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KAPITEL 1. INLEDNING 

1.1 Uppsatsens tema 

I Svenska kyrkan talar man om det treledade ämbetet: biskop, präst och diakon. Den som vigs 

till diakon, ”tjänare” (grek. diákonos) går in i ett diakonat som definieras som karitativt, 

synonymt med bistånd genom handling. Nedanstående text, hämtat ur ett biskopsbrev om 

kyrkans ämbete, pekar dock på att diakonatet också behöver vara förankrat i liturgin.    

Diakoni (grek. diákonia); kyrkans tjänst åt nästan, som kan ledas av diakonen.                          

Med sitt uppdrag att förkunna evangeliet i handling har diakonämbetet sin givna utgångspunkt i 

gudstjänstens nådemedelsgemenskap och är tillsammans med biskopsämbetet och prästämbetet 

en naturlig del av det för kyrkan konstitutiva ämbete, som beskrivs i Augsburgska bekännelsens 

artikel 5.1                                                                                                                                                                                                                                                     

Efter sju år som diakon, på väg att bli präst, reflekterar jag över hur det sett ut för mig och hur 

jag tänker att det borde varit. Har den karitativa sidan av diakonatet, det vill säga diakoni i 

handling balanserats upp av dess liturgiska dimension, där diakon och diakoni varit en del av 

församlingens gudstjänst och dess sändning ut till den karitativa diakonin?                           

Jag konstaterar att det har varierat, upplevelsen av obalans har periodvis gjort sig känd, 

beroende på olika tradition och praxis i olika församlingar och olika prästers olika önskemål 

och övertygelser. I vissa församlingar har det varit en självklarhet att diakonen tjänstgör i 

gudstjänsten, i andra har det varken funnits förväntan eller önskemål om diakonens närvaro i 

gudstjänstrummet. Min egen erfarenhet har också påverkats av att stora delar av min 

grundutbildning, till skillnad från de flesta diakoner som vigs idag, består av teologistudier. 

Detta har lett till att jag i mina tjänster, uppmuntrats att söka och därefter fått venia, det vill 

säga tillstånd att predika och hålla gudstjänst utan nattvard, och därigenom få många tillfällen 

att leda gudstjänst och vara dess liturg. Dessutom har samhällets förväntan på vilket slag av 

diakoni som kyrkan ska bedriva påverkat det som varit min vigningstjänst som diakon. 

Uppgiften blir nu, på grund av denna upplevda obalans, att med uppsatsen analysera 

problemet. 

 

                                             

                                                           
1 Biskop, präst och diakon i Svenska kyrkan: Ett biskopsbrev om kyrkans ämbete (Stockholm: Svenska kyrkan, 
1990), 14. 
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1.2 Problemformulering och forskningsfrågor 

Utifrån tesen att det inom Svenska kyrkan finns en otydlighet kring diakonens roll i 

gudstjänsten, samtidigt som diakonatets roll i gudstjänsten kan ses som en del i den 

ämbetstradition som Svenska kyrkan står i, är uppsatsens problemformulering: Hur framställs 

diakonens roll i gudstjänsten i för Svenska kyrkan viktiga dokument, och är det, med 

utgångspunkt i den ämbetstradition som Svenska kyrkan står, rimligt att tydliggöra diakonens 

liturgiska roll ytterligare?                          

Med början i ett kapitel om det kyrkliga ämbetet och särskilt diakonatets historiska utveckling 

i Svenska kyrkan (kapitel 2) kommer jag i nästa steg (kapitel 3) att visa att tesen stämmer 

genom en analys av relevanta dokument i Svenska kyrkan som berör diakonatet.                      

I ett ytterligare steg (kapitel 4) diskuteras varför det är ett problem att diakonens roll i 

gudstjänsten med utgångspunkt i dessa dokument är otydlig, och vad som med utgångspunkt i 

den ämbetstradition som Svenska kyrkan står i, kan göras för att tydliggöra diakonens 

liturgiska roll.  

Uppsatsens forskningsfrågor formuleras därför så här:  

1. Hur har det kyrkliga ämbetet med särskilt hänseende till diakonatet utvecklats i 

Svenska kyrkan historiskt?   

2. Vilka synsätt på diakonens roll i gudstjänsten framkommer i en analys av för Svenska 

kyrkan betydelsefulla dokument?   

3. Vad medför det för problem att diakonens roll i gudstjänsten är otydlig och vad kan 

göras för att tydliggöra diakonens liturgiska roll med utgångspunkt i Svenska kyrkans 

ämbetstradition?                                

1.3 Syfte 

Uppsatsen syfte är att behandla diakonens plats och funktion, historiskt och i nutid för 

att bidra till ökad kunskap och förståelse av den liturgiska dimensionen i diakonatet i 

Svenska kyrkan, samt visa på betydelsen av att diakonen i Svenska kyrkans karitativa 

diakonat får en uttalad och tydlig plats i gudstjänsten. Kunskapen kan visa på behovet 

av fortsatt forskning inom området diakoni och diakonat, och därigenom indirekt bidra 

till förnyad praxis angående diakonens funktioner.  
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1.4 Metod och teori  

Studien av diakonens plats i gudstjänsten går delvis in både under ämnet historisk och 

praktisk teologi eftersom den behandlar diakonatet och diakonins historia, tradition och dess 

praxis i Svenska kyrkan idag.2  

Metoden som används i uppsatsen kan beskrivas som hermeneutisk, strategisk och kvalitativ. 

En hermeneutisk metod går ut på att förstå meningar i språk och existens. Det hermeneutiska 

arbetssättet kan användas textanalytiskt i studiet av olika texter och traditioner. Här blir 

avsikten att tolka texter för att se hur olika syner på diakonatet under olika tidsperioder får 

konsekvenser för diakonatet idag3. Strategisk då studierna vill ge svar som kan omsättas i 

praktiken till hur diakonatet kan bli och vara mer liturgiskt. Kvalitativ eftersom uppsatsen 

ingående och på djupet studerar ett begränsat antal källor och urkunder.4 Jag använder mig 

också av komparationer för att skapa en tydligare bild av studieobjektet; diakon och diakonat i 

förhållande till präst och biskop, de två andra leden i Svenska kyrkans treledade ämbete. 

De teoretiska perspektiven på diakonatets liturgiska funktion hämtas i uppsatsen vid sidan av 

det historiska materialet från Sven-Erik Brodd. Brodd menar i skriften Diakonen i mässan att 

diakoni, vittnesbörd och gudstjänst hör ihop och inte kan delas på när man ska försöka 

beskriva ämbete eller kyrka. Ämbete och kyrka måste därför ses som en helhet, liksom präst, 

biskop och diakon inte heller kan förstås som helt separerade från varandra. Varje döpt och 

troende har med detta synsätt någon slags kallelse till tjänst för evangelium, det ligger i 

karaktären hos ”Guds folk”. De flesta har ingen annan kallelse än till den basala tjänsten att 

tillsammans med andra fira gudstjänst. De som har ett särskilt uppdrag finns centrerade kring 

och möjliggör detta gudstjänstfirandets uppdrag. Ingen gudstjänst – ingen församling. Bland 

de olika kallelserna finns vigningstjänsterna eller ämbetena. Här ses Jesus Kristus som den 

som sätter sin prägel på kyrkan och dess tjänster och ämbeten. Tanken är att om hela kyrkans 

liv avspeglar Kristi liv som kan fångas och beskrivas i begreppet gemenskap (grek. koinonia) 

med Kristus och mellan de kristna, så kan denna gemenskap karaktäriseras av begreppen 

vittnesbörd (grek. martyria), liturgi (grek. leitourgia) och diakoni (grek.diakonia). Om 

biskopens ämbete står för vittnesbörd, prästämbetet för liturgi och diakonämbetet för diakoni 

får det inte tolkas som att det är tre åtskilda specialisttjänster. Precis som vittnesbörd, liturgi 

                                                           
2 Gerben Heitink, Practical theology: History, theory, action domains: manual for practical theology (Grand 
Rapids, 1999), 170. 
3 Stellan Dahlgren och Anders Florén, Fråga det förflutna: En introduktion till modern historieforskning (Lund: 
Studentlitteratur, 1996), 192. 
4 Dahlgren och Florén, 181. 
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och diakoni går in i varandra och överlappas gör ämbetstjänsterna det och kan inte avgränsas 

ifrån varandra. Kyrkans ämbete måste utövas kollegialt som en gemenskap eftersom den är en 

enda men utövas genom de tre former som är hela kyrkans väsen.5 Diakonens ämbete kan inte 

jämföras med något annat. Det är ett eget ämbete med eget uppdrag, också i liturgin. 

Diakonen assisterar inte prästen utan representerar församlingen i sitt ämbete som diakon och 

med egen symbolisk funktion.6 

1.5 Material 

Materialet som används i uppsatsen är varierade och består bland annat av avhandlingar, 

antologier, rapporter, utredningar, och betänkanden om ämbetet och diakonens plats och 

funktion i ämbete och gudstjänst. En del av litteraturen och källorna utgörs av historik som 

beskriver ämbetets och särskilt diakonens utveckling genom historien.                                                                                                                                                                     

I litteraturen finns dokument av normerande karaktär såsom biskopsbreven och ekumeniska 

dokument som söker samsyn i teologiska frågor mellan kyrkorna i världen. Här finns 

utbildningsplaner för att bli diakon och präst samt ordningar för vigningar och gudstjänstliv 

och kyrkoordningstexter som reglerar Svenska kyrkans hela organisation.                          

Materialet används för att ge en teologisk bakgrund till att diakonatet är en viktig del av 

gudstjänsten. Vidare används det historiska materialet för att kartlägga det historiska skeendet 

och de händelser som är avgörande för händelseutvecklingen i frågan om diakonens plats i 

gudstjänsten. Det används också som resurs i uppsatsens avslutande del som vill ge argument 

och praktiska idéer för hur en liturgisk dimension som ger större delaktighet i gudstjänsten 

kan skapa balans i diakonens karitativa uppdrag.   

Materialet som ligger till grund för respektive kapitel beskrivs i den ordning det används. 

Några för uppsatsen viktiga perspektiv hämtas som nämnts ovan från Sven-Erik Brodds 

böcker, Diakonatet, Från ecklesiologi till pastoral praxis (1992) och Diakonen i mässan 

(2005). Brodd definierar diakonatet som karitativt, liturgiskt och kateketiskt. Han beskriver 

ämbetet som en gemenskap där vittnesbörd, liturgi och diakoni behöver varandra och 

varandras gåvor för att kunna bli en fulländad gemenskap, kyrka och församling.                                                                                                                  

En bok om kyrkans ämbete (1951), en antologi sammanställd av Hjalmar Lindroth. Holsten 

Fagerbergs har bidragit med avsnittet Biskopsämbetet och andra kyrkliga tjänster i den gamla 

                                                           
5 Sven-Erik Brodd, Diakonen i mässan, (Stockholm: Verbum Förlag AB, 2005), 13-18. 
6 Brodd, Diakonen i mässan, 9. 
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kyrkan, där ämbetet presenteras grundligt, och tillhandahåller en god beskrivning av framför 

allt ämbetets olika uppdrag under fornkyrkans tid.   

Diakoni – tolkning, historik, praktik (2008) är en antologi i regi av Erik Blennberger och Mats 

J Hansson. Diakoni reflekteras och diskuteras ur ett antal sakkunnigas perspektiv. Här kan 

nämnas diakonins mening, diakonins teologi, diakonatets roll i samhället och det som är av 

värde för just denna uppsats är Helena Inghammars bidrag, Diakonins historia, särskilt tiden 

mellan 1850 - 1999. 

Från moderhuset till domkyrkan (2006) är en doktorsavhandling, skriven av Helena 

Inghammar. Den behandlar upptagningen, invigningen och vigningen av diakoner och 

diakonissor i Svenska kyrkan åren 1855 - 1999. Diakoni, diakonissanstalter och deras roll 

samt de olika kyrkliga ritualerna som funnits i Svenska kyrkan diskuteras. Uppsatsen har här 

hämtat information om den diakonissvigning som i vårt perspektiv är att betrakta som en 

första start  på det kyrkliga diakonatets vigningstjänst.                                       

Den tjänande kyrkan (1945) är ett värdefullt tidsdokument för diakonatet och kyrkans 

förhållande till det. Här tecknar Sven-Åke Rosenberg diakonins historiska utveckling från 

fornkyrkan och framåt, både i Sverige och i resten av Europa. Därefter fortsätter han med att 

berätta hur anstaltsdiakonin får fäste och växer fram. Boken bidrar till uppsatsen med att 

bringa ljus över diakonianstalternas historia, mellan 1850 och 1940.                                                                       

Svenska kyrkan och uppgiften Diakoni (2002) är en skrift som tillkommit för att vara en hjälp 

i församlingen när en församlingsinstruktion ska upprättas. Den innehåller olika delar som på 

olika sätt fokuserar diakoni, diakonat och diakonen i ljuset av församlingens grundläggande 

uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission. Här finns 

också ett kapitel med historik som berikat uppsatsen.                                                                          

The diaconal ministry in the mission of the church (2006:1) innehåller artiklar och rapporter 

om diakonatets ämbete i de lutherska kyrkorna med särskilt fokus på den lutherska identiteten 

i ekumeniska relationer, presenterade av The Lutheran World Federation. Rapporten speglar 

lutherska diakoner och diakonat och deras situation runt om i världen. I kapitlet ”Toward 

lutheran theological understandings of the diaconal ministry” används en Luthertext från 

skriften Om kyrkans babyloniska fångenskap, som får bidra till uppsatsen.                                                                                                           

Ett antal utredningar och betänkanden omkring ämbete, vigning och diakonat har varit 

värdefulla informationskällor i uppsatsens tillblivelse. De har använts flitigt och förekommer 
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på olika sätt i både kapitlet om ämbetets historia ur Svenska kyrkans perspektiv och i kapitlet 

om diakonatet, samt i det sista kapitlets argument för ett liturgiskt stärkande av det karitativa 

diakonatet. Dokumenten presenteras kort i kronologisk ordning.  

