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Abstract 

Arbetets art: C- uppsats, 15 p
Titel: Vägen till diakon i syrisk- ortodoxa kyrkan – om unga killar
Författare: Fonda Demirel
Handledare: Staffan Nilsson

Syftet med föreliggande studie är att undersöka varför unga syrisk- ortodoxa killar, som är födda i 

Sverige, i helt annorlunda livsförhållanden än deras föräldrar väljer att utbilda sig till diakoner. De 

teoretiska förutsättningar och grundantagande bygger på Owe Wikströms teorier om varför människan 

blir religiös. Studiens perspektiv är psykologiskt och i uppsatsen utgår jag från att informanternas 

religiositet är ett fenomen som skapas, bevaras och förändras utifrån psykologiska grunder. 

Föreliggande arbete bygger på kvalitativ forskningsmetod. Jag har valt denna forskningsmetod för att 

jag är intresserad av att få en förståelse över betydelsen och innebörden av det som studeras.  I studien 

tillämpas en kvalitativ intervjuform.

I min studie kan jag utifrån informanternas utsagor se att Individen, kulturens och meningsperspektivet 

är beroende av varandra för att få en fruktsam tolkning. Individens perspektiv, i den meningen att de ger 

tröst åt sina föräldrar, att deras traditioner bevaras samt att informanterna inte vågar lämna sin tro av 

rädsla för separation och skuld men i samma veva så ger tron stuktur.  Kulturens perspektiv, då de lever 

i syrisk- ortodox språkgemenskap. Meningsperspektivet, där informanterna har friheten och ansvaret 

över sina val och hur mycket och hur långt de skall gå i sin religiösa roll. 



1. Inledning

Under 1900-talets senaste decennier har det skett stora förändringar för den syrisk ortodoxa 

folkgruppen. Man lämnade sina hemländer för att få leva i bättre förhållanden. Många syrisk-ortodoxa 

bestämde sig för att flytta till Sverige. Idag är det svenska samhället ett mångkulturellt och 

mångreligiöst samhälle där olika religiösa sedvänjor och kulturer lever vid sidan om varandra. I 

skolvärlden får ungdomar dagligen möta ungdomar från andra kulturer och diskussioner kring varandras 

tro kan uppstå, för att lära känna sin egen kultur och andras kulturer bättre.  

Kyrkan är en av anledningarna till att syrisk ortodoxa folkgruppen har lyckats hålla samman. 

Folkgruppen bygger kyrkor, man startar olika ungdomsförbund för att bevara och föra vidare gruppens 

kultur, traditioner, historia. En del unga syrisk ortodoxa killar och tjejer väljer att vara aktiva i syrisk 

ortodoxa kyrkliga aktiviteter, en del väljer att gå längre och utbildar sig till diakoner och det sistnämna 

finner jag vara ett väldigt intressant fenomen. Jag är intresserad av att studera varför dessa ungdomar, 

som är födda i Sverige, i helt annorlunda livsförhållanden än deras föräldrar väljer att utbilda sig till 

diakoner. 

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka varför ungdomar väljer att utbilda sig till diakoner 

inom den syrisk ortodoxa kyrkan. Diakonerna är väldigt viktiga i syrisk ortodoxa kyrkan, dels för att de 

har allmänna yrken, är bildade och på samma gång engagerade i den kyrkliga verksamheten. Det är värt 

att nämna att prästen inte får utöva en gudstjänst utan en diakons närvaro.1Det jag kommer undersöka är 

om informanterna har valt att utbilda sig till diakoner på grund av individuella, känslomässiga behov, 

meningssökande behov eller har de ärvt föräldrarnas meningsgivande mönster? Mina informanters 

utbildningsval intresserar mig och är temat för denna uppsats. För att uppnå syftet med denna studie 

ämnar jag att utgå från denna fråga:

Varför väljer mina informanter att utbilda sig till diakoner?

2. Disposition

Dispositionen för föreliggande studie ser ut så här:

                                               
1 Önver Cetrez, syrisk- ortodoxa kyrkan; en religiös och kulturell symbol, 1998: 62



I del ett presenteras uppsatsens syfte och frågeställning samt uppsatsens material, metod och 

avgränsningar. Här kommer en redogörelse för hur material har erhållits och hur iakttagelse och 

intervjuer har utförts. I del två presenteras uppsatsen teoretiska förutsättningar och grundantaganden I 

del tre introduceras en redogörelse av den syrisk ortodoxa kyrkans ursprung och organisering samt fakta 

om diakoni/diakoner inom den syrisk- ortodoxa kyrkan.  I del fyra redogörs uppsatsens huvuddel. I 

denna del presenteras studiens undersökning och analys. Därefter följer diskussion och sammanfattning, 

där frågeställningar och perspektiv problematiseras. 

3. Material och metod

Det primära materialet som ligger till underlag för studiens undersökning är personliga djupintervjuer 

med tre 16åriga syrisk ortodoxa killar som utbildar sig till diakoner i Mjölby Kommun. Killarna 

påbörjade sin diakonutbildning 2004 och 9 maj 2009 vigdes de till diakoner (första steget). Denna 

ceremoni utförs av prästen, erfarna diakoner och syrisk ortodoxa kyrkans Biskop i Sverige. Jag har även 

intervjuat prästen som utbildar killarna. Prästen är 63 år gammal och är bosatt i Linköping. George 

utbildade sig till präst och lärare i Syrien. Dessa intervjuer genomfördes 6-8 maj 2009 i församlingens 

lokal. 

Prästens beskrivning av utbildningen bör vara tillräckligt tillförlitlig för mitt syfte. Jag vill att läsaren 

skall ha i beaktande att det är prästens beskrivning av den lokala utbildningen och inte någon slags 

vedertagen sanning. Jag har dessvärre inte hittat skrivna böcker om hur diakonutbildningen inom syrisk-

ortodoxa kyrkan skall gå till. Föreskrifterna för en diakon/diakonissa i syrisk – ortodoxa kyrkan som ni 

kommer få ta del av lite längre in i uppsatsen är hämtade från syrisk ortodoxa förbundets hemsida. Jag 

mailade hemsidan men har ej fått svar om var föreskrifterna är hämtade. Intervjun med prästen anser jag 

är tillräckligt tillförlitligt för att tolka föreskrifterna för diakon/diakonissa som normativa inom syrisk-

ortodoxa kyrkan. 

Informanterna valdes från den gemensamma faktorn att de är i samma ålder och började utbildningen 

tillsammans. Varje intervju tog i snitt 50-60 minuter att utföra och de genomfördes individuellt i 

föreningens lokal där killarna läser utbildningen.  Intervjuerna utfördes i den ordning som informanterna 

presenteras. 

Jag känner informanterna och jag är medveten om att detta kan ha inverkat på hur ärliga de är 



i sina utsagor. Men jag försökte främja den rätta stämningen och jag anser att intervjun blev som en 

vanlig intervju. Jag märkte att både informanterna och jag snabbt glömde bort att vi känner varandra. 

Jag upplevde att informanterna kände att de kunde öppna sig och ge ärliga svar i den meningen att de 

inte tvekade på att svara.  Jag klargjorde för informanterna att jag inte är intresserad av de som personer 

utan av vad de kan lära mig om religiositet och hur den framkommer bland unga syrisk- ortodoxa killar.2

Jag informerade informanterna om min studies syfte.3 Därefter förklarade jag för informanterna att de 

själva bestämmer över sin medverkan, att de har rätt att avbryta sitt deltagande i studien.4  Informanterna 

fick även möjlighet att anonymisera sina personuppgifter, vilket samtliga informanter valde att göra.5

Jag är medveten om att om en församlingsmedlem skulle kunna lista ut vilka informanter i min studie är. 

Jag bedömer dock att jag har gjort vad jag kunnat för att ge anonymitet till mina informanter. De namn 

jag har gett informanterna i min studie skall inte uppfattas som de har någon koppling till de verkliga 

personerna. Informanterna fick även möjligheten att se sina svar, samtliga tyckte att det räckte med att 

se sammanfattning av resultatet, varav en ville läsa den individuella intervjun. 6 Ingen informant har 

ifrågasatt transkriberingen däremot funnit resultatet intressant och roligt att läsa i efterhand.

Jag kommer även att kort presentera hur en lektion i diakonutbildning ser ut. Denna presentation bygger 

på mina observationer som genomfördes den 6 maj 2008 i syrisk ortodoxa församlingens förenings lokal 

i Mjölby. Det är i föreningslokalen killarna utbildas till diakoner. 

De träffar prästen två timmar varje måndag men inför diakonceremonin har killar haft undervisning tre 

dagar i veckan den senaste månaden. Mina observationer från ceremoni kommer att presenteras men 

inte diskuteras. Beskrivning av ceremonin är relevant för min studie då det är ett stort steg att ta i 

diakonutbildningen. Diskussion om ceremonin skulle vara intressant men arbetet skulle bli allt för 

omfattande.

Värt att nämna är att de som tillhör syrisk- ortodoxa kyrkan i Mjölby har varken egen kyrka eller präst, 

utan de bokar Andres kyrka i Mjölby kommun och prästen kommer från Linköping.

                                               
2 Karin Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken, 2003:67
3 Vetenskapsrådet 2002:7 
http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_principer_tf_2002.pdf  uppdaterad 2009-
05-07
4 Vetenskapsrådet 2002:9
5 Vetenskapsrådet 2002:12
6 Vetenskapsrådet 2002:15



Det material som utgör underlag för uppsatsens teoretiska förutsättningar och grundantagande bygger på 

Owe Wikströms teorier som finns i böckerna Den outgrundliga människan, Om heligheten samt Geels 

Antoon och Owe Wikströms bok Den religiösa människan. I böckerna diskuterar Wikström varför 

människan är religiös. Jag har valt Wikström för han söker inte tillämpa en teori som klargör utan han 

diskuterar möjligheterna. Diskussionen kring begreppet religionspsykologi finns även hänvisningar till 

Wulf David M Religionspsykologi I (svensk översättning).

Information om gudstjänstordning och riktlinjer i syrisk ortodoxa kyrkan med mera har jag inhämtat 

från Önver Cetrez bok Syrisk-ortodoxa kyrkan; en religiös och kulturell symbol samt från syrisk-

ortodoxa ungdomsförbundet i Sveriges hemsida (www.soku.org). SOKU startades 1996 och har sitt 

huvudkontor i Södertälje kommun i Stockholms län men med flera lokala föreningar runt om i Sverige. 

Förbundet är partipolitiskt obundet men religiöst bunden till Syrisk Ortodoxa kyrkan.  SOKU är starkt 

etablerat förbund som jag anser har tillräcklig information om Kyrkans verksamhet för mitt syfte. 

3.1 Kvalitativ forskningsmetod 

”Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem?”7

Intervjun är ett av de mest tillämpade instrument inom humaniora.  Det metodologiska redskapet i denna 

studie är intervjun.  Intervjuer ses nuförtiden inte bara som en betydelsefull empirisk metod, utan också 

som primär för att nå kunskap om hur företeelser och objekt bildas i världen. 

Detta arbete bygger på kvalitativ forsknings metod. Kvalitativ forskning innebär att man fokuserar sig 

på beteendemönster.  Jag har valt denna forskningsmetod för att jag är intresserad av att få en förståelse 

över betydelsen och innebörden av det jag studerar. 8

I studien tillämpar jag kvalitativ intervjuform vilket jag anser att det är essentiellt i min studie att erhålla 

så mycket information som möjligt av informanterna. Frågeområdet skall vara klart innan intervjun men 

frågorna behöver inte vara bestämda. Frågorna anpassas efter hur den intervjuade personen svarar och 

denna intervjuform ger möjlighet till nya tankar. Jag har förberett de flesta frågorna men allteftersom 

ställde jag spontana frågor som sedan följde med till nästa intervju. 9

                                               
7 Steiner Kvale Den kvalitativa forskningsintervjun, 1997: 9
8 Widerberg 2003: 66
9 Widerberg, 2002:16, 65-66



Intervjuerna har spelats in för att lättare kunna analysera insamlad data. Jag har även transkriberat 

intervjuerna och detta kommer att finnas med som bilagor i uppsatsen. Detta för att jag, informanterna 

och självfallet andra läsare vid önskan, skall kunna kontrollera tolkningens riktighet. Jag antecknade 

även under intervjun. 

