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INLEDNING
Stiftets arbete för att stödja församlingarnas uppdrag med speciellt fokus på diakoni,
samhällsfrågor och hållbar utveckling kommer att vara centralt för en lång tid framöver.
I främjandearbetet kring församlingens diakonala uppdrag väcks frågor om vilka
erfarenheter som finns av olika sätt att organisera församlingen och hur detta påverkar
det diakonala arbetet. Till detta hör frågor om diakoner i olika former av ledande ställning och erfarenheterna av det.
De nya större enheter som bildades 2014 i och med pastoratsregleringen ställer nya
frågor om lämplig organisation av det diakonala arbetet och arbetsledarskap.
Diakonens roll och uppdrag i Svenska kyrkan och dess församlingar är fortfarande
under uppbyggnad efter reformen 2000 då diakonatet införlivades i vigningstjänsten.
Svenska kyrkan har få och olika erfarenheter av diakoner på ledande tjänster och som
stiftskansli behöver vi tillvarata och bearbeta de erfarenheter som finns.
Utgångspunkt för denna rapport var vår önskan att ta reda på vilka erfarenheter av
diakoner i ledande ställning församlingar i vårt stift har. Vi har kompletterat de bilderna
med några exempel från andra stift.
Arbetet har inneburit kartläggning av och intervjuer med ett antal församlingar med
diakoner i olika former av arbetsledande tjänst eller chefsfunktion. Arbetet fokuserar vilka
tankar som låg bakom valet av organisationsform och tjänster samt hur såväl kyrkoherde
som diakon beskriver de erfarenheter man gjort.
Syftet är att ge en bild av förekomst, variation och erfarenheter från de församlingar
där diakoner innehar chefs- och ledningsfunktioner.
Undersökningen har planerats av Birgitta Lounela, stiftsdiakon i Strängnäs stift, och
Stig Linde, diakon och forskare. Birgitta har ansvarat projektplanering, för enkäten till
stiften samt intervjuerna med Södertälje församling. Stig Linde har ansvarat för övriga
intervjuer samt sammanställningen av materialet. Materialet har diskuterats och bearbetats tillsammans med stiftsdiakon Maria Holmgren och arbetsgruppen för ledningsstöd
inom stiftskansliet i Strängnäs.

Bakgrund och uppgift
Förändringar i församlingars sätt att organisera ledningsfunktioner i relation till det
diakonala arbetet har väckt vårt intresse för vilka organisationsformer som skapas och
hur de kan tolkas. En bakgrundsfaktor att beakta är omstruktureringarna i församlingar
och pastorat från och med 2014. En annan faktor är förväntningarna på församlingarnas diakonala arbete, dokumenterade bland annat i medlemsundersökningar.1
Nuläget kan beskrivas som att medlemmar förväntar sig en diakonalt aktiv kyrka.
Vår uppfattning är också att församlingarna i vårt stift vill vara aktiva i att hitta uttrycksformer för sitt diakonala uppdrag. Församlingsdiakoni är ett kontextuellt fenomen.
Kyrkoordningen definierar inte ”diakoni”, inte heller beskrivs vad som ska göras eller hur.
Någon gemensam kod eller standard går inte att ange för en församlings diakonala uppdrag. Också en diakons uppgifter ”varierar beroende på de lokala sociala behoven och
2
församlingarnas strukturer och diakonala prioriteringar”.
1
2

Bromander, Jonas (2011) Svenska kyrkans medlemmar. Stockholm: Verbum.
KO, inledningen till sjunde avdelningen.
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Det är alltså stiftets uppgift att främja detta uppdrag som varje församling själv ska
uttrycka grunden för, klargöra och hitta arbetsformer för. Varje församling ska också vara
beredd att omtolka och omprioritera inom sitt diakonala arbete kontinuerligt. Det är
med denna bakgrund vi tänker använda detta material som kunskapskälla för stiftets
arbete med främjande och tillsyn av diakonalt arbete.
Sammanfattningsvis tänker vi oss fyra arbetsområden där vi vill ta med rapportens
material in i stiftsorganisationens arbete:
Struktur- och organisationsfrågor
Chefs- och ledarskapsfrågor
Rekrytering till vigningstjänst och utveckling av diakonens uppdrag
Stöd i utveckling av det diakonala arbetet

Vad vet vi? - statistik
Diakoner på arbetsledande funktioner i församlingar är inte någon ny företeelse, om än
inte så vanlig. Lönestatistiken anger ett fyrtiotal sådana innehavare av ”församlingsdiakon/arbetsledare” i Svenska kyrkans församlingar, diakoniinstitutioner oräknade (se
tabell).
Antal församlingsdiakoner som är arbetsledare
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Källa: lönestatistik Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation3 www.svenskakyrkan.se

Vilket material har vi tagit fram?
I januari 2015 skickades en enkät ut till alla stiftsdiakoner. Tolv har svarat, varav en har
skickat frågan vidare till kontraktsdiakoner. I det återstående stiftet har vi fått uppgifter
från de större pastoraten.
Under våren 2015 har elva församlingar/pastorat kontaktats och tjugo medarbetare
intervjuats, varav åtta kyrko- och församlingsherdar, elva diakoner, samt en personalkonsulent. (Se bilaga 2.) Frågorna som ställdes gällde hur ledningsfunktionerna såg ut, vilka
motiven och tankarna bakom tillsättandet av diakoner till ledningsfunktioner var, och
hur kyrkoherdar och diakoner beskrev sina erfarenheter.
I lönestatistiken är 35 av 40 diakoner i arbetsledande befattning kvinnor, dvs 87,5 %. Av de 2014
tjänstgörande 1127 diakonerna är 995 kvinnor dvs. 88 %.

3
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Urvalet har varit målinriktat. I Strängnäs stift har vi valt de församlingar där diakoner innehar ledningsfunktioner, även om inte alla är arbetsledare med personal- och
arbetsmiljöansvar. För att komplettera bilden har vi även kontaktat församlingar i andra
stift där vi har haft kännedom om sådana funktioner eller där stiftsenkäten gett oss information.
Vi har också bett om dokumentation i form av organisationsplaner, delegationsordningar och dylikt. Det är dock inte alltid befattningsbeskrivningar eller liknande finns.

Avgränsningar
Rapporten ger ingen helhetsbild av Svenska kyrkans ledningsstruktur. Detta beror på att
antalet undersökta församlingar är begränsat och vårt fokus är just diakonen i ledningsfunktion. Det har inte varit resursmässigt eller praktiskt möjligt att undersöka verkan
och effekter av olika ledningskonstruktioner. Detta är en studie av de valda församlingarnas erfarenheter, närmare bestämt så som de uttrycks av kyrko- och församlingsherdar
samt diakoner.