Tjänsten åt nästan-1969 års diakoniutrednings betänkande (1973). Boken redogör för 

utredningen gällande diakonibegreppet, diakonititeln som ämbets- eller tjänstebegrepp, 

relationerna till kyrkans övriga funktioner, diakonilag, diakonitjänster och andra diakonala 

insatser, diakonivigningen och diakonatets liturgiska funktion. Utredningen skulle syfta till en 

bestämning av diakonin i Svenska kyrkan. Den sista rubriken om diakonatets liturgiska 

funktion är den som är av störst intresse för uppsatsen.                                                                       

Vigd till tjänst (1983) är ett betänkande av Svenska kyrkans diakoninämnds 

vigningsutredning. Betänkandets förslag syftar till att stärka diakonins roll och diakonens 

identitet i kyrkan. En definition för förhållandet mellan vigning och uppdrag formuleras. 

Förslaget som betänkandet utmynnar i består bland annat av att diakonatet ska bli juridiskt 

och kyrkorättsligt reglerat. Här finns också ett förslag till vigningsordning för diakonatet som 

kommer att få ligga till grund för diakonvigningsritualet i 1987 års kyrkohandbok. Boken är 

en god källa till kyrkans, ämbetets och då särskilt diakonatets historia. Utredningen på 265 

sidor har ett stort kunskapsstoff som kommit uppsatsen till del särskilt i fråga om diakonens 

roll i gudstjänst och liturgi, både i ett historiskt perspektiv och för framtiden.                                  

Det kyrkliga ämbetet (1990) består av ett betänkande av kyrkoordningskommittén. 

Betänkandet mynnar ut i ett förslag till en rättslig reglering av det kyrkliga ämbetet i Svenska 

kyrkan och en definition av densamma. I likhet med de tidigare utredningarna inleder 

kommittén med en historisk tillbakablick, denna gång på det kyrkliga ämbetet. Förslagen 

innefattar bestämmelser om det kyrkliga ämbetet, behörigheten att utöva ämbetet, förhållandet 

ämbete – tjänst, inträdet i de kyrkliga ämbetena och dess vigningar och skiljandet från 

ämbetsutövningen. Utredningen har betydelse för uppsatsen, då den innehåller en del förslag 

som om de blivit till verklighet hade kunnat stärka och förtydliga diakonatets liturgiska 

dimension, något som uppsatsen återkommer till i sin avslutande del.                                                                                                                                                                

Ämbete och tjänst. (1993) är ett diskussionsbetänkande från den av Svenska kyrkans 

centralstyrelse tillsatta utredningsgruppen för kompletterande utredning rörande det kyrkliga 

ämbetet. Utredningens arbete inriktas särskilt på frågor rörande diakonatet. En av frågorna 

handlar om diakonatet ska ha flera profiler än just den diakonala. Innehåller en framställning 
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som presenterar diakonatet i världens kyrkor idag, det vill säga 1993, utifrån BEM-

dokumentet. (se Dop, ämbete, nattvard, (1994) som presenteras längre fram.) 

Diakonens ämbete. (1995) är ett betänkande av den tillsatta utredningen om diakonatet. 

Förslagen handlar om att beteckningen ”det kyrkliga ämbetet” blir en sammanfattande 

benämning på biskops-, präst- och diakonämbetena. Diakonämbetet föreslås få tre profiler 

istället för en. Dokumentet talar om det treledade ämbetet, om kyrkorättslig reglering, om 

vigningsförberedande inslag i utbildningen, om diakonerna i gudstjänsten och om 

arbetsrättsliga konsekvenser. För uppsatsen blir den näst sista delen i uppräkningen intressant.  

Biskop, präst och diakon i Svenska kyrkan, ett biskopsbrev om kyrkans ämbete (1990) tar upp 

biskopens, prästens och diakonens uppdrag i Svenska kyrkan och är en uppföljare till två 

tidigare brev som handlat om prästen respektive biskopen. Inför relationsändringen och den 

förestående kyrkorättsliga regleringen av diakonatet är tiden mogen för ett brev till hela 

ämbetet. Skriften vill ge väsentlig kunskap om de uppdrag som kyrkans vigda tjänare har. 

Brevet är grundligt när ämbetets bibliska, historiska och teologiska förankringar gås igenom 

Här finns många tankar om diakonen, gudstjänst och liturgi som är intressanta för uppsatsen.                                                                                                                              

Dop, nattvard, ämbete (1994) räknas som ett av de största ekumeniska dokumenten i modern 

tid och kommer från kyrkornas världsråds Faith and Order-kommission. Utifrån den engelska 

titeln; Baptism, Eucharist, Ministry kallas det också BEM-dokumentet. Dokumentet består av 

en text rådet antog i Lima 1982 och de officiella svar kyrkorna avgav på den och som ses som 

ett viktigt steg i den ekumeniska receptionsprocessen. Det behandlar frågorna om dop, 

nattvard och ämbete utifrån ett ekumeniskt perspektiv och försöker hitta en samsyn om vad 

som förenar kyrkorna i deras syn på dessa. Dokumentet blir i uppsatsen ett värdefullt bidrag 

till belysningen av ämbetets framväxt ur ett ekumeniskt perspektiv.  

Handbok i liturgik (2003) Karl-Gunnar Ellversons handbok för att arbeta med liturgiken i 

gudstjänsten. Av särskilt intresse för uppsatsen är genomgången av vigningsordningen från 

1987 års kyrkohandbok. 

Kyrkoordning för Svenska kyrkan (2019) Detta är Svenska kyrkans ordning vad gäller 

kyrkans uppdrag, organisation, ekonomi, personal, mm. Här har särskilt delarna som 

innefattar diakoni, diakon, diakonat, vigning och vigningstjänsternas eventuella särskilda 

uppgifter studerats.  
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Biskopsbrevet Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan (2014) har fokus på kallelse, 

antagning, vigning och uppdrag, allt det som är byggstenarna för att bli präst och diakon. När 

brevet skrivs tillhör biskop, präst och diakon tillsammans det treledade ämbetet och brevet tar 

också upp vilka förväntningar och uppdrag som väntar i vigningstjänsten. Diakonen och 

prästen har olika avsnitt i brevet och det blir lätt att jämföra och se vad som är lika och vad 

som skiljer i uppdragens beskrivningar, något som uppsatsen intresserar sig av.  

Ett biskopsbrev om diakoni (2015) tar sin utgångspunkt i församlingens gemensamma uppgift 

att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Brevet söker fånga 

in diakoni, diakon och diakonat. Brevet talar mycket om diakoni som kallelse för alla döpta, 

det ger en teologisk bakgrund till diakonin och studerar församlingens diakoni och dess 

innehåll och mening. Diakonins karitativa funktion blir tydlig när de olika områdena där 

kyrkans diakoni finns beskrivs. Ett kapitel handlar om diakonatet och att vara vigd till tjänst. 

Brevet blir viktigt i uppsatsen därför att det som skrivits fram tidigare, till exempel i 

biskopsbrevet från 1990; diakonens plats och uppgift i gudstjänsten, nu tonats ner till förmån 

för ett fokus på den karitativa diakonin.   

Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del I (2018). Svenska kyrkans senaste handbok med 

ordningar och instruktioner för att fira de flesta gudstjänster som brukar förekomma. 

Har gentemot 1987 års handbok ett tydligare bruk av gudstjänstens ordo; samling, ordet, 

måltiden och sändning. Studerades för att hitta uppgifter om diakonens särskilda plats och 

uppgift i gudstjänsten.  

Svenska kyrkan/utbildningsinstitutet, reglerar sedan 2014 utbildningen för de fyra kyrkliga 

profilerna. För att få material till uppsatsens tredje kapitel har följande webbaserade dokument 

studerats: Våra utbildningar, Arbetssätt, Att arbeta som diakon, Utbildningsplan Diakon, 

Kursplaner diakonprogrammet, Utbildningsplan Präst, Kursplaner präst.   

1.6 Disposition  

I kapitel 1, Inledning beskrivs uppsatsens tema, problemformulering och forskningsfrågor 

samt uppsatsens syfte. Metod, teori och vilka källor som används samt uppsatsens disposition 

presenteras. 

Kapitel 2, Ämbetets historiska utveckling ur ett svenskkyrkligt perspektiv. Kapitlet ger en 

historisk genomgång som tar sitt avstamp i urkyrkan men särskilt fokuserar på, och leder fram 

till, hur ämbetets framväxt tar sig uttryck i dagens evangeliskt-lutherska Svenska kyrka. 

Eftersom ämbetet från mitten av 1900-talet får ytterligare ett led genom diakonatet och 
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diakonen får den utvecklingen i slutet av kapitlet större plats. Det historiska förloppet 

behandlas med hjälp av material som beskriver svensk kyrkoämbetshistoria och ett antal 

utredningar som i slutet av 1900-talet, inför relationsförändring kyrka-stat och 

ämbetsreglering, har behandlat ämnet.  

Kapitel 3, Diakonatet mellan gudstjänst och karitativt handlande. Kapitlet kommer att 

behandla dagens diakons position i utbildningen, vigningen, ämbetet, diakonin och 

gudstjänsten. Diakonatets plats och uppgifter i ämbetet är fortfarande en diskuterad fråga och 

kapitlet belyser det utifrån de studerade dokumenten.  

Kapitel 4, Diskussion och slutsatser. Bilden på diakonens liturgiska funktioner som 

framträder med hjälp av de föregående kapitlen behöver hjälp för att bli tydligare och 

starkare. Hur det kan gå till diskuteras och argumenteras för i uppsatsens sista kapitel. Den 

blandade och otydliga bilden på diakonens liturgiska funktioner presenteras kort, varefter 

olika förhållningssätt till problemet läggs fram. Därefter lyfts ett antal teoretiskt motiverade 

förslag fram som direkt eller i förlängningen kunde stärka och förtydliga diakonens plats i 

gudstjänsten. Genom detta skulle en bättre balans och tydlighet skapas mellan diakon, präst 

och församling. Till sist återvänder uppsatsen till sin inledande problemformulering för att i 

sin slutsats svara på frågan om det utifrån Svenska kyrkans kyrko- och ämbetstradition går att 

argumentera för att diakonens liturgiska funktioner bör betonas ytterligare.            



10 
 

KAPITEL 2. DET KYRKLIGA ÄMBETETS UTVECKLING UR 

ETT SVENSKKYRKLIGT PERSPEKTIV 

Det treledade ämbetet med biskop, präst och diakon, har enligt Biskop, präst och diakon i 

Svenska kyrkan, ett biskopsbrev om kyrkans ämbete (1990), sin grund i Jesu liv, ord och 

gärning, i de första apostlarnas och den första kyrkans liv.7 Vid den tid då den katolska 

svenska provinsen blivit helt kristnad fanns i den romersk-katolska kyrkan bara manliga 

diakoner i ett strikt liturgiskt övergångsdiakonat. Det vill säga ett genomgångsled till 

prästvigningen.8 Trots det, är det så att diakonens uppgift i diakonatet, som beskrivs i 

urkyrkan, ändå ligger till grund för dagens diakoni i Svenska kyrkan cirka 2000 år senare. 

Därför väljer jag att först, mycket kort, teckna bilden av ämbetets tidiga utveckling. 

2.1. Urkyrkan, fornkyrkan och den katolska kyrkan fram till reformationen 

Nya testamentet (NT) ger inga tydliga och förklarande besked om hur det kyrkliga livet i de 

första församlingarna såg ut. Kyrkolivet formades och sköttes på olika sätt på olika platser, då 

alla församlingar hade olika behov och förutsättningar. Ur denna mångfald, uppstod så 

småningom, i kyrkans liv, ett kyrkans ämbete, som numera benämns det treledade ämbetet, 

vilket vill belysa; ett enda ämbete med tre olika uppdrag, biskop, präst och diakon.9        

Några entydiga besked om diakonens olika uppgifter finns inte i NT men det tycks ha funnits 

en mängd olika tjänster inom det karitativa fältet. Det gällde inte bara omsorgen om de 

nödlidande utan även undervisning, ekonomisk förvaltning, administration och liturgiska 

uppgifter.10 Biskop Bertil Gärtner, som var sakkunnig när 1969 års diakoniutredning skrevs, 

beskriver det i en historisk återblick på följande vis: 

För de första kristna i urkyrkans tid var omtanken om nästan så intimt förknippad med 

evangeliet självt, att man måste säga att detta hör till det centrala i den kristna existensen. Det vi 

kallar diakoni är inte en teologisk specialfråga. Diakonin är en grundfunktion i den kristna 

församlingen. Diakonin måste därför stå i relation till kristologin, till det kristna grundbudet om 

kärleken till nästan och till kyrkan och ämbetet. 11  

                                                           
7 Biskop, präst och diakon i Svenska kyrkan, 11. 
8 Vigd till tjänst: Svenska kyrkans diakoninämnds vigningsutrednings betänkande. (Sundbyberg: Svenska 
kyrkans vigningsnämnd, 1983), 19. 
9 Biskop, präst och diakon i Svenska kyrkan, 12. 
10 Biskop, präst och diakon i Svenska kyrkan, 21. 
11 Tjänsten åt nästan: 1969 års diakoniutrednings betänkande. (Stockholm: Svenska kyrkans Diakoninämnd och 
AB Verbum, 1972), 14. 
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I Fornkyrkan var ordinationen genom handpåläggning gemensam för biskop, diakon och 

präst, som härigenom av Anden, utrustades att var och en på sitt vis sköta sitt uppdrag, allt för 

att kyrkan skulle ledas fram mot en större förståelse av sanningen. Ämbetet hade en fast och 

självklar plats i den äldsta kyrkan. Ämbetet skyddade kyrkans enhet och lära och bildade 

ryggraden i den kyrkliga organismen.12 Diakonen på fornkyrkans tid verkar ha uppfattats i 

relation till biskop och präst och till Gudsfolket, kyrkan, som helhet. Det allmänna diakonatet, 

till vilket alla församlingsmedlemmar kallats och vigts genom dopet, blir särskilt konkret 

genom diakonatets ämbetsbärare. Det diakonala ämbetet är sprunget ur det allmänna men 

förstås också som ett särskilt uppdrag givet av Kristus.13  

Kristendomen blir statsreligion under 300-talet och vid tiden för konciliet i Nicea, år 325, 

nämns för första gången i kyrkans ämbetshistoria kvinnor i tjänsten som diakonissor, som en 

del av lekfolket. Dessa diakonissor tjänstgjorde, precis som de manliga diakonerna, som 

biskoparnas assistenter i församlingarnas alla verksamhetsområden. Diakonissorna hade en 

särskild liturgisk funktion i samband med dop av kvinnor. Vid kyrkomötet år 451 i Kalcedon 

talas om ordination av kvinnor till diakonissor, som skulle vara minst 40 år gamla. Denna 

utveckling avtar dock och anses aldrig bli fullt utvecklad i väst, och försvinner helt på 500-

talet. I östkyrkan lever diakonissämbetet däremot kvar fram till 800-talet.14                                                                                                                                                                 

När diakonissämbetet försvinner, förflyttas kyrkans sociala omvårdnad, och övertas av nunnor 

och munkar i den klosterrörelse som börjat växa fram, där fattigdom och asketiskt leverne 

blivit ideal.15 Diakonämbetet med diakoner finns kvar i kyrkan och får framför allt liturgiska 

funktioner, bland annat som assistent i mässan och ämbetet kommer att ses som ett 

genomgångsdiakonat fram emot prästämbetet.16 Under medeltiden när alla kristna i västra 

Europa var katoliker hade biskop och präst fått ta över ansvaret för den karitativa diakonin. 

