare på individnivå och ledare för grupper är intressant med tanke på vad det står 

i styrdokumentet från biskopsmötet 2014, där diakonens identitet vilar på grundläggande 

arbetsuppgifter, så som ledare och själavårdare.
137

 Respondenternas svar angående en 

diakons huvudsakliga arbetsuppgifter stämmer överrens med Jepsson Grassmans studie som 

betonar att hela det diakonala arbetet och nätverkan med andra aktörer under 1990-talet ökat, 

avsmalningar inom det diakonala arbetet var rådgivning, samtalsgrupper, och ekonomiskt 

bistånd.
138

  Inom diakonin var tillgången på anställda avgörande; desto fler anställda, desto 

fler erbjudna verksamheter.
139

 Studien betonade även diakonin som allmänt 

gemenskapskapande insatser men också av avgränsade program och insatser för särskilda 

grupper. Diakonin karaktäriserades och utgjordes av professionella och inte av lekmän, som 

var vanligt i andra samfund.
140

  

     Det är två läger utifrån respondenternas svar angående om diakonerna själva ska tolka vad 

de ska ha för uppgifter i församlingen eller inte. Den grupp som ansåg att diakonerna själva 

behöver tolka vad hen ska ha för uppgifter stämmer överens med Engels forskning och 

belyser att församlingarna måste anpassa sig efter kontexten för att få kyrkan att överleva, 

vilket innebär att diakonin på församlingsnivå och diakoni utifrån styrdokument inte alltid går 

hand i hand.
141

 Men diakonins uppdrag blir mer komplex än så när respondenterna i denna 

studie delar upp sig i två läger genom att också svara att det aldrig är diakonens uppgift att 

själv tolka vad de ska arbeta med. Enligt Alwall och Geyers forskning borde den 

opinionsbildande diakonin möjligtvis vara den mest prioriterade, vilket inte stämmer överens 
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med respondenternas svar i denna studie då de anser att opinionsbildande diakoni aldrig är 

diakonernas uppgifter.
142

 

    Respondenternas svar angående prästens uppdrag innebar att de huvudsakliga 

arbetsuppgifterna var gudstjänster, kyrkliga handlingar, själavård, och administrativa 

uppgifter, vilket stämmer överens med alla styr- och policydokument. I KO står det att 

förkunnelsen är prästens viktigaste uppdrag.
143 

I vigningslöfte stipuleras att prästen skall 

predika, förvalta sakrament, vilket medför att döpa och hålla nattvard och leda församlingen i 

bön, men även själavård och undervisning som främst kanske sker vid 

konfirmationsundervisningen.
144

 I Augsburgska bekännelsen står det att förkunnelse och 

sakramentförvaltning är prästens viktigaste uppdrag.
145

 I Lima-texten står det att prästen skall 

vara en tjänare till Ordet och sakramenten på lokal församlingsnivå och de skall också utöva 

själavård, undervisa och göra så församlingsmedlemmarna blir redo för det kristna livet.
 146 

Samt i Kallad till diakon och präst står det att prästen skall predika och förvalta 

sakramenten.147  

Det finns en tendens i svaren till att man vill förnya prästerskapet och öppna upp för nya 

möjligheter som att ta ut kyrkan utanför sin kyrkliga kontext ut i samhället. Det är intressant 

utifrån Bäckströms deprofessionaliserings perspektiv, där han menar att trots kyrkan inte 

längre är den ledande matrixen för värderingar har livsfrågorna inte fått lägre prioritet.
148

  

Skulle prästerskapet öppna upp för nya möjligheter då prästen kontextualisera samt 

konkretisera kyrkans tro utifrån dagens samhälle utanför kyrkans kontext kanske 

medlemmarnas förväntan och kyrkan skulle komma närmare varandra.  

I ett framtida perspektiv ansåg majoriteten av respondenterna att man redan i utbildningen 

kommer rusta så att diakoner och präster kan ta tillvara på varandras kompetens och dessutom 

att de senare kommer arbeta mer i team. Dock var man inte lika säker på att det fanns några 

framtida planer där diakoner och präster kommer att arbeta i team.  I ett framtida perspektiv 

angående kyrkans ekonomi som stadigt nedgående var det mycket lika bland respondenterna 

där en grupp trodde att det diakonala uppdraget kommer att prioriteras och en annan grupp att 

det prästerliga uppdraget kommer att prioriteras. I KO går att läsa att kyrkan ska sträva efter 

enhet och arbeta i team å en sida men å andra sidan är prästerna i församlingarna nödvändiga 
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men inte diakonerna.
149

 Utifrån kyrkohandboken står det att ämbetets uppdrag är likvärdiga, 

vilket talar för att både det diakonala och prästerliga uppdragen borde prioriteras i en framtida 

kyrka.
150

 Enligt respondenterna borde både de diakonala och prästerliga uppdragen prioriteras 

och dessutom trodde respondenterna möjligtvis att medlemmarna skulle få vara med och 

bestämma vad som kommer att prioriteras i en framtida kyrka, vilket stämmer överens med 

Bromanders uppfattning om att kyrkan borde öka resurserna för de som tar hand om de 

utsatta, vilket är diakoner.
151

  Vi vet inte vad som kommer hända i ett framtida perspektiv men 

att kyrkans styr- och policydokument är motsägelsefulla sinsemellan och att medlemmarna 

som är kyrkan anser att kyrkans minst prioriterade uppdrag i ämbetet borde vara det uppdrag 

som kyrkan satsar mest på tyder på att något borde förändras i ett framtida perspektiv.  

5.3 Likheter och skillnader inom statistik och löner  

5.3.1 Diakoner och/eller präster 

I enkäten ställdes frågan om det är rimligt att en församling kan ha fyra präster och vara utan 

diakon (fråga 16, se bilaga Enkät), utifrån svaren som ses i tabell 5 ansåg 7 (64%) 

respondenter att det inte är rimligt medan fyra stycken eller drygt 1/3 ansåg det som rimligt. 

Utifrån fritexten från gruppen som inte ansåg det som rimligt med församlingar utan diakon är 

den generella åsikten att behovet av de diakonala frågorna är större än efterfrågan på 

gudstjänster och en respondent har svarat; ”det diakonala perspektivet är en del av kyrkans 

DNA.” Den generella bilden är även att i ett framtida perspektiv kommer förrättningar minska 

medan det diakonala arbetet kommer öka. Utifrån den grupp som svarat att det är rimligt att 

en församling kan ha många präster och vara utan diakon har en respondent svarat; ”rimlig 

eftersom det är så medlemmarna genom kyrkorådet prioriterat, men sedan kan ju jag som 

person ha en annan åsikt och driva den.” Respondenterna som svarade ja på frågan ansåg även 

att det styrdes av behov och ekonomi.  

Tabell 5: Är det rimlig att en församling kan ha 4 präster men vara utan diakon?  

Svar Graf Procent Antal (n) 

Nej   64% 7 

Ja     36% 4 

 Totalt antal svar (n) 11 
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I enkäten ställdes frågor om antal diakon- och prästanställningar (fråga 15, se bilaga Enkät), 

utifrån svaren som ses i tabell 6 visar vad rekryterarna ansåg om följande påståenden; att en 

församling inte anställer en diakon trots behov svarade 7 (58%) respondenter att det alltid och 

ganska ofta skedde, och 5 (42%) respondenter svarade att det hände ibland. På frågan om en 

församling kan ha fyra präster och endast en diakon svarade 6 (50%) respondenter alltid och 

ganska ofta och 3 (25%) respondenter att det skedde ibland. På frågan om en församling 

kunde vara utan diakon och med fyra präster svarade 7 (58%) respondenter att det kunde ske 

ibland. På frågan om det fanns ett stift med lika många diakoner som präster var det 8 (67%) 

respondenter som svarade att det sällan eller aldrig hände. På frågan om det fanns en 

församling i de representerade stiften som har fler diakoner än präster svarade 10 (83%) 

respondenter att det sällan eller aldrig fanns.  

Tabell 6: Antal diakon- och prästanställningar i församlingarna. 
 Ja, alltid  Ja, ganska 

ofta 

Ibland      Nej, sällan Nej, aldrig Vet ej      Totalt 

antal svar 

(n)  

Det kan betyda att en 

församling inte anställer 

en diakon trots behov. 

1 (8%) 6 (50%) 5 (42%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 12 

En församling på 

ca.5000 medlemmar 

kan ha 4 präster 

inklusive kyrkoherden 

men enbart en diakon. 

1 (8%) 5 (42%) 3 (25%) 1 (8%) 1 (8%) 1 (8%) 12 

En församling på 

ca.5000 medlemmar 

kan ha 4 präster 

inklusive kyrkoherden 

och vara utan diakon. 

1 (8%) 1 (8%) 7 (58%) 1 (8%) 1 (8%) 1 (8%) 12 

Finns det någon 

församling i det stift du 

representerar som har 

lika många diakoner 

som präster? 

0 (0%) 0 (0%) 3 (25%) 3 (25%) 5 (42%) 1 (8%) 12 

Finns det någon 

församling i det stift du 

representerar som har 

fler diakoner än präster? 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (8%) 9 (75%) 2 (17%) 12 

 

5.3.2 Ekonomisk resursapplicering 

På frågan i enkäten om var de största ekonomiska resurserna läggs i församlingarna (fråga 9, 

se bilaga Enkät) svarade respondenterna att inom den diakonala sfären läggs de största 

resurserna på hjälp till utsatta människor, och därefter gemenskapsträffar, så som karitativ 

diakoni och trivsel diakoni. För prästernas del läggs de största resurserna på 
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konfirmandarbete, barn och unga och på gudstjänster. Långt senare läggs resurserna på de 

äldre.  

5.3.3 Löner 

När det gäller individuella löner visar svaren från respondenterna (fråga 19, se bilaga Enkät) 

att en prästrekryterares medellön (medellön=löner i kronor delat på antal personer) ligger på 

40 325 kr/månaden, medan en diakonrekryterares medellön ligger på 38 873 kr/månaden, 

vilket innebär att prästrekryterarena tjänar i genomsnitt 40 325 – 38 873 = 1 452kr mer i 

månaden. Utifrån kyrkans egen statistik (se Tabell B under 2.6) tjänade en stiftsdiakon i 

genomsnitt 38 900kr/månaden år 2016, vilket är lika i jämförelse med rekryterarnas svar i 

enkäten. Medan en stiftsadjunkt (präst) tjänade 41 400kr/månaden.
152

 

5.3.4 Sammanfattande diskussion 

Sammanfattningsvis innebär det att respondenterna menar att en församling trots behov inte 

behöver anställa en diakon och att i jämförelse med prästerna är diakonerna 

underrepresenterade ute i församlingarna, vilket överensstämer med kyrkans statistik utifrån 

hela riket som visar att det går tre präster på en diakon.
153

 Utifrån den sammanfattningen 

anser övervägande respondenter att det inte är en rimlig fördelning att en församling kan ha 

flera präster och vara utan diakon (dock anser 4 (36%) respondenter det som rimligt). Detta 

överensstämmer inte med KO där det istället blir rimligt med församlingar utan diakoner 

eftersom det är en tolkningsfråga om församlingen anser sig i behov av en diakon eller inte, 

och angående prästerna är deras antal redan bestämt i församlingarna utifrån stiftsstyrelsen.
154

 

I Lima-texten står det att det tredelade ämbetet är i behov av reform, eftersom diakonernas 

uppgifter reducerats i sin helhet.
155

 Det betyder att den världsvida Kristna kyrkan är 

intresserade av diakonin och att den fyller en viktig funktion. Enligt Jeppsson Grassman är 

välfärdsarbetet i full gång inom Svenska kyrkan men hur mycket aktivitet och hjälp 

församlingsbor och samhällsinvånare kan få beror på antalet anställda.
156

 Bromander menar 

att kyrkans medlemmar allra mest prioriterar hjälp till utsatta och därför kan 

underrepresentationen av diakoner i församlingarna ifrågasättas.
157

 Utifrån Augsburgska 

bekännelsen så är prästerskapet, med dess uppgifter om förkunnelse och sakrament 

förvaltning nödvändig för att kyrkan ska bestå, och kan därmed tolkas som det viktigaste 
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ämbetet för kyrkan.
158 

Detta kan argumenteras som en anledning att inte anställa diakoner då 

diakonatet inte kan luta sig mot Augsburgska bekännelsen och KO när det gäller att 

konkretisera vikten av diakonuppdraget i jämförelse med prästuppdraget. 

Rekryterarna anser också att hjälp till utsatta prioriteras inom diakonin medan 

prästerskapet prioriterar konfirmandarbete och arbete med barn och unga medan de äldre 

anses som mindre prioriterade. Som redan nämnts så pågår enligt Jeppsson Grassman det stor 

aktivitet inom välfärdsarbete inom kyrkan vilket överensstämmer med rekryterarnas svar,
159

 

men rekryterarnas svar stämmer inte överrens med Engels forskning som betonar att diakonin 

inte är till för de mest utsatta, istället kontextualiserar diakonin sig utifrån ekonomi och 

dagens distanserade församlingsbor.
160

 Till sist tjänar en prästrekryterare ungefär 1500kr mer 

i lön/månaden än en diakonrekryterare. 

           

 5.4 Medlemmarna 

5.4.1 Svenska kyrkans anpassning och ansvar 

I enkäten ställdes frågan om kyrkan bör anpassa sin verksamhet efter sina medlemmar (fråga 

10, se bilaga Enkät), utifrån svaren som ses i tabell 7, anser alla utom två (80%) av 

respondenterna att Svenska kyrkan ganska mycket bör anpassa sin verksamhet efter sina 

medlemmar.  