RESULTAT - VAD SER VI?
Stiftsenkäten
Stiftsenkäten visar på att antalet diakoner med arbetsledande funktion tycks ha ökat under 2014, om vi jämför med lönestatistiken. Vi kan dock inte vara säkra på att vi har
samma definition som kyrkans arbetsgivarorganisation. Som vi kommer att se finns det
flera varianter på arbetsledande funktioner vilket gör att en helt enhetlig kategorisering
är svår att åstadkomma. I tabellen syns antal diakoner med arbetsledande funktion
enligt enkät till stiften våren 2015:
ST I F T

ANTAL

ST I F T

A N TA L

Uppsala

4

Göteborg

10

Skara

4

Västerås

1

Linköping

5

Växjö

2

Strängnäs

2

Karlstad

1

Lund

4

Luleå

4

Visby

1

Stockholm

6

Härnösand

3

Su m ma

47

Enkätsvaren från stiftsdiakonerna gav också information om att det finns en rad
”projektledare”, ”samordnare” och ”verksamhetsutvecklare”. Dessa funktioner är intressanta och vi återkommer till dem senare. Dessa funktioner är dock inte inräknade i
tabellen ovan.
Ytterligare en kategori med ett slags lednings- och utvecklingsansvar är kontraktsdiakoner. Sådana utses i Uppsala, Stockholm, Göteborg, Växjö och Lunds stift. I Stockholms stift utser kontraktsprosten en av kontraktets diakoner till att, i sin ordinarie
tjänst, vara kontraktsdiakon. Detta förtroendeuppdrag innebär, kortfattat, att vara sakkunnig och inspiratör. Som kontraktskonsulent i Lunds stift får man avdela åtta heldagar
per år för samla kontraktets diakonala medarbetare, ta del av stiftets fortbildning för kon6

traktssamordnare samt övriga kontraktskontakter.
Dessa kommer vi inte att ta upp mer i denna rapport men noterar att uppgiften
kontraktsdiakon innebär ett utvecklingsansvar utanför det egna arbetet och en form av
samordningsansvar.
Ur stiftsenkäten kan vi få lära något om konsekvenser av strukturförändringar. När
ett nytt pastorat bildas på Gotland så blir en konsekvens att i en av församlingarna blir en
diakon arbetsledare. Detsamma har skett i Kinds pastorat i Göteborgs stift. Av samma
orsak (pastoratsreglering) ersätts en diakon som är distriktschef i ett distrikt i Partille av
en präst när distriktet blir församling i ett pastorat och chefsfunktionen definieras om från
distriktschef till församlingsherde med arbetsledande uppgifter. Alltså påverkar pastoratsregleringen 2014 åt två helt olika håll när det gäller arbetsledande tjänster för diakoner.

De kontaktade församlingarna
Eskilstuna: när de två stadsförsamlingarna 2010 lades samman till en formades en
”tematisk” organisation med enheter för bl.a. gudstjänst, diakoni, musik och undervisning. Enhetscheferna rekryterades utifrån dubbla kompetensbehov: sakkunskap och
chefskap. Chefen för enheten Diakoni/samhälle är diakon och arbetsledare för ett fyrtiotal medarbetare.4 Enhetscheferna bildar ledningsgrupp.
I Södertälje församling hade en av diakonerna ledningsansvar för ”Gåvorna mötesplats & secondhand”. 2011 utökades detta samordningsansvar till hela det diakonala
arbetet. 2013 gjordes funktionen om till en chefstjänst och kom då att ingå i församlingens chefsgrupp. Motivet bakom att det blev en chefstjänst i Södertälje beskriver församlingsherden som att man ville motverka frustration över att planer inte blev genomförda
när sista mandatet fattades och då det därför gick långsamt. Från 2014 bildades Södertälje pastorat, bestående av två församlingar. När tjänsteinnehavaren samma år bytte jobb
utannonserades inte chefstjänsten utan ledningsfunktionerna omfördelades på en samordnare för det diakonala arbetet i församlingen, och en separat samordnare för Gåvorna.
Det var då naturligt att gå tillbaka till samordningsfunktionen, menar församlingsherden,
så att alla verksamhetsområden har samma sorts ledning. Samordnaren för det diakonala
arbetet har ingått i samordningsgruppen, men inte i ledningsgrupp.
I Frustuna församling var komministern arbetsledare för assistenterna inom barnoch familjearbetet. Vid dennes föräldraledighet fick kyrkoherden ta allt arbetsledaransvar
samt ”miste en medlem i ledningsgruppen”. En av diakonerna var nyanställd med inriktning på barn-unga-familj, och med tidigare arbetsledarerfarenhet. Hen tillfrågades och
upprätthåller nu ett arbetsledarskap för detta verksamhetsområde i sin tjänst, samt ingår i
ledningsgruppen.
I Örebro pastorat finns flera pastoratsövergripande strategtjänster (bl.a. för praktikplatser/ arbetsträning och flyktingfrågor) förlagda till församlingar. I Utvecklingsenheten,
en stabsfunktion där kyrkoherden är chef, finns en befattning som diakonistrateg. Utvecklingsenheten har en utredande uppgift (t ex arbete med diakonipastoral, barnkonsekvensanalys m m). Diakonistrategens uppgifter beskrivs som att hålla sig ”à jour”, identifiera utbildningsbehov, och att samtala om och diskutera församlingarnas diakonala uppdrag. Diakonistrategen leder en samverkansgrupp för konfirmandarbetet i pastoratet och
sitter tillsammans med kyrkoherden i kommunens interreligiösa råd. Diakonistrategen är
4