Ansvaret handlade bland annat om att fördela tionden som den kristne var tvungen att betala 

då delandet blivit en samhällelig plikt17. Under tiden från 800-talet och fram till mitten av 

1800-talet finns inget karitativt diakonat i kyrkan. Diakonatets karitativa funktioner försvann 

men det medmänskliga ansvaret i form av fattig- och sjukvård uppstod och levde kvar i 

                                                           
12 Holsten Fagerberg, ”Biskopsämbetet och andra kyrkliga tjänster i den gamla kyrkan” i En bok om kyrkans 
ämbete, red. Hjalmar Lindroth (Uppsala: Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag AB, 1951), 75. 
13 Vigd till tjänst, 12. 
14 Det kyrkliga ämbetet: Betänkande av kyrkoordningskommittén (Uppsala: Svenska kyrkans information, 1990), 
27. 
15 Svenska kyrkan och uppgiften: Diakoni (Västerås: Svenska kyrkans nämnd för kyrkolivets urveckling, 2002), 
36. 
16 Det kyrkliga ämbetet, 27. 
17 Svenska kyrkan och uppgiften, 37. 
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klosterordnars sjukvård, härbärgen och hospital. Diakonatet i kyrkans ordning var på 

medeltiden enbart ett liturgisk prästförberedande diakonat. Utvecklingen i Sverige hade ett 

liknande scenario när kristendomen och kyrklig organisation växte fram. Detta förhållande 

var i stort sett oförändrat fram till reformationen.18 

2.2 Reformationstiden 

Martin Luther sökte sig, i grunden till sitt reformarbete, till bibeln och den äldsta kyrkan.   

Han utvecklade läran om de döptas och troendes prästadöme i polemik mot den katolska 

kyrkans skiljande mellan präster och lekmän. Genom dopet och tron som förenar människan 

med Kristus, har hon del i Kristi konungsliga och översteprästerliga ämbete. I egenskap av det 

allmänna prästadömet har kyrkan rätten att döma, makten att lösa och binda samt 

förvaltningen av sakramenten. Det allmänna prästadömet har till uppgift att be och predika, 

binda och lösa.19  

Ämbetet med tre delar, biskop, präst och diakon, sågs av Martin Luther som en god mänsklig 

ordning, som kunde få finnas så länge den fyllde en uppgift. För Luther fanns dock bara ett 

ämbete; evangelieförkunnelsens och sakramentsförvaltningens ämbete, som var instiftat av 

Gud. Ordet är grundläggande för kyrkan och Luther uppfattar ämbetet som Ordets ämbete, 

predikoämbetet. Den som är anförtrodd ämbetet är anförtrodd hela ämbetet. Vidare fanns det 

för Luther ingen skillnad mellan biskop och präst, han uppfattade dem som hörande till detta, 

ett och samma ämbete.20 Om diakonatet uttryckte sig Luther i Kyrkans babyloniska 

fångenskap, 1520, på följande vis;   

Diakonatet är ett ämbete, inte för att läsa evangeliet eller episteln, vilken är dagens praktik, utan 

för att distribuera Kyrkans (nöd)hjälp till de fattiga, så att prästerna kan befrias från bördan av 

världsliga frågor och mer hängivet ge sig in bönen och Ordet. Detta var ju från början meningen 

med diakonatets inrättande, som vi kan läsa om i Apg. 6:1-6.21  

                                                           
18 Svenska kyrkan och uppgiften: Diakoni, 37. 
19 Det kyrkliga ämbetet, 28. 
20 Vigd till tjänst, 19-21. 
21 (Min översättning) ”The diaconate is the ministry, not of reading the Gospel and the Epistle, as is the the 
present practice, but of distributing the Church´s aid to the poor, so that the priests may be relieved of the 
burden of temporal matters and may give themselves more freely to prayer and the Word. For this was the 
purpose of the institution of the diaconate, as we read in Acts 5 (6: 1-6). Reinhard Boettcher, ”Toward Lutheran 
Theological understandings of the diaconal ministry” i The diaconal ministry in the mission of the church,        
ed. Reinhard Boettcher (Geneve: The lutheran world federation, 2006), 17. Texten i Boettcher är i sin tur 
hämtad ur Martin Luther, On the Babylonian Captivity of the Church i Luther´s Works, vol. 36 (Philadelphia: 
Muhlenberg Press, 1959). 
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Martin Luther ansåg utifrån ovanstående att diakonerna helt förlorat sig i liturgiska uppgifter 

och bara såg sin egen väg till prästämbetet, något som gjort att de glömt kärlekens tjänst för 

nästan. På grund av detta väljer Luther att inte restaurera det karitativa diakonatet.            

Lutherforskningen på 1960 och 1970-talet menade att detta kanske inte hade behövt ske om 

reformatorn hade haft förståelse för det ursprungliga och nödvändiga sammanhanget mellan 

liturgi och diakoni, vilket de menar att han saknade.22 Martin Luther avskaffar därefter det 

genomgångsämbete som funnits och uppdrar åt prästerna att integrera det diakonala tjänandet 

i de prästerliga uppgifterna. Detta får till följd att diakonin men inte diakonatet, via prästen, 

får en naturlig och fortsatt viktig förankring i gudstjänsten. Ett av löftena som de blivande 

prästerna avgav i prästvigningsritualen hade en klart karitativ karaktär ända fram till 1987 då 

Svenska kyrkan fick en ny handbok med en gemensam vigningsordning för präst och 

diakon.23                                                                                                                                                      

Vid reformationen förändras kyrkan i Sverige och den evangeliskt-lutherska kyrkan formeras 

med 1571 års kyrkoordning som styrdokument. I den fanns en vision om församlingsdiakoni 

som aldrig förverkligades.24 Kyrkolagen som antas år 1686, och som till sitt innehåll delvis 

bygger på 1571 års kyrkoordning består av både lagföreskrifter och liturgiska anvisningar 

men eftersom diakonatet efter reformationen inte finns i Svenska kyrkan finns det enbart 

förordningar om biskop och präst.25 Förordningarna säger att biskopen har ett särskilt uppdrag 

att utöva tillsyn, och skall, utöver att själv predika, kontrollera och utvärdera prästernas 

förkunnelse och handhavande av sakramenten. Biskopen har ensam rätt att ordinera, utöva 

domsrätt och kontrollera gymnasierna. Prästen ses som kyrkans lärare och 

undervisningsfunktionen har en framträdande plats. Inte bara goda kunskaper utan också krav 

på prästens liv och leverne ställs. Även lärare vid akademier och gymnasier kunde 

prästvigas.26 I lagen ges prästen en diakonal funktion då han får ansvar för sjuk- och 

fattigvård.27                                                                                                                                     

1686 års kyrkolag kommer att vara rådande i drygt 300 år, fram till 1992, då det utfärdas en 

ny kyrkolag för Svenska kyrkan. I Svenska kyrkan lever nu alltså präst och biskopsämbetet 

fortsatt vidare utan diakonatet. Så ska det komma att fortsätta se ut fram till våra dagar, men i 

                                                           
22 Tjänsten åt nästan, 109. 
23 Biskop, präst och diakon i Svenska kyrkan, 21. 
24 Svenska kyrkan och uppgiften, 37. 
25 Det kyrkliga ämbetet, 34. 
26 Det kyrkliga ämbetet, 34. 
27 Vigd till tjänst, 20. 
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samhället sker förändringar som gör att historien, i mitten av 1800-talet, tar en ny vändning, 

och slutligen också får konsekvenser för Svenska kyrkan och dess ämbete. 

2.3 Det karitativa diakonatets väg in i Svenska kyrkan  

På grund av de problem som uppstod genom stor folkökning, fattigdom, hungersnöd, 

sjukdomar samt brännvinsbränning och inspirerad av en nyväckt pietism, växer en ny rörelse 

inriktad på nödhjälp fram i Sverige under mitten av 1800-talet.                                                                                                                                                                                            

1848 förekommer ordet diakoni för första gången i skrift på det svenska språket.28                                 

I Stockholm den 11 april 1849 startar en; ”Insamling till inrättande av en diakonissanstalt i 

ändamål att bereda kristlig sjukvård”. Inspirerad av diakonissanstalter som startat i England 

och Tyskland och som religiöst motiverade filantroper går socialt engagerade medlemmar av 

de högre samhällsklasserna samman i Svenska diakoniss-sällskapet för att på kristen grund 

hjälpa sjuka och nödlidande. Sin utgångspunkt tog dessa i det ökade behovet av sjukvård som 

orsakats av de stora omställningarna och omflyttningarna på grund av industrins framväxt 

som i sin tur skapade förändrade livsvillkor.29                                                                                                           

Det Svenska Diakoniss-sällskapet på Ersta som startade ett par år senare beskriver i sina 

stadgar målet med sin anstalt: 

Sällskapets ändamål är att genom dess i Stockholm stiftade diakonissanstalt till församlingens 

tjänst, för sjukas, nödlidandes eller eljest hjälpbehövandes vård och undervisning, fostra och 

utbilda kristliga kvinnor av evangelisk-lutherska bekännelsen.30 

De som tagit initiativet är inte ute efter att förändra den rådande samhällsordningen i ett 

ståndssamhälle där skillnaderna mellan rik och fattig var mycket stor. I en tid då kvinnor var 

omyndiga och därigenom inte heller ägde rösträtt utbildade man medelklasskvinnor som 

sedan sändes ut att verka i vård, omsorg och skola. Diakonissanstalterna blev diakonissornas 

hem, familj, sociala skyddsnät och sammanhang. Anstalten skötte också diakonissornas 

ekonomi.31  Mellan åren 1849 och 1927 startades de fem diakon- och diakonissanstalter som 

funnits i Sverige. Diakoner utbildades på Stora Sköndal i Stockholm & Diakonissor på Ersta i 

Stockholm, Samariterhemmet i Uppsala, Vårsta i Härnösand och Bräcke i Göteborg.                                                                                                                                       

                                                           
28 Ett biskopsbrev om diakoni (Uppsala: Svenska kyrkan, 2015), 73. 
29 Helena Inghammar, Från moderhuset till domkyrkan: upptagning, invigning och vigning av diakoner och 
diakonissor i Svenska kyrkan 1855-1999 (Skellefteå: Artos & Norma Bokförlag, 2005), 38. 
30 Tjänsten åt nästan, 37. 
31 Helena Inghammar, ”Diakonatets historia” i Diakoni: tolkning, historik, praktik, red. Erik Blennberger och 
Mats J Hansson (Stockholm: Verbum Förlag AB, 2008), 156. 
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1855 föds början på Svenska kyrkans diakonat som vi känner det. Även om Helena 

Inghammar menar att det förnyade diakonatet inte då var ämnat att bli en ny ämbetsgrad i 

Svenska kyrkan, utan att avsikten var att utbilda kvinnor till kristna karitativa gärningar, så 

blir 1855 startskottet, året då de första diakonissorna med anknytning till Svenska kyrkan,     

är färdigutbildade och vigs till tjänst på Ersta Diakonissanstalt.32  Detta blir starten på arbetet 

med att återställa ämbetet till att återigen bli ett treledat uppdrag. Biskopen och prästen har, 

under kyrkans historias gång, fått ”sitta i orubbat bo”. Diakonen har funnits i en svunnen tid, 

fått lämna och nu återkommit för att fylla sin rättmätiga plats, för att balansen mellan de tre 

ämbetsbärarna ska kunna återupprättas. Präst och biskop har utan avbrott kunnat utföra de 

alltjämt likadana uppdrag de kallats och vigts till under nästan tvåtusen år. Diakonen har fått 

olika eller inga uppdrag under samma tid, och detta tänker jag, sätter sin prägel både på 

ämbetet som helhet men också på de olika ämbetsbärarna. Även om präst och biskop haft och 

fortsatt har, ett sorts status quo i sina uppdrag betyder diakonens entré att det blir nödvändigt 

att lämna och skapa plats för diakonatet i balans med de andra två. Detta sker inte utan att det 

kommer att skava och (ibland) bli både svårt och trångt. Kanske kan det kallas en slags 

maktkamp inom kyrkans ämbete där diakonen kämpar för att få sin plats. Två ska bli tre-men 

hur?  