Undersökningen är genomförd med ett hermeneutiskt tillväggångssätt, i den meningen att jag är tolkare 

och därmed personlig aktör. Hermeneutiskt tolkningssätt används i studier där få personer är delaktiga i 

vad man har i tradition att kalla djupintervjuer. 10 Fördelen med kvalitativ forskningsmetod är att man 

kommer närmare en förståelse av mänskligt beteende vilket är syftet med studien, att förstå varför mina 

informanter är religiösa och vill utbilda sig till diakoner och sätt in detta i sammanhang genom 

djupanalyser. Nackdelen med kvalitativ forskningsmetod är frågan om validitet och generaliserbarhet. 

Om jag istället hade utfört en kvantitativ forskningsmetod så hade det istället visat tendenser som kan 

vara som underlag för generaliseringar. 11 Jag hade kunnat utföra en kombination av dessa metoder eller 

enbart en kvantitativ metod för att kunna generalisera det till större population men jag föredrog att 

utföra djupintervjuer för att förstå mänskligt beteende. 

3.1. Informanterna

”Philip” 16 år, läser samhällsvetenskapliga linjen

”David” 16 år, läser samhällsvetenskapliga linjen

”Markus” 16 år, läser samhällsvetenskapliga linjen

George 63 år, Präst

Det är värt att nämna att dessa killar är barndomsvänner. Maud Ihrskog genomförde studie om att söka 

betydelsen av en kamratrelation. Ihrskog intervjuade barn/ungdomar och var deltagande betraktare på 

deras fritid.  Utifrån hennes undersökning så kom hon fram till att kompis för barnen/ungdomarna 

innebär;

                                               
10 Björn Skogar, Filosofisk och teologisk hermeneutik – en liten verktygslådan s 1-2
11 Widerberg 2003:18



Någon som bryr sig om mig, frågar efter mig, Kompisar är snälla och 

generösa, hjälpsamma och de vill varandra väl. Kompisar delar förtrolighet, 

de litar på varandra. Tillsammans med kompisar byts erfarenheter och de har 

någon att lära sig av.12

Informanterna i denna studie berättar att de träffas varje dag. De upplever att de kan anförtro sig för 

varandra, de behandlar varandra väl. Informanterna hjälper varandra och har alltid gjort det. Även om 

alla har bra relation med varandra och kan anförtro sig för alla så är gruppen en aning uppdelad, i den 

meningen att man kanske har en ännu bättre relation med en eller två i gruppen. 

”Vi har alla bra relation med varann men två i gänget har bättre relation med mig och då menar jag att 

de har lättare att prata om saker med mig. Vi är jättebra kompisar vi gör det mesta ihop och vi har skit 

kul. ”13

” Philip”

”Vi är barndomskompisar och trivs jätte bra ihop. Vi gått i samma skolor hela vägen hit till gymnasiet. 

Jag har lite bättre kontakt med en i gänget men vi litar på varandra och är snälla och hjälper varandra när 

det behövs.” 

”David”

3.3 Avgränsningar

Jag har valt att studera Mjölby församlings diakonutbildning för att begränsa arbetet.  Jag har även 

begränsat antal informanter till tre killar för att kunna göra djupintervjuer. För många informanter skulle 

bli för stort för att kunna utföra en mer djupgående undersökning.

De tre intervjuerna kommer att bidraga med information om varför killarna har valt att utbilda sig till 

diakoner och intervjun med prästen kommer att bidra med information om hur diakonutbildningen går 

till. En jämförelse mellan könen hade kunnat ge intressant genusanalys men arbetet hade blivit allt för 

omfattande. Denna studie kan utifrån sitt ringa material enbart ses som undersökningen av mina tre 

informanters utsagor.

                                               
12 Ihrskog Maud, Kompisar och kamrater 2006:157
13 I gänget inkluderas sex killar varav fyra har läst sedan utbildningens start och en har nyligen börjat utbildningen.



Perspektivet är psykologiskt och i uppsatsen utgår jag från att informanternas religiositet är ett fenomen 

som skapas, bevaras och förändras utifrån psykologiska grunder. Som jag tidigare har skrivit så är jag 

medveten om att en individs religiositet kan förklaras av andra aspekter än de psykologiska. Sociala, 

teologiska, filosofiska eller andra aspekter ligger utanför ramarna för denna studie. I denna studie 

kommer psykologiska aspekter att uppmärksammas.

4. Teori och begreppsdiskussion
Teoretiska utgångspunkter

De teoretiska utgångspunkterna i denna uppsats utgår främst från Owe Wikströms teorier. Jag kommer 

härnäst att presentera Wikströms teori i övergripande form men först ska jag klargöra begreppen religion 

och religionspsykologi.

Religionspsykologins uppgift är att ”studera religion som upplevelse och beteende i historia och 

nutid”14. I forskningen är man fokuserad på människans andliga erfarenheter, hur dessa religiösa 

upplevelser kommer, vilken funktion dessa upplevelser ha för den enskilde och för gruppen samt hur 

dessa manifesterar sig. 15

                                               
14 Wikström och Geels Den religiösa människan: en introduktion till religionspsykologin 1999:11
15 Wikström och Geels 1999: 11



Religionspsykologins främsta fråga är enligt Wikström; Varför är människan överhuvudtaget religiös?

Wikström försöker förklara detta utifrån tre perspektiv; individens, kulturens och meningsperspektivet. 
16 Intentionen är att försöka förstå, klargöra och beskriva den andliga erfarenhetens psykologiska 

premisser och funktion.  17 Wikström förklarar religiositet utifrån ett dynamiskt samspel mellan kultur-

individ och detta anser han borde vara i fokus i religionspsykologins tolkning. 

I begreppet religionspsykologi skrivs religion i genitivform vilket visar att religionen utsättas för 

psykologisk analys och inte ett sammanförande av religion och psykologi. 18 Owe Wikström diskuterar 

sina teorier om varför människan är religiös i sina tre böcker, Om Heligheten, Den Outgrundliga 

Människan och Den Religiösa Människan. 

I föreliggande arbete kommer jag främst att utgå ifrån de teorier som Owe Wikström diskuterar i sin bok 

Den Outgrundliga Människan. Sociala, emotionella och intellektuella behoven är de  mest angelägnast 

för frågan om varför människan är religiös menar Wikström. På nästa sida kommer de tre perspektiven, 

individen, kulturens och meningsperspektivet att tydliggöras. 

4.1 Den outgrundliga människan

I denna bok diskuteras Wikström olika möjlighet till varför människan är religiös. Wikströms syn på de 

funktionella behoven av religion, i egenskap av sociala skäl för att uppleva gemenskap, affektiva behov 

för tröst och trygghet samt även mentala kognitiva behov där religionen ger svar på livsfrågorna och ger 

mening med livet. Nedanför följer en diskussion kring Wikströms teori. Därefter följer en diskussion 

omkring perspektivens relation till varandra.  

Individperspektiv: Detta perspektiv tar sin startpunkt i individens inre emotionella utveckling.19De 

religiösa föreställningarnas känslomässiga funktion och betydelse ligger till grund för detta perspektiv. 
20 Wikström hänvisar till Winniscott som hävdar att samlevnaden med modern och separationen ger 

förutsättningar för andligt erfarenhet senare i livet. Den andliga språkvärldens emblem och bilder fyller 

mänskliga grundbehov och ger verktyg åt att arbeta med existentiella frågor såsom dödsångest 

                                               
16Wikström Owe Den outgrundliga människan: Livsfrågor, psykoterapi och själavård, 1990: 44
17 Wikström och Geels 1999: 27
18 Wulff, David. Religionspsykologi 1993:17
19 Wikström 1990: 42
20 Wikström 1990: 62



(separation) och skuld (autonomi) men ger i samma veva struktur och manifestation åt längtan 

(symbios). 21

Wikström diskuterar även psykoanalytikern Erik H Eriksson påstående, att religionens språk och 

emblem istället gör det tänkbart att skifta mellan en rationell, teknisk tydning av verkligheten och ett 

generell mytisk helhetsperspektiv. Detta tyder på mognad och inte naiv flykt enligt Eriksson.  Att gå 

med på att se sin utsatthet inför tillvarons bräcklighet parallellt med att foga samman den med en 

kulturellt bestämd och historiskt anbringad föreställningsvärld är istället identitetsgynnande enligt 

Eriksson. Detta är speciellt gynnande under puberteten då religionens symbolvärld hjälper individen att 

fästa sin självförståelse och identitet i något som förstås utanför det sociala. 22

Utifrån detta perspektiv ska jag se ifall killarnas unga ålder har ett samband med det individuella 

perspektivet. Har separationen, autonomi och symbiosen någon inverkan på informanternas religiositet? 

Har Erikssons påstående om utsattheten, kulturellt given och historiskt anbringad föreställningsvärld är 

identitetsfrämjande, speciellt under puberteten?  

Kulturperspektiv: Ur detta perspektiv måste människan studeras som en kollektiv varelse som blir till i 

interaktion med sin omgivning. Människan växer upp i en angiven språkgemenskap vilket leder till ett 

visst sätt att skåda och erfara världen. 23 Människan alstrar inte ett eget sätt att tolka tillvaron utan 

övertar det från vår närmaste omgivning såsom föräldrar, släkt och vänner. Kulturen levererar ett 

språksystem som inte bara blir ett verktyg för att ge uttryck åt ett språksystem, utan även en premiss för 

de uppfattningar som uppkommer hos individer i ett angivet kulturliv. 24 Den andliga symbolvärlden 

(bilder, symboler, riter etc) förstärks genom dess förbindelse till existentiella frågor som upprätthålls 

och lyfts upp av grupper och/eller sociala maktinnehavare.25 Genom religiösa symboler och bilder i den 

samfällda föreställningsvärlden bevaras och stärks tilltron till det ”verkliga”.  Det ”verkliga” kan variera 

från det som är vetenskapligt framfört, det som prästen har förmedlat, det som står i bibeln.  Det centrala 

i denna ”verklighet” är att man gemensamt med andra samspråkar och verifierar varandras språk- och 

erfarenhetsgrundade realitetskartor. 
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Utifrån det kulturella perspektivet ska jag se ifall mina informanter kan studeras från sin omgivning, hur 

mycket deras syrisk- ortodoxa kultur har inverkat i deras religiositet. 

Meningsperspektiv: I detta perspektiv visar att människan inte enbart är summan av sin barndom, sitt 

arv eller sitt samhälle. Människan har friheten att välja, vilket medför ansvar och 

skuldkänslor.26Människan har förmågan till självreflektion och detta skapar konsekvensen att hon ställs 

inför existentiella frågor som hon måste reflektera över, såsom döden, tiden, ansvaret och meningen 

med livet. Dessa existentiella villkor skapar ångest och en av anledningen till att människans blir 

religiös är att religion och dess emblem och bilder dränerar denna existentiella ängslan. 27

Utifrån meningsperspektiv ska jag undersöka ifall mina informanter har frihet att välja hur mycket och 

hur långt de skall i sin religiositet. Jag ska undersöka om mina informanter har friheten att välja sin 

religiositet och att de inte bara är summan av sitt samhälle eller sina barndomsupplevelser. 