Efter intervjun har organisationen i Eskilstuna förändrats så att enhetschefen fått ytterligare ansvar.
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inte arbetsledare och ingår inte i ledningsgruppen som består av chefer.
För att få en bredare bild har vi som nämnts även sökt information i andra stift:
I Tyresö församling är en av de tre distriktscheferna diakon. Hen är tillika samordnare för både diakon- och musikerkollegiet. Tanken är att det ska vara en chef som leder
utvecklingsarbetet i dessa kollegier, vilket sedan återkopplas till församlingens ledningsgrupp som består av cheferna samt HR-specialisten.
I Lundby församling på Hisingen med fem distrikt rekryterades en diakon till
Kyrkbyn/Älvstrandens distrikt i en förändringsfas på grundval av hens mångåriga arbetsledningserfarenhet inom bl a en diakoniinstitution. När efterträdaren skulle rekryteras
annonserades det enligt kyrkoherden ”självklart” efter en ”Distriktschef/diakon”. De
sökande bedömdes dock sakna den efterfrågade erfarenheten av arbetsledarskap och
utvecklingsarbete och den biträdande kyrkoherden blev istället distriktschef. När en
annan distriktschefstjänst blev vakant valde kyrkoherden att tillsätta den med en av församlingens diakoner. Dels för att kompetensen bedömdes passa distriktet, dels menar
kyrkoherden att ”när vi sitter där fem personer i chefsgruppen har vi inte råd att inte ha
med de diakonala perspektiven.”
För Norrköping innebar omstruktureringen till ett pastorat med fyra församlingar att
också flera ”gamla” församlingar skulle bli en. När detta skedde rådde anställningsstopp
varför man inte skapade andra chefsbefattningar i församlingarna än församlingsherdarna.
Det arbetsledande uppdraget fullgörs av flera inom annan ordinarie tjänst och kan sägas
upp med relativt kort varsel. Som arbetsledare ingår man i församlingens ledningsgrupp.
Just nu är en diakon arbetsledare för diakoner och pedagoger i Norrköpings S:t Olofs
församling. För det pedagogiska arbetet finns en verksamhetsansvarig pedagog, som då
inte är arbetsledare. I församlingen finns drygt tjugo sådana områden med verksamhetsansvar; finskspråkigt, gymnasieskolan, musik, service etc. Den arbetsledande diakonen
har vid sidan av den arbetsledande uppgiften ett uppdrag som verksamhetsansvarig för
det diakonala arbetet med ekonomiskt bistånd och liknande frågor.
I Uppsala pastorat finns sedan ett antal år en samordnare för det diakonala arbetet.
Hen ansvarar på kyrkoherdarnas, numera församlingsherdarnas, uppdrag för utvecklingsarbetet i församlingarna. Detta bedrivs i form av ”spår”; ungdom/missbruk/integration
etc. Samordnaren ingår inte i pastoratets ledningsgrupp men adjungeras till församlingsherdegruppen.
I Borås pastorat har inrättats en utvecklings- och kommunikationsavdelning med
en egen chef. Här finns bl.a. en 50 % befattning som kategorisamordnare för det diakonala arbetet med ansvar för fondansökningar, sorgestödet, kontakterna med palliativa
vården, med kommunens budgetrådgivare m.fl. Samordning och insatser i Kyrkans
samtalsmottagning upptar den andra halvtiden. Samordnarna ingår inte i ledningsgruppen där alla chefer ingår, inklusive fastighets-, kyrkogårds- och förskolechef. Kategorisamordnarna ingår i en s.k. pastoral ledningsgrupp tillsammans med församlings- och
distriktschefer samt kommunikatör.

Fem varianter av ledningsfunktioner
Vad är det då för funktioner som är aktuella? En första kategori är diakoner med arbetsledande funktioner, här presenteras tre olika variationer i denna funktion. Den andra
kategorin är verksamhetsansvarig/samordnar.
8

Arbetsledande funktion
Finns i Eskilstuna, Södertälje (2013-2014), Frustuna, Tyresö, Lundby, Norrköping
De arbetsledande funktionerna kan delas in i två kategorier. Dels befattningar som är
chefstjänster, dels funktioner där arbetsledning är en del i en ordinarie tjänst som
diakon:
Chefsbefattning
återfinner vi i Eskilstuna, Södertälje
(2013-2014), Tyresö och Lundby.

Arbetsledande uppgift
inom ordinarie tjänst
finns i Norrköping och Frustuna.

Omfattningen av det arbetsledande ansvaret varierar. Enhetschefen i Eskilstuna församling är chef för ett arbetslag om arton diakonala medarbetare, inklusive Härbärget, samt
ett ungefär lika stort arbetslag för städ och service. I Frustuna gäller arbetsledarskapet
två medarbetare.
Bland chefsbefattningarna kan två kategorier urskiljas. Den första är när man har
ansvar för hela bredden av församlingsverksamhet inom en del av en församling, ofta
distrikt. Vilket inte utesluter att man även kan ha andra ledningsuppgifter också, exempelvis som samordnare/verksamhetsansvarig. Den andra typen av chefsbefattning är när
församlingens arbete är funktionsindelat och enhetschefen är ansvarig för det diakonala
området inom hela församlingen.
Ledning av ”hel” församlingsverksamhet
Distriktschefer återfinns i Lundby
och Tyresö.

Ledning av arbetsområde/ enhet
Enhetschef Diakoni/samhälle (Eskilstuna).
Chef för Diakonienheten
(Södertälje 2013-2014.)

En annan kategori är diakoner som är verksamhetsansvariga/samordnare utan
arbetsledaransvar.

Verksamhetsansvariga/samordnare
Finns i Södertälje, Borås, Örebro, Uppsala samt Norrköping.
Vi har alltså funnit fyra olika varianter av arbetsledande funktioner som ibland
kombineras med en femte (samordnare/verksamhetsansvarig), men denna kan också vara
frikopplad från arbetsledningsansvar. Se bilaga 1.

ERFARENHETER FRÅN FÖRSAMLINGAR
Materialet från församlingarna kommer här att presenteras under elva olika teman.
Temana står som underrubriker i följande avsnitt och redovisar intervjusvar från såväl
kyrkoherdar som diakoner.

Olika aspekter av ledningsfunktionen
Vi kan konstatera att ”ledning” inte bara är en sak. I ledningsfunktionen samlas en rad
olika uppdrag. Ett exempel: för diakonen som är distriktschef i Tyresö ser befattningsbeskrivningen ut som nedan.
9

Befattningsbeskrivning för Enhets/distriktschef- Diakon
Huvudsyftet med arbetet:
- Planera och leda arbetet i enheten utifrån verksamhetsmålen
- Ansvara för verksamhet, personal och budget inom enheten/ distriktet
- Ansvara för bemanning
- Uppsöka, hjälpa och stödja människor i utsatthet
- Inspirera, leda och utbilda kring det diakonala förhållningssättet
- Bygga relationer och nätverk med människor och organisationer
- Medverka till att målsättningen för verksamheten förverkligas
- Att i övrigt fullgöra de arbetsuppgifter inom arbetsområdet som arbetsgivaren
ålägger medarbetaren

Hur kan vi förstå en sådan lista med uppgifter? I materialet från församlingarna går det
att skönja olika tyngdpunkter i ledningsuppdraget:
- Intern koordinering
- Företrädarskap utåt
- Ansvaret att driva utvecklingsprocesser.
- Ansvar för personal
Dessa är i olika grad formaliserade.