1921 införs ett nytt ritual i kyrkohandboken med överskriften; ”Huru diakon och diakonissa 

må inställas i sitt kall”. Där talas om ”diakontjänsten i Kristi församling”.33 Den svenska 

kyrkan har fått sin första kyrkohandboksordning för diakonissvigning som är 

frivillig/fakultativ, och som kommer att användas av anstalterna på Stora Sköndal och på 

Vårsta. Det faktum att vigningarna utfördes av biskop och att man vid Stora Sköndal också 

erhöll ett diakonbrev markerade invigningen som en kyrkans handling och sågs som ett led i 

strävan mot ett kyrkligt diakonat.34 Biskop E H Rodhe, som var starkt engagerad i sociala 

frågor och initiativtagare till Göteborgs diakonissanstalt, Bräcke, som startade 1923, ansåg att 

en samfundsmässigt bedriven kärleksverksamhet kunde hjälpa till att avhjälpa den sociala 

nöden. Prästerna behövde, enligt Rodhe, ta ansvar för lekmännens insatser i detta men han 

framhöll också starkt behovet av ett särskilt diakonat med utbildning och fast anställning för 

diakonissor som helt skulle ägna sig åt sjuk och fattigvård. I Göteborg användes till att börja 

med en förenklad version av den inställelseakt för diakonissor som fanns i handboken.35  

                                                           
32 Inghammar, Från moderhuset till domkyrkan, 35. 
33 Tjänsten åt nästan, 43. 
34 Vigd till tjänst, 42. 
35 Vigd till tjänst, 43. 
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1942 kommer en ny kyrkohandbok som innehåller vigning av diakon/diakonissa och med 

instruktioner om biskop som vigningsförrättare vid samtliga diakonianstalter.36                           

Här talas nu om ”diakontjänsten inom Kristi församling”.                                                                           

Sven-Åke Rosenberg skriver 1945 Den tjänande kyrkan om de svenska diakoniss- och 

diakonanstalterna och deras koppling till kyrkan. I bokens inledning lyfter han vikten av 

balansen mellan liturgisk och karitativ diakoni:                                                                                                                                              

Vad man dock inte får förgäta är den nära förbindelsen mellan denna kärlekens tjänst och den 

centrala gudstjänsten, mellan det till altaret bragta offret och de av diakonerna utdelade 

allmosorna. Ty om detta sammanhang mellan liturgi och diakoni förgätes, riskerar man antingen 

att överbetona det liturgiska momentet och göra diakonerna till ett sorts lägre prästerskap eller 

att överbetona det karitativa draget och låta diakonerna försvinna ur Kyrkans gudstjänstliv för 

att bli socialvårdare av mer eller mindre allmänkristlig art.37 

Tjänsten åt nästan - 1969 års diakoniutrednings betänkande, beställd av den från 1965 

inrättade, Svenska kyrkans diakoninämnd är färdigställd 1972. Angående frågan om att 

diakonatet behöver bli rättsligt reglerat säger utredningen; ”Om det saknas lagbestämmelser 

som ger diakonin ett tydligt rum i församlingens liv, behöver sådana införas för att 

kyrkoordningen inte ska ge en falsk bild av vad kyrkan är.”38  

I sina slutsatser kommer man så fram till att det finns en spänning mellan ett rent karitativt 

diakonibegrepp och ett som kan ses vidare. Med ett vidare, men inte för brett begrepp, tror 

utredarna att om det används på rätt sätt så kan det bidra till att fördjupa medvetandet att 

kyrkan i allt sitt görande är en tjänande kyrka. Utredningen föreslog följande definition av 

diakonibegreppet; Diakoni är kyrkans omvårdnad om den enskilda människan till själ och 

kropp. Detta betyder att bistå henne i alla olika livssituationer, visa henne kärlek och 

barmhärtighet samt söka frigöra henne till trons liv och tjänst.39  

Utredningen sista del av slutsatser gör den viktiga distinktionen att man finner det angeläget 

att framhålla att hela diakonatet, både diakoner och diakonissor, bör räknas till det ena och 

odelade ämbetet.40 Utredningen mynnar till sist ut i ett förslag till Lag om diakoni och 

diakonat. Lagen föreslås säga bland annat:  

                                                           
36 Inghammar, Från moderhuset till domkyrkan, 186. 
37 Sven-Åke Rosenberg, Den tjänande kyrkan (Lund: Gleerups förlag, 1945), 17. 
38 Tjänsten åt nästan, 47. 
39 Tjänsten åt nästan, 50. 
40 Tjänsten åt nästan, 52. 
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Med diakoni menas här kristen verksamhet bland barn och ungdom, ålderstigna, sjuka och andra 

som är i behov av omvårdnad. Diakon blir den som genomgått Svenska kyrkans diakoninämnds 

föreskrivna utbildning och vigts enligt svenska kyrkans vigningsordning.41  

Det som är särskilt intressant för denna uppsats är att utredningen också skriver ett kapitel om 

diakonatets liturgiska funktion där man poängterar att i NT hör liturgi och diakoni ihop.42   

För att omsätta detta i praxis finns här ett förslag i syfte att lyfta fram diakonin i gudstjänsten. 

Detta sker genom att, med inspiration från texten i Jakobs brev 2:16; ”Gå i frid, kläd dig 

varmt och ät dig mätt”, efter välsignelsen; som en uppmaning till att i kyrkans diakoni vara 

med och avhjälpa hunger och fattigdom; prästen eller ännu hellre diakonen vänder sig mot 

församlingen och säger; ”Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje”.  Orden och 

sändningen blir då en anknytningspunkt för praktisk diakoni i svenskt liturgiskt material, 

konstaterar utredningen.43  

Därefter följer ett antal andra förslag som kan användas för att ge diakonatet liturgiska 

funktioner. Uppgifter som föreslås vara lämpliga för diakonen är; textläsning av epistel 

och/eller evangelium, att bära fram kollekten till altaret, att läsa den allmänna kyrkobönen, att 

läsa tacksägelsebönerna efter avlösning och nattvard samt biträda med distributionen. 

Dessutom föreslås att diakonen kan leda helgmålsbön och med av församlingen skrivna och 

lämnade bönelappar som bärs fram av diakonen till altaret, kan diakonen leda 

förbönsgudstjänster för sjuka. Utredningen föreslår också att diakonen kan få förrätta dop, 

motiverat av att det varit en uppgift för diakonen under den första kyrkans tid.44 

Slutsatserna angående diakonatets liturgiska funktion blir en önskan om att återställa det 

samband mellan diakoni och liturgi som fanns på den första kyrkans tid, då det var självklart 

att liturgi och nästankärlek hörde ihop. Detta bör ske för både liturgins och diakonins skull, 

menar utredarna. Diakonin har sitt hem i gudstjänsten, där får den sitt andliga innehåll och sin 

kristna profil. Utredningen föreslår till 1968 års handbokskommitté att ta hänsyn till 

önskemålet om att diakonatet får en fastare förankring i liturgin med hjälp av de givna 

förslagen och att diakonatets liturgiska funktion också blir synligare i vigningsritualet.45   

                                                           
41 Tjänsten åt nästan, 136. 
42 Tjänsten åt nästan, 105. 
43 Tjänsten åt nästan, 106. 
44 Tjänsten åt nästan, 112-113. 
45 Tjänsten åt nästan, 114-115. 
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1977 - 1983 pågår Svenska kyrkans diakoninämnds vigningsutredning som blir till 

betänkandet Vigd till tjänst. Utredningen formulerar en definition för förhållandet mellan 

vigning och uppdrag enligt följande; ”Vigning till diakonatet ger delaktighet i kyrkans 

ämbete, där Ordet tar gestalt i kärlekens gärningar, relaterade till gudstjänstgemenskapen i 

kyrka och församling”.46 Enligt utredningen är det ställt bortom alla tvivel att diakonin hör till 

kyrkans väsen, den har också en liturgisk dimension, med uppgifter i gudstjänst, själavård och 

sakramentsförvaltning. Utifrån detta och den vigningsritual som använts sedan decennier, för 

att viga diakoner till tjänst i Svenska kyrkan, anser utredarna att det snarast bör fattas beslut 

om en kyrkorättslig reglering av diakonatet. 47  

Utredningen menar att diakonens huvuduppgift är att, med ledordet kristen omsorg, som 

kyrkans ämbetsbärare, ha ett särskilt ansvar för att den kristna kärleken fungerar i 

församlingen.48 Utredningen beskriver vidare att diakonatet har tre olika funktionsområden 

med karitativa, liturgiska och administrativa uppgifter. Den karitativa delen betraktas som 

diakonens största uppgift, kompetens och specialområde. Den administrativa funktionen 

handlar bland annat om att samla, organisera, leda och fördela både mänskliga och 

ekonomiska diakonala insatser i församlingen. Trots att liturgin inte är diakonens främsta 

uppdrag trycker utredningen på att diakonen måste ha sin tjänst förankrad vid kyrkans altare, 

dit hon eller han regelbundet kan komma för att göra tjänst inför sin Herre.49 De liturgiska 

uppgifterna som föreslås är närmast identiska med 1968 års diakoniutrednings förslag, 

förutom att förslaget om att diakonen kan få döpa har tagits bort. Den slutliga kommentaren 

till att diakonen föreslås anförtros vissa liturgiska uppgifter är att man med detta vill 

understryka att Ordet och gärningen hör samman och inte kan eller får delas upp på olika 

moment eller tjänster, utan hör med till helheten.50 Detta betänkande, med sitt förslag till 

vigningsordning, kommer senare att ligga till grund för diakonvigningsritualet i 1987 års 

kyrkohandbok.51  

Utvecklingen mot ett treledat ämbete i Svenska kyrkan tar också del i och låter sig vara en del 

av det ekumeniska samtalet i Kyrkornas världsråd som startade i Lausanne 1927 och som 

förts mellan praktiskt taget alla konfessionella traditioner, även den romersk-katolska kyrkan 

                                                           
46 Vigd till tjänst, 131. 
47 Vigd till tjänst, 116. 
48 Vigd till tjänst, 122. 
49 Vigd till tjänst, 117. 
50 Vigd till tjänst, 117-118. 
51 Det kyrkliga ämbetet, 40. 
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och andra kyrkor som inte ingår i rådet. Dokumentet lyfter fram några, för denna uppsats, 

viktiga punkter. Det trefaldiga ämbetet motiveras med att kyrkan, för att kunna leva ut sin 

sändning och tjänst, behöver människor som på olika sätt ger utryck för, och går in i den 

kallelse, de fått till uppgifter som biskop, präst och diakon på ett sådant sätt att deras olika 

dimensioner och funktioner blir synliga.52 Vad gäller ämbetsfrågan säger Kyrkornas världsråd 

i punkt 27, under rubriken, Det ordinerade ämbetets utformning, att; ”detta ämbete behöver 

konstitutionellt och rättsligt regleras och utövas i kyrkan på ett sådant sätt, att var och en av 

dessa tre dimensioner kan finna adekvata uttryck.”  Vidare under punkt 29 i frågan om 

ämbetsbärarnas funktioner pekar dokumentet på det gemensamma, där biskop, präst, diakon 

och hela församlingen som gemenskap har ansvar för den rätta förmedlingen av kyrkans 

ämbetsmässiga auktoritet.53  

1987 kommer en ny kyrkohandbok med en vigningsordning som strukturellt är lika för präst 

och diakon. Här erkänns biskops- präst- och diakonvigningarna som likvärdiga uttryck för 

evangeliets fullhet och för kyrkans uppdrag. Det karitativa löftet blir nu en del av diakonens 

vigningsordning och det klargörs att diakonatet är kyrkans organ för församlingens karitativa 

ansvarstagande.54  

 2.4 Svenska kyrkans diakonat och ett treledat ämbete 

1990 presenteras betänkandet Det kyrkliga ämbetet. Kyrkoordningskommittén som arbetat 

med frågan om det kyrkliga ämbetet lämnar över sitt betänkande och inleder med att definiera 

det kyrkliga ämbetet som omfattande biskop, präst och diakon.55 Definitionen har funnit sina 

beståndsdelar mot bakgrund av hur ämbetet allt från urkyrkan växte fram, vidare genom den 

inomkyrkliga utvecklingen i Sverige som reformationen stod för och via de internationella 

ekumeniska kontakter som Svenska kyrkan har idag. När kommitténs förslag skrivs ned som 

förslag till kungörelse meddelas att med diakon förstås diakon & diakonissa.56 Förslagen i 

betänkandet bygger på 1987 års handboks vigningsritualer, där kommittén i styckena som 

beskriver biskop-, präst- och diakonvigningarna, föreslår att låta formuleringarna från sagda 

handbok stå kvar i oreviderat skick.57 Kommittén fortsätter; Det är genom kallelse, prövning 

och vigning som biskop, präst, diakon och diakonissa får del av det kyrkliga ämbetet. 