Enligt Wikström så är det viktigt att man tar hänsyn till minst tre dimensioner av människan när man 

redogör för den religiösa erfarenhetens psykologiska premisser. Dessa tre är hennes ”inre”, emotionella 

utveckling och behov, hennes interaktion med den religiösa omgivningen och hennes benägenhet att 

söka mening med livet. Vidare skriver Wikström att man inte kan bortse från någon av perspektiven, om 

man exempelvis beskriver människan endast utifrån hennes ”inre” så bortser man från att hon lever i en 

specifik omgivning och likaså från att hon genom sin frihet och medvetande har möjligheter att trotsa 

sina förutsättningar. Om man beskriver människan utifrån hennes specifika språkgemenskap så bortser 

man från att hon är en ansvarsfull och självmedveten varelse och även från hennes emotionella 

utveckling. Att förstå människan som enbart medveten och ansvarsfull människa utesluter man det 

omedvetnas betydelse och omgivningens roll som förmedlare av en språkgemenskap. 

Det som sammanför dessa tre perspektiven är de beskådar religiösa erfarenheter som en 

sammansmältning mellan två dimensioner, de existentiella erfarenheterna och de begrepp, symboler och 

föreställningar som finns i kulturellt religiösa sedvänjor. Sammanfattningsvis menar Wikström att dessa 

tre perspektiv gemensamt kan erbjuda fruktsam tolkning och beskrivning av den religiösa människan 

och kanske ge svaret på frågan om varför människan är religiös.  

Jag kommer att applicera teorin i materialet och se ifall dessa i kombination eller som tre helt skilda skäl 

möjliggör svar till varför människan är religiös. 
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4.2 Om heligheten

Wikström menar att Gud förenklas till ett projekt det vill säga, man ägnar sig åt den andliga biten när 

man har tid. 28

Heligheten existerar i alla religioner och vidareförs via symbolsystem, heligheten är social och kulturellt 

sammanbunden då institutioner frambringar de sociala nätverk som ger heligheten möjlighet att 

spridas.29 Wikström menar att människor tillämpar riter för att strukturera det hotande 30. Vidare skriver 

han att människan är i behov av strukturera livets gränssituationer, som exempelvis livsfrågor. 31 Detta 

kan fullgöras enskilt eller gemensamt och vi använder oss av attribut och ritualer för att behandla dessa 

frågor. 32 Heligheten kan vara både något yttre objektivt och något inre subjektiv. Det inre subjektiva 

kan vara en känsla och det yttre objektiva kan vara en kyrka. Det kan vara något mystiskt eller så finns 

det i den personliga sfären. Heligheten uppdateras och vidmakthålls genom emblem och ritualer. 33

Jag ska försöka applicera detta i materialet och se om ritualer och bilder har en betydelse, om så, hur det 

uttrycker sig hos informanterna.

5. Forskningsläge

Forskning inom syrisk- ortodoxa (assyrier/syrianer) är främst koncentrerad kring identitetskapande i 

diaspora och migrationsfrågor. Exempel på litteratur inom detta område är: ”Jag behöver rötter och 

vingar; om assyrisk/syriansk identitet i Sverige” med fokus på 

identitetsskapandets existentiella betydelse, av Göran Gunner och Sven Halvarsson. Bengt Knuttsons 

bok som belyser den språkliga aspekten; ”Assur eller Aram; språklig, religiös och nationell 

identifikation hos Sveriges assyrier och syrianer”. Studier om den syrisk- ortodoxa kyrkan är svårt att 

finna. Jenny Kallstenius skrev en kandidatuppsats 2003; ”Kyrkan mitt i byn; en studie om kyrkans och 

religionens betydelse för assyrier/syrianer i Södertälje”, fokus på kyrkans betydelse för 

assyrier/syrianer. 
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6. Bakgrund

Den syrisk ortodoxa kyrkan utformades inom den österländska kristenheten under de första 

århundradena efter vår tids beräkning.  I religiösa och politiska diskussioner som ägde rum på 400-talet 

uppkom en oenighet mellan olika teologiska strömningar där frågan gällde Jesu natur. Oförenliga 

tolkningar fanns om Jesus som gudomlig och mänsklig, parallellt med Jesus som människa med 

gudomlighet av Gud.  Till dessa argumentationer förlades frågan om Jesus moder Marias ställning, 

kunde hon uppkallas som gudaföderska eller inte? Av teologiska och politiska motiv låg bakom att det 

uppkom olika grupperingar och den syrisk ortodoxa kyrkan kom att forma en egen gren.34

Den syrisk ortodoxa kyrkan av idag uppfattar sig som en efterträdare till den förhistoriska traditionella 

kristenheten och bibehållare av dess ursprungliga form.  Den kyrkliga liturgin är det essentiella och 

böner och rituell ordning har en stor betydelse i syrisk-ortodox gudstjänst.  Gudstjänsten skall utföras 

med en stämningsfull förnimmelse och förmedla guds rikedom och mysterium vid bön och sång. I 

kyrkorummet skall ett förenande av det naturliga och det mystiska i en gudomlig totalitet möjliggöras. 35

Liturgin är tänkt att avspegla Jesu liv och de ordningar han förmedlade. Utgångsläget är att enbart Jesus 

själv är gudalik och kan nå Gud och att Jesus utnämnde de tolv lärjungarna att anföra hans förkunnelse 

vidare. Detta betyder i den kyrkliga praktiken att enbart en manlig präst som i gudstjänsten företräder 

Jesus, och de (upp till tolv stycken) diakonerna, som företräder lärjungarna har tillträde till altaret. 

Församlingen företräder Jesu brud som får mottaga det heliga sakramentet.
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Enligt sedvänjan utnämns biskopar som är högst upp i hierarkin ansvariga för den syrisk- ortodoxa 

kristenheten i flera delar av världen. Den högste i prästväldet är patriarken, den syrisk ortodoxa kyrkans 

ledare uppfattas vara aposteln Petrus ställföreträdare.  Patriarkens successionslinje går tillbaka hela 

vägen till Petrus själv som verkade i Antiokia år 37 e Kr. Under biskoparna i prästväldet verkar präster 

inom den syrisk- ortodoxa kyrkan.36 Den syrisk ortodoxa kyrkliga ordningen och organisation säger sig 

grunda på Jesu liv och lära, vilket utifrån syrisk- ortodox tolkningstradition betyder att enbart män kan 

representera dessa platser. 37

Diakoner sysslar med sin kyrkliga uppgift men är yrkesarbetare eller studerande vid sidan om. 

Diakonerna har oftast gått en språklig och teologisk utbildning och hjälper prästen med en hel del. Det 

är värt att nämna att prästen inte får utöva en gudstjänst utan en diakons närvaro. Diakonerna är väldigt 

viktiga i syrisk ortodoxa kyrkan, dels för att de har allmänna yrken, är bildade och på samma gång 

engagerade i den kyrkliga verksamheten. Diakonerna verkar som betydande förmedlare och 

kontaktpersoner. 38

Det är fyra steg man tar som diakon om man vill fortsätta diakonutbildningen. Första steget kallas för 

”zamrono” andra steget kallas för ”shamosho”, tredje steget kallas för " atik diakno”. 39 Resterande två 

steg kallas för ” shamosho swiho” och ”Arkid yakon”, tar man dessa två steg så är man nästintill präst, 

men man får inte viga och klädsstilen skiljer sig också. 40Åldern har ingen betydelse utan vilket steg 

man är i är beror på språkkunskaperna. 

Detta är föreskrifter för en diakon/diakonissa i syrisk- ortodoxa kyrkan: 

 En diakon/diakonissa bör präglas av ett ödmjukt hjärta och tänkande. Detta skall visa sig i dennes liv och beteende 
både i och utanför kyrkan.

 En diakon/diakonissa bör ha respekt och vördnad för de heliga mysterierna som förrättas. Respekt har han/hon 
genom att inte tala vårdslöst uppe på altaret under gudstjänstens gång eller för diakonissans del, nedanför altaret. 
Detta gäller i stort sett under dennes hela vistelse i kyrkorummet. 

 En diakon/diakonissa bör även ha respekt för prästerskapet och kyrkan och allt som finns i den.
 En diakon/diakonissa bör ha Jesus Kristus i åtanke och bör ha Honom som förebild vad gäller valet av livsstil.
 En diakon/diakonissa bör alltid vara beredd att tjäna prästen eller andra diakoner.
 En diakon/diakonissa föreställer ängeln i himlen när han har på sig sin vita dräkt. Därför bör han ha detta i åtanke 

när han befinner sig uppe i altaret, änglar talar inte utan prisar oavbrutet Gud!41

Enligt prästen är detta en normativ bild av diakoner/diakonissor i syrisk- ortodoxa kyrkan.  Vidare 
berättade prästen att diakoner/diakonissor alltid ska ha detta i åtanken. Vissa av dessa punkter är väldigt 
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”självklara” för en syrisk- ortodox vare sig man är diakon/diakonissa eller inte. Han har pratat om vissa 
av dessa föreskrifter med eleverna men har inte haft någon djupdiskussion om föreskrifterna med 
eleverna. 42

7.1 Diakonutbildningen i Turabdin förenings lokal.

Här kommer jag ge kort information om församlingen, utbildningen, hur en lektion kan se ut och om 

ceremonin.

Syrisk ortodoxa föreningen startades 2004. Mammorna till barnen och ungdomarna som läser 

diakonutbildningen är väldigt engagerade. Mammorna sjunger i kören och alla har olika position i 

styrelsen. 

Utbildningen skiljer sig mellan församlingen men man följer vissa riktlinjer som påminner om det 

svenska utbildningssystemet men planeringen är upp till läraren. Det är avsevärt skillnad mellan varje 

steg en diakon/diakonissa tar, allt beror på hur kunnig man är för att få ta nästa steg i 

diakonutbildningen. Det är främst språkkunskaperna som avgör om man får ta nästa steg.43

En lektion i diakonutbildning inleds och avslutas alltid med korstecknet. Därefter övar man på hymner. 

När det börjar närma sig någon speciell gudstjänst, som exempelvis påsken inövar man extra på de 

hymner som är utmärkande för påskgudstjänsten. Prästen delar upp hymnerna mellan killarna, men en 

av dem får den stora rollen att bära ” Rökelsen ” på gudstjänsten. Utöver hymninlärning får killarna 

språklektioner för att förbättra sina syriska språkkunskaper både i skrift och i tal. Språkträningen ökar 

förståelsen för vad de egentligen sjunger i kyrkan. Det syriska ungdomarna talar idag är en blandning av 

arabiska, turkiska och syriska. Skriftspråket skiljer sig avsevärt med det ungdomar talar idag, just därför 

får killarna läsa texter på svenska för att ungdomarna som är på gudstjänsten och lyssnar skall förstå vad 

som sägs. 44
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7.2 Ceremonin

Ceremonin började med en vanlig gudstjänst. När gudstjänsten börjar närma sig sitt slut är det dags att 

påbörja diakonceremonin. Biskopen inledde med en kort föreläsning om Jesus liv, därefter övergick han 

till en liten frågestund om kristendomen med diakonerna/diakonissorna. Några fick till uppgift att svara 

på frågorna, både på syriska och på svenska. Därefter fick diakonerna och diakonissorna ställa sig i rad, 

varannan tjej och varannan kille. En åt gången fick gå fram och läsa en vers ur bibeln på syriska och 

sedan fick dem ta nattvard. Diakonerna/ diakonissorna fick även var sin Bibel i present.  

Jag 

8.  Resultat

Tre intervjuer om religiositet och diakonutbildning



Undersökningen bygger på tre informanters berättelser om varför de har valt att utbilda sig till diakoner. 