Tabell 7: Bör Svenska kyrkan anpassa sin verksamhet efter sina medlemmar? 
 Helt och 

hållet 

Ganska 

mycket 

Varken helt 

och hållet 

eller inte alls 

Lite grand  Inte alls   Totalt antal 

svar (n) 

I hur stor utsträckning bör 

Svenska kyrkan anpassa sin 

verksamhet efter sina 

medlemmar, anser du?  

0 (0%) 8 (80%) 2 (20%) 0 (0%) 0 (0%) 10 

 

I enkäten ställdes även frågan om vem som skulle ansvara för att hjälpa de utsatta 

människorna i Sverige (fråga 11, se bilaga Enkät), utifrån svaren som ses i tabell 8 svarade 6 

(66%) respondenter att diakonerna i ganska hög grad och i mycket hög grad skulle bära det 

ansvaret. Medan 5 (63%) respondenter svarade att prästerna i ganska hög grad och i mycket 

hög grad skulle bära ansvaret att hjälpa de utsatta människorna i Svenska kyrkan.  
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Tabell 8: Vem ska ansvara för att hjälpa utsatta människor? 
 Inte alls   I ganska låg 

grad 

I varken låg 

eller hög grad 

I ganska hög 

grad 

I mycket hög 

grad 

Totalt antal 

svar (n) 

Diakoner 0 (0%) 0 (0%) 3 (33%) 2 (22%) 4 (44%) 9 

Präster 0 (0%) 1 (12%) 2 (25%) 3 (38%) 2 (25%) 8 

 

5.4.2 Sammanfattande diskussion 

Sammanfattningsvis innebär det att respondenterna, tillika rekryterarna, anser att Svenska 

kyrkan i hög utsträckning bör anpassa sin verksamhet efter sina medlemmar. Dessutom anser 

respondenterna med mycket liten marginal att det är diakonernas uppgift att hjälpa de utsatta i 

samhället. Medlemmarna ville enligt Bromanders forskning att kyrkan först och främst borde 

prioritera hjälp till utsatta inom nationen, på en andra plats arbete bland barn och unga samt 

en tredje plats att hjälpa ensamma.
161

 Utifrån Alwall och Geyers studie ville medlemmar att 

diakoners uppgifter var att hjälpa ensamma, sörjande samt åldringar och de med andlig nöd. 

Det viktigaste var dock att först och främst hjälpa den nöd som hotade samhället och därefter 

kom hjälp till de avvikande i samhället. Dessutom var den opinionsbildande diakonin 

möjligtvis den viktigaste.
162

 

Att respondenterna anser att kyrkan ganska mycket bör anpassa sin verksamhet efter 

medlemmarna är att förvänta eftersom kyrkan är till för sina medlemmar och inte tvärtom. 

Men kyrkan kan inte helt och hållet anpassa sig efter sina medlemmar då kyrkan har sina egna 

styr- och policydokument att gå efter och skulle kyrkan bortgå ifrån dem skulle det inte kunna 

vara en institution som kallas Svenska kyrkan. Därför blir det en diskrepans mellan 

respondenternas svar att kyrkan bör lyssna på sina medlemmar, tidigare forskning om kyrkans 

medlemmar och kyrkans styr- och policydokument.  

Denna diskrepans går att utläsa i kyrkans styr- och policydokument från KO där det står att 

”församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva 

diakoni och mission.”
163

 I Augsburgska bekännelsen står det att människan får och behåller 

sin tro genom präster med dess förkunnelse och sakrament förvaltning.
164

 I Kallad till diakon 

och präst står det att prästens främsta och viktigaste arbetsuppgift är att förkunna 

evangeliet.
165

 Diskrepansen blir att församlingen ska enligt kyrkans styr- och policydokument 

fira gudstjänst, prästen ska förkunna och utöva sakramentsförvaltning, vilket medlemmarna 
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anser som mindre viktigt och respondenterna tillika diakon- och prästrekryterarna anser att 

kyrkan ska lyssna på sina medlemmar.  

Utifrån frågan om vem som skulle hjälpa de utsatta i kyrkan urskiljs två grupper; den ena 

gruppen anser att hjälp till utsatta är diakonernas uppgift medan andra gruppen anser 

uppgiften vara prästernas. Det betyder att den grupp som anser att hjälp till utsatta är 

diakonernas överensstämmer med tidigare forskning utifrån Bromanders studie där 

medlemmarna ansåg att kyrkan fyllde en viktig funktion i samhället genom att hjälpa socialt 

utsatta människor.
166

 Bromander utgår från att det är diakonin som hjälper de utsatta,
167

 

medan Alwall och Geyer utgår från diakonin som ett välfärdsarbete, vilken innebär att 

diakonin lindrar nöd och hjälper utsatta.
168

 Enligt Jeppsson Grassman pågår välfärdsarbete i 

stor omfattning i kyrkan och de som utför hjälparbetet är professionella inom kyrkan så som 

diakoner.
169

 Sammanfattningsvis betyder det att den grupp som anser att hjälp till utsatta är 

prästernas uppgift inte överensstämmer med tidigare forskning.  
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6. Sammanfattning och slutsats  

Denna studie har belyst diakonin i jämförelse med prästerskapet, vilket tidigare forskning i 

Sverige på området inte har gjort. Under arbetets gång har det visat sig att det finns större 

kvantitet av diakoniforskning i jämförelse med prästforskning. Det skulle kunna tolkas vara 

på grund av att prästforskningen inte är av intresse eftersom ”alla” vet vad en präst är. Men, 

den prästforskningen som finns visar att prästyrket har blivit en otydlig profession som åter 

behöver professionaliseras. Diakonin söker istället legitimitet för sitt ämbete och uppdrag, 

vilket kan anses som anledning att det forskas mer om diakonin.  

En sammanfattning av enkätsvaren summeras med diakoners och prästers likheter utifrån 

karaktärsdrag och kompetenser där båda behöver ha empati, social- och god lyssnande 

förmåga. Enligt respondenterna var ett opinionsbildande uppdrag inte något för diakonerna 

eller prästerna. Utifrån ett framtida perspektiv av kyrkans ekonomipåverkan ansåg 

respondenterna att både diakonernas och prästernas profession kommer prioriteras i 

framtiden. När det gäller statistik och löner är det inte rimligt när församlingar väljer bort 

diakonprofessionen anser både diakon- och prästrekryterare.  

Utifrån skillnader ska diakonen ha god organisationsförmåga medan präster ska ha god 

teologisk reflektionsförmåga. Utifrån karriärsmöjligheter kan diakonen inte avancera och bli 

kyrkoherde och biskop vilket prästen kan. Diakonens arbetsuppgifter är otydliga och prästens 

är tydliga. Uppdraget innebär främst själavård på individ- och gruppnivå och nätverka för 

diakonerna medan gudstjänst och kyrkliga handlingar överväger för prästen. Enligt kyrkans 

resursapplicering prioriteras hjälp till utsatta och gemenskapsträffar av diakonin och 

konfirmandarbete, barn och unga samt gudstjänster av prästerskapet. Till sist tjänar en 

prästrekryterare 1500kr mer och en församlingspräst 4000kr mer i lön i månaden än en 

diakon.  

Tidigare forskning om medlemmarna summeras med att medlemmarna anser att kyrkans 

primära uppgift är hjälp till utsatta och utefter rekryterarnas svar anser de att kyrkan bör 

lyssna på sina medlemmar. De som bör hjälpa de utsatta är däremot både diakoner och 

präster, enligt respondenterna.  

Syftet med uppsatsen var att utifrån diakon- och prästrekryterares erfarenheter samt styr- 

och policydokument få en bild av likheter och skillnader mellan diakon- och prästämbetena 

inom Svenska kyrkan idag, samt jämföra Svenska kyrkans ekonomiska resursapplicering med 

medlemmarnas förväntan. Uppsatsens upplägg med analys och diskussion av enkätresultaten 

har belyst vilka diakonin och prästerskapets uppdrag är enligt respondenterna i jämförelse 
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med Svenska kyrkans styr- och policydokument, vilket har visat likheter och skillnader där 

emellan. Uppsatsen har också redovisat var Svenska kyrkan lägger de ekonomiska resurserna 

och identifierat vad Svenska kyrkans medlemmar anser om vad kyrkan ska syssla med och 

var/vad de ekonomiska resurserna ska gå till.  

     Den slutsats som går att fastställa utifrån denna studie till uppsatsens fråga vilken relation 

har diakoner och präster till varandra utifrån vad diakon- och prästrekryterarna anser att 

diakon- respektive prästprofessionen innefattar? är att det finns en diskrepans mellan 

relationen hos diakoner och präster. Detta på grund av att det finns skillnader mellan vad 

professionerna är och vad de ska vara enligt styr- och policydokumenten, samt i relation till 

vad kyrkomedlemmarna anger att de borde vara. 

    Kyrkohandboken med vigningslöftena, stipulerar å ena sida att diakonatet är ett likvärdigt 

uppdrag med präst och biskop i ämbetet och å andra sidan stipulerar KO att varje församling 

måste ha det antal präster som stiftstyrelsen bestämmer men för diakoner finns inga sådana 

förordningar. Konsekvensen blir att en församling inte behöver anställa någon diakon över 

huvud taget och därmed kan det anses att relationen hos diakoner och präster kommer i 

obalans.  

     När det gäller karaktärsdrag visar studien att det anses att en präst ska ha hög empatisk 

förmåga och en god teologisk reflektionsförmåga och enligt respondenternas svar om prästens 

uppdrag och huvudsakliga arbetsuppgifter toppade gudstjänster och kyrkliga handlingar. 

Präster kan utifrån alla styr- och policydokument få bekräftelse på att det respondenterna 

anser att präster gör i församlingarna är prästens huvuduppgift. Men, när det gäller 

karriärmöjligheter kommer relationen hos diakoner och präster i obalans. Detta för att 

diakoner inte kan bli kyrkoherde eller biskop men studien visar att en övervägande andel av 

respondenterna anser att diakoner borde få möjlighet att göra karriär inom kyrkan, men inte på 

bekostnad av Gud utan bara i samma utsträckning som präster kan. Dessutom anser 

respondenterna att en av diakonernas mest prioriterade karaktärsdrag är att ha god 

organisationsförmåga, vilket passar bra om man ska bli både kyrkoherde och biskop. Om 

diakoner skulle få lov att bli kyrkoherdar och biskopar liksom präster skulle de kunna föra 

diakonernas talan på ett annat sätt än nu och till och med öka antalet diakoner, vilket enligt 

Grassman Jeppssons studie hade inneburit ökat antal sysselsättningar så fler människor i 

samhället kunde bli hjälpta. Dessutom anser medlemmarna att kyrkan ska syssla med 

nationell diakoni och hade kyrkan gjort det, som också går hand i hand med kyrkans egna 

styr-och policydokument, är det möjligt att fler medlemmar stannar kvar i kyrkan. Intressant 

utifrån denna studie är också att en 1/3 av respondenterna ansåg att frågan om diakoner borde 
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få möjlighet att göra karriär som irrelevant, vilket skulle kunna vara ett ämne för framtida 

forskning.  

     Den slutsats som går att fastställa utifrån denna studie till uppsatsens fråga finns det några 

diskrepanser mellan Svenska kyrkans styr- och policydokument, rekryterarnas erfarenhet och 

medlemmarnas förväntan? är att enligt respondenternas svar så är diakonernas uppdrag och 

huvudsakliga arbetsuppgifter inom Svenska kyrkan själavård, nätverka och hjälp till utsatta. 

Längst ner på listan av prioriteringar kom också opinionsbildande diakoni, vilket är en 

diskrepans gentemot Alwall och Geyers studie som frågade sig om inte den opinionsbildande 

diakonin kunde vara den allra viktigaste. 

Studien visar att i jämförelse med prästerna är diakonerna underrepresenterade i Svenska 

kyrkans församlingar och enligt enkätsvaren anser en övervägande del av respondenterna att 

det ej är en rimlig fördelning. En prästrekryterare tjänar 1500 kr mer i medellön än en 

diakonrekryterare och en församlingspräst tjänar 4000kr mer än en församlingsdiakon. Med 

tanke på att det är hög arbetsbelastning och många sjukskrivningar inom prästerskapet borde 

de möjligtvis ha en högre lön eller kanske mindre arbetsuppgifter, dessutom kunde kanske en 

del av prästens arbetsuppgifter bli diakonernas. 

Utifrån KO, stipuleras det att anställning av diakoner i församlingarna är frivillig, alltså 

bestämmer församlingen själv om de vill ha en diakon eller inte. Enligt KO, vigningslöfte och 

biskopsbrevet anses att diakonernas uppdrag är att lindra nöd, vilket kan anses vara själavård 

och hjälp till utsatta. Att Svenska kyrkan har fler präster med högre lön och när medlemmarna 

och respondenterna anser att focus borde ligga på att hjälpa utsatta, vilket är en uppgift som 

görs av diakoner som har lägre lön, så är det en diskrepans i relationen hos diakon och präst 

som denna studie visar. Enligt respondenterna satsas det mycket inom prästerskapet på 

konfirmandarbete och andra ungdomsverksamheter, vilket går hand i hand med 

medlemmarnas förväntan. Medlemmarna anser dock att kyrkan först och främst borde syssla 

med hjälp till utsatta. Dessutom visar studien att respondenterna anser att Svenska kyrkan 

ganska mycket bör lyssna på sina medlemmar. Även om respondenterna ansåg att hjälp till 

utsatta var både diakoners och prästers uppdrag vore det rimligtvis en ekonomisk investering 

för Svenska kyrkan att lägga focus på diakonin.  

Kanske skulle ett sätt att jämna ut diskrepansen vara att KO möjligtvis ändrade i sina styr- 

och policydokument när det gäller det tredelade ämbetet. Om ämbetet ska kunna agera som ett 

team blir det obalans om det ena uppdraget i församlingarna ska vara frivilligt och det andra 

ett måste. Dessutom blir kyrkan motsägelsefull om kyrkohandboken å ena sidan säger att 
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uppdragen i församlingarna är likvärdiga och KO å andra att diakoner och diakoni inte 

nödvändigtvis behövs.  

En annan diskrepans mellan Svenska kyrkans fokus och dess medlemmars önskemål är att 

kyrkans medlemmar vill att kyrkan ska arbeta med ensamma och äldre men studien visar att 

det kom långt ner på listan av vad församlingsprästen sysslar med enligt respondenterna. En 

annan diskrepans är att enligt respondenternas svar så är prästernas uppdrag och huvudsakliga 

arbetsuppgifter fokuserade på gudstjänster och kyrkliga handlingar, men vad som inte 

framkommer är huruvida prästen ska kontextualisera denna teologiska reflektionsförmåga i 

nutid så att medlemmarna blir intresserade och stannar kvar i kyrkan, för enligt studien 

kommer prästens huvuduppgift långt ner på medlemmarnas lista av vad kyrkan borde syssla 

med. Utifrån enkätsvaren kan dock skönjas ett intresse från prästernas sida att utveckla 

prästerskapet och våga sig utanför kyrkans egen kontext och för att citera en respondent 

”spela utanför vår egen spelplan”, vilket skulle öppna upp möjligheten för präster att möta 

intresse och behov hos medlemmarna. Även diskrepansen mellan medlemmarnas behov och 

prästers uppdrag öppnar upp ett intressant område för framtida forskning. 

    Slutsatsen av denna studie är att det finns skillnader mellan relationen hos diakoner och 

präster när styrdokument å ena sidan säger att diakonatet är ett likvärdigt uppdrag med prästen 

å andra sidan säger att präster är ett måste för församlingen men inte diakoner. Relationen hos 

diakoner och präster angående karriärsmöjligheter summeras med att övervägande 

respondenter anser att diakoner borde få möjlighet att göra karriär. Det finns även en 

diskrepans mellan tidigare prästforskning och respondenternas svar angående prästens 

uppdrag då respondenterna inte anser att prästens profession är otydlig så som tidigare 

forskning gjort. Utifrån studien har också framkommit att prästerna är överrepresenterade 

med tre präster på en diakon, vilket är förvånansvärt när medlemmarnas förväntan på kyrkan 

är att hjälpa utsatta som ju är diakonernas uppdrag. Denna studie bekräftar att kyrkan ganska 

mycket bör lyssna på sina medlemmar.  Dessutom är medlemmarnas intresse av största vikt 

när kyrkan behöver ta med i sina beräkningar medlemsantalets minskning och kyrkans 

ekonomiska nedgående.  
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Bilaga 1 Enkät 

Diakoners och pra sters relation till varandra 

Hej, detta är en förfrågan om du som diakon- eller prästrekryterare vill vara med och svara på en 

enkät angående diakoners och prästers relation till varandra, inom Svenska kyrkan. Enkäten är 

del av en kandidatuppsats inom religionssociologi, och syftet är: att utifrån diakon- och 

prästrekryterares erfarenheter få en bild över likheter och olikheter mellan de två ämbetena 

diakon och präst inom Svenska kyrkan. Utifrån forskningsetiska principer är enkäten frivillig och 

anonym. Har du frågor kontakta aurora1smith@hotmail.com eller ring på 070-430 99 45. Min 

handledare på Lunds universitet heter Magdalena Nordin och hennes mail är: 

magdalena.nordin@teol.lu.se. Varmt tack för ditt engagemang och deltagande.  Aurora Smith 

1. Bakgrundsfråga 
Välj det svarsalternativ som du definiera dig med, tack. 

 Jag är diakonrekryterare 

 Jag är prästrekryterare 

 Man 

 Kvinna 

 Annat 

2. Vi kan läsa oss till i vigningslöfte och KO (kyrkoordningen) vad en diakon/präst bör göra, men 

vad enligt dig är det som en diakon/präst huvudsakligen gör ute i församlingarna?   
Börja med det du lägger ner allra mest tid på och nämn sedan annat som du också arbetar med. Är du diakonrekryterare 

skriver du om diakonerna och är du prästrekryterare skriver du om prästerna, tack. 

  

3. Enligt dig vad borde diakonens/prästens huvudsakliga arbetsuppgifter vara? 
Nämn tre arbetsuppgifter, tack. 

Diakonens huvudsakliga arbetsuppgifter: 

  

Prästens huvudsakliga arbetsuppgifter: 

  

 

4. Nämn tre viktiga kompetenser som en diakon och präst bör ha, enligt dig. 

Diakon: 

  

Präst: 
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5. I hur hög grad håller du med om följande påstående angående en diakons uppdrag... 
 Ja, 

alltid 

Ja, 

ganska 

ofta 

Ibland Nej, 

sällan 

Nej, 

aldrig 

Vet 

ej 

Utifrån vigningslöfte och KO får man en bild av vad respektive 

ämbetes uppdrag innebär, vilket är en tolkningsfråga. Är det upp till 

varje enskild diakon, att (utifrån vigningslöfte och KO) tolka, vad 

hen ska ha för arbetsuppgifter som diakon ute i församlingarna? 

      

En diakons främsta arbetsuppgift är att vara opinionsbildare, på en 

nationell nivå. 
      

En diakons främsta arbetsuppgift är att vara ledare och arbeta på 

gruppnivå. Exempelvis; i leva vidare grupper. 
      

En diakons främsta arbetsuppgift är att vara till för den enskilde 

individen ute i församlingarna och arbeta utifrån en individnivå. 

Exempelvis; själavårdande samtal. 

      

En och samma diakon bör både vara en opinionsbildare utifrån en 

nationell nivå och samtidigt arbeta utifrån en grupp och individnivå. 
      

 

6. I hur hög grad håller du med om följande påstående angående en prästs uppdrag… 

 Ja, 

alltid 

Ja, 

ganska 

ofta 

Ibland Nej, 

sällan 

Nej, 

aldrig 

Vet 

ej 

Utifrån vigningslöfte och KO får man en bild av vad respektive 

ämbetes uppdrag innebär, vilket är en tolkningsfråga. Är det upp till 

varje enskild präst, att (utifrån vigningslöfte och KO) tolka, vad hen 

ska ha för arbetsuppgifter som präst ute i församlingarna? 

      

En prästs främsta arbetsuppgift är att vara opinionsbildare, på en 

nationell nivå. 
      

En prästs främsta arbetsuppgift är att vara ledare och arbeta på 

gruppnivå. Exempelvis; predikan i söndagens gudstjänst. 
      

En prästs främsta arbetsuppgift är att vara till för den enskilde 

individen ute i församlingarna och arbeta utifrån en individnivå.  

Exempelvis; enskilda samtal, sorge-, vigsel- och dopsamtal. 

      

En och samma präst bör både vara en opinionsbildare utifrån en 

nationell nivå och samtidigt arbeta utifrån en grupp och individnivå. 
      

7. Utifrån din erfarenhet, som rekryterare vad anser du… 
 Helt och 

hållet 

Ganska 

mycket 

Varken helt och hållet 

eller inte alls 

Lite 

grand 

Inte 

alls 

Diakonens arbetsuppgifter är väldigt otydliga?      

Prästens arbetsuppgifter är väldigt otydliga?      

Borde Svenska kyrkan sträva efter att tydliggöra 

det diakonala uppdraget? 
     

Borde Svenska kyrkan sträva efter att tydliggöra 

det prästerliga uppdraget? 
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8. Om Svenska kyrkan med dess diakonala och prästerliga uppdrag skulle bli tydligare (i de fyra 

grundläggande arbetsuppgifterna; röstbärare, ledare, själavårdare och undervisare för diakonen, 

samt de fem grundläggande arbetsuppgifterna; förkunnare, liturg, lärare, själavårdare och ledare 

för prästen) anser du i så fall att det skulle bli på bekostnad av något, och i så fall vad… 
Om du svarat ja på frågan, skriv gärna varför, tack. 

 Nej 

 Ja ______________________ 

9. Utifrån de diakonala och prästerliga uppdragen, var läggs de största ekonomiska resurserna, 

ute i församlingarna?  
Exempel kan vara; hjälp till utsatta människor i Sverige, arbete med barn och unga, skapa gemenskap för den som känner sig 

ensam, arbeta med äldre, nya gudstjänstformer, traditionella gudstjänstformer, bevara traditioner, eller annat.  

Diakonala uppdraget, nämligen: 

  

Prästterliga uppdraget, nämligen: 

  

10. I en studie från 2010 (Bromander 2011) ansåg Svenska kyrkans medlemmar att kyrkans 

primära uppgift borde vara att hjälpa utsatta människor i Sverige.  I hur stor utsträckning bör 

Svenska kyrkan enligt dig, anpassa sin verksamhet efter sina medlemmar, anser du?  
 Helt och 

hållet 

Ganska 

mycket 

Varken helt och 

hållet eller inte alls 

Lite 

grand 

Inte 

alls 

I hur stor utsträckning bör Svenska kyrkan anpassa sin 

verksamhet efter sina medlemmar, anser du?  
     

11. Om Svenska kyrkan skulle anpassa sin verksamhet efter sina medlemmar, vem skulle då 

ansvara för att hjälpa de utsatta människorna i Sverige, anser du? 
 Inte alls I ganska låg grad I varken låg eller hög grad I ganska hög grad I mycket hög grad 

Diakoner      

Präster      
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12. Vilka karaktärsdrag är viktiga att ha för en 
diakon? 
Ge max fem förslag, tack. 

 god organisationsförmåga 

 idérik, innovativ, kreativ 

 engagerad, intresserad, passionerad 

 lydnad, hörsamhet, åtlydnad 

 ödmjuk, from, respektfull 

 god lyssnande förmåga, uppmärksam 

 drivande, initiativrik 

 tydlig, begriplig, klar, distinkt, skarp, bestämd 

 hög social kompetens 

 hög empatisk förmåga 

 intellektuell, akademiker 

 bibelvan, bibelläsare, erfaren bibelläsare 

 Annat, vänligen specificera... 

______________________ 
 

13. Vilka karaktärsdrag är viktiga att ha för en 
präst? 
Ge max fem förslag, tack. 

 god organisationsförmåga 

 idérik, innovativ, kreativ 

 engagerad, intresserad, passionerad 

 lydnad, hörsamhet, åtlydnad 

 ödmjuk, from, respektfull 

 god lyssnande förmåga, uppmärksam 

 drivande, initiativrik 

 tydlig, begriplig, klar, distinkt, skarp, bestämd 

 hög social kompetens 

 hög empatisk förmåga 

 intellektuell, akademiker 

 bibelvan, bibelläsare, erfaren bibelläsare 

 Annat, vänligen specificera... 

______________________ 
 

 

 

14. Efter den nya utbildningsreformen ska både diakoner och präster vara akademiskt utbildade via 

universitet eller högskola och inneha minst en kandidatexamen, men det finns få möjligheter för en diakon 

att göra karriär inom Svenska kyrkan, medan en präst har goda möjligheter att göra karriär.  

 Ja, 

alltid 

Ja, ganska 

ofta 

Ibland Nej, 

sällan 

Nej, 

aldrig 

Frågan är inte 

relevant 

Ser du det som ett problem att diakoner har mindre 

möjlighet att göra karriär inom kyrkan? 
      

Ser du det som ett problem att präster kan göra 

karriär men inte diakoner? 
      

Borde det finnas möjlighet för diakoner att gör 

karriär inom Svenska kyrkan? 
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15. Utifrån KO avdelning 7, kap. 34, § 1 ska det i varje församling finnas en kyrkoherde och det 

antal präster som stiftsstyrelsen bestämmer, men något sådant finns inte för en diakon.  Det står 

också att kyrkan ska anställa det antal diakoner som i övrigt behövs för verksamheten, vilket är en 

tolkningsfråga.  

 Ja, 

alltid 

Ja, ganska 

ofta 

Ibland Nej, 

sällan 

Nej, 

aldrig 

Vet 

ej 

Det kan betyda att en församling inte anställer en diakon 

trots behov. 
      

En församling på ca.5000 medlemmar kan ha 4 präster 

inklusive kyrkoherden men enbart en diakon. 
      

En församling på ca.5000 medlemmar kan ha 4 präster 

inklusive kyrkoherden och vara utan diakon. 
      

Finns det någon församling i det stift du representerar som 

har lika många diakoner som präster? 
      

Finns det någon församling i det stift du representerar som 

har fler diakoner än präster? 
      

16. Är det en rimlig fördelning att en församling kan ha 4 präster inklusive kyrkoherden men vara 

utan diakon?  
Förklara varför du svarat ja eller nej på frågan, tack. 

 Nej ______________________ 

 Ja   ______________________ 

 

17.  Kyrkans ekonomi påverkas av utträden, hur kommer det påverka kyrkans 

arbetsprioriteringar samt diakonernas och prästernas uppdrag, i framtiden, tror du? 

 Ja 

absolut 

Ja Möjligtvis Nej Nej 

absolut 

inte 

Vet 

ej 

Kyrkan planerar för att diakonerna och prästerna ska arbeta i team.       

Kyrkan kommer redan i utbildningen för diakoner och präster rusta 

så att de får förståelse för varandras uppdrag, och kan på så sätt ta 

tillvara på varandras kompetenser. 

      

Det finns planer på att genomföra brobygge mellan diakoner och 

präster i framtiden. 
      

Personalgruppens sammansättning kommer prioriteras utifrån alla 

professioner i kyrkan. 
      

Biskoparnas profession kommer prioriteras.       

Prästernas profession kommer prioriteras.       

Diakonens profession kommer prioriteras.       

Övriga professioner i kyrkan kommer att prioriteras.       

Kyrkan kommer att lyssna på sina medlemmar och låta dem 

bestämma vad som bör prioriteras. 
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18. Vilka är dina visioner för diakon- och prästämbetet i framtiden?   

  

19. Vilken lön har du? 

  

20.  Är det något annat du skulle vilja tillägga? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

Bilaga 2 Enkätsvar 

1. Bakgrundsfråga 

Svar Graf Procent Antal 

Jag är diakonrekryterare   54% 7 

Jag är prästrekryterare   54% 7 

Man   23% 3 

Kvinna   62% 8 

Annat   0% 0 

 Totalt antal svar (n) 13 

5. I hur hög grad håller du med om följande påstående angående en diakons uppdrag... 

 Ja, alltid  Ja, ganska 

ofta 

Ibland      Nej, sällan Nej, aldrig Vet ej      Totalt 

antal svar 

(n) 

Utifrån vigningslöfte och 

KO får man en bild av 

vad respektive ämbetes 

uppdrag innebär, vilket 

är en tolkningsfråga. Är 

det upp till varje enskild 

diakon, att (utifrån 

vigningslöfte och KO) 

tolka, vad hen ska ha för 

arbetsuppgifter som 

diakon ute i 

församlingarna? 

0 (0%) 4 (33%) 2 (17%) 2 (17%) 3 (25%) 1 (8%) 12 

En diakons främsta 

arbetsuppgift är att vara 

opinionsbildare, på en 

nationell nivå. 

0 (0%) 0 (0%) 3 (25%) 6 (50%) 2 (17%) 1 (8%) 12 

En diakons främsta 

arbetsuppgift är att vara 

ledare och arbeta på 

gruppnivå. Exempelvis; i 

leva vidare grupper. 

0 (0%) 6 (50%) 3 (25%) 0 (0%) 2 (17%) 1 (8%) 12 

En diakons främsta 

arbetsuppgift är att vara 

till för den enskilde 

individen ute i 

församlingarna och 

arbeta utifrån en 

individnivå. Exempelvis; 

själavårdande samtal. 

2 (17%) 3 (25%) 4 (33%) 0 (0%) 2 (17%) 1 (8%) 12 

En och samma diakon 

bör både vara en 

opinionsbildare utifrån 

en nationell nivå och 

samtidigt arbeta utifrån 

en grupp och individnivå. 

1 (8%) 2 (17%) 2 (17%) 3 (25%) 1 (8%) 3 (25%) 12 
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6. I hur hög grad håller du med om följande påstående angående en prästs uppdrag… 
 Ja, alltid  Ja, ganska 

ofta 

Ibland      Nej, sällan Nej, aldrig Vet ej      Totalt 

antal svar 

(n) 

Utifrån vigningslöfte och 

KO får man en bild av 

vad respektive ämbetes 

uppdrag innebär, vilket 

är en tolkningsfråga. Är 

det upp till varje enskild 

präst, att (utifrån 

vigningslöfte och KO) 

tolka, vad hen ska ha för 

arbetsuppgifter som präst 

ute i församlingarna? 

0 (0%) 2 (20%) 2 (20%) 3 (30%) 3 (30%) 0 (0%) 10 

En prästs främsta 

arbetsuppgift är att vara 

opinionsbildare, på en 

nationell nivå. 

0 (0%) 0 (0%) 2 (20%) 6 (60%) 2 (20%) 0 (0%) 10 

En prästs främsta 

arbetsuppgift är att vara 

ledare och arbeta på 

gruppnivå. Exempelvis; 

predikan i söndagens 

gudstjänst. 

0 (0%) 6 (60%) 2 (20%) 0 (0%) 2 (20%) 0 (0%) 10 

En prästs främsta 

arbetsuppgift är att vara 

till för den enskilde 

individen ute i 

församlingarna och 

arbeta utifrån en 

individnivå.  

Exempelvis; enskilda 

samtal, sorge-, vigsel- 

och dopsamtal. 

2 (20%) 4 (40%) 2 (20%) 0 (0%) 2 (20%) 0 (0%) 10 

En och samma präst bör 

både vara en 

opinionsbildare utifrån 

en nationell nivå och 

samtidigt arbeta utifrån 

en grupp och individnivå. 

0 (0%) 0 (0%) 5 (50%) 2 (20%) 1 (10%) 2 (20%) 10 

7. Utifrån din erfarenhet, som rekryterare vad anser du… 
 Helt och 

hållet 

Ganska 

mycket 

Varken helt 

och hållet 

eller inte alls 

Lite grand  Inte alls   Totalt antal 

svar (n) 

Diakonens arbetsuppgifter är 

väldigt otydliga? 

1 (8%) 5 (42%) 3 (25%) 0 (0%) 3 (25%) 12 

Prästens arbetsuppgifter är 

väldigt otydliga? 

0 (0%) 0 (0%) 1 (10%) 4 (40%) 5 (50%) 10 

Borde Svenska kyrkan 

sträva efter att tydliggöra det 

diakonala uppdraget? 

4 (33%) 3 (25%) 0 (0%) 3 (25%) 2 (17%) 12 

Borde Svenska kyrkan 

sträva efter att tydliggöra det 

prästerliga uppdraget? 

0 (0%) 1 (10%) 4 (40%) 2 (20%) 3 (30%) 10 
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8. Om Svenska kyrkan med dess diakonala och prästerliga uppdrag skulle bli tydligare (i de fyra 

grundläggande arbetsuppgifterna; röstbärare, ledare, själavårdare och undervisare för diakonen, 

samt de fem grundläggande arbetsuppgifterna; förkunnare, liturg, lärare, själavårdare och ledare 

för prästen) anser du i så fall att det skulle bli på bekostnad av något, och i så fall vad… 

Svar Graf Procent Antal (n) 

Nej   69% 9 

Ja   31% 4 

 Totalt antal svar (n) 13 

10. I en studie från 2010 (Bromander 2011) ansåg Svenska kyrkans medlemmar att kyrkans 

primära uppgift borde vara att hjälpa utsatta människor i Sverige.  I hur stor utsträckning bör 

Svenska kyrkan enligt dig, anpassa sin verksamhet efter sina medlemmar, anser du?  
 Helt och 

hållet 

Ganska 

mycket 

Varken helt 

och hållet 

eller inte alls 

Lite grand  Inte alls   Totalt antal 

svar (n) 

I hur stor utsträckning bör 

Svenska kyrkan anpassa sin 

verksamhet efter sina 

medlemmar, anser du?  

0 (0%) 8 (80%) 2 (20%) 0 (0%) 0 (0%) 10 

11. Om Svenska kyrkan skulle anpassa sin verksamhet efter sina medlemmar, vem skulle då 

ansvara för att hjälpa de utsatta människorna i Sverige, anser du? 
 Inte alls   I ganska låg 

grad 

I varken låg 

eller hög 

grad 

I ganska hög 

grad 

I mycket hög 

grad 

Totalt antal 

svar (n) 

Diakoner 0 (0%) 0 (0%) 3 (33%) 2 (22%) 4 (44%) 9 

Präster 0 (0%) 1 (12%) 2 (25%) 3 (38%) 2 (25%) 8 

12. Vilka karaktärsdrag är viktiga att ha för en diakon? 

Svar Graf Procent Antal (n) 

god organisationsförmåga   60% 6 

idérik, innovativ, kreativ   40% 4 

engagerad, intresserad, passionerad   10% 1 

god lyssnande förmåga, uppmärksam   60% 6 

drivande, initiativrik   40% 4 

tydlig, begriplig, klar, distinkt, skarp, 

bestämd 

  30% 3 

hög social kompetens   70% 7 

hög empatisk förmåga   60% 6 

Annat, vänligen specificera...   40% 4 

 Totalt antal svar (n) 10 
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13. Vilka karaktärsdrag är viktiga att ha för en präst? 

Svar Graf Procent Antal (n) 

god organisationsförmåga   30% 3 

idérik, innovativ, kreativ   30% 3 

engagerad, intresserad, passionerad   50% 5 

ödmjuk, from, respektfull   10% 1 

god lyssnande förmåga, uppmärksam   70% 7 

drivande, initiativrik   10% 1 

tydlig, begriplig, klar, distinkt, skarp, 

bestämd 

  30% 3 

hög social kompetens   70% 7 

hög empatisk förmåga   70% 7 

bibelvan, bibelläsare, erfaren bibelläsare   50% 5 

Annat, vänligen specificera...   30% 3 

 Totalt antal svar (n) 10 

14. Efter den nya utbildningsreformen ska både diakoner och präster vara akademiskt utbildade 

via universitet eller högskola och inneha minst en kandidatexamen, men det finns få möjligheter 

för en diakon att göra karriär inom Svenska kyrkan, medan en präst har goda möjligheter att göra 

karriär.  
 Ja, alltid  Ja, ganska 

ofta 

Ibland      Nej, sällan Nej, aldrig Frågan är 

inte relevant 

Totalt 

antal svar 

(n) 

Ser du det som ett 

problem att diakoner 

har mindre möjlighet 

att göra karriär inom 

kyrkan? 

3 (27%) 1 (9%) 3 (27%) 1 (9%) 0 (0%) 3 (27%) 11 

Ser du det som ett 

problem att präster 

kan göra karriär men 

inte diakoner? 

1 (9%) 2 (18%) 4 (36%) 1 (9%) 0 (0%) 3 (27%) 11 

Borde det finnas 

möjlighet för diakoner 

att gör karriär inom 

Svenska kyrkan? 

3 (25%) 5 (42%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (33%) 12 

 

 

 

 

 



67 
 

15. Utifrån KO avdelning 7, kap. 34, § 1 ska det i varje församling finnas en kyrkoherde och det 

antal präster som stiftsstyrelsen bestämmer, men något sådant finns inte för en diakon.  Det står 

också att kyrkan ska anställa det antal diakoner som i övrigt behövs för verksamheten, vilket är en 

tolkningsfråga.  
 Ja, alltid  Ja, ganska 

ofta 

Ibland      Nej, sällan Nej, aldrig Vet ej      Totalt 

antal svar 

(n) 

Det kan betyda att en 

församling inte anställer 

en diakon trots behov. 

1 (8%) 6 (50%) 5 (42%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 12 

En församling på 

ca.5000 medlemmar 

kan ha 4 präster 

inklusive kyrkoherden 

men enbart en diakon. 

1 (8%) 5 (42%) 3 (25%) 1 (8%) 1 (8%) 1 (8%) 12 

En församling på 

ca.5000 medlemmar 

kan ha 4 präster 

inklusive kyrkoherden 

och vara utan diakon. 

1 (8%) 1 (8%) 7 (58%) 1 (8%) 1 (8%) 1 (8%) 12 

Finns det någon 

församling i det stift du 

representerar som har 

lika många diakoner 

som präster? 

0 (0%) 0 (0%) 3 (25%) 3 (25%) 5 (42%) 1 (8%) 12 

Finns det någon 

församling i det stift du 

representerar som har 

fler diakoner än präster? 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (8%) 9 (75%) 2 (17%) 12 

16. Är det en rimlig fördelning att en församling kan ha 4 präster inklusive kyrkoherden men vara 

utan diakon?  

Svar Graf Procent Antal (n) 

Nej   64% 7 

Ja     36% 4 

 Totalt antal svar (n) 11 
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17.  Kyrkans ekonomi påverkas av utträden, hur kommer det påverka kyrkans 

arbetsprioriteringar samt diakonernas och prästernas uppdrag, i framtiden, tror du? 

 Ja absolut  Ja          Möjligtvis  Nej         Nej 

absolut 

inte 

Vet ej      Totalt 

antal svar 

(n) 

Kyrkan planerar för att 

diakonerna och prästerna 

ska arbeta i team. 

2 (17%) 6 (50%) 4 (33%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 12 

Kyrkan kommer redan i 

utbildningen för 

diakoner och präster 

rusta så att de får 

förståelse för varandras 

uppdrag, och kan på så 

sätt ta tillvara på 

varandras kompetenser. 

3 (25%) 7 (58%) 1 (8%) 1 (8%) 0 (0%) 0 (0%) 12 

Det finns planer på att 

genomföra brobygge 

mellan diakoner och 

präster i framtiden. 

2 (18%) 1 (9%) 4 (36%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (36%) 11 

Personalgruppens 

sammansättning kommer 

prioriteras utifrån alla 

professioner i kyrkan. 

0 (0%) 3 (25%) 4 (33%) 1 (8%) 0 (0%) 4 (33%) 12 

Biskoparnas profession 

kommer prioriteras. 

0 (0%) 3 (27%) 2 (18%) 1 (9%) 1 (9%) 4 (36%) 11 

Prästernas profession 

kommer prioriteras. 

1 (8%) 6 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (42%) 12 

Diakonens profession 

kommer prioriteras. 

0 (0%) 3 (25%) 5 (42%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (33%) 12 

Övriga professioner i 

kyrkan kommer att 

prioriteras. 

0 (0%) 1 (8%) 4 (33%) 2 (17%) 1 (8%) 4 (33%) 12 

Kyrkan kommer att 

lyssna på sina 

medlemmar och låta dem 

bestämma vad som bör 

prioriteras. 

1 (8%) 1 (8%) 7 (58%) 1 (8%) 0 (0%) 2 (17%) 12 

 