                                                           
52 Dop, Nattvard, Ämbete (Uppsala: Nordiska ekumeniska rådet, 1994), 7, 40. 
53 Dop, Nattvard, Ämbete, 42. 
54 Biskop, präst och diakon i Svenska kyrkan, 21 
55 Det kyrkliga ämbetet, 43. 
56 Det kyrkliga ämbetet, 59. 
57 Det kyrkliga ämbetet, 54-55. 
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Ämbetet är kyrkans vigningstjänst. Vigningen är livslång.58 Ämbetet är ett enda, men treledat, 

med en uppgift, att gestalta evangelium. Denna övergripande uppgift har olika 

ansvarsområden.                                                                    

Biskopen har ett särskilt ansvar för lära, ledning och enhet. Biskopen har en särskild 

behörighet för att viga präster, diakoner och diakonissor. Prästens traditionellt exklusiva 

uppgifter med särskild behörighet är fortsatt att förvalta nattvarden, bekräfta nöddop, ta emot 

bikt samt konfirmera, viga brudpar och begrava i Svenska kyrkans ordning.                                                                                                                                 

Diakonen har inga särskilda uppgifter men uppdraget beskrivs som följer; ”En diakon ska 

uppsöka, hjälpa och stödja dem som är i kroppslig eller själslig nöd, ge kristen fostran och 

undervisning i tron, i församling och samhälle vara ett barmhärtighetens tecken och i allt tjäna 

Kristus i sin nästa”. Diakonen lovar i sin vigning att ”hjälpa de behövande och stå på de 

förtrycktas sida”. 59  

Kyrkoordningskommitténs betänkande föreslog att diakonen, liksom biskop och präst, skulle 

få förrätta begravning enligt Svenska kyrkans ordning. Nämnda betänkande ledde fram till 

1990 års Förslag till Kyrklig kungörelse om det kyrkliga ämbetet. Förslaget var avsett att 

arbetas in i den nya kyrkoordningen som kommittén avsåg att lägga fram förslag om under år 

1991. Kungörelsen innehåller ett förslag som om det blivit verklighet hade kunnat ge 

diakonatet en särskild uppgift, delad med prästen. Under rubriken Särskild behörighet för 

vissa innehavare av det kyrkliga ämbetet, finns i dess 13 §, bestämmelser om vilka 

ämbetsuppgifter som särskilt är prästens. Dessa är att förvalta nattvarden, bekräfta nöddop, ta 

emot bikt, förrätta konfirmation och vigsel enligt Svenska kyrkans ordning. I nästa stycke som 

är ett klargörande av 13 § sägs att; ”Uppräkningen innebär alltså att, om inte annat följer av 

andra föreskrifter, samtliga som är behöriga att utöva det kyrkliga ämbetet får t.ex. dela ut 

nattvarden och förrätta begravning i Svenska kyrkans ordning”.60  Detta förslag kom dock inte 

med i den slutliga kyrkliga kungörelsen om det kyrkliga ämbetet. Efter relationsförändringen 

mellan kyrka och stat år 2000, blir Kyrkoordning för Svenska kyrkan det arbetsreglerande 

dokumentet för kyrkans vigningstjänst. Ordningens bestämmelse angående begravning lyder 

då enligt följande; ”Begravningsgudstjänsten leds av den som är behörig att utöva uppdraget 

som präst i Svenska kyrkan”.61                                                                                             

Kommittén menade också att diakonatets utveckling i Svenska kyrkan och den ekumeniska 

                                                           
58 Det kyrkliga ämbetet, 53-54. 
59 Det kyrkliga ämbetet, 55. 
60 Det kyrkliga ämbetet, 63. 
61 Kyrkoordning för Svenska kyrkan (Stockholm: Verbum AB, 2019), Femte avd. 24 kap. 5§. 
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debatten talade för att Svenska kyrkan bör ta det avgörande steget att erkänna diakonatets 

kyrkliga legitimitet.62 

1990 utges också ett biskopsbrev med rubriken Biskop, präst och diakon i Svenska kyrkan. 

Biskopsbrevet ska ses som en fortsättning och utveckling av breven Präst i Svenska kyrkan 

från 1982 och det motsvarande dokumentet om biskopens tjänst, dokument som inte kommer 

att behandlas i denna uppsats. I samband med de nya vigningsordningarna i kyrkohandboken 

från 1987 startade skrivandet av föreliggande dokument om kyrkans ämbete. Biskopsbrevet 

anser det angeläget att den naturliga och självklara förankringen i gudstjänsten, som 

diakonatet hade under prästlöftet, från reformationen fram till 1987 års vigningsordning, 

behålls, även när kyrkan fått tillbaka diakonatet som ett särskilt uppdrag.63 Förankringen i 

gudstjänsten som beskrivs, förlorar sitt fäste utan ett ankare. Prästen som varit ankare, fram 

till nu, hade och har en självklar plats i gudstjänsten. För diakonatet, som nu ska ta över 

ankarets funktion blir närvaron i gudstjänsten vital. Utan ankarets närvaro riskerar 

förankringen, påminnelsen om diakonins uppgift och mening att tystna. Detta förtydligas 

ytterligare när biskoparna tillägger att diakonämbetet har sin givna utgångspunkt i 

nådemedelsgemenskapen.64  

Biskopsbrevet pekar på att det i den reformatoriska traditionen funnits både reaktioner och 

misstänksamheter mot diakonens liturgiska uppgifter. Samtidigt ser biskoparna det som 

uppenbart att det finns ett inre samband mellan gudstjänsten som församlingslivets centrum 

och hjärtpunkt och den kristna kärlekstjänstens funktion bland människorna. Församlingens 

liv utgår ifrån och hämtar inspiration och kraft från gudstjänsten.65 Diakonatet har därför sin 

plats i liturgin. Sambandet mellan församlingsgemenskapen (koinonia), tjänandet (diakonia) 

och gudstjänsten (leitourgia) har funnits sedan urkyrkans tid. När diakonen i sin vigning får 

uppdraget att vara ett ”barmhärtighetens tecken” är detta något som bör gestaltas också i 

församlingens gudstjänst. Detta kan bli tydligast vid nattvardens utdelande och i kyrkans 

förbön. Diakonen föreslås också kunna ha en tjänarfunktion som personlig kontakt när någon 

söker kyrkans tjänst i form av begravning eller dop. Detta betyder då också att diakonen på 

något sätt deltar i den kyrkliga handlingen.66 

                                                           
62 Det kyrkliga ämbetet, 47-48. 
63 Biskop, präst och diakon i Svenska kyrkan, 14. 
64 Biskop, präst och diakon i Svenska kyrkan, 14. 
65 Biskop, präst och diakon i Svenska kyrkan, 33. 
66 Biskop,präst och diakon i Svenska kyrkan, 33. 
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1993 utkommer Ämbete och tjänst, ett diskussionsbetänkande som skall utreda kyrkans 

tjänste- och ämbetsstruktur utifrån en samtidsanalys inriktad på vilka behov och krav ett 

sammanhållet och i uppdragen differentierat ämbete bör kunna motsvara i vår tid. 

Utredningsgruppen kallar sig Kyrkliga Ämbetsgruppen (KÄ-gruppen). Med utgångspunkt i 

det tidigare nämnda BEM-dokumentet och ett antal enkäter och annat statistiskt material 

försöker betänkandet hitta vägar för att arbeta med frågan om den diakonala funktionen och 

diakoniämbetet. Betänkandet har karaktären av ett diskusssionsmaterial, vilket också innebär 

att svar förväntas avges. Betänkandet innehåller olika förslag på om det ska finnas tre, fyra 

eller fem vigningstjänster. KÄ- gruppen konstaterar utifrån BEM-dokumentet att: 

majoriteten av de lutherska kyrkorna anser att ämbetet är Kristi ämbete och därigenom 

gudomligt instiftat men ämbetets struktur är en mänsklig ordning och därför också 

anpassningsbar till den historiska situationen och kyrkornas konkreta behov och historiska 

tradition. Därför är det också möjligt att tänka sig ett ämbete med fler än tre leder.67 

I Kapitel 4, FÖRSLAG, på vilka KÄ-gruppen önskar remissinstansernas reaktion, under 

rubriken, I uppdragen differentierade tjänster; återfinns följande för sammanhanget 

intressanta passus:                                                                                                                                  

En särskild fråga gäller diakonatets liturgiska uppgifter. Här kan konstateras att det inte sägs 

något om liturgiska uppgifter för diakoner i vigningsritualen. Att medverka i gudstjänsten med 

nattvardsdistribution, textläsning, allmän förbön etc är enligt gällande ordning en uppgift för 

varje döpt kyrkomedlem och därmed också för diakoner, församlingsassistenter, m fl. 

KÄ-gruppen avser inte att i dessa avseenden föreslå något annat än det som nu gäller. 68 

1995- Diakonens ämbete utgör slutbetänkandet på 1993 års utredning som tittat på 

möjligheten att också musiker och pedagoger ska kunna vigas till tjänst. Slutbetänkandets 

förslag till kyrklig kungörelse angående diakonatet blir, att vigning till diakonämbetet får ske, 

efter att kandidaten genomgått social-karitativ, pedagogisk eller kyrkomusikalisk 

profilutbildning, och därigenom får yrkestitlarna församlingskurator, församlingspedagog och 

kantor/organist.69 Eftersom Svenska kyrkan idag har ett treledat ämbete med biskop, präst och 

diakon kan vi dra slutsatsen att tre vigningstjänster blev resultatet när de olika förslagen var 

uppe till beslut. 

                                                           
67 Ämbete och Tjänst: Diskussionsbetänkande (Lund: Svenska kyrkans centralstyrelses utredningsgrupp,1993), 
5. 
68 Ämbete och Tjänst, 58. 
69 Diakonens ämbete: Svenska kyrkans utredningar (Uppsala: Svenska kyrkans centralstyrelse, 1995), 7. 
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Här slutar den första deletappen som beskrivit det kyrkliga ämbetets historiska grund och 

utveckling i ett svenskkyrkligt perspektiv. Under den korta tid som gått sedan diakonatet blev 

en del av Svenska kyrkan är uppdraget nu starkt inriktat på karitativ diakoni och det står också 

inför att kyrkorättsligt regleras och juridiskt inlemmas i det treledade ämbetet. Tiden som 

kommer ska för diakonatets del nu än mer handla om att hitta sin roll och sin plats i Svenska 

kyrkans liv och organisation. Eftersom uppsatsens huvudfokus ligger på diakonens plats i 

liturgin kommer också det följande kapitlet att ställa diakonen i förgrunden.  
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KAPITEL 3. DIAKONEN MELLAN GUDSTJÄNST OCH 

KARITATIVT HANDLANDE 

I kapitlet kommer uppsatsen att kartlägga vilka synsätt på diakonens roll i gudstjänsten som 

framkommer i en analys av för Svenska kyrkan viktiga dokument. Dokumenten presenteras 

och analyseras i kronologisk ordning efter när de kommit till och tagits i bruk.  

3.1 Kyrkohandboken, del II, 1987 

Som tidigare nämnts infördes en gemensam ordning för vigning av präst och diakon genom 

1987 års kyrkohandbok. Vigningshandlingarna inleds med en förklaring om vigningarna och 

uppdragen inom den treledade vigningstjänsten:  

Kyrkans vigningshandlingar är ett uttryck för att Kristus genom Anden inom Guds folk för 

evangeliets skull kallar människor till livslång tjänst. Denna kallelse bekräftas genom kyrkans 

vigning. Vigningarna till biskop, präst och diakon är likvärdiga uttryck för evangeliets fullhet 

och för kyrkans uppdrag utifrån detta evangelium, som skall gestaltas i såväl ord som 

handling.70 

Kyrkohandbokens vigningshandlingar till präst och diakon, som återfinns i del II, är Svenska 

kyrkans nuvarande, aktuella ordning, eftersom den nya handbok som togs i bruk år 2018 ännu 

inte fått sin del II där vigningshandlingarna kommer att återfinnas. Diakonvigningsordningen 

som fortsatt används har alltså inte omarbetats eller reviderats efter, eller i samband med, att 

diakonatet år 2000 blev kyrkorättsligt reglerat.  

I vigningsordningens inledning konstateras att; ”Av tradition används ordet ämbete i vår 

kyrka för uppgifterna att vara präst och biskop.” Här syns en diskrepans, även om Svenska 

kyrkan inte haft en tradition av att ha ett diakonämbete, så fanns det ju ett diakonat i den 

första kyrkan, vilkens tradition Svenska kyrkan bygger sin tradition på. När diakonatet här, 

inte nämns som traditionellt ämbete, skapar vigningsordningen en skillnad i ”traditionstyngd”, 

som man i andra dokument förnekar.71  

I löftenas inledningstext talas om präst och diakon som bärare av ett särskilt uppdrag. Därefter 

kommer en beskrivning av dessa särskilda uppdrag för präst respektive diakon. Halvvägs 

genom texterna kommer en mening som har samma mening men som fått olika ord och 

uttryck. Prästens ord lyder; ”En präst skall i sitt ämbete leva som Kristi tjänare […]” 

                                                           
70 Karl-Gunnar Ellverson, Handbok i liturgik (Stockholm: Verbum Förlag, 2003), 357. 
71 Ellverson, 357. 
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Diakonens ord blir; ”En diakon skall leva som Kristi tjänare […]” Prästen i sitt ämbete men 

inte diakonen. Att texterna får olika lydelse blir olyckligt därför att det tillagda ”i sitt ämbete”, 

i prästens löften, riskerar skapa en känsla av gradskillnad i vigningstjänsten, vilken man 

tidigare talat om som ett likvärdigt ämbete men med olika uppdrag.  

Noterbart är också att ordet ämbete som de facto är ett ord med ”tyngd”, förekommer tre (3) 

gånger i prästvigningen men bara en (1) gång i diakonvigningen. Detta riskerar att bidra till en 

obalans i det uttalade, jämställda nivåtänkandet.72 

Vid det avslutande mottagandet och som uttryck för den genom vigningen nya värdigheten, 

överlämnas till de nyss vigda ett eller flera föremål. Biskopen ikläds enligt 

vigningsordningen, korset, kåpan och mitran och får av ärkebiskopen motta kräklan och 

fullmakten. Prästen ikläds stola och mässhake och biskopen överlämnar prästbrevet. 

Diakonen ikläds enligt ordningen ingenting alls och mottar endast diakonbrevet ur biskopens 

hand.73  

Den nya värdighetens uttryck för diakonen är i princip osynlig om vigningsordningen följs. 

Idag är praxis ändå att de nyss vigda diakonerna ikläds diakonkorset med cirkeln, duvan och 

olivkvisten samt diakonstola; även om det inte står i 1987 års handbok.  

3.2 Kyrkoordning för Svenska kyrkan 

I den relationsförändring som sker mellan staten och Svenska kyrkan år 2000 blir kyrkan en 

öppen, demokratisk folkkyrka på evangelisk-luthersk grund. Svenska kyrkans interna 

gemensamma regelverk som kyrkomötet fastställt är Kyrkoordning för Svenska kyrkan. 

Kyrkoordningen fastställer att den Svenska kyrkans primära enhet är dess församlingar, vars 

gemensamma uppgift går ut på att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni 

och mission.74 

Vid en fortsatt genomläsning av Kyrkoordningen (KO) framkommer snart att, diakon, 

diakonat och diakoni, är ytterst sällsynta begrepp i texten, exempel på denna frånvaro eller 

otydlighet kommer i det följande att påvisas.75  I kyrkoordningens inledning nämns biskopar 

och präster, men den tredje leden, diakonen, som reglerats och nu blivit en led i det treledade 

ämbetet, en teologiskt och kyrkorättsligt erkänd vigningstjänst, nämns överhuvudtaget inte 

                                                           
72 Det kyrkliga ämbetet, 54-55. 
73 Ellverson, 360. 
74 Kyrkoordning för Svenska kyrkan, Andra avd., Inledning. 
75 Kyrkoordning för Svenska kyrkan, I sin helhet. 
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någonstans i inledningstexten.76 Ordet diakoni, som just påvisats förekomma i 

inledningstexten, finns också med i det därpå följande kapitlet som tydliggör församlingens 

grundläggande uppdrag.77     

Eftersom uppsatsen delvis handlar om att se på hur uppdragen förhåller sig mellan de olika 

leden i vigningstjänsten, lyfts här några för ämnet intressanta iakttagelser. Iakttagelser som 

ger en bild av diakonal frånvaro.                                                                                                      

I KOs Andra avdelning om Församlingen, i 4 kapitlet 24 § om kyrkoråd och församlingsråd, i 

§24, under rubriken ”Kyrkoherden som ledamot”, fastställs att;  ”När det gäller Kyrkoherdens 

mandat att utse en ersättare för sig själv i kyrkorådet, ska det vara en präst”.78                                

Under samma Andra avdelning i KO men nu i det 5 kapitlet om ”Kyrkoherden”, framkommer 

i 6 § att det även här är prästen som kan utses och verka som tillförordnad kyrkoherde.79                                                                                                                                         

I biskopsvalen är diakonen och prästen röstberättigad80, det är dock endast präst som kan utses 

till valförrättare i detta val.81                                                                                                          

Vidare i denna genomgång finner vi dock i Tredje avd. 9 kap. om ”Domkapitlets ledamöter”, 

1 § punkt 3 att; ”En ledamot i Domkapitlet ska vara en person som är anställd som präst eller 

diakon i stiftet eller i någon av dess församlingar eller pastorat”.82  

Femte avdelningens inledning räknar upp vilka som ses som aktiva i gudstjänstlivet. I 

uppräkningen ingår kyrkoråd, församlingsråd, kyrkoherde, präst, kyrkomusiker, kyrkvärd och 

den gudstjänstfirande församlingen. Diakon finns inte med i uppräkningen. De som firar 

gudstjänst sänds dock ut ”för att i vardagen vittna om evangelium och göra kärlekens 

gärningar, till mission och diakoni”.83 Efter en genomläsning av avdelning fem kan det 

konstateras att den innehåller en stor prästrepresentation och en del andra men diakonen 

saknas helt. Sjunde avdelningen om Kyrkliga uppdrag och befattningar har ett kapitel, nr 25 

med arton paragrafer om diakonens utbildning, antagning och vigning.84 Om diakonens 

uppgift och uppdrag säger Kyrkoordningen i inledningen till Sjunde avdelningen; Kyrkliga 

uppdrag och befattningar:                                                                                                                                         

                                                           
76 Kyrkoordning för Svenska kyrkan, Inledning till Kyrkoordningen. 
77 Kyrkoordning för Svenska kyrkan, 2 kap.1 §. 
78 Kyrkoordning för Svenska kyrkan, 4 kap. 24 §. 
79 Kyrkoordning för Svenska kyrkan, 5 kap. 6 §. 
80 Kyrkoordning för Svenska kyrkan, 8 kap. 13 §, 14 §, 14a §. 
81 Kyrkoordning för Svenska kyrkan, 8 kap. 27 §, punkt 3. 
82 Kyrkoordning för Svenska kyrkan, Tredje avd. 9 kap. 1§.  
83 Kyrkoordning för Svenska kyrkan, 17 kap. Inledning. 
84Kyrkoordning för Svenska kyrkan, 25 kap. 1-18 §. 
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Diakonen är genom sin gärning ett barmhärtighetens tecken i både församlingen och samhället. 

Diakonen har ett ansvar att göra kärlekens gärningar, särskilt mot utsatta människor. 

Uppgifterna varierar beroende på de lokala sociala behoven och församlingarnas strukturer och 

diakonala prioriteringar. Uppdraget har en karitativ inriktning som också kan komma till uttryck 

exempelvis i undervisning. Varhelst det finns mänsklig nöd är det diakonens kallelse att ingripa 

och inspirera andra att ta ansvar.85 

Det som är anmärkningsvärt i inledningstexten är att prästens uppdrag och uppgifter är 

mycket konkret beskrivna, till skillnad från diakonen som beskrivs i mycket mer diffusa 

ordalag. Prästen får, så att säga, veta tämligen exakt vad han eller hon förväntas göra och 

vara. Diakonens uppgifter, å andra sidan, styrs av församlingens och samhällets behov och 

ekonomi, och kan vara allt möjligt som inte preciseras alls, växlande från tid till annan.86      

En viktig uppgift som både präster och diakoner delar är själavården, men när KO i 

inledningen till Sjunde avdelningen om Kyrkliga uppdrag och befattningar, beskriver 

vigningstjänstens uppdrag för de olika leden får läsaren bara veta att det är en uppgift för 

prästen.87 Detta motsäger Biskopsbrevet Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan, som 

fastslår att själavårdsuppgiften är en viktig och kompetenskrävande uppgift också för 

diakonen.88 

3.3 Utbildningsinstitutets pastoralteologiska profilutbildning 

Från och med relationsändringen mellan kyrkan och staten och den kyrkorättsliga regleringen 

av diakonämbetet/uppdraget år 2000, och fram till hösten 2014 fortsätter 

diakoniinstitutionerna att stå för profilutbildningen av blivande diakoner som sedan vigs till 

tjänst i det stift där arbete sökts och erhållits. Något missivtjänstförfarande, det vill säga att 

stiftet placerar den nyutbildade i en församling eller ett pastorat och står för lönekostnaden, 

som kallas pastorsadjunktstjänst för en präst, finns inte. Den som genomgått utbildningen 

måste själv söka och få en diakontjänst för att bli vigd. Om den färdigutbildade diakonen, 

genom eget sökande, inte kan få en anställning, finns sedan ett antal år tillbaka möjligheten att 

via sitt stift få 6 månaders introduktionstjänst.89                                                                

Hösten 2014, tar Svenska kyrkans utbildningsinstitut (SKUI) i Lund och Uppsala, i egen regi, 

över ansvaret för profilutbildningarna i en pastoralteologisk utbildning för diakoner, präster, 

                                                           
85 Kyrkoordning för Svenska kyrkan, Avd.7, inledning. 
86Kyrkoordning för Svenska kyrkan, Avd. 7, inledning. 
87 Kyrkoordning för Svenska kyrkan, Avd. 7, Inledning.  
88 Biskop, präst och diakon, 38-39. 
89 Kallad till diakon och präst, 72. 
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kyrkomusiker och pedagoger.90 I dokumentet Arbetssätt får läsaren veta att det 

pastoralteologiska slutåret präglas av en blandning av praktisk övning och teoretisk 

reflektion.91 

På Utbildningsportalen för SKUI på webben, under fliken Utbildningsplan Diakon beskrivs 

den framtida tjänstens innehåll. Ingenstans i dokumentet nämns ordet liturgi i samband med 

diakoni men väl ordet gudstjänst;  

Gudstjänsten är en källa till kraft. Församlingens diakoni hämtar kraft ur gudstjänsten och 

människors utsatthet har en naturlig plats där. Att leda andakter och medverka i gudstjänster kan 

ingå i diakonens uppgifter.92 

Utbildnings- och behörighetskraven för att bli diakon eller präst i Svenska kyrkan diakon 

finns på SKUIs utbildningsportal och dokumenten fastställdes av Kyrkostyrelsen den 17 

november 2013 och reviderades den 17 november 2015.93                                                                                   

Den som vill bli diakon behöver som lägst en kandidatexamen på 180 hp med ett huvudämne 

på 90 hp som kan vara; psykologi, socialt arbete, vård, medicin eller folkhälsa. Alternativt en 

yrkesexamen på lägst 180 hp som socionom eller sjuksköterska.94                                                                                                                    

Den blivande prästens behörighetskrav är Magisterexamen 240 hp+15 hp. (Svenska kyrkans 

tro och liv, som läses parallellt med Pastoralteologisk grundkurs på SKUI.) I 240 hp ska enligt 

utbildningsportalen grundkurs i Religionsvetenskap, Bibelvetenskap(Exegetik) 60 hp med 

studier i Hebreiska och Grekiska och Tros och livsåskådningsvetenskap 30 hp ingå.95                            

 

                                                           
90 Svenska kyrkans utbildningsinstitut, Våra utbildningar. 

https://www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet/vara-utbildningar (hämtad: 07-01-2020). 
91 Svenska kyrkans utbildningsinstitut, Arbetssätt. 
https://www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet/arbetssatt (hämtad: 07-01-2020).  
92 Svenska kyrkans utbildningsinstitut, Att arbeta som diakon. 
https://www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet/att-arbeta-som-diakon (hämtad: 07-01-2020). 
93 Svenska kyrkans utbildningsinstitut, Utbildningsplan Diakon.  

https://www.svenskakyrkan.se/filer/Utbildningsplan%20Diakon%202015-11-17(1).pdf (hämtad: 07-01-

2020). 
Svenska kyrkans utbildningsinstitut, Utbildningsplan Präst 

https://www.svenskakyrkan.se/filer/Utbildningsplan%20Pr%c3%a4st%202015-11-17(1).pdf (hämtad: 

07-01-2020).. 
94 Svenska kyrkans utbildningsinstitut, Utbildningsplan Diakon. 

https://www.svenskakyrkan.se/filer/Utbildningsplan%20Diakon%202015-11-17(1).pdf(hämtad: 07-01-

2020). 
95 Svenska kyrkans utbildningsinstitut, Utbildningsplan, Präst. 
https://www.svenskakyrkan.se/filer/Utbildningsplan%20Pr%c3%a4st%202015-11-17(1).pdf (hämtad: 

07-01-2020). 
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I praktiken innebär det att diakoner som kan få uppgiften att leda andakter och gudstjänster 

inte har någon grundutbildning i bibelvetenskap och andra teologiska ämnen.                      

Den som läst teologi i 4 år som grundutbildning kan å andra sidan inte få läsa 

profilutbildningen för att bli diakon med mindre än att läsa psykologi, socialt arbete, vård, 

medicin eller folkhälsa i ytterligare ett och ett halvt år.  Så stora skillnader i utbildningarna 

och den totala avsaknaden av krav på teologiska förkunskaper för blivande diakoner bygger in 

en onödig uppdelning i utbildningssystemet som inte främjar det framtida arbetet i den 

gemensamma vigningstjänsten. Att ett led i kyrkans ämbete inte anses behöva utbildning i 

teologi kan tolkas som att eftersom diakonen inte ska en tydlig roll i gudstjänst och 

förkunnelse behöver den inte ha kunskaper i teologi. 

Blivande präster och diakoner har de flesta ämnesområden gemensamt i den kyrkliga 

profilutbildningen, dock skiljer sig omfattningen på studiet åt mellan de olika ämnena 

beroende på vilken profil som läses. De gemensamma ämnen som är intressanta för denna 

uppsats vidkommande är diakoni, gudstjänst och själavård. Diakonerna läser av förklarliga 

själ mycket mer i ämnet diakoni än vad prästerna gör, fördelningen blir den omvända i ämnet 

gudstjänst, där prästerna, i sin kursplan har en längre litteraturlista och därigenom mer läsning 

i ämnet.96 Båda profilernas kursmål är att studenten efter avslutad utbildning ska kunna 

samverka i gudstjänster enligt Svenska kyrkans ordning, diakonen utifrån sin specifika 

profession, prästen enligt sitt särskilda uppdrag. Liturgiska övningar förekommer i båda 

kursplanerna men inte som något präster och diakoner samverkar omkring, däremot 

praktiserar de blivande prästerna liturgi i samverkan med kyrkomusiker. I kursmålen för 

diakonprogrammets kursplan skrivs att diakonen ska kunna planera och genomföra enkla 

gudstjänster, andakter, förkunnelsemoment, kyrkans förbön och bön i olika kontexter.97 

Själavårdmomentet i prästers och diakoners profilutbildning, slutligen, är i princip identiskt, 

                                                           
96 Svenska kyrkans utbildningsinstitut, Kursplaner diakonprogrammet, 

https://www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet/kursplaner-diakonprogrammet- (hämtad: 07-01-

2020).                                                                                                                                                               
Svenska kyrkans utbildningsinstitut, Kursplaner präst. 
https://www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet/kursplaner-prast (hämtad: 07-01-2020). 
97 Svenska kyrkans utbildningsinstitut, Kursplaner diakonprogrammet, 

https://www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet/kursplaner-diakonprogrammet- (hämtad: 07-01-

2020).                                                                                                                                                               
Svenska kyrkans utbildningsinstitut, Kursplaner präst. 
https://www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet/kursplaner-prast (hämtad: 07-01-2020).  
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vilket har förklarliga skäl då ämnet och dess praxis, förutom bikten, ett av prästens särskilda 

uppdrag, omfattar både präst och diakon i lika hög grad.98  

3.4 Biskopsbrevet kallad till diakon och präst, 2014 

Biskopsbrevet Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan, handlar om kallelsen till prästens 

och diakonens uppdrag, vilka uppgifter de har att utföra i sin tjänst och hur vägen till vigning 

genom kallelse, antagning, studier och examen ser ut. Biskopsbrevet vill också ge information 

om hur Svenska kyrkan ser på prästens och diakonens funktion, uppdrag och arbetsuppgifter 

och hur de bör utföras. Sitt avstamp tar biskoparna i de döptas och troendes allmänna 

prästadöme, där vi alla är kallade att tjäna varandra. Det allmänna prästadömet är kyrkans och 

det är också det treledade ämbetet, eller vigningstjänsten, som får sin identitet från kyrkans 

gemensamma uppdrag att dela det glada budskapet om Jesus Kristus i ord och handling.99 

Evangeliet är kyrkans livsluft, när det gestaltas kan kyrkan dela ord och handling för att det 

gudomliga uppdraget från Gud ska kunna nå ut.100 

Präster och diakoner i vigningstjänsten behövs i församlingen som Andens särskilda kanal 

från Gud. När evangeliet förkunnas av prästen och kärlekstjänsten, diakonin, utförs, ledd av 

diakonen, verkar Anden i människan. För att människorna i församlingen ska komma till tro 

och leva i tro finns den särskilda vigningstjänsten.101Vid en jämförelse mellan 

vigningstjänsternas uppgifter, uppdrag och inriktning, uppträder både likheter och olikheter. 

Präst och biskop likställs här eftersom den som vigs till biskop måste vara prästvigd och på så 

vis omfattas av samma uppdrag som prästen men med vissa tillägg för sitt uppdrag som 

biskop. Att vara diakon och präst är en livshållning, grundlagd i kallelse och sändning. 

Diakonen får i biskopsbrevet fyra grundläggande uppgifter som ska ge identitet åt 

vigningsuppdraget; Diakonen ska vara en ledare som i sitt uppdrag ska vara ett tecken för 

församlingens omsorg om medmänniskan. Genom att tjäna människor förmedlas Guds kärlek. 

Här ligger också uppgiften att föra in den diakonala dimensionen i gudstjänstlivet eftersom, 

gudstjänst och diakoni hör ihop. Diakonen ska vara själavårdare och i sitt arbete skapa 

mötesplatser där det kan erbjudas samtal i grupp eller enskilda samtal under tystnadsplikt. 

                                                           
98 Svenska kyrkans utbildningsinstitut, Kursplaner diakonprogrammet, 

https://www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet/kursplaner-diakonprogrammet- (hämtad: 07-01-

2020).                                                                                                                                                               
Svenska kyrkans utbildningsinstitut, Kursplaner präst. 
https://www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet/kursplaner-prast (hämtad: 07-01-2020). 
99 Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan, 6. 
100 Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan, 11. 
101 Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan, 13. 
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Diakonen har också en uppgift som undervisare i den kristna tron i ett diakonalt perspektiv, 

där frågor om barmhärtighet, delaktighet och rättvisa lyfts fram.  I uppgiften som röstbärare 

ger diakonen röst och livsutrymme åt de som är utsatta och åsidosatta och kan också i 

utsattheten visa mot Ordet och sakramenten.102 Diakonens uppdrag listas i diakonvigningen 

enligt följande;  

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

fostran och undervisning i tron, vara ett barmhärtighetens tecken i församling och samhälle och 

i allt tjäna Kristus i sin nästa.                                                                                                

Diakonen 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.103  

På samma sätt får prästen i brevet fem grundläggande arbetsuppgifter som matchar 

prästvigningens inledningsord och ger uppdraget dess identitet; Ledaren, en herde för Guds 

hjord. Själavårdaren som utövar själavård och bikt. Läraren som undervisar konfirmander och 

andra som vill läsa och lära om den kristna tron. Förkunnaren som predikar Guds ord i 

gudstjänsten och de kyrkliga handlingarna. Liturgen som förvaltar sakramenten och leder 

mässan och församlingens bön och tillbedjan i gudstjänsten.104 Inledningsorden i 

prästvigningen, som återges i biskopsbrevet, talar till sist om att prästen i sitt uppdrag ska 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.105  

Olika uppdrag och uppgifter men med ett gemensamt fokus; den gemensamma uppgiften. 

Inspiration kan de döpta hämta både i gudstjänst och samtalsgrupper om kristen tro. Både 

präster och diakoner har mandat att vara uppdragsgivare till församlingsmedlemmar som 

inspirerats och vill vara delaktiga i den gemensamma uppgiften att göra Kristus känd, trodd 

och älskad. Eller som biskoparna uttrycker det; ”Var och en som är vigd till uppdrag har ett 

särskilt livslångt ansvar att i trohet mot Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära, utöva 

uppdraget så att de döpta inspireras och skickliggörs för kyrkans gemensamma uppgift”.106 

                                                           
102 Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan, 36-42. 
103 Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan, 33. 
104 Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan, 24-32. 
105 Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan, 20. 
106 Ett biskopsbrev om diakoni, 46. 
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3.5 Ett biskopsbrev om diakoni, 2015 

Året därpå, 2015, utkommer Ett biskopsbrev om diakoni. Även här talas om den gemensamma 

vigningstjänsten; ”Vigningstjänsten är ett Andens ämbete i den meningen att den utövas i och 

genom Anden för att uppliva och stärka nådegåvorna i församlingen”.107 Biskopsbrevet menar 

att det treledade vigningsuppdragets olika strukturer i förhållande till diakonatet och dess 

uppgifter i gudstjänst, liturgi och kyrkliga handlingar inte kan delas in i fyrkantiga fack utan 

måste beskrivas med hjälp av vad som är deras centrum eller tyngdpunkt. Uppdragens 

särskilda profil finns i vars och ens centrum samtidigt som de överlappar varandra inom andra 

områden. Själavården är ett område som vigningstjänsterna delar men som har skillnader i 

uppdragens centrala tyngdpunkt för präst och diakon. Diakonerna har en tystnadsplikt som 

efter överenskommelse med konfidenten, eller om man måste vittna under ed, kan komma att 

lyftas. Diakoner har också den anmälningsplikt som enligt socialtjänstlagen gäller om man 

misstänker att barn far illa. Prästers och biskopars tystnadsplikt är absolut.108 På samma sätt är 

det med vigningsordningarna till präst, biskop och diakon, vissa delar är lika och andra är 

särskiljande, men ordningen har en gemensam form.109 

Hur är det nu med diakonens plats och uppgift i gudstjänsten? Biskopsbrevet om diakoni talar 

om att diakonen har en särskild profil för sitt uppdrag och att den är karitativ.                                        

I detta karitativa uppdrag ligger att peka på Guds rikes verklighet mitt i samhället och kämpa 

för rättvisa, delaktighet och värdighet för alla. Den karitativa inriktningen tydliggörs i 

antagningskraven till profilutbildningen och även i den faktiska utbildningen; här finns en 

särskild inriktning mot framför allt vård, omsorg och socialt arbete. Diakonen förväntas alltså 

vara mer vänd utåt mot samhället än vänd inåt mot församlingen. Samtidigt poängterar 

biskopsbrevet vikten av församlingsdiakonens närvaro och att hen har sin naturliga plats i 

gudstjänstfirandet.110 Biskopsbrevet talar om den diakonala tjänstens synlighet och förankring 

genom diakonens närvaro, något som bör knytas till den lokala församlingens tradition och 

samtidigt ge utrymme för den gudstjänstfirande församlingens delaktighet i den liturgiska 

gestaltningen.111 Här anas möjligheter för utveckling av både församlingens och diakonatets 

liturgiska dimension att bli synlig, utvecklas och förstärkas. 

                                                           
107 Ett biskopsbrev om diakoni, 46. 
108 Ett biskopsbrev om diakoni, 47,49. 
109 Ett biskopsbrev om diakoni, 49. 
110 Ett biskopsbrev om diakoni, 49. 
111 Ett biskopsbrev om diakoni, 50. 
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Ett viktigt diakonalt ansvar är att i gudstjänsten, genom kyrkans förbön, bära fram den nöd 

och utsatthet som finns omkring oss. Detta kan vara diakonens uppgift men ansvaret kan 

också delas vidare till de döpta i församlingen, diakonen får då istället stå för inspirationen 

när hen leder och utvecklar möjligheterna till skickliggörande hos församlingsmedlemmarna.      

Mässan får bli ett diakonins tecken på att inte bara bära fram vin och bröd utan också 

individens, församlingens och världens nöd inför Gud. I gudstjänstens avslutande sändning får 

alla med sig både välsignelse och ett uppdrag i diakonal tjänst att dela den vidare i mötet 

människor emellan.112 Diakonin i vardagen blir i sig själv liturgi och kan ses som liturgin efter 

liturgin. Det är därför det blir så viktigt att diakonin kopplas till och gestaltas i gudstjänsten 

för att därigenom få sin sändning ut ifrån den.113 

3.6 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan, del I, 2018 

Svenska kyrkan fick, 2018, efter många års arbete en ny handbok med ordningar och 

instruktioner för att fira de flesta gudstjänster som brukar förekomma. Den nya handboken har 

i motsats till 1987 års handbok ett tydligare och mer genomtänkt bruk av gudstjänstens ordo; 

samling, ordet, måltiden och sändning. Den nya handboken har studerats för att hitta uppgifter 

och direktiv om diakonens särskilda plats och uppgift i gudstjänsten.                                    

Handboken är helt konsekvent; diakon eller diakonat nämns aldrig men läsaren får veta att 

alla ställen i gudstjänsten där det finns ett L betyder att en döpt församlingsmedlem kan säga 

eller göra det som beskrivs.114  

Dokumentsanalysen är avslutad och det som framträtt i bilden av synen på diakonens plats i 

gudstjänsten är just den diskrepans och obalans som tidigare antytts. Diskrepans är synonymt 

med olikhet. Begreppet kan i sammanhanget användas på beskrivningen av läget. Om 

diskrepans råder saknas det samband mellan teori och praktik, vilket ju påvisats. Nästa kapitel 

drar slutsatser av detta och föreslår vad som kunde göras.   

                                                           
112 Ett biskopsbrev om diakoni, 50. 
113 Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan, 38. 
114 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan: del I (Stockholm: Verbum AB, 2018), 8, 17. 



34 
 

KAPITEL 4. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Utifrån tesen att det inom Svenska kyrkan finns en otydlighet kring diakonens roll i 

gudstjänsten, samtidigt som diakonatets roll i gudstjänsten kan ses som en del i den 

ämbetstradition som Svenska kyrkan står i, var uppsatsens problemformulering: Hur 

framställs diakonens roll i gudstjänsten i för Svenska kyrkan viktiga dokument, och är det, 

med utgångspunkt i den ämbetstradition som svenska kyrkan står, rimligt att tydliggöra 

diakonens liturgiska roll ytterligare?                        

4.1 Ämbetet i Svenska kyrkans tradition  

När Martin Luther och den stora reformrörelse som han var en del av, i början av 1500-talet 

reformerar kyrkan, läggs detta så kallade liturgiska diakonat ner. Detta innebär att den 

lutherska kyrkan i Sverige i samband med reformationen har fått ett enda ämbete, som av 

Luther benämns som predikoämbetet, Ordets ämbete där präst och biskop ingår.115   

Diakonatet levde kvar i prästämbetet genom det diakonilöfte som fanns i 

prästvigningsordningen fram till 1987.116 Trehundra år senare, inspirerad av den pietistiska 

väckelsen, och nödgad av att social nöd och fattigdom breder ut sig i Sverige, startar det som 

ska bli början på att det treledade ämbetet blir Svenska kyrkans vigningstjänst.117 

Diakonissanstalter grundas för att utbilda kvinnor till social- och hjälparbetare som kan 

sändas ut till tjänst, baserad på den kristna tanken att hjälpa sin nästa såsom Jesus förbarmade 

sig och hjälpte de som var i nöd. Dessa diakonissor som hörde till Moderhus, som kunde 

liknas vid klosterordnar, och senare även diakoner, kom också att knytas till kyrkan och den 

församling i vilken man tjänade. Denna kyrkoanknytning leder så småningom fram till att 

diakonissor och diakoner, kommer att bli en del av kyrkan och vigas till dess tjänst.118 Denna 

vigningstjänst blir i samband med att diakonatet år 2000 blir kyrkorättsligt reglerat, slutligen 

dagens treledade ämbete i Svenska kyrkan.                 

4.2 Skiftande syn på diakonen i dokumenten  

Utifrån den korta historiska resumén kan det konstateras att Svenska kyrkans diakonat inte har 

någon egen tradition av att vara liturgiskt. Diakonens roll försvann in i prästen som fram till 

1987 avgav ett diakonlöfte i sin vigning men diakonatet levde på sätt och vis indirekt kvar i 

                                                           
115 Vigd till tjänst, 19-21.  
116 Biskop, präst och diakon i Svenska kyrkan, 21. 
117 Inghammar, Från moderhuset till domkyrkan, 38. 
118 Inghammar, Diakonatets historia, 156. 
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liturgin genom prästen. Diakonins förankring i gudstjänsten som beskrivs i Biskop, präst och 

diakon i Svenska kyrkan, ett biskopsbrev om kyrkans ämbete (1990), har fram till 1987 års 

handbok symboliserats av just detta prästlöfte. En förankring förlorar sitt fäste utan ett ankare. 

Prästen som genom sitt diakonilöfte varit ankare hade och har en självklar plats i gudstjänsten. 

När diakonatet genom dess ämbetsbärare nu ska ta över ankarets funktion blir närvaron i 

gudstjänsten ytterst viktig eftersom det är där förankringen ska ske. Utan ankarets, det vill 

säga diakonatets närvaro, riskerar förankringen och därigenom påminnelsen om diakonins 

uppgift och mening att utebli. Denna för det treledade ämbetet i allmänhet och diakonatet i 

synnerhet viktiga förankring förtydligas ytterligare när biskoparna tillägger att diakonämbetet 

har sin givna utgångspunkt i nådemedelsgemenskapen.119 

Kyrkohandbokens vigningsordningar från 1987 visade också på obalans och diskrepans i 

vigningstexterna som borde vara lika men ser olika ut för diakon och präst. En präst skall i sitt 

ämbete leva som Kristi tjänare, så lyder inledningsorden till prästlöftena medan orden hos 

diakonen, som också vigs till samma treledade ämbete lyder; en diakon skall leva som Kristi 

tjänare. Båda är ämbetsbärare, med likvärdiga uttryck för evangeliets fullhet, reflektionen blir 

då att orden som säger samma sak borde kunna vara samma ord. Även i 

handlingsinstruktionerna i anslutning till vigningarna finns ojämställdheter. I samband med 

mottagandet ikläds de nyvigda prästerna stola och mässhake och får motta prästbrevet medan 

diakonen enligt handbokens instruktion enbart tar emot diakonbrevet.120  

Diakonatet innan den kyrkorättsliga regleringen hade bara karitativa funktioner. Det liturgiska 

diakonatet under medeltiden hade varit ett genomgångsdiakonat för att bli präst.121 Kunskapen 

om detta förhållande tycks ha skapat en oro för att diakonatet, om det nu ges en liturgisk 

dimension återigen skulle riskera att förlora sin karitativa funktion. Oron gör att diakonens 

plats blir otydlig och obestämd. Detta visar sig i det som på olika sätt kommuniceras från 

Svenska kyrkan. Biskoparna i Svenska kyrkan har i sina brev i frågan om diakonens plats och 

del i gudstjänsten och liturgin sagt att diakoni, diakon, gudstjänst och liturgi hör samman. 

Samtidigt beskrivs diakonatet som enbart karitativt.  

Själavården nämns i biskopsbrevet Kallad till diakon och präst (2014) som ett viktigt och 

delat ansvar mellan diakon och präst. Kyrkoordningen för Svenska kyrkan (KO), skriver att 

själavården är prästens uppgift men nämner ingenting om själavården i samband med 

                                                           
119 Biskop, präst och diakon i Svenska kyrkan, 14. 
120 Ellverson, 357.  
121 Det kyrkliga ämbetet, 27. 
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diakonen. KOs femte avdelnings inledning räknar upp vilka som ses som aktiva i 

gudstjänstlivet. I uppräkningen ingår kyrkoråd, församlingsråd, kyrkoherde, präst, 

kyrkomusiker, kyrkvärd och den gudstjänstfirande församlingen. Diakon finns inte med i 

uppräkningen, detta kan tolkas som att det finns särskilda liturgiska funktioner och uppgifter i 

gudstjänsten men inga av dem behöver vara avdelade särskilt för diakoner.122                

Uppsatsen uppfattar KO som tydlig i sina bestämmelser om Svenska kyrkans praktiska och 

juridiska organisation såsom att reglera kyrkans personal, förtroendevalda i församlingsråd, 

kyrkoråd, kyrkofullmäktige, och så vidare ända upp till nationell nivå.123 När det sedan gäller 

frågor om intention och vision i särskilda frågor, som till exempel, frågan om diakonatets 

liturgiska dimension och diakonens uppgifter i gudstjänsten, uppfattas istället biskoparnas 

brev vara vägledande. Utifrån detta kan det konstateras att, diakonatets synlighet och 

liturgiska funktion som lyfts fram och får en stor tyngd i biskopsbreven medan termen 

diakonat överhuvudtaget inte nämns i KO, skapar en diskrepans som för närvarande kan ses 

som ett bestående hinder för en vidareutveckling av arbetet med diakonatets liturgiska 

funktion.  

4.3 Diakonen i mässan och utökade liturgiska uppgifter 

I uppsatsen ville jag undersöka om diakonens liturgiska funktion i Svenska kyrkan bör 

betonas ytterligare och i så fall bidra med förslag på hur det skulle kunna göras i avsikt att 

minska diskrepansen mellan teori och praktik, och på så sätt få otydligheter att minska eller 

försvinna. Diskrepansen och otydligheten som trätt fram i Svenska kyrkans kyrko- och 

ämbetssyn legitimerar behoven av att betona diakonens liturgiska funktioner än mer. För att 

lägga större tyngd bakom min argumentation använder jag vid sidan av utredningar som 

tidigare anförts också Brodds teorier för att beskriva angelägenheten i frågan.  

Svenska kyrkan har ett treledat ämbete, i detta ämbete delar biskopar, präster och diakoner på 

uppdraget att vara tjänare åt evangelium.124 Dessutom tänks den som är vigd genom 

handpåläggning och bön få Andens gåvor för sin tjänst och blir därigenom också en gåva till 

kyrkan.125 Diakonin är själv förkunnande därför att budskapet kan bäras ut i både handling 

och ord.126 Diakonen med sin uppgift att peka på tjänandets hemlighet, att den som ger också 

får, behövs i gudstjänsten. Diakonen med sin diakonala led av ämbetet kompletterar och 

                                                           
122 Kyrkoordning för Svenska kyrkan, I sin helhet. 
123 Kyrkoordning för Svenska kyrkan, I sin helhet. 
124 Brodd, Diakonen i mässan, 113-114. 
125 Brodd, Diakonen i mässan, 19. 
126 Sven-Erik Brodd, Diakonatet: Från ecklesiologi till pastoral praxis (Uppsala: Tro & Tanke,1992), 118. 
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fördjupar gudstjänsten. Gudstjänstens bärkraft är dess djup och diakonernas uppgift är, enligt 

Brodd, att leda församlingen djupare in i frälsningens mysterier.127  Jag menar att om 

diakonatet får en tydligare plats i liturgin blir bärkraften större och kommer på så vis 

församlingen och hennes uppdrag att tjäna till del. Här blir tanken om att hela kyrkans liv 

avspeglar Kristi liv viktig. Detta kyrkans liv kan beskrivas i begreppet gemenskap med 

Kristus och mellan de kristna. Denna gemenskap karaktäriseras av begreppen vittnesbörd, 

liturgi och diakoni. Om biskopens ämbete står för vittnesbörd, prästämbetet för liturgi och 

diakonämbetet för diakoni får det inte tolkas som att det är tre åtskilda specialisttjänster. 

Precis som vittnesbörd, liturgi och diakoni går in i varandra och överlappas gör 

ämbetstjänsterna det och kan inte avgränsas ifrån varandra. Kyrkans ämbete måste utövas 

kollegialt som en gemenskap eftersom den är en enda men utövas genom de tre former som är 

hela kyrkans väsen.128 Människor som gör samma saker kan inte gestalta denna gemenskap, 

som är kyrkan, den måste ha en mångfald av funktioner, både vigningstjänstens och 

församlingens för att berikas och fungera.129 Mångfalden; att inte göra samma saker, måste 

balanseras mot jämställdheten; att stå i samma led, för att ämbetet ska få balans, vara tydligt 

och därigenom stärka diakonens roll. Då kan kyrkan och hennes gudstjänst bli ännu tydligare i 

att spegla Jesu liv och verk, som en bild av Guds världsvida gemenskap.   

Utifrån detta konstaterande presenteras några förslag i avsikt att direkt eller indirekt betona 

diakonens liturgiska funktion. 

Församlingens diakoni kan tydliggöras genom att det görs självklart, att när diakonen finns 

med i gudstjänsten, deltar hon eller han i liturgin. Detta kan innebära att läsa evangeliet, 

förbereda och be förbönen, påbjuda Herrens frid och vara en del i eukaristin, genom att duka 

på och av nattvardsbordet, bistå i utdelandet och be tackbönen när måltiden avslutas. Då kan 

diakonen få en tydligare plats i gudstjänsten och Svenska kyrkan kan säga och visa att 

gudstjänst och diakoni hör samman. När diakonen är närvarande får gudstjänsten sin 

diakonala dimension genom att människors utsatthet än mer tydliggörs genom att diakonen 

visar mot Ordet och sakramenten i församlingen. Eftersom uppsatsen påvisat nödvändigheten 

i att diakonen i likhet med den övriga församlingen är förankrad i gudstjänsten bör särskilda 

liturgiska uppgifter vara avdelade för diakonen, eftersom diakonen har del i kyrkans ämbete. 

Gudstjänsten blir en sändning till tjänst i vardagen när diakonen på olika sätt deltar och 

                                                           
127 Brodd, Diakonen i mässan, 51. 
128 Brodd, Diakonen i mässan, 13-18. 
129 Brodd, Diakonen i mässan, 17. 
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medverkar till att livets alla sidor, glädje och sorg, kamp och försoning får gestaltas. På så sätt 

följer diakonin med ut ur gudstjänsten och blir till en tjänst, en handling till hjälp och stöd för 

den som behöver den. På så sätt kan man likna den vid liturgin efter liturgin, det vill säga det 

som sker efter gudstjänsten, inspirerat av det som kommit till uttryck i gudstjänsten.                                                                                                                                            

En annan idé som skulle kunna stärka diakonatet är att särskilda uppgifter skulle kunna 

tilldelas diakonen. Endast prästens och biskopens ämbete är numera oersättliga. Oersättliga på 

så sätt att en mässa eller en kyrklig handling enligt Svenska kyrkans ordning inte kan 

genomföras utan en präst- eller biskopsvigd person. En biskop, som utan undantag, fram till 

idag, själv är vigd till präst, måste finnas för att viga nya människor till tjänst och för att hålla 

samman kyrkan stiftsvis. Uppsatsen har påvisat att det finns moment i gudstjänsten som inte 

är specifik sakramentsförvaltning och som därigenom skulle kunna bli uppgifter avdelade för 

diakonen. Det finns också kyrkliga handlingar i Svenska kyrkan som inte betecknas som 

sakramentsutövning, att utföra vigsel och leda begravningsgudstjänster. Utifrån delaktigheten 

i det fulla ämbetet som diakonen har genom sin vigning borde dessa uppdrag kunna öppnas 

för diakonen. Förslaget om att diakonen skulle få uppgiften att leda begravning är inget nytt, 

det var en idé som lyftes fram i betänkandet Vigd till tjänst (1983) men som inte blev 

verklighet, vilket beskrevs i uppsatsen under Kapitel 2.4. I sammanhanget kan nämnas att i 

den Norska kyrkan kan diakonen av soknepresten och biskopen få uppdraget att begrava.130 I 

en tid av stora pensionsavgångar bland präster och diakoner och färre som vigs till tjänst, 

kunde förslagen också vara en möjlighet att avhjälpa bristen på ämbetsbärare som kan utföra 

de kyrkliga handlingarna som inte innebär sakramentsförvaltning. 

En annan mera direkt betoning på diakonatets plats i gudstjänsten i förhållande till det 

treledade ämbetet hade, en Kyrkohandbok för Svenska kyrkan, del II, med reviderade texter 

som stärker och förtydligar diakonatet som karitativt med en liturgisk dimension, varit. Texter 

som speglar mångfalden och likvärdigheten i uppdraget och som poängterar kollegialiteten 

och jämställdheten i vigningstjänsten, där vittnesbörd, liturgi och diakoni finns med i allt som 

är kyrkans varande. Då hade diakonatet utifrån vigningen kunnat få en uttalat tydligare plats i 

både ämbete och gudstjänst med betoning på både praktisk handling och på gudstjänsten som 

handlingen inspireras av och sänds ut från.     

                                                           
130 Lovdata: Retningslinjer for kateketens og diakonens gudstjenestefunksjon,   

https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/1996-11-15-
1457?q=Retningslinjer%20for%20kateketens%20og%20diakonens (hämtad 10-01-2020). 
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Det finns ett behov av att utifrån den ämbetstradition som Svenska kyrkan står i betona 

diakonens liturgiska funktioner ytterligare. Utifrån uppsatsens slutsatser och som en 

konsekvens av det som framkommit i argumenteringen blir den naturliga följden att hävda att 

diakoner i Svenska kyrkan i avsikt att få en tydligare plats i gudstjänsten bör ha reglerade 

liturgiska funktioner.                                                                          
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SAMMANFATTNING 

Denna uppsats har utgått från tesen att det inom Svenska kyrkan finns en otydlighet kring 

diakonens roll i gudstjänsten, samtidigt som diakonatets roll kan ses som en led i den 

ämbetstradition som Svenska kyrkan står i. Uppsatsens problemformulering har varit att 

utifrån ämbetets historik, en analys av dokument som berör diakonatet, en diskussion om 

varför diakonens roll är otydlig utifrån dessa dokument och vad som med utgångspunkt i den 

ämbetstradition som Svenska kyrkan står i, kan göras för att tydliggöra diakonens liturgiska 

roll. Genom att följa det kyrkliga ämbetets historia har en bild av biskop, präst och diakon och 

dessas uppgifter tydliggjorts. Bilden visar att det treledade ämbetet i den evangeliskt-lutherska 

Svenska kyrkan först var tvåledat, då det karitativa diakonatet avskaffats under reformationen 

och sedan i början av 1900-talet bit för bit återskapats och blivit ett treledat ämbete med 

biskop, präst och diakon. Det kom därefter att dröja till år 2000 innan diakonatet blev juridiskt 

och kyrkorättsligt reglerat. Regleringen sammanföll med relationsförändringen mellan kyrka 

och stat då Svenska kyrkan blev ett trossamfund med Kyrkoordning och lag om Svenska 

kyrkan. Det kyrkorättsligt reglerade diakonatet är inne på sitt tjugonde år och den osäkerhet 

som rått före år 2000 angående diakonens ställning och uppgifter finns fortfarande kvar. 

Uppsatsen har avsett att belysa hur Svenska kyrkan idag ser på diakonen i förhållande till 

biskop och präst med särskilt fokus på gudstjänst och liturgi. Bilden som framträder visar en 

diskrepans mellan bland annat Kyrkoordningen, Biskopsbreven om ämbetet och diakoni, 

Kyrkohandboken och den teori om ämbete och kyrka som Sven-Erik Brodd har beskrivit. 

Biskopsbreven är tydliga med vikten av att diakonatet finns i gudstjänst och liturgi. 

Kyrkoordningen och 2018 års Kyrkohandboks gudstjänstordningar svarar med tystnad, 

diakonatet finns mycket lite eller inte närvarande alls när gudstjänstens innehåll och form 

beskrivs. Diakonatet anonymeras när det likställs med lekman/ledare i Kyrkohandbokens 

ordningar.                                                                                                                                 

Det fanns goda skäl utifrån Svenska kyrkans kyrko- och ämbetssyn att argumentera för att 

diakonens liturgiska funktion behöver stärkas. Diakonen med sin uppgift att peka på 

tjänandets hemlighet, att den som ger också får, behövs i gudstjänsten. Eftersom uppsatsen 

påvisat nödvändigheten i att diakonen i likhet med den övriga församlingen är förankrad i 

gudstjänsten bör särskilda liturgiska uppgifter vara avdelade för diakonen, eftersom diakonen 

har del i kyrkans ämbete. Även kyrkliga handlingar, vigsel och begravningsgudstjänster, som 

inte är sakramentsutövning, borde genom delaktigheten i det fulla ämbetet vara uppdrag som 

kunde öppnas upp för diakonen.   
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