Inför varje intervju diskuterade jag med respektive informant om deras bakgrund och relation till de 

andra informanterna för att få en bättre förståelse för dem och deras utsagor. Alla är uppväxta i Mjölby 

kommun. De har bott med sina föräldrar och syskon i samma bostadsområde sedan barnsben. Alla 

informanter är uppväxta i syrisk ortodoxa traditioner. De har gått i samma klasser fram till gymnasiet. 

På gymnasiet går två av informanterna i samma klass. 

8.1 Philip 

Jag började med att fråga Philip om hans  relation till de andra informanterna. 

”Vi har alla bra relation med varann men två i gänget har bättre relation med mig och då menar jag att 

de har lättare att prata om saker med mig. Vi är jätte bra kompisar vi gör det mesta ihop och vi har skit 

kul”. Vidare frågade jag Philip om hans föräldrar är religiösa. 

Dom går till kyrkan, dom fastar min mamma sjunger i kyrkokören, mina föräldrar är religiösa, 
dom går till kyrkan varje gång det är gudstjänst, ibland åker dom också till linköping när det inte 
finns gudstjänst här i Mjölby, för vi har ingen kyrka och präst så vi har inte gudstjänst så ofta. 
Dom sitter 24/7 och tittar på suroyo tv och mycket av det som visas är gudstjänster.45

Jag frågade därefter om Gud har hjälpt honom i hans sociala liv och han svarade:

Ja det kan man säga. Jag undviker saker som går emot min uppfostran och mina föräldrar har 
uppfostrat mig utifrån den syrisk ortodoxa läran. Exempelvis, hur jag ska behandla mina 
medmänniskor, hur jag ska leva ett hälsosammare liv både fysiskt och andligt46.  

Därefter berättade Philip att han ber ofta. Han förklarade att i den syrisk- ortodoxa traditionen så ber 

man före och efter de flesta aktiviteterna: 

Innan jag sover, jag säger Fader vår varje kväll innan läggdags, när Jag äter, tackar för maten, i 
vår kyrkotradition så ber man alltid innan och efter aktiviteter, som exempelvis innan och efter 
jobbet eller skolan, innan och efter maten. Jag ber också innan fotbollsmatcher och nationella 
prov, haha, man ber om lite extra hjälp haha”. 

Philip berättade vidare att han brukar göra korstecknet varje gång han åker förbi en kyrka och det har 

han gjort sen han minns. När jag frågade om han tycker att det är essentiellt för människor att ha en tro 

svarade han att människan behöver tro: 

Ja, för Gud kan hjälpa vid vissa situationer, alltså när man, typ som när något farligt kan hända i 
världen, som exempelvis översvämning, jordbävning. Om man inte tror på nått så kanske inte 
Gud eller heliga anden kan hjälpa dig.  Och sen hur kul är det att inte tro på något. Då är döden 
hemskt ju. Finns ingenting efter döden om man inte tror på något47
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Vidare ansåg han att tanken av döden blir hemsk om man inte tror på livet efter döden.48 Hans egen 

uppfattning av livet efter döden; ”Man hamnar förhoppningsvis i himmelriket och då hör man änglarna 

sjunga hela tiden”49. Denna bild säger han att han har fått av sin far och han tror på den. Philip har 

ifrågasatt sin tro men han vågar inte ifrågasätta för mycket heller för han är rädd att det skulle kunna 

påverka han livssyn, det skulle skapa förvirring och hela hans tillvaro skulle falla i små bitar. 

Vidare i intervjun började vi samtala om diakonutbildningen. Vid frågan om varför han har valt att 

utbilda sig till diakon svarade han:

Det är en typ av tradition, om man bor där våra föräldrars föddes så skickades barn till 
diakonutbildning/språklektioner i tidig ålder. I Mjölby behöver vi fler shamosho50och eftersom 
dom diakoner som redan finns börjar bli gamla så är det bra att vi utbildar oss så vi kan ta över 
efter dom.  Eftersom det är som en tradition för oss så vill våra föräldrar att vi ska utbilda oss, 
och det gör jag. 51

Därefter frågade jag om Philip har syskon som utbildare sig eller är färdigutbildad diakon. 

Ja min äldre bror men han avslutade aldrig utbildningen, han tog inte ens första steget. Om ja 
minns rätt så slutade läraren som sen så var dom inte alls motiverade, det fanns inget hopp för 
dom, haha hälften dök inte ens upp på lektionerna.52

Philip anser sig lyssna mer på sina föräldrar jämfört med hans äldre bror. Philips bild av vad en diakon 

är och gör är baserad på den liturgiska rollen, det vill säga att diakonen är prästens medhjälpare i kyrkan 

och att prästen inte får hålla i en gudstjänst utan diakoner. Philips egen tolkning av diakonrollen innebär 

att han upplever ett ansvar ” ja känner ett visst ansvar, mitt första steg till att vara trogen syrisk ortodoxa 

kyrkan och bevara våra kyrkotraditioner”53 . Diakonrollen innebär även för Philip att han skall söka 

bevara deras traditioner i liv och söka leva ett kristet liv och finns där som stöd för kyrkans medlemmar 

och för andra som är i behov av hjälp. 

Philip hade inga direkta förväntningar av diakonutbildningen. Philips föräldrar rekommenderade 

diakonutbildningen och det var mer en önskan från deras sida och han valde att uppfylla deras önskan. 

Men i takt med att utbildningen började handla om syrisk- ortodoxa kulturen och språket började han 

finna utbildningen intressant:” ja det var ju mina föräldrars idé först, så ja tänkte inte så mycket på 

förväntningar men allt eftersom blev det roligt att lära sig mer om den egna kulturen och språket”. I 
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samma veva kan han ibland uppleva diakonutbildningen vara krävande eftersom han måste tänka på 

skolan också.

Philip överväger att ta nästa steg i diakonutbildningen men tvekar om han vill ta steget därefter. 

Anledning till hans tveksamhet är att han vill fokusera sig på högskolestudier efter studenten. Men han 

är villig att ta sitt ansvar som diakon när han väl är tillgänglig för det. 54 Enligt Philip så nöjer sig hans 

föräldrar med att han tar andra steget men det viktigaste är att han verkligen lär sig och blir bättre i den 

rollen han besitter. 

Strax efter berättade jag att jag hade hört att en av deras nära vänner nyligen har börjat utbildningen och 

jag frågade Philip vad han tror att det kan bero på och då svarade han: ”jag är inte säker men jag tror att 

han ville börja för att alla läste utbildningen, sen fick jag också höra att han får extra hjälp hemma för att 

komma ifatt”.

Slutet av intervjun visade jag de föreskrifter som finns för en diakon/diakonissa i syrisk- ortodoxa 

kyrkan55. Efter en stunds genomgång av föreskrifterna svarade Philip att han inte anser att föreskrifterna 

enbart gäller diakoner, han menar att de gäller alla troende syrisk-ortodoxa. Mycket av det som står i 

föreskrifterna gäller ju inte bara oss diakoner, de gäller alla syrisk ortodoxa. 

Jag försöker leva efter kristendomen men det är inte lätt, man gör så gott man kan och de tror jag 
Gud ser, liksom de som är äldre diakoner tror ja har gjort många misstag i livet men är 
fortfarande diakoner. Visst man har Jesus Kristus som förebild vad gäller valet av livsstil men 
det är för svårt att leva efter de, man gör många misstag men så länge man ångrar det och menar 
de så förlåter Gud en. Jag visar respekt för vår kyrka och tro, inte bara som diakon utan som 
vanlig människa men som mina föräldrar säger, det är en gåva från gud att vara en diakon. 56

8.2 David

Jag började intervjun med att be David att berätta om hans relation med de andra informanterna. ”Vi är 

barndomskompisar och trivs jätte bra ihop. Vi gått i samma skolor hela vägen hit till gymnasiet. Jag har 

lite bättre kontakt med en i gänget men vi litar på varandra och är snälla och hjälper varandra när det 

behövs”. Vidare frågade jag om hans föräldrar är religiösa vilket han anser att de är.

Ja, jag är uppvuxen i ett religiöst hem, dom besöker kyrkan, dom ber ofta, varje gång jag 
försöker planera något med dem så säger dom ..” aloh rabo” 57vilket jag oftast tolkar som nej.. 
Suroyo tv visar också mycket gudstjänster och mina föräldrar tittar på deras program varje 
kväll.58
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I samtalet om religion har hjälpt honom i hans sociala liv så svarade han ja.  Religionen har hjälp honom 

att visa vördnad för äldre och hur han ska bete sig.  David ber ofta för att visa tacksamhet för maten 

samt få skydd så inget allvarligt ska hända honom. 59

Vidare tycker David att det är viktigt att människor har en religion men det behöver inte styra hela ens 

liv. 

Ja, det tycker jag att man ska tro på något, men det ska kanske inte behöva styra hela ens liv. 
Man kan ju tro på Gud men kanske inte vara så religiös, jag har en kusin som är nunna, jag är 
väldigt impad faktiskt…jag tror på Gud och försöker leva ett bra kristet liv men att göra ett val 
som påverkar hela mitt sätt att leva drastiskt skulle jag nog inte kunna göra.

David förklarar strax efter skillnaden mellan vara troende och religiös: ”att vara troende är att tro på 

Gud men att vara religiös är att man praktiserar sin tro”

Davids bild av livet efter döden säger han bygger på Bibelns bild, antingen helvetet eller himmelriket 

och denna bild har han ärvt av sina föräldrar.”Antingen hamnar man i helvetet eller paradiset, 

förhoppningsvis hamnar jag i paradiset. I helvetet brinner man i all evighet, i himmelriket är allt 

underbart i all evighet”. David vågar inte ifrågasätta för mycket sin tro för det skulle vara besvärligt om 

hela hans livssyn skulle förändras. 

Med ett leende på läpparna svarade David att det var hans föräldrars önskan att han skulle utbilda sig till 

diakon. Men intresset för utbildningen väcktes då alla hans vänner började utbildningen och då 

föreläsningar om den syrisk- ortodoxa folket historia, kultur och traditioner började träda fram under 

utbildningens gång.

Jag frågade David om han har äldre syskon som utbildar sig eller är färdigutbildad diakon och då 

svarade han att han har en bror som påbörjade kursen men slutade; ”Ja, min storebror men han slutade… 

ja vet inte men dom äldre killarna var väldigt busiga, misskötte sig med allt, pluggade inte, dom kommer 

och går som dom vill”.  

Davids bild av diakonen är den liturgiska rollen. Vidare förklarade han, att han och hans vänner som 

utbildar sig till diakoner är på altaret ”svart”, vilket innebär att de egentligen inte får vara i altaret först 

de har tagit första steget som diakoner. För David innebär diakonrollen att främst bevara deras 

traditioner och hjälpa prästen under gudstjänsten. David kan tänka sig ta nästa steg i diakonutbildningen 
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men inte resterande. Sista stegen påminner diakonrollen om prästens roll men man får inte viga som 

diakon och detta är inget David eftersträvar. David var till en början osäker inför diakonutbildningen:

Asså jag hade inga direkta förväntningar det var som sagt mina föräldrars ide, först var ja osäker 
men alla mina vänner började utbildningen så ja började också, men nu är de faktiskt kul, jag har 
lärt mig mycket. Idag förstår jag lite bättre vad som sägs i gudstjänsten, för förut förstådd man 
typ ingenting, för det syriska jag och många andra talar är inte skriftspråket som sjungs i kyrkan. 
Man förstår typ nada om man inte kan skriftspråket. Och det är först vi kan läsa väldigt bra som 
vi får ta nästa steg i diakonutbildningen.60

Även här frågade jag varför David tror att en av deras vänner, närmare bestämt den enda som inte läser 

till diakon har precis har börjat utbildningen och David svarade: ” Jag fick höra av någon att hans 

mamma hade sagt att han ville börja för alla vi som är hans nära vänner läser utbildningen och sen att 

han självklart ville lära sig”

Vad gäller de föreskrifter som gäller för en diakon/diakonissa i syrisk- ortodoxa kyrkan så anser han att 

det är svårt att fullfölja dem: 

Jo prästen brukar nämna vad det innebär att vara diakon men de är lite svårt att fullfölja allt, man 
är trots allt en vanlig människa, visst jag tror på Gud och visar respekt och vördnad som det står 
men livsstilen är svårt, men man försöker så gott man kan liksom61

Vidare frågade jag honom vad han menar med ”en vanlig människa” och han svarade:

Ja, att man har en roll utanför diakonrollen, de föreskrifter du visar kan inte följa med hela tiden, 
även om dom gör det så kanske man ibland går emot det. En vanlig människa gör misstag och 
det lär jag också göra.62

8.3 Markus
Jag inledde med att fråga om hans relation med de andra informanterna. Markus svarade:” Vi är bästa 

kompisar och vi umgås varje dag. Vi finns där för varandra”. Vidare kom vi in på föräldrarnas 

religiositet. Markus berättade att hans föräldrar är kyrkliga och bevarar den kristna ortodoxa traditionen. 

Vidare berättar Markus att religion har hjälpt honom i hans sociala liv i den meningen att hur man ska 

bete sig, hur man ska handla etc:

Man har blivit mer socialt kompetent, hur man agerar, hur man beter sig etc. Religionen är 
egentligen inte något man gör en gång i veckan eller en gång i månaden man ska egentligen 
handla utifrån den kristna läran hela tiden. Det gör en till en bättre medmänniska men det är 
väldigt svårt att leva efter det. Men ett exempel på att Gud hjälper mig är att jag ber om råd 
genom att be till honom.
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Markus ber ofta och det har han gjort sen han minns. Hans föräldrar har lärt honom att man ska be och 

vara tacksam. ”Mina föräldrar har lärt mig att man ska be och vara tacksam och att såsom vi behöver 

mat för att orka fysiskt, på samma sätt behöver min ande mat. Bön är att tala med Gud ”Man lättar på 

sitt hjärta”63. Markus anser att det är viktigt att människan har en religion. 

Alla människor söker efter något att tro på även de som säger att de inte tror utan är ateister har 
ju även de fattat ett beslut att inte tro, ateismen är också religion, det roliga blir bara sen när 
människor upplever livskris... Oavsett vem man är, hur högt utbildad eller status... så ropar 
ALLA till Gud på dödsbädden. 64

Markus bild av livet efter döden säger han sig vara baserad på den bilden bibeln visar, det vill säga 

paradiset och helvetet. Antingen hamnar man i helvetet eller i all evighet i paradiset med Gud. ”Min bild 

av helvetet är däremot att man brinner i all evighet och det låter inte alls kul, snarare skrämmande”. 

Denna bild av döden som han refererar till bibeln har han ärvt av sina äldre anhöriga.  Markus har 

ifrågasatt sin tro men han vågar inte ifrågasätta för sannolikheten är stor att han äventyrar hela ens 

livssyn vilket skulle förändra hela hans tillvaro. Vilket skulle kunna leda till meningssökande och risken 

finns att man endast befinner sig i osäker zon resten av livstiden. 

Vad gäller valet att utbilda sig till diakon så var det mer en önskan från hans föräldrar. Han ser det som 

en tröst för hans föräldrar, att den yngre generationen vidmakthåller deras traditioner. Det är viktigt för 

honom att bibehålla sina föräldrar kultur och traditioner men i samma veva så förklarar han att han inte 

kan leva exakt som hans föräldrar gör/gjorde.  Markus har äldre bröder men ingen har läst till diakon 

med anledning att församlingen inte hade någon diakonlärare. 

Markus har precis lärt sig att diakon betyder hjälptjänst. Markus bild av en diakon är att diakonen 

hjälper prästen i gudstjänster och är kontaktperson. För Markus innebär diakonrollen att man hjälper till 

på gudstjänsten, för prästen får inte ha gudstjänster utan diakoner. Markus hade inga förväntningar av 

utbildningen men utbildningen blev intressant då man fick språklektionerna, kulturlektionerna. Den del 

av utbildningen som handlar om diakonrollen anser Markus vara lite jobbig, “Kan bli lite pinsamt en 

stund när man sjunger solo inför kompisarna haha” 65. Andra steget i utbildningen tänker han fullfölja 

men inte de återstående, ”rollen som diakon blir för avancerad och för stor, man blir nästintill präst om 

man tar sista steget och det vill jag absolut inte bli”.66 Markus anser att andra steget är tillräckligt: ”… 
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men det spelar ingen roll, jag är diakon så vad spelar det för någon roll egentligen vilket steg jag har. 

Det enda som skiljer är klädstilen och sen så kanske man är mer kunnig ju högre upp man är”

Jag frågade även Markus om varför han tror att deras enda vän som inte har läst utbildningen precis har 

börjat:  ”Ja hörde något om att han ville börja för alla vi läste utbildningen. Och sen kanske han är 

intresserad av att lära sig lite mer om assyrier och syrianer67”

Vad gäller de föreskrifter som gäller för en diakon/diakonissa så upplever han dem vara självklara men 

en föreskrift anser han vara svår att leva upp till, närmare bestämt den föreskrift som handlar om att 

Jesus Kristus som förebild vad gäller valet av livsstil. Man lever i helt andra omständigheter idag och 

hur mycket man än försöker så tror Markus inte att man kan fullfölja den livsstilen. De andra 

föreskrifterna anser han vara självklara; att man ska respektera prästerskapet, kyrkan, mysterierna, man 

skall finnas tillgänglig för att tjäna prästen och att vårda sitt språk och ha ett vördnadsfullt hjärta och 

tänkande. 

9. Analys kring informanternas religiositet och diakonroll

9.1 Social och språklig konstruktion

Här kommer jag att diskutera huruvida familjen, omgivningen och samhörigheten påverkar 

informanternas religiositet och läsaren bör ha det kulturella perspektivet i åtanken.

Alla tre informanterna är uppväxta i en syrisk- ortodox tolkningsgemenskap vilket leder till att de skådar 

och erfar världen på ett visst sätt.68. Alla tre informanter har tagit till sig sina föräldrars meningsgivande 

mönster och försöker via diakonrollen bevara och upprätthålla deras syrisk-ortodoxa kultur och 

traditioner. Genom religiösa aktiviteter och den sociala kontexten har de lärt sig att tyda tillvaron och sig 

själva.  De är uppväxta i en tillvaro där religiositet ständigt har varit närvarande, de föddes in i kyrkan, 

välsignades och döptes. Informanterna ber, utbildare sig till diakoner, försöker leva efter den kristna 

läran och den nya kanalen Suroyo Tv har vidgat och förstärkt den syrisk- ortodoxa tron. Genom den 

religiösa symbolvärlden och de existentiella frågor som bärs av gruppen informanterna lever i så 

förstärks informanternas religiositet. 
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Det jag kan finna intressant är mammornas aktiva föreningsliv.  En intressant aspekt är att mammorna 

och papporna för den delen kanske inte var lika aktiva i utbildningen när informanternas äldre bröder 

påbörjade utbildningen. Kan brist på resurser och föräldrars intresse ha påverkat de äldre brödernas brist 

på motivation och närvaro i utbildningen? Kan den etablerade syrisk- ortodoxa verksamheten och 

föräldrarnas intresse vara en av anledningen till att informanterna väljer att fortsätta läsa 

diakonutbildningen?

Informanternas identitet förankras i deras religiositet. Deras religiositet är social inlärt av deras föräldrar 

som sedan även tillsammans med andra samspråkar de och bekräftar varandras språk- och 

erfarenhetsgrundade verklighetskartor. Detta uppfattas vara en självklar sanning då dem tyder och 

behandlar informationen utifrån den verklighetsuppfattning dem får, vilket är en religiöst syrisk ortodox 

verklighet. 69

Från informanternas svar kan man också se att deras språk, kultur och traditioner är viktiga för de och 

för deras föräldrar. Informanternas relation med varandra väl etablerat nätverk. Informanterna lever inte 

enbart i den syrisk- ortodoxa miljön men utifrån deras utsagor så kan man se att de oftast tolkar 

verkligheten utifrån den syrisk- ortodoxa världsuppfattningen. Philip refererade till hans föräldrar syn på 

diakonrollen;”… men som mina föräldrar säger, det är en gåva från gud att vara en diakon”.70 Även 

Markus refererade flertal gånger till vad hans föräldrar hade framfört bland annat följande:

...mina föräldrar har lärt mig att man ska be och vara tacksam och att såsom vi behöver mat för 
att orka fysiskt, på samma sätt behöver min ande mat. Bön är att tala med Gud. Man lättar på sitt 
hjärta. 71

Heligheten är social och kulturellt sammanbunden och människor alstrar de sociala nätverk som gör det 

genomförbart att sprida det heliga och av den orsaken upplever människor det heliga enligt Wikström. 72

Informanterna är uppväxta med kyrkobesök, den kristna läran, undervisning med präst, diakonutbildning 

och detta kan vara anledningen till att informanterna upplever kyrkan, kristna heligt och detta 

legitimeras av deras omgivning. Philip svarade; ”… kyrkan är helig och sen gör nästan alla ja känner 

korstecknet, till och med dom riktigt småbarnen”.73
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Utbildningen har även övergått till att vara en ”social grej” vännerna utbildar sig till diakoner. 

Informanterna val till diakoner är inte bara att bevara och upprätthålla deras kultur och traditioner, deras 

val bygger också på sociala nätverk och samhörighet de har i gruppen.

Markus sa: ”Det var mer mina föräldrar som ville det. Jag var emot det även om jag är troende kristen 

men mina vänner började utbildningen så jag gjorde också det...”74. Jag frågade informanterna om varför 

de tror att deras enda nära vän som inte läser till diakon precis har börjat utbildningen. Philip svarade: 

jag är inte säker men jag tror att han ville börja för att alla läste utbildningen, sen fick jag också höra att 

han får extra hjälp hemma för att komma ifatt”. Även de David och Markus gav liknande svar. Det är 

svårt att lämna en stabil social gemenskap.

Även samhörigheten med Gud är viktig för informanterna. Att tala med Gud och be om hjälp, visa 

tacksamhet, synen på livet efter döden, såsom Philip uttrycker sig; ” Man hamnar förhoppningsvis i 

himmelriket och då hör man änglarna sjunga hela tiden tyder på att ett liv utan detta skulle påverka deras 

tillvaro.  Även Markus svarade ”… oavsett vem man är, hur högt utbildad eller status... så ropar ALLA 

till Gud på dödsbädden. 75 Om informanterna skulle ifrågasätta sin tro och hela den kristna tron skulle 

fall sönder i bitar skulle samtidigt samhörigheten med Gud att försvinna. 

9.2 Meningssökande, medvetenhet och frihet

Här kommer jag diskutera människan som ”medveten, meningssökande och ansvarstagande varelse”.76

Läsaren bör ha meningsperspektivet i åtanken.

Informanterna är uppväxta i syrisk- ortodox tolkningsgemenskap och har av rädsla inte ifrågasätta sin 

tro. Jag uppmärksammade att informanterna flertal gånger refererade sina svar till äldre personer i deras 

omgivning såsom föräldrar, äldre släktingar eller prästen och de svar de får tror det på utan vidare kritik. 

De har således svårt att lämna den tro de är uppväxta i. Ett tydligt exempel är då Philip säger att döden 

blir hemsk om man inte tror. Philips tro har strukturerat det främmande och det hotfulla såsom döden 

och känner nu att han har kontroll över sitt liv och att livet har en mening. Gud finns här för honom och 

att han kommer att möta Gud och änglarna när döden kommer.77 I Matteus evangeliet 5:22 står det:
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Men som jag eder: var och en som vredgas på sin broder, han är hemfallen åt domestolens dom; 
men den som säger till din broder: ”Du odåga”, han är hemfallen åt Stora rådets dom; och den 
som säger: Du dåre”, han är hemfallen åt det brinnande Gehenna78

David bild av livet efter döden påminner om den som beskrivs i Bibeln. ”Antingen hamnar man i 

helvetet eller paradiset, förhoppningsvis hamnar jag i paradiset. I helvetet brinner man i all evighet, i 

himmelriket är allt underbart i all evighet”. När jag frågade var denna bilden kommer ifrån så svarade 

han; ”mina föräldrar, tror ja”. Frågan är om det verkligen är något de tror på eller om det är ett svar de 

tror är accepterande.79

Även Markus tro har strukturerat det främmande och det hotfulla. 

Självklart, ofta. Men jag vet inte om jag vågar ifrågasätta för mycket för risken finns att man 
skulle utsätta hela ens livssyn på spel och då hamnar jag på ruta ett och sökandet efter mening 
med livet börjar om från början vilket kan vara jobbigt80

Gemensamt för alla tre är att ingen av dem vågar ifrågasätta sin tro för mycket för det skulle endast 

skapa obalans i deras livssyn. Informanternas tro fyller en essentiell funktion då den ger dem en känsla 

av trygghet, mening med livet och de är viktigt för alla tre att ha en tro som ger dem svar på existentiella 

frågor. 

Wikström skriver att människan är i behov att styra sina egna liv. Frågan är om informanterna gör det. 

De uppfyller deras föräldrars önskan, de är troende kristna men de väljer i slutändan vad de vill göra 

med livet, vilket funktion religion skall ha i deras liv och hur starkt den skall påverka deras liv. Men 

samtidigt så ser man utifrån alla tres utsagor har den syrisk ortodoxa kontexten påverkar informanternas 

handlingar och tankar. Detta tyder på en viss kontroll, då den syrisk- ortodoxa kontexten kontrollerar 

deras handlingar och tankar. Markus sa exempelvis:

Man har blivit mer socialt kompetent, hur man agerar, hur man beter sig etc. Religionen är 
egentligen inte något man gör en gång i veckan eller en gång i månaden man ska egentligen 
handla utifrån den kristna läran hela tiden. Det gör en till en bättre medmänniska men det är 
väldigt svårt att leva efter det. Men ett exempel på att Gud hjälper mig är att jag ber om råd 
genom att be till honom.81
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I samma veva så har människan friheten att välja enligt Wikström, informanterna påpekar att de är 

vanliga människor som lever som alla andra men har nu via deras utbildning fått en religiös roll. 

Informanterna säger att de tar sitt ansvar som diakoner men låter det inte påverka för mycket deras andra 

vardagssysslor.  Men samtidigt kan man fråga sig ifall ansvaret är något informanterna klarar av?82 Jag 

ser diakonrollen som ett kall men utifrån informanternas utsagor så är det för de mer ett ansvar mot den 

syrisk-ortodoxa kulturen och inte ett kall från Gud. 

Parallellt till detta skapar friheten skuldkänslor enligt Wikström.83 Skuldkänslor skulle uppstå om de 

lämnar sin tro eller diakonrollen. Vad gäller tron så utgör det ett hot, yttre strukturer saknas och 

människan själv är ansvarig för sitt liv. Vad gäller diakonrollen så vill informanterna inte gå emot sina 

föräldrars önskan eftersom diakonrollen är som en tröst för föräldrarna att nästa generation bevarar och 

upprätthåller deras kultur, tro och traditioner.

Wikström menar också på att Gud har förenklats till ett projekt, det vill säga, man ägnar sig åt den 

andliga biten när man har tid över. 84Även här uppmärksammade jag bland informanterna att dem kan 

tänka sig inta sin roll som diakon när dem har tid. Deras planer är att läsa andra steget min inte 

resterande, det skulle vara för krävande och för viktigt roll i kyrkvärlden.

Markus nämner detta; ”Rollen som diakon blir för avancerad och för stor, man blir nästintill präst om 

man tar sista steget och det vill jag absolut inte bli”. 85 Men frågan är vad syftet är med att ta andra 

steget och att försöka sköta sin roll som diakon när informanterna har tid, risken finns att det de har lärt 

sig kommer glömmas bort. För att bevara kulturen och traditionerna behöver man hålla igång det. Så 

frågan är om informanterna verkligen tar sitt ansvar. 

Här uppmärksammade jag att utbildning är viktigare än religiös utbildning för samtliga informanter.  

Ännu intressantare är om denna syn är rätt? Tar informanterna verkligen sitt ansvar mot traditionen? Att 

läsa till steg två och inte resterande steg? Att förenkla sin tradition till projekt, det vill säga när de har 

tid? Frågan är om informanterna verkligen tar sitt ansvar som diakon och mot deras traditioner. Men 

samtidigt förstår jag att informanterna värdesätter högskoleutbildning framför religiös utbildning. 

Högskoleutbildningen ger informanterna arbetsmöjligheter, därmed bättre livsvillkor. Göran Gunner och 

Sven Halvardson skriver i deras bok ” Jag behöver rötter och vingar” bland annat  om hur synen på 

utbildning har förändrats bland assyrier/syrianer. I början var gruppen mot utbildning för gruppen såg 
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det som ett hot mot traditionerna. Successivt såg man utbildningsmöjligheter och bättre livsvillkor samt 

att det är statusbringande för familjen.86 Den äldre generationen har successivt insett att människan är 

dynamisk och föränderlig, de har även insett att det de anser är normativt kan skilja sig med den nya 

generationen, då människan inte är statisk och att deras världsuppfattning omformas i Sverige.87

Jag uppmärksammade att samtliga informanters motivation förändrades under utbildningens gång. 

Informanternas motivation var till en början kulturella skäl men detta utvecklades till ett mer 

meningssökande skäl. Markus svarade i frågan om varför han utbildar sig till diakon; 

Det var mer mina föräldrar som ville det. Jag var emot det även om jag är troende kristen men 
mina vänner började utbildningen så jag gjorde också det. Det är väl en tröst för mina föräldrar 
att jag utbildad mig till diakon, det vill säga ett sätt att bevara deras traditioner.88

I frågan om förväntningar svarade han;

Jag hade inga förväntningar men det blev mer intressant ju mer vi kom in i utbildningen. Den 
mer intressanta delen är språklektionerna, kulturlektionerna, diakonrollen däremot är lite jobbig. 
Kan bli lite pinsamt en stund när man sjunger solo inför kompisarna haha.89

9.3 Individens emotionella utveckling

Här kommer jag diskutera om behov av kärlek, trygghet och bekräftelse. Läsaren bör ha individens 

perspektiv i åtanken.

Jag anser att religionen, kyrkan och familjen ger informanterna trygghet och bekräftelse. Informanterna 

vill inte ifrågasätta sin tro för mycket för deras identitet förankras i religionen och hela deras omgivning 

är troende och det skulle vara svårt att lämna denna samhörighet. Det skulle hota deras stabila närvaro. 

Den assyriska/syrianska identiteten bygger egentligen på syrisk-ortodoxa traditioner så frågan är om det 

är möjligt att lämna dessa traditioner åt sidan, både kroppsligt och själsligt. Vidare kan man fråga sig 

hur omgivningen skulle reagera om man lämnar kyrkan. Jag tror nog att det skulle innebära ett stort 

tryck från familj, släkt och präst i närheten och de skulle försöka ”vinna” tillbaka personen. 

I den kontext informanterna är uppväxta i är det essentiellt att vara aktiv i kyrkan och inom familjen 

verkar det vara viktigt att upprätthålla de kristna traditionerna.  Att läsa utbildningen gemensamt skapar 

en speciell gemenskap vilket också stärker deras identitet. Killarna är unga och under tonårstiden 

försöker de etablera egen identitet och somliga fäster sin identitet genom religionens symbolvärld. 
                                               
86 Gunnar Göran & Halvardsson Sven, Jag behöver rötter och vingar – om assyrisk/syriansk identitet i Sverige 2005:156
87 Gunnar & Halvardsson 2005:147
88 Se bilaga 3
89 Se bilaga 3



Winniscott hävdar att detta har att göra med samlevnaden och separationen med modern att människan 

blir religiös senare i livet men jag anser att informanternas religiositet snarare påminner om det Eriksson 

påstår att religionens symbolvärld hjälper individen att anbringa självförståelsen och identitet i något 

som förstås utanför det sociala.  Eriksson ser detta som mognad, att tro och medvetenhet ger möjlighet 

till kombination av rationalitet, teknisk tydning av verkligheten och ett generellt mytisk 

helhetsperspektiv. Detta anser jag att informanterna möjliggör sig själva att deras tro ger de stabil 

tillvaro samtidigt som de väljer hur mycket tron ska ta plats i deras liv (rationella) med tanke på att det 

lever i andra livsförhållanden är deras föräldrar. 

Jag uppmärksammade att informanterna gav mig nästintill identiska förklaringar. Kan informanternas 

svar lyftas till större sammanhang? Är informanternas svar representativa för syrisk- ortodoxa folket?  

Detta kan vara ett uttryck för en kyrka som är traditionsbunden. Är informanternas svar ett uttryck för 

trygghet och bekräftelse? Wikström skriver att människan är i behov av att strukturera livsfrågor och 

detta kan göras enskilt eller gemensamt och att vi använder oss av attribut och ritualer för att behandla 

dessa frågor. 90 Upplever informanterna trygghet att fler upprätthåller och bekräftar deras förklaringar? 

Jag anser nog att informanterna upplever trygghet och kärlek då de får bekräftelse från omgivningen.

Ännu intressantare är en jämförelse med svenska ungdomar.  Det är väldigt ovanligt att svenska 

ungdomar gör ett religiöst val. Motivationen skiljer sig även. De svenskar som konfirmerar sig gör det 

av fler skäl, för presenter, för att fördjupa sin tro eller för att de är nyfikna?  Bland svenska ungdomar 

dominerar inte kulturella skäl.  I denna studie motiverar kulturella skäl men som sedan utvecklades till 

meningssökande skäl. 

Informanterna känner sig bekräftade av Gud, de ber, tackar och försöker leva ett gott liv för att sedan få 

leva i paradiset med Gud och änglar. Bekräftelsen är något som är viktigt för människor. Vid behov av 

hjälp vänder informanterna sig till Gud, vilket bidrar till att deras religiösa verklighet bekräftas.   De har 

alla levt i en konstruerad omgivning och den syrisk ortodoxa läran är en väldigt viktigt och fast punkt i 

deras liv som ger dem trygghet, kärlek och bekräftelse. 

10. Slutsats/sammanfattning

                                               
90 Wikström 2003:34



I teoridelen förklarade jag de tre perspektiven i relation till varandra och enligt Wikström är de beroende 

av varandra om vi vill ha en fruktbar tolkning till varför människan är religiös. 

I min studie har jag utifrån informanternas utsagor kan jag se att Individen, kulturens och 

meningsperspektivet är beroende av varandra för att få en fruktsam tolkning. 

Kulturens perspektiv, då de lever i syrisk- ortodox språkgemenskap. Såsom Wikström beskriver det 

kulturella perspektivet så har informanterna ärvt sina föräldrars meningsgivande mönster och de 

försöker via diakonrollen bevara och upprätthålla deras syrisk- ortodoxa kultur och traditioner. Detta är 

de uppväxta med och de referera till sina föräldrar, äldre vuxna eller prästen vid deras uttalanden. Jag 

uppmärksammade att informanterna tolkar verkligheten utifrån den religiösa verkligheten som dem får 

från sin omgivning. I det kulturella perspektivet förklarar Wikström att individen gemensamt med andra 

samspråkar och verifierar varandras språk- och erfarenhetsgrundande realitetskartor. 

Meningsperspektivet, där informanterna har friheten och ansvaret över sina val och hur mycket och hur 

långt de skall gå i sin religiösa roll. Gemensamt för alla tre var att valet att utbilda sig till diakoner var 

av kulturella skäl som sedan under utbildningens gång omvandlades till ett mer meningssökande skäl. 

Informanterna såg det som ett ansvar mot sina föräldrar och kulturen parallellt med att de har frihet och 

ansvar att välja sin religiösa väg samt tryggheten att luta tillbaka till sin tro.  Informanterna har planer på 

att genomföra andra steget i diakonutbildningen men väljer att utesluta resterande för diakonrollen blir 

allt för seriös och viktig i kyrkovärlden. Informanterna väljer vanlig utbildning framför religiös 

utbildning. De gör religionen till ett projekt, då de har tid. Detta skriver Wikström om, att Gud har 

förenklat till ett projekt, man ägnar sig åt den andliga biten när man har tid över. Vidare kan man fråga 

sig ifall ansvaret är något informanterna klarar av? Att ta två steg och inte resterande två, kan man se det 

som att de har fullgjort sitt ansvar mot traditionen och dess överlevnad?

Individens perspektiv, i den meningen att de ger tröst åt sina föräldrar, att deras traditioner bevaras samt 

att informanterna inte vågar lämna sin tro av rädsla för separation och skuld men i samma veva så ger 

tron stuktur.  Jag upplever att kyrkan, religionen och familjen ger informanterna trygghet och 

bekräftelse. Även att läsa utbildningen tillsammans skapar en speciell gemenskap mellan informanterna 

och de andra eleverna som läser till diakoner.  Informanterna är tonåringar och de försöker etablera 

deras identitet genom att förankra det inom religionens symbolvärld och detta ser Eriksson som mognad, 

att deras tro och medvetenhet ger möjlighet till kombination av rationalitet, teknisk tydning av 

verkligheten och ett generellt mytisk helhetsperspektiv. Deras tro ger dem trygghet, mening med livet 

och deras tro strukturerar det främmande och det hotfulla såsom döden.
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Bilaga 1” Philip” intervju

Fonda: Hej!
Philip: Tjena!
Fonda: Kan du börja berätta lite om din vänskap med dina vänner som också läser 
diakonutbildningen?
Philip: Vi har alla bra relation med varann men två i gänget har bättre relation med mig och då menar 
jag att de har lättare att prata om saker med mig. Vi är jättebra kompisar vi gör det mesta ihop och vi har 
skit kul. 
Fonda: Kan du börja med att berätta lite om dina föräldrar är religiösa. 
Philip: väldigt religiösa faktiskt
Fonda: På vilket sätt?
Philip: Dom går till kyrkan, dom fastar min mamma sjunger i kyrkokören, mina föräldrar är religiösa, 
dom går till kyrkan varje gång det är gudstjänst, ibland åker dom också till Linköping när det inte finns 
gudstjänst här i Mjölby, för vi har ingen kyrka och präst så vi har inte gudstjänst så ofta. Dom sitter 24/7 
och tittar på suroyo tv och mycket av det som visas är gudstjänster. 



Fonda:  Hur har religion hjälpt dig i ditt sociala liv? Har Gud hjälpt dig i vissa situationer?
Philip: Ja det kan man säga. Jag undviker saker som går emot min uppfostran och mina föräldrar har 
uppfostrat mig utifrån den syrisk ortodoxa läran. Exempelvis hur jag ska behandla mina medmänniskor, 
hur jag ska leva ett hälsosammare liv både fysiskt och andligt. 
Fonda: Ber du till Gud? 
Philip: Ja
Fonda: När?
Philip: Innan jag sover, jag säger Fader vår varje kväll innan läggdags, när Jag äter, tackar för maten, i 
vår kyrkotradition så ber man alltid innan och efter aktiviteter, som exempelvis innan och efter jobbet 
eller skolan, innan och efter maten. Jag ber också innan fotbollsmatcher och nationella prov, haha, man 
ber om lite extra hjälp haha. Jag brukar även göra korstecknet när jag åker förbi en kyrka och det har ja 
gjort sen jag minns.
Fonda: Varför gör du korstecknet när du åker förbi en kyrka?
Philip: För kyrkan är helig och sen gör nästan alla ja känner korstecknet, till och med dom riktigt 
småbarnen. 
Fonda: Tycker du att det är viktigt för människor att ha en religion?
PhiliP: Ja, för Gud kan hjälpa vid vissa situationer, alltså när man, typ som när något farligt kan hända i 
världen, som exempelvis översvämning, jordbävning. Om man inte tror på nått så kanske inte Gud eller 
heliga anden kan hjälpa dig.  Och sen hur kul är det att inte tro på något. Då är döden hemsk ju. Finns 
ingenting efter döden om man inte tror på något.
Vad tror du händer efter döden?
Philip: Man hamnar förhoppningsvis i himmelriket och då hör man änglarna sjunga hela tiden.
Fonda: Hur har du kommit fram till den bilden av livet efter döden?
Philip: Den bilden har jag fått av min pappa och jag tror på den. 
Fonda: Har du någon gång ifrågasatt din tro?
Philip: Frågetecken finns ju men man vill inte heller inte ifrågasätta för mycket.
Fonda: Varför inte?
Philip: Alltså, man blir lite rädd för vad man kan komma fram till, ens egna tolkningar, och då blir man 
bara förvirrad och det skapar kaos. Är man uppväxt med en viss tro och har trott på det i så många år så 
skulle det göra ont om allt det där börja falla, i små bitar och mitt liv blir som ett pussel som jag måste 
pussla ihop igen, om man nu lyckas bygga upp något igen.
Fonda: Vad fick dig att utbilda dig till diakon?
Philip: Det är en typ av traditioner, om man bor där våra föräldrars föddes så skickades barn till 
diakonutbildning/ språklektioner i tidig ålder. I Mjölby behöver vi fler shamosho91och eftersom dom 
diakoner som redan finns börjar bli gamla så är det bra att vi utbildar oss så vi kan ta över efter dom.  
Eftersom det är som en tradition för oss så vill våra föräldrar att vi ska utbilda oss, och det gör jag.
Fonda: Har du andra syskon som utbildar eller har utbildad sig till diakoner?
Philip: Ja min äldre bror men han avslutade aldrig utbildningen
Fonda: Varför inte
Philip: Om ja minns rätt så slutade läraren och sen så var dom inte alls motiverade, det fanns inget hopp 
för dom, haha hälften dök inte ens upp på lektionerna.
Fonda: Vad är en diakon? Vad gör en diakon?
En shamosho hjälper qashon att hålla i gudstjänst 92. De spelar ingen roll var i världen man är, man ska 
kunna hoppa in i gudstjänsten. Diakoner är prästens medhjälpare i kyrkan. Prästen kan inte ha gudstjänst 
utan diakoner, så vi har en viktig roll. En diakon ska också lära andra om den kristna läran. Man är 
också en kontaktperson, bokar präst och kyrka eftersom vi inte har egen kyrka och präst i Mjölby.
Fonda: Vad innebär det för dig att vara diakon?

                                               
91 Shamoshe betyder diakoner på syrisiska.
92 Qasho betyder präst på syriska.



Philip: Jag känner ett visst ansvar, mitt första steg till att vara trogen syrisk ortodoxa kyrkan och bevara 
våra kyrkotraditioner. Hålla våra traditioner i liv och att leva ett bra kristet liv och finnas där för kyrkans 
medlemmar och andra som behöver stöd. 
Fonda: Vad är ett kristet liv?
Philip: Följa det regler som finns skrivna i Bibeln. Vilket jag anser är svårt men man ska i alla fall 
försöka så gott man kan.
Fonda: Hade du några förväntningar? Har dina förväntningar uppfyllts?
Philip: Jag det var ju mina föräldrars ide först, så jag tänkte inte så mycket på förväntningar men allt 
eftersom blev det roligt att lära sig mer om den egna kulturen och språket”. Det kan ibland bli jobbigt 
för det vi har ju skola också och det kan bli för långa och tröttsamma dagar. Det blir stressigt ibland. 
Fonda: Funderar du på att ta fler steg i diakonutbildningen?
Philip: Ja, troligtvis ska jag ta nästa steg i alla fall, vad gäller de andra stegen så är jag osäker.
Fonda: Hur kommer det sig?’
Philip: Jo, det påverkar skolan en aning. Jag ska ju ta studenten så småningom och då kanske jag flyttar 
till exempelvis Stockholm och då har jag inte tid att vara shamosho men om jag åker till Mjölby någon 
helg så kan jag ställa upp om det gudstjänst den helgen Jag är hemma.
Fonda: Hur många steg vill dina föräldrar att du ska ta?
Philip: Dom blir nöjda med nästa steg, men dom tycker att det viktiga är att jag lär mig och bli bättre. 
Fonda: Jag fick höra att en av era nära vänner har precis börjat utbildningen, vad kan det beror 
på, tror du?
Philip: Jag är inte säker men jag tror att han ville börja för att alla läste utbildningen, sen fick jag också 
höra att han får extra hjälp hemma för att komma ifatt. 
Fonda: Hur förhåller du dig till diakonens roll? uppgift? jag visar upp syrisk ortodoxa 
föreskrifter för en diakon/diakonissa.
Mycket av de som står i föreskrifterna gäller ju inte bara oss diakoner, de gäller alla syrisk ortodoxa. Jag 
försöker leva efter kristendomen men det är inte lätt, man gör så gott man kan och de tror jag Gud ser, 
liksom de som är äldre diakoner tror ja har gjort många misstag i livet men är fortfarande diakoner. 
Visst man har Jesus Kristus som förebild vad gäller valet av livsstil men de är för svårt att leva efter de, 
man gör många misstag men så länge man ångrar det och menar de så förlåter Gud en. Jag visar respekt 
för vår kyrka och tro, inte bara som diakon utan som vanlig människa men som mina föräldrar säger, det 
är en gåva från gud att vara en diakon. 
Fonda: Tack för att jag fick möjligheten att intervjua dig!

Bilaga 3” Davids” intervju

Fonda: Hej!
David: hello!
Fonda: Kan du börja berätta lite om din relation med dina kompisar som också läser till 
diakoner?
David: Vi är barndomskompisar och trivs jätte bra ihop. Vi gått i samma skolor hela vägen hit till 
gymnasiet. Jag har lite bättre kontakt med en i gänget men vi litar på varandra och är snälla och hjälper 
varandra när det behövs. 
Fonda: Kan du börja med att berätta lite om dina föräldrar är religiösa. 
David: ja, mina föräldrar är religiösa.
Fonda: På vilket sätt?
David: Ja jag är uppvuxen i ett religiöst hem, dom besöker kyrkan, dom ber ofta, varje gång jag försöker 
planera något med dem så säger dom ..” aloh rabo” 93vilket jag oftast tolkar som nej. Suroyo tv visar 
också mycket gudstjänster och mina föräldrar tittar på deras program varje kväll. 

                                               
93 ”Aloh rabo” betyder om gud är stor



Fonda: Brukar du be?
David: Jag brukar be till Gud att inget ska hända och tackar honom för de jag har. Jag gör det innan 
läggdags, när jag åker flygplan eller bil så att inget händer, jag tackar för maten, vilket jag har gjort sen 
jag var liten
Fonda: Hur har religion hjälpt dig i ditt sociala liv? Har Gud hjälpt dig i vissa situationer?
David: Religionen har hjälpt mig att visa respekt för äldre och hur jag ska bete mig.
Fonda: Tycker du att det är viktigt för människor att ha en religion?
David: ja, det tycker jag att man ska tro på något, men det ska kanske inte behöva styra hela ens liv. 
Man kan ju tro på Gud men kanske inte vara så religiös, jag har en kusin som är nunna, jag är väldigt 
impad faktiskt, ja tror på Gud och försöker leva ett bra kristet liv men att göra ett val som påverkar hela 
mitt sätt att leva drastiskt skulle jag nog inte kunna göra…
Fonda: Vad är skillnaden mellan troende och religiös?
David: att vara troende är att tro på Gud men att vara religiös är att man praktiserar sin tro.
Vad tror du händer efter döden?
David: Antingen hamnar man i helvetet eller paradiset, förhoppningsvis hamnar jag i paradiset. I 
helvetet brinner man i all evighet, i himmelriket är allt underbart i all evighet”
Fonda. Hur har du kommit fram till den bilden av livet efter döden?
David: mina föräldrar, tror ja
Fonda: Har du någon gång ifrågasatt din tro?
David: Ja men ja tänker inte ifrågasätta för mycket
Fonda: Varför inte?
David: det är min tro, jaG är uppväxt med den och ifrågasätter jag för mycket så kanske jag får en helt 
annan bild och det vill ja inte, det skulle bara bli jobbigt
Fonda: Vad fick dig att utbilda dig till diakon?
David: (Med ett leende på läpparna)94. Det var inte min idé, det var faktiskt mina föräldrars önskan, så 
jag gör det, och sen läser alla mina nära vänner till shamoshe så varför inte. Det är ju också kul att lära 
sig mer om vår kultur.
Fonda: Nu när du har fått smaka på utbildningen, känner du fortfarande att det bara är dina 
föräldrars önskan eller är det något du har fastnar för idag?
David: Ja det är roligt att lära sig mer om vår syrisk-ortodoxa kultur och traditioner och språket men vad 
gäller själva diakonrollen så det nog mina föräldrars önskan jag uppfyller.
Fonda: Har du andra syskon som utbildar sig till diakoner?
David: Ja, min storebror men han slutade.
Fonda: Varför?
David: Jag vet inte men dom äldre killarna var väldigt busiga, misskötte sig med allt, pluggade inte, dom 
kommer och går som dom vill.
Fonda: Vad är en diakon? Vad gör en diakon?
David: En diakon hjälper prästen under gudstjänsten och som prästen har lärt oss så får präster inte hålla 
i en gudstjänst utan diakoner så man kan säga att vi har en jätte viktig roll i kyrkovärlden. Egentligen så 
får vi inte vara på altaret nu, vi är där ”svart” som prästen säger. Men efter ceremonin får vi stå på 
altaret bland de andra färdigutbildade diakonerna.
Fonda: Vad innebär det för dig att vara diakon?
David: det är liksom svårt att säga men de är väl främst att värna om våra traditioner
Fonda; okej men hur ser du på rollen, nu när du ska ta första steget till diakon, vad innebär det 
för dig att vara en diakon?
David: ja, det är väl att hjälpa prästen. 
Fonda: Funderar du på att ta nästa steg i diakonutbildningen?

                                               
94 Min anmärkning



David: Ja, det ska jag göra men kanske inte tredje och fjärde. Fjärde steget är man nästan som präst men 
man får inte viga, så nej det är inget för mig. 
Fonda: Hur många steg vill dina föräldrar att du ska ta?
David: jag vet faktiskt inte
Fonda: Vet dina föräldrar om att du endast tänker ta andra steget?
David: Har inte pratat om det med dom.
Fonda: Jag fick höra att en av era nära vänner har precis börjat utbildningen, vad kan det beror 
på, tror du?
David: Jag fick höra av någon att hans mamma hade sagt att han ville börja för alla vi som är hans nära 
vänner läste utbildningen och sen att han självklart ville lära sig. 
Fonda: Hade du några förväntningar innan du påbörjade utbildningen? Har dina förväntningar 
uppfyllts?
David: Alltså jag hade inga direkta förväntningar det var som sagt mina föräldrars ide, först var ja 
osäker men alla mina vänner började utbildningen så ja började också, men nu är de faktiskt kul, jag har 
lärt mig mycket. Idag förstår jag lite bättre vad som sägs i gudstjänsten, för förut förstådd man typ 
ingenting, för det syriska jag och många andra talar är inte skriftspråket som sjungs i kyrkan. Man 
förstår typ nada om man inte kan skriftspråket. Och det är först vi kan läsa väldigt bra som vi får ta nästa 
steg i diakonutbildningen.
Fonda: Hur förhåller du dig till diakonens roll?uppgift? jag visar upp syrisk ortodoxa föreskrifter 
för en diakon/diakonissa.
David: Jo prästen brukar nämna vad de innebär att vara diakon men de är lite svårt att fullfölja allt, man 
är trots allt en vanlig människa, visst jag tror på Gud och visar respekt och vördnad som det står men 
livsstilen är svårt, men man försöker så gott man kan liksom.
Fonda: Vad menar du med ”vanlig människa?
David: Ja, att man har en roll utanför diakonrollen, de föreskrifter du visar kan inte följa med hela tiden, 
även om dom gör det så kanske man ibland går emot det. En vanlig människa gör misstag och det lär jag 
också göra. Man har ju inte Gud i åtanken hela tiden. 
Fonda: Tack nu har jag fått svar på mina frågor.

Bilaga 3 ”Markus” Intervju

Fonda: Hej!
Markus: hej 
Fonda: Kan du börja berätta lite om din vänskap med dina vänner som också läser 
diakonutbildningen?
Markus: Vi är bästa kompisar och vi umgås varje dag. Vi finns där för varandra. 
Fonda: Kan du börja med att berätta lite om dina föräldrar är religiösa.
Markus: De är kyrkliga och håller den kristna ortodoxa traditionen.
Fonda: Hur har religion hjälpt dig i ditt sociala liv? Har Gud hjälpt dig i vissa situationer?
Markus: Många gånger. 
Fonda: På vilket sätt?
Markus: Man har blivit mer socialt kompetent, hur man agerar, hur man beter sig etc. Religionen är 
egentligen inte något man gör en gång i veckan eller en gång i månaden man ska egentligen handla 
utifrån den kristna läran hela tiden. Det gör en till en bättre medmänniska men det är väldigt svårt att 
leva efter det. Men ett exempel på att Gud hjälper mig är att jag ber om råd genom att be till honom. 
Fonda: Vad rådfrågar du om?
Markus: ja, det handlar om olika val jag måste ta och jag försöker få något tecken som hjälper mig att ta 
ett beslut.
Fonda: Ber du till Gud? 



Markus: Ja. Absolut, varje dag. Det har jag gjort sen jag var liten det har blivit en vana. Jag gör det vid 
olika tillfällen, exempelvis innan läggdags innan maten, jag gör det till och med varje gång jag går ut 
hemifrån för första gången för dagen. Mina föräldrar har lärt mig att man ska be och vara tacksam och 
att såsom vi behöver mat för att orka fysiskt, på samma sätt behöver min ande mat. Bön är att tala med 
Gud. Man lättar på sitt hjärta. 
Fonda: Tycker du att det är viktigt för människor att ha en religion?
Markus: Alla människor söker efter något att tro på även de som säger att de inte tror utan är ateister har 
ju även dem fattat ett beslut att inte tro, ateismen är också religion, det roliga blir bara sen när människor 
upplever livskris... oavsett vem man är, hur högt utbildad eller status... så ropar ALLA till Gud på 
dödsbädden. 95

Fonda: Vad tror du händer efter döden?
Markus: Livet här på jorden gör människan sitt val, antingen evigt förlorad i helvetet eller förevigt 
tillsammans med sin skapare. Förhoppningsvis hamnar jag i paradiset, det vill säga ett evigt liv i 
grönskan. Min bild av helvetet är däremot att man brinner i all evighet och det låter inte alls kul, snarare 
skrämmande. 
Fonda. Hur har du kommit fram till den bilden av livet efter döden?
Markus: Har haft den bilden sen jag var liten. Så bilden kommer nog från mina föräldrar och andra äldre 
släktingar. 
Fonda: Har du någon gång ifrågasatt din tro?
Markus: Självklart, ofta. Men jag vet inte om jag vågar ifrågasätta för mycket för risken finns att man 
skulle utsätta hela en livssyn för spel och då hamnar jag på ruta ett och sökandet efter mening med livet 
börjar om från början vilket kan vara jobbigt
Fonda: Vad fick dig att utbilda dig till diakon?
Markus: Det var mer mina föräldrar som ville det. Jag var emot det även om jag är troende kristen men 
mina vänner började utbildningen så jag gjorde också det. Det är väl en tröst för mina föräldrar att jag 
utbildad mig till diakon, det vill säga ett sätt att bevara deras traditioner. 
Fonda: Är det viktigt för dig att gå på samma spår?
Markus: Ja det är det väl. Men exakt som våra föräldrar kommer nog inte vi att leva. Men vi ska försöka 
bevara vår kultur.
Fonda: Har du andra syskon som utbildar sig till diakoner?
Markus: Jag har äldre bröder men ingen har läst till diakon.
Fonda: Vad tror du att det beror på?
Markus: Tror inte att det fanns någon lärare då i Mjölby, 
Fonda: Vad är en diakon? Vad gör en diakon?
Markus: Jag har precis lärt mig att det betyder hjälptjänst. En diakon hjälper prästen i gudstjänster. En 
diakon brukar vara kontaktperson också, han bokar kyrka och präst, för vi har varken kyrka eller präst i 
Mjölby så det kommer en från linköping. Man är aldrig anställd som diakon man hjälper till.
Fonda: Vad innebär det för dig att vara diakon?
Markus: Att hjälpa till i gudstjänsten. Vi har ju en viktig roll, prästen får inte ha gudstjänst utan 
diakoner.
Fonda: Hade du några förväntningar? Har dina förväntningar uppfyllts?
Markus: Jag hade inga förväntningar men det blev mer intressant ju mer vi kom in i utbildningen. Den 
mer intressanta delen är språklektionerna, kulturlektionerna, diakonrollen däremot är lite jobbig. Kan bli 
lite pinsamt en stund när man sjunger solo inför kompisarna haha. 
Fonda: Funderar du på att ta fler steg i diakonutbildningen?
Markus: Andra steget ska jag gå igenom men inte resterande. 
Fonda: Hur kommer det sig?

                                               
95 “ALLA” Informanten betonande ordet tydligt och högt.



Markus: Rollen som diakon blir för avancerad och för stor. Man blir nästintill präst om man tar sista 
steget och det vill jag absolut inte bli. 
Fonda: Hur många steg vill dina föräldrar att du ska ta?
Markus: vet inte
Fonda: Vet dina föräldrar om att du inte tänker ta fler steg?
Markus: nae men det spelar ingen roll, jag är diakon så vad spelar det för någon roll egentligen vilket 
steg jag har. Det enda som skiljer är klädstilen och sen så kanske man är mer kunnig ju högre upp man 
är. 
Fonda: Jag fick höra att en av era nära vänner har precis börjat utbildningen, vad kan det beror 
på, tror du?
Markus: JaG hörde något om att han ville börja för alla vi läste utbildningen. Och sen kanske han är 
intresserad av att lära sig lite mer om assyrier och syrianer96

Fonda: Hur förhåller du dig till diakonens roll? uppgift? jag visar upp syrisk ortodoxa 
föreskrifter för en diakon/diakonissa.
Markus: Föreskrifterna är egentligen självklara, visa respekt för prästerskapet, kyrkan, mysterierna etc.  
Däremot att ha Jesus Kristus som förebild vad gäller valet av livsstil kan jag uppleva vara komplicerat. 
Vi lever i en värld som är präglad av individualism, egoism och våra tankar är inte alltid rena och 
ödmjuka. 
Fonda: Tack för att jag fick möjligheten att intervjua dig!

                                               
96 Assyrier/syrianer är samma folkslag, det är namnkonflikt inom gruppen . Vissa kallar sig för assyrier, andra syrianer. 