Intern koordinering
Församlingsherden i Södertälje ser behovet att göra den diakonala kunskapen tillgänglig
internt i församlingen:
Ingen kan jobba här utan att möta diakonala frågor, Södertälje är så, och då kan de
referera till EN diakon åtminstone. [Samordnaren] är ingång och kompetens i diakonala
frågor.
I Eskilstuna beskriver den tidigare kyrkoherden diakonens, tillika enhetschefens, roll i
ledningsgruppen som att ”hen såg kopplingarna mellan de olika enheterna, och
synergieffekterna”.
I Uppsala leder diakonisamordnaren den diakonala samordningsgruppen där alla
församlingarna är representerade. I och med 2014 års pastoratsbildning förändrades samordningsfunktionen. Flera delar ska sammanfogas och i den processen har man upptäckt
att diakonisamordnaren har en roll att spela. I arbetet med FIN har man gjort diakonala
inventeringar som samordnaren ansvarar för att sammanställa. Samordnaren ingår som
nämnts inte i pastoratets ledningsgrupp men är sedan i julas med när församlingsherdarna
träffas, som adjungerad. Diakonen nämner också att ”Idag är det självklart att jag är med
vid anställning av diakoner”.
Liksom i Uppsala har samordnaren i Södertälje rollen att länka kontakter i relation
till exempelvis kommunen:
Häromdagen ringde en enhetschef inom missbruksvård. Han vet om församlingen och
mycket vi gör så han ringde mig men hans ärende denna gång var att fråga om någon
från kyrkan kunde ha samtal med en person på finska. Då ser jag till att vår diakon som
kan det tar kontakten.
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Företrädarskap utåt
Spelar det någon roll, och i så fall hur, om församlingen har en diakon som också är chef
i relation till externa aktörer? Här är erfarenheterna olika. I en mindre församling, Frustuna, menar diakonen att chefskapet ”inte spelar någon roll”. Kyrkoherden i Tyresö menar, utifrån sin erfarenhet, att man får ”en tydligare plattform som chef ”. Detta gäller
både inåt och utåt, säger den tidigare kyrkoherden i Södertälje:
Det stärker en verksamhet att ha en egen chef. Man får en företrädare inom församlingen, att diakonen blev chef sände signalen att jag har stort förtroende för hen. Och
utåt, i nätverk. Folk är ju lite titelfixerade, det låter annorlunda att säga att man är chef
än att man är verksamhetsledare.
Den arbetsledande diakonen i Norrköping tydliggör att frågan har flera dimensioner.
Hen menar att de externa kontakterna har hen oftast i egenskap av diakon. Men
kollegorna känner inte alltid att de kan företräda församlingen. Ledningsmandatet
betyder alltså något:
Jag kan reagera i relation till andra aktörer; ”Vi kan inte anpassa oss efter era
nedskärningar”. Och jag har mandat att ta beslut; ”Vi kan bidra med det här”, och
efteråt så rapporterar jag det till ledningsgruppen.
I det diakonala arbetet är man beroende av att samverka med andra organisationer. Den
tidigare diakonichefen i Södertälje menar att
… den största fördelen var att ha korta vägar till beslut när man skulle samarbeta med
andra. Man har mandat att bestämma något ihop med de andra.
Det handlar även om tillgång till nätverk. Ett exempel är möjligheten att delta i arrangemang som SSR:s i Norrköping chefsfredag. ”Där pratar jag med cheferna inom till
exempel socialtjänsten. Det blir andra frågor, en annan dimension”. Från Södertälje
finns exempel på liknande erfarenheter:
Att vara enhetschef som mötte enhetschef öppnade upp i en del sammanhang. Bland
annat när vi ordnade en temadag om hemlöshet i Södertälje. Vi hade också möten med
chefen för försörjningsstöd. Som chef kunde jag också stå bakom de andra diakonerna att
själva företräda oss i kontakterna med andra aktörer.
Kategorisamordnaren i Borås har många externa kontakter: hen är samordnande i nätverk för palliativ vård (med nätverksgrupper och föreläsningar); är kyrkans funktionär i
samordning av besökstjänst tillsammans med andra organisationer; finns med i nätverk
tillsammans med kommunala budgetrådgivare, Personligt ombud och vräkningsförebyggande team; samt deltar i kommunens arbetsgrupp om hemlöshet. ”Tanken är att jag
ska vara rösten utåt.” Idag backar hen dock ur en del samverkansrelationer med kommunen, inte för att de inte behövs, men därför att hen inte får någon intern respons.
Mandatet att ta och driva samverkansinitiativ är för vagt och ska filtreras genom för
många chefsled för att det ska bli handlingskraftigt nog i externa relationer.

Ansvaret att driva utvecklingsprocesser
Att driva förändring är naturligtvis kopplat både till externa kontakter och intern
samordning.
I Tyresö organiseras olika utvecklingsprocesser. Inom det diakonala arbetsprogrammet skulle under 2014 arenan för det ideella arbetet breddas och arbetet bland seniorer
differentieras. Förutsättningar för samverkan med sociala företag skulle också utredas.
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Dessa vad man kallar ”de gemensamma processerna” relateras genom enhetscheferna till
ledningsgruppen.
Den tidigare samordnaren och sedermera chefen i Södertälje ser vikten av att ”som
ledare ha uppgiften att mobilisera resurser”. ”Det är svårt med progressiv utveckling när
inte en diakon är ansvarig”, menar församlingsherden i Södertälje.
Enhetschefen för det diakonala arbetet i Eskilstuna betonar behovet av modernisering:
Som jag ser det är kyrkan oerhört gammaldags i sitt sätt att organisera och planera. Vi
behöver göra kyrkan nutidsenlig och skapa dialog.
Den arbetsledande diakonen i Norrköping identifierar en förutsättning för att driva
utvecklingsarbete:
Jag har en direkt ingång i ledningsgruppen. När jag gjort en spaning kan jag ta det där.
Det har bland annat resulterat i att församlingen anställt en beteendevetare för att
förstärka det diakonala arbetslagets kompetens.

Personalansvar
I Norrköping är arbetsledaren arbetsmiljöansvarig, hanterar arbetstid och coachar
medarbetarna, har PU-samtal, lönesamtal, men sätter inte lön. Hen lämnar förslag men
lönen förhandlas och beslutas på pastoratsnivå.
Arbetsmiljö är, som i Tyresö,ett tydligt reglerat ledningsansvar:
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter - Kyrkoherde till enhetschef
Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen på arbetsgivaren. Denne
skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att den anställde utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Arbetsuppgifter som innebär ansvar för arbetsmiljön skall i
så stor utsträckning som möjligt tilldelas den som i praktiken har möjlighet att
överblicka verksamheten och ingripa mot olycksrisker.
Med detta som grund delegerar kyrkoherden arbetsmiljöuppgifter till dig inom ditt
chefskap. Detta innebär att du har ansvar för dina medarbetares arbetsmiljö, oavsett
var i församlingen de arbetar.

Ett exempel på arbetsmiljöansvar var en situation i Södertäljenär formen för att arbeta
med ekonomiskt bistånd inte fungerade. Medarbetare for illa av gällande arbetssätt. Ett
formaliserat ledarskap underlättade att ta beslut att pausa detta arbete en tid.
Olika ledningsfunktioner

Uppdraget att leda inrymmer flera
funktioner, ansvarsområden och processer.
I figuren identifieras fyra sådana: intern
koordinering, företrädarskap utåt,
ansvaret att driva utveckling samt
Intern koordinering
personal- och budgetansvar.

Driva
utveckling

UPPDRAGET
ATT LEDA

Personaloch budgetansvar
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Företräda utåt

Relationen mellan ”samordning” och formellt ”chefskap”
De undersökta församlingarna har organiserat en ledningsfunktion för det diakonala arbetet. Vilken betydelse har det om det dessutom är en chefsfunktion?
Det viktiga är att någon får mandat att samordna, menar den tidigare samordnaren, och
sedermera chefen i Södertälje, och chefsrollen kan underlätta det:
Det gör skillnad att någon har den funktionen. Det hjälper inte att man har gemensamma träffar, gör en massa iakttagelser och vet mycket - om inte någon har i uppgift att
fånga upp det och göra något av det! Som samordnare kan man göra det, som chef är det
lättare, bland annat att verkligen driva något, som till exempel att få möjliggöra
sommaraktiviteter tillsammans med andra aktörer, kommunen och föreningar.
Att det finns en skillnad mellan samordnarrollen och chefsrollen beskrivs av personalkonsulenten som följt diakonkollegiet i Södertälje. Hen uppfattade att med diakonen
som chef ökade möjligheterna att påverka:
En chef blir tydligare i ledningsgruppen. Det blir snabbare väg till ledningen och till
beslut om man är chef. Samordningsansvar är ju egentligen ett självmordsuppdrag, det
finns alltid oklarheter kring det uppdraget och man har inte tillgång till verktyg.
Att uppdraget är luddigt bekräftas av flera informanter, och uppdragsbeskrivningar saknas i flera av de här aktuella församlingarna.
På frågan om det är ett problem att vara verksamhetsansvarig utan att förfoga över
resurser svarar församlingsherden i Norrköping att hen inte har erfarenhet av att detta
skulle vara ett problem. ”Vi jobbar inte på order. Vi lägger upp arbetet tillsammans och
där bidrar man.”
Hur chefskapet kan ha betydelse för utvecklingsarbetet pekar tidigare distriktschefen
i Lundby på. Hen deltog även tillsammans med övriga diakoner i församlingen i vissa
utvecklingsarbeten. Där var hen inte chef för de andra diakonerna (mer än i det egna
distriktet) men fick en särskild roll genom att hen som chef satt i chefsgruppen och därmed blev utvecklingsarbetets länk in i chefsgruppen.
I Norrköping S:t Olofs församling har som nämnts en diakon både ett samordningsansvar och ett arbetsledaruppdrag:
I min diakontjänst som samordnare ingår att hålla ihop diakongruppen, utveckla det vi
gör tillsammans. Så var det även innan jag blev arbetsledare men nu är det tydligare för
alla. Men mandatet hade jag förut också.
Men oavsett om man är samordnare eller formell chef, så är mandatet från kyrkoherden
det grundläggande, menar den tidigare distriktschefen i Lundby. Ansvaret är
kyrkoherdens, men utförandet är delegerat.
Vilken betydelse kan det ha för kyrkoherdens arbete med en samordnare eller chef
för organiseringen av det diakonala arbetet?
Samordnaren i Södertälje menar att församlingsherden nog blir mer effektiv med
hjälp av samordnare, risken är annars att det skulle bli dubbelarbete och man skulle
behöva kalla ihop hela arbetslaget oftare.
Vid omorganisationen i Eskilstuna beskriver kyrkoherden att hen inledningsvis låg
”i framkant”, bl.a. i kontakterna med kommunen om Härbärget. När enhetschefen för
diakoni kom tog hen över.”Jag skrev på avtalen, för att veta vilka avtal vi ingick, men
enhetschefen för diakoni skötte avtalsförhandlingarna”. ”Jag behövde inte vara där och
legitimera hens chefskap.” Även övriga frågor drev enhetschefen. ”Jag kände mig jätte13

trygg med hens chefskap”, menar kyrkoherden, ”och det är viktigt för mig!” Den tidigare
kyrkoherden i Södertälje uttryckte det på ett likartat sätt:
För mig som kyrkoherde innebar det trygghet i att det fanns kompetens för att leda
diakonalt arbete och mandat för att sköta det. En organisation ska vara så ändamålsenlig som möjligt. Det är som med ekonomin - man måste ha någon som är kompetent
att sköta det.

Organiseringen av ledningsfunktioner
Materialet visar på två principer vad gäller ledningsfunktioner: Chefsbefattningar som är
tillsvidareanställningar respektive tidsbegränsade förordnanden som arbetsledare som
man gör inom sin ordinarie tjänst.
För kyrkoherden i Tyresö gäller inrättade chefstjänster. ”Man måste ha och visa förtroende, över tid. Det har med tillit i organisationen att göra.”
För det andra vill kyrkoherden ha chefer som är ”vigd personal”. Detta innebär för hen:
1. Att man har ett läroansvar;
2. Att man har ett nätverk utanför den egna församlingen, dvs. att man har genomgått en utbildning någonstans och man upprätthåller ett professionellt nätverk.
Ska det vara en diakon som chef ska det vara någon med relevant yrkesutbildning, och med chefserfarenhet.
I Norrköping har man gjort annorlunda. Där har man givit vissa medarbetare arbetsledande uppgifter, en lösning som inte verkar ses som ideal, men som ändå beskrivs fungera. Uppgiften ger ett lönetillägg om 4000kr/månad. Parallellt med det arbetsledande
ansvaret (PU-samtal, arbetstidsfrågor, arbetsmiljöansvar) finns det ett i församlingarna
uttalat behov av verksamhetsutvecklande funktioner, med benämningen verksamhetsansvariga eller samordnare.
Samordnarna utan arbetsledaransvar visar sig i detta material inte ha tillgång till ledningsgrupper som ofta tycks formeras som chefsgrupper. Det innebär förstås också att
ledningsgruppen då inte har tillgång till specialkompetens för församlingens diakonala
uppdrag i ledningsgruppen. Man söker då andra former för detta; samordnarna kopplas
till det som i Borås kallas pastorala ledningsgrupper, i Uppsala till församlingsherdegruppen, i Södertälje Samordningsgruppen eller ingår i Örebros fall i en utvecklingsavdelning
där kyrkoherden är chef.

Kyrkoherdarna om ledningsgrupper
I alla de aktuella församlingarna finns det ledningsgrupper. ”Det är ett bra sätt att leda,
att man gör det ihop”, menar kyrkoherden i Frustuna. Men ledningsgrupp är inget entydigtbegrepp. Som exempel kan nämnas Borås där det finns en ledningsgrupp bestående
av församlings- och distriktschefer samt fastighets-, kyrkogårds- och förskolechef.
Bredvid denna finns en ”pastoral ledningsgrupp” med församlingschefer, konfirmandoch diakonisamordnare samt kommunikatör. En ledningsgrupp i en annan församling
beskrivs som ”ett chefskollegium”. Den gruppen liknas också vid ett ”vindskydd”, för att
hantera utsattheten i chefsrollen.
En intervjufråga till kyrkoherdarna har gällt diakonens/chefens funktion i ledningsgruppen.
Vi tar emot det diakonala perspektivet på samma sätt som vi gör när kanslichefen
kommer med det ekonomiska. Det viktiga är att få in det diakonala perspektivet i
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paraplytänkandet (Frustuna).
Förutom det nämnda ”diakonala perspektivet” så beskriver kyrkoherden i Tyresö det
som en kompetensfråga för ledningsgruppen:
Diakonen bidrar med kunskap om hur människor har det och de sociala förhållandena i
församlingen. Diakonen odlar kontakterna med omvärlden, inte minst kommunen.
Pedagoger och musiker arbetar mer internt.
Hen berättar om en samling om barns behov, tillsammans med frivilligorganisationer
och kommunala företrädare. Mötet var en del av församlingens arbete med barnkonsekvensanalys.
Det här är ett exempel på den kunskapsinhämtning vi behöver, och som jag är mån om.
Här bidrar diakonen med sina kontakter.
Kunskapsfrågan tas också upp av kyrkoherden i Lundby, som också gör det till en fråga
för kyrkoherdens ledning av församlingen.
Jag tror att jag får en större kunskap om hur myndigheter fungerar. Är vi enbart präster
pratar vi bara ideologi. Där har ingen träffat en biståndsbedömare, eller vet hur arbetsförmedlingen eller socialtjänsten fungerar. Vi har inte suttit framför någon där det handlar om liv eller död. Jag blir mer samhälleligt medveten, och politiskt, hur politiska beslut
påverkar människors vardag. Och påverkar det mig påverkar det de andra. (---) De
diakonala perspektiven når då hela organisationen via cheferna i chefsgruppen. Jag
agerar inte annat än via chefsgruppen (Lundby).
Erfarenheten kan öppna för möjligheten att vidga ledningsgrupper.
Det har slagit mig att det är en poäng att ha det diakonala perspektivet i ledningsgruppen. Det ska vi behålla på något sätt. Den prästerliga kompetensenhar vi redan i ledningsgruppen. Jag har tänkt att det vore roligt att också få in en musiker i ledningsgruppen
(Frustuna).

Rekrytering av arbetsledande diakon
Hur går det till när diakoner har rekryterats till arbetsledande uppgifter?
På frågan om man vid inrättandet av chefstjänsten för diakoni i Södertälje hade tankar på att utannonsera tjänsten blev den dåvarande kyrkoherdens svar att det kanske hade
varit möjligt ”men vi hade ju en lämplig person där redan och ville ge hen mandat. Det
blir också ett symbolvärde i att göra [den dåvarande samordnaren] till chef, både inåt och
utåt.” I Lundby var den senast tillsatta diakonen på distriktschefstjänst tidigare projektledare i församlingen. I Frustuna tillfrågades den nyligen anställde diakonen om hen
kunde ta ett arbetsledaransvar för några av medarbetarna när ordinarie arbetsledande
komminister var föräldraledig.
Ett mönster är således att när det finns dugliga medarbetare, så öppnas möjligheten
att de kan träda in i rollen som chef. Angående rekrytering reflekterar den intervjuade
personalkonsulenten att det kanske är så ”att man kan ha en diakon som chef om den
bevisat sig lämplig.”
Kanske är det speciellt för kyrkan, det är ju så nytt med diakoner i ledande ställning. Att
de ändå utnämns är kanske ett steg framåt. Men det är lite som att ge med armbågen,
kanske att man med tvekan kan godkänna att en diakon är chef.
Ett annat mönster är att man explicit rekryterar en diakon till en chefstjänst. I Eskilstuna rekryterades enhetscheferna utifrån dubbla kompetensbehov: sakkunskap för om15

rådet, och chefskapet, förmågan att driva processer. För dåvarande kyrkoherden ”var det
en självklarhet att en diakon skulle vara chef.”På frågan vad som gjorde att Lundby församling sommaren 2014 sökte en diakon till distriktschefstjänsten blev svaret: ”Den
föregående distriktschefen var diakon, så det var självklart.” Som nämnts fick man den
gången inte sökande med tillräcklig arbetsledarerfarenhet.
När en distriktschef senast tillsattes i Tyresö sökte församlingen en präst. Kyrkoherden beskriver att ett motiv för det är att det också finns ”ett annat pussel att lägga,
antalet prästtjänster i församlingen, för att få det att gå runt.” Hen menar att om
Bollmoratjänsten (där en diakon är distriktschef ) skulle bli ledig skulle församlingen
kunna söka en diakon, också av det skälet att det distriktet har fått en sådan profil.
Sökprofilen skulle då vara diakon, socionom, chefserfarenhet och vikten av att kunna
knyta kontakter.
Man kan tänka sig två olika motiv: diakoner behövs i chefsgruppen; respektive att det
enskilda distriktet behöver en diakon som chef (tidigare distriktschef i Lundby).
På frågan vilka kriterierna är för att rekrytera en medarbetare till ett uppdrag som
arbetsledare konstaterar församlingsherden i Norrköping att ”Vi präster har ju inte
någon särskild gåva som arbetsledare. Det finns historiska orsaker till att det ser ut som
det gör.” Hen menar att alla behöver utbilda sig till arbetsledare. Urvalskriterierna är
Erfarenhet av arbetsledning. Saknas det så får man utbildning.
Lämplighet
”Och så lyssnar jag efter vilket förtroende som man kan komma att åtnjuta från medarbetarnas sida.”

Genus och ledarskap
Den tidigare distriktschefen i Lundby tog vid intervjun upp frågan om tveksamheten till
diakoner som chefer likaväl kan handla tveksamheten till kvinnor som chefer.
Kyrkoherden i Lundby pekar på att i församlingen, i en gammal varvskultur och
med en Volvofabrik, kan det finnas en vana att tänka att chefer är män. ”Gamla och nya
normer möts.” Kvinnor har det tuffare, menar kyrkoherden i Lundby, och ifrågasätts
lättare än män. ”Vissa medarbetare tror att det blir mer förändring med en kvinna som
chef. Män står mer för att bevara. Och förändring kan oroa, det är mänskligt.”
Att diakonen verkligen är chef ger draghjälp mot könsmaktordningen, menar den
intervjuade personalkonsulenten.
Vi har ju traditionella hierarkier och då spelar det roll om det är en chef eller något
annat. I lite hierarkiskt byggda organisationer så är det klart att det har betydelse att det
är just chef, inte bara ansvarig på annat sätt.

Konsekvenser ur medarbetarperspektiv
Vad har det inneburit för medarbetarna att ha en diakon som chef?
Diakoni behöver vara flexibel i sin utformning för att möta olika behov. Det underlättas med ett nära chefskap, menar den tidigare diakonichefen i Södertälje. ”Som ledare
ingår det att ha ett helikopterperspektiv, att tänka helhet och långsiktighet.”
Detta görs tillsammans i arbetslaget men chefen har ansvar för att lyfta och driva frågorna vidare. Ansvaret att prioritera bland arbetsuppgifterna också. Ska då en enskild medarbetare backa från något så finns det en chef som är ansvarig för att se om någon annan
ska ta tråden, eller ta beslut om att avsluta ett arbete.
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Ett exempel är ett arbete med att ta fram riktlinjer för hanteringen av ekonomisk hjälp
till enskilda, ”för att göra ett bättre jobb för de som söker upp oss”. Riktlinjerna togs
sedan i kyrkorådet.
Enhetschefen för diakoni/samhälle i Eskilstuna ser diakoners chefskap som att diakoner som chefer ”breddar kyrkans uppdrag”. Kyrkan behöver modernisera sitt sätt att
organisera och planera, menar hen.
Många diakoner har med erfarenheter från yrkesliv innan sin vigning som kan tillföra
positiv dynamik i församlingsarbete.
Att både präster och diakoner har möjlighet att inneha samma befattningar gynnar alla
medarbetare, menar enhetschefen i Eskilstuna. Det gör att medarbetarna får en annan
syn på sig själva och organisationen.
En erfarenhet från Lundby, där det i distriktet var fler diakoner i arbetslaget (en
projektledare och en församlingsdiakon), var att det diakonala perspektivet fick en tyngd,
som förstärktes av att chefen också var diakon,
…vilket gjorde att det blev mer tänk kring diakoni. Vilket till exempel rytmikpedagogerna speglade i reflektioner om vad i deras verksamhet som ”var diakoni”.
Den arbetsledande diakonen i Norrköping menar att
… för diakonerna har det betytt mycket, har dom sagt, att få en chef som är insatt i
arbetet - framför allt när det börjar knaka eller bli otydligt i organisationen. Det har
jag ju inte svårt att se, jag drabbas ju ofta själv.
Hen berättar att församlingen har mycket fonder. När folk är missnöjda med
tilldelningen ur fonderna vill de ibland tala med chefen.
Där är det en fördel för mina medarbetare att ha mig som diakon som chef. Man har ju
något slags mandat med sig som chef. Och det ska man använda.

SAMMANFATTNING AV UNDERSÖKNINGENS RÖN
Innan den avslutande diskussionen ska lärdomarna av studien summeras. Här följer fyra
teman vi funnit intressanta.

Breddad syn på ledningsfunktioner
Vi ser i denna begränsade undersökning att:
1. det förekommer flera slag av ledningsfunktioner i församlingarna, av arbetsledande och verksamhetsutvecklande slag, och med en varierande utformning.
2. Det inte bara är präster som ges ledningsuppdrag inom församlingens grundläggande
uppgift. I denna undersökning av diakoner i församlingstjänst ser vi under en dryg
tioårsperiod en viss ökning av antalet diakoner i ledningsfunktioner.
3. Ledarskap är en angelägenhet för flera. Detta organiseras i många fall i form av
ledningsgrupper. Från intervjuade kyrkoherdar framförs erfarenheten att diakoner
som på detta sätt kommit att ingå i ledningsgrupper också bidrar till att öka ledningsgruppens kompetens, i och med att det sker en breddning där ett diakonal
perspektiv tillförs.
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Orsakerna till att fler ledningsfunktioner inrättas har flera skäl. Det har inte varit denna
undersöknings syfte att gå djupare in på frågan. Vi kan på en övergripande nivå anta att
kraven på tydliggjort arbetsmiljöansvar i församlingar kan vara ett skäl. Sammanläggning av församlingar till större enheter kan också bidra till en i den nya arbetsorganisationen decentraliserad ledningsstruktur. För tillsättningen av de specifika uppdrag vi har
kommit i kontakt med i denna studie har vi sett:
a) nya sätt att organisera. Nya enheter organiseras dit man söker specifik (sak- eller
lednings-) kompetens. Exempel är Eskilstuna där man organiserade en helt ny
församlingsorganisation, från distrikt till funktionsenheter (t ex. diakoni/samhälle) och Lundby där ett nytt distrikt skulle formeras i en ny stadsdel.
b) påkomna behov som behöver lösas: ledningsfunktioner som behöver tillsättas och
det finns lämpliga personer i organisationen; detta exemplifieras av Norrköping
och Frustuna där en arbetsledande funktion behövde bemannas, och som tillsattes internt.
c) lokala utvecklingsprocesser som bidrar till att forma förändrade ramar, utvecklade
arbetssätt och tillskapandeav nya kontaktytor. Exempel på detta hittar vi i Södertälje där det fleråriga utvecklandet av en second hand- och mötesverksamhet kräver en sammanhållande medarbetare som kom att kallas samordnare, vars samordningsansvar växer och som i ett skede omdefinieras till att bli formell chef för
den diakonala församlingsverksamheten.

Pastoratsstrukturen villkorar
I det som sker går det att skönja ett mönster som relaterar till församlingsstorlek men
framför allt till pastorats- och församlingsstruktur. Församlingen är Svenska kyrkans
grundläggande enhet.5 I dagens språkbruk är ett pastorat flera församlingar som samverkar.6 Både pastorat och självständiga församlingar leds av en kyrkoherde. Kyrkoherde ska
enligt kyrkoordningen vara präst i Svenska kyrkan.7 Församlingar som ingår i ett kyrkoherdelett pastorat leds i denna undersökningav så kallade församlingsherdar. Denna
funktion är inte reglerad i kyrkoordningen.
Hur formeras övriga chefsfunktioner i självständiga församlingar respektive pastorat?
I vår undersökning är Eskilstuna, Lundby, Tyresö och Frustuna självständiga församlingar som har en kyrkoherde som chef.8 Frustuna är en mindre församling som inte
är organiserad i distrikt.Lundby och Tyresö är så stora att de organiserar sig i distrikt.
Varje distrikt leds av en distriktschef. Kyrkoordningen ställer inga krav på distriktschefers
kompetens eller vigning. Eskilstuna har organiserat sig annorlunda, en slags matrisorganisation där de olika kyrkorna ”betjänas” av medarbetare från olika arbetsenheter. Kyrkoherden är chef, biträdd av enhetschefer. Kyrkoordningen ställer inga krav på enhetschefers kompetens eller vigning.
I de pastorat som leds av en kyrkoherde är nästa chefsnivå en prästtjänst: församlingsherden. Först nästa nivå i chefshierarkin visar sig i de undersökta församlingarna
kunna besätta med andra yrkeskategorier.
Kyrkoordningens andra kapitel
KO 2 kap. 5 §
7
KO 5 och 34 kap.
8
Liksom Södertälje fram till 2014.
5
6
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Örebro, Södertälje, Norrköping, Borås och Uppsala är pastorat där flera församlingar samverkar. Då kyrkoherden leder pastoratet har man utsett församlingsherdar som
leder respektive församling. Församlingsherde är ett nytt begrepp som inte är reglerat i
kyrkoordningen. Här verkar praxis ha skapats byggd på traditionen att varje församling
ska ha en präst i ledningen.
I vår undersökning återfinner vi de diakoner som innehar chefsbefattningar i sådana
enheter som är organiserade som självständiga församlingar, dvs inte ingår i pastorat.
Diakoner som är utsedda till samordnare, verksamhetsutvecklare eller strateg, utan
chefsansvar, återfinner vi i denna studie i pastoraten.
Diakoner som fullgör arbetsledande uppgifter som en del av sin ordinarie diakontjänst
går att finna både i församlingar (Frustuna) och i pastorat (Norrköping).
Grundat på denna begränsade undersökning tycks det finnas ett samband mellan
pastorats- och församlingsstruktur och ledningsfunktioner där storlek och därmed antal
chefsnivåer är faktorer som inverkar på vilka vigningstjänster och professioner som engageras i chefs- och andra ledningsfunktioner.

Mandatets tydlighet
Oavsett om uppgiften är samordning, företrädarskap eller utvecklingsarbete betonas betydelsen av mandatet från kyrkoherden. När det gäller personalansvar är detta tydligt
formaliserat, bland annat på grund av arbetsmiljölagstiftningen.
Ett exempel på mandatets betydelse är samverkan med andra lokala aktörer. I den
komplexa värld vi lever i är interaktionen med andra organisationer en nödvändig förutsättning för en församlings diakonala arbete. De externa relationerna blir därmed ett
medel för att utforma en församlings diakonala uppgift och verksamhet.
För församlingens del vidgas också ”gränssnittet” för samverkan ju fler medarbetare
som har mandat att samverka. En chefsposition kan ge både tyngd och tillträde till samhällssektorer och nivåer det annars är svårt att kunna interagera med. Med andra ord ger
ett ledningsmandat både ett reellt (förfogande över resurser) och ett symboliskt kapital.
Om dessa fattas riskerar förmågan till samverkan att begränsas. Både möjligheter och risker speglas i intervjumaterialet.
Samordnare eller verksamhetsansvariga med uppgiften att koordinera och söka
utveckla det församlingsdiakonala arbetet visar sig ibland sakna en tydlig uppdragsbeskrivning. Här blir man starkt beroende av ett tydligt mandat från kyrkoherden.

Värdet av diakonal kompetens i ledningsgruppen
En för oss oförutsedd lärdom från de församlingar där diakoner ingår i ledningsgruppen
är kyrkoherdarnas tydliga betoning av att detta innebär ett nytt perspektiv till gruppens
arbete. Men det är inte den diakonala kompetensen, utan chefskapet i mening det
formella arbetsledarskapet som ger tillträde till ledningsgruppen. Deltagandet i ledningsgruppen verkar även stärka företrädarskapet utåt, bland annat genom möjligheten
till säkrare intern förankring.
Detta ger även en tydligare plattform för det utvecklingsansvaret, som även samordnare kan ha. Ett problem kan då vara att dessa inte har tillträde till ledningsgrupperna.
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SLUTORD - VAD TAR VI MED OSS?
Vad gynnar utveckling av församlingarnas diakonala uppdrag?
Det finns många helt olika faktorer att nämna som svar på den frågan och många
ligger förstås utanför innehållet i denna rapport. Men det är med den frågan i centrum vi
vill lyfta fram några punkteratt fundera vidare på utifrån de erfarenheter av diakoner i
ledningsfunktion som vi presenterat i rapporten.

Mandatets betydelse och samverkan med andra aktörer
Mandatets betydelse för att kunna leda utveckling och ta beslut om utformning av
arbetsmetoder är viktigt. Inte minst kan vi läsa hur detta påverkar hur man lyckas i
samverkan med andra aktörer. Våra församlingar gör just nu en mängd erfarenheter av
samverkan i nya situationer, inte minst på grund av nuvarande flyktingsituation. Vi ser
tydligt att en framgångsfaktor i att utveckla ett gott stöd till nyanlända i vårt stift är
samverkan både med andra aktörer i civilsamhälle och med olika myndigheter, här är
frågan om mandat viktig för att arbetet ska kunna utvecklas.
I rapporten kan vi läsa hur svårt arbetet i olika samverkansgrupper blir när struktur
saknas inåt för förankring, detta är något som blir angeläget att motverka.
I stiftskansliets arbete behöver detta uppmärksammas i stöd till församlingarnas när
det gäller organisation och ledningsfunktioner.

Att leda församlingsdiakoni
Vi har i rapporten mött exempel både på diakoner som ledare för församlingsverksamhet i sin helhet och diakoner som ledare för enheter för diakoni. Ofta återfinns båda i
stora församlingar. Hur kan vi arbeta för ett ledarskap där diakonen tydligt kombinerar
olika ledarskapsroller:
- Utvecklare och inspiratör för församlingen när det gäller hela församlingens uppdrag diakoni. Det inbegriper också att kunna sätta diakoni förhållande till de
andra dimensionerna av församlingens uppdrag; gudstjänst, undervisning och mission.
- Ledare av det specifika diakonala arbetet, eller; om man vill säga diakonala verksamheter. Här ingår både att leda utveckling och medarbetare, ideella som anställda. Även detta inbegriper att sätta diakoni i relation till församlingens uppdrag i
sin helhet
Att se dessa två delar av helheten Församlingsdiakoni är en ledtråd när vi ringar in
diakonens ledaruppdrag. Ett fortsatt arbete för oss är att utveckla hur vi ser på
diakonrollen i framtiden, vad kunskapsbehovet är, m m. Det finns konrekta trådar i detta också till nationell nivå och till utbildnings- och fortbildningsfrågor. Bland annat är
en fråga aktuell angående om den förberedande kyrkoherdeutbildningen behöver
utökas. Frågan är då vilka som kommer i fokus; församlingsherdar endast eller de olika
chefsfunktionerna inom församlingens grundläggande uppdrag? För stiftskansliets del
bör dessa frågor påverka vårt arbete både inom rekrytering, fortbildning och ledarstöd.
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Ledningsgrupper
Vi ser i rapporten att diakonernas plats i ledningsgrupp i församlingen hör ihop med
om man har en är chefsbefattning eller ej. Erfarenheterna av diakon i församlingens ledningsgrupp är goda enligt flera röster i rapporten. Kan vi tänka oss en utveckling mot
fler diakoner i ledningsgrupper? Det skulle kunna ske med olika utgångspunkter:
- Att antalet diakoner som chefer ökar och därmed ökar också antalet diakoner i
ledningsgrupper, detta kan ju också ske genom att fler funktioner av typen samordnare ingår i ledningsgrupp för församlingen.
Eller:
- Att församlingar ger plats för kompetens inom diakoni i ledningsgrupper utan att
man innehar platsen i ledningsgruppen på grund av chefstjänst, att man skapar
den platsen för att ha diakon i ledