
Som diakon finns du  
vid människors sida och  
verkar för rättvisa och  
människovärde utifrån  
en kristen helhetssyn

Diakon  
 Ett jobb nära livet

Svenska kyrkan behöver medarbetare  
som vill värna skapelsen och verka för ett rättvist  
och hållbart samhälle och som på olika sätt vill tjäna  
sina medmänniskor, väcka tro och förmedla livsmod.

Brinner du för alla människors lika 
värde? Är du en god lyssnare? Vill du 
nätverka, skapa delaktighet och bidra 
till bättre möjligheter för människor? 
Vill du dela din tro och ditt sociala enga-
gemang med andra? Då kan diakonyrket 
vara något för dig. 

Diakonen har ansvaret för att leda 
församlingens diakonala arbete. Dia-
konens arbete handlar om att skapa 
mötesplatser och bygga relationer, sam-
tala och ge stöd, uppmärksamma brister 
i samhället, påverka och  förändra. 
Uppgifterna kan bestå av att leda och 
inspirera ideella, ansvara för uppsökande 
verksamhet bland människor i socialt 
och existentiellt utsatta livssituationer. 
En diakons tjänst kan vara inriktad mot 
exempelvis barn och unga, vuxna, äldre 
och nyanlända. Diakonen är en viktig 
länk mellan kyrka och samhälle och har 
ofta ett stort kontaktnät. 

Församlingens gudstjänst är en 
kraftkälla för diakonins arbete och för 
de människor som söker mening i livet. 
Att leda andakter och gudstjänster kan 
också ingå i diakonens uppgifter.

PASTORALTEOLOGISK UTBILDNING
Utbildningen bygger på kunskap om 
diakoni, själavård, gudstjänst, ledarskap, 
pedagogik samt teologi och samhälle. 
Genom studier, praktiska övningar och 
reflektion ges den studerande möjlighet 
att bearbeta och tillgodogöra sig kun-
skap som är relevant för yrket.

Under utbildningen tar vi vara på och 
relaterar till forsknings- och utvecklings-
arbete som pågår när det gäller diakoni 
och välfärdsfrågor i Svenska kyrkan och 
i samhället. 

Målet för den blivande diakonen är 
att i samverkan med andra, ansvara för, 
inspirera och leda diakonins utveckling i 
kyrka och församling.

Ett jobb nära livet



FYRA YRKEN – TVÅ ORTER – ETT UTBILDNINGSINSTITUT
Vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Lund och Uppsala utbildas blivande diakoner, 
församlingspeda goger, kyrkomusiker och präster tillsammans. 

Här finns en studiemiljö där vi kan utveckla professionalitet, växa i tro och kärlek till 
Svenska kyrkan och där vi stärker vår förmåga att analysera vår samtid och gestalta 
evangeliets tilltal till varje människa i varje tid.

Information om behörighetsregler, studieplaner, ansökningsförfarande med mera 
hittar du på www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet

DET BÄSTA MED ATT VARA DIAKON:
De främsta anledningarna till varför jag är diakon idag är 
dels för att en längtan formades att få möta människor 
där de befinner sig, att få ta del av deras liv och erfaren
het och att tillsammans bygga relation och skapa för 
troende. 

Jag tror att Gud finns i mötet mellan människor och det 
är en gåva att få finnas för varandra, idag behöver någon 
mig, imorgon behöver jag någon. Något annat som lock
ade var att jag skulle få ha min tro levande i min tjänst 
och samtalen om existentiella frågor. I diakonyrket finns 
också en bredd och variation som var tilltalande. 

Jag får alltid nya infallsvinklar genom mitt engagemang 
som diakon tack vare möten med nya situationer och 
människor. 
NATHALIE HOLMSTRÖM, DIAKON  I MALMA FÖRSAMLING

SVENSKA KYRKAN 
En stor variation av verksamheter finns inom Svenska kyrkan. Körsång och verksamhet 
för barn och unga är bara två exempel. Naturligtvis kommer många i kontakt med 
Svenska kyrkan vid dop, konfirmation, vigsel eller begravning. Det är också vanligt att 
man söker sig till kyrkan för att finna ro i själen. I församlingarna finns förutom förtro
endevalda och anställda också många ideella krafter, som alla arbetar tillsammans. 

Svenska kyrkan finns inte bara i Sverige. På många platser i världen finns Svenska 
kyrkan i utlandet för svenskar som befinner sig utomlands. I det internationella arbetet 
engagerar sig många anställda och ideella i opinionsbildning och insamlande av pengar. 
Målet är en bättre och rättvisare fördelning av jordens resurser.

Svenska kyrkans utbildningsinstitut
Telefon: 01816 95 00
Epost: utbildningsinstitutet@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutetotroligt

UTBILDNINGEN TILL DIAKON
För att bli diakon ska du ha en fackutbildning på minst 180 
högskolepoäng. Du ska dessutom ha fullgjort vissa utbildnings-
moment i det stift där du önskar tjänstgöra och där du går 
igenom en antagningsprocess. När allt detta är klart går du  
den pastoralteologiska utbildningen för blivande diakoner på 
Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Lund eller i Uppsala. 

STIFTSFÖRLAGDA MOMENT
Du tar själv kontakt med den person på stiftets 
kansli som kallas stiftsrekryterare för diakoner 
eller stiftsdiakon. Du gör sammanlagt 8 veckors 
församlingspraktik och 810 utbildningsdagar 
som kallas ”Mötesplats stift och student”, MSS, 
i stiftets regi. Du kallas också till antagnings 
konferens i stiftet.

PASTORALTEOLOGISK UTBILDNING
Den pastoralteologiska utbildningen ges på 
Svenska kyrkans utbildningsinstitut, i Lund eller 
Uppsala, och omfattar två terminers heltids 
studier, eller en tvåårig distansutbildning på 
halvfart. Utbildningen ges delvis i samverkan 
med pastoralteologisk utbildning till församlings 
pedagog, kyrkomusiker och präst. I helfarts 
utbildningen ingår 3 veckors verksamhetsförlagd 
utbildning.

FACKUTBILDNING VID  
HÖGSKOLA ELLER UNIVERSITET
Fackutbildningen utformas enligt något av 
följande alternativ, där minst 90 högskole 
poäng ska ligga inom områdena psykologi,  
socialt arbete, vård, medicin eller folkhälsa.

• Lägst kandidatexamen, 180 hp, med huvud
område 90 hp, inom något av ovanstående 
områden.

• Kandidatexamen omfattande 180 hp, med  
90 hp inom något av ovanstående områden.

• Yrkesexamen omfattande lägst 180 hp inom 
ovanstående områden (t ex socionom eller 
sjuksköterska).

• Lägst kandidatexamen omfattande 180 hp 
från annat område med sammantaget 90 hp 
inom eller utanför kandidatexamen inom 
ovanstående områden.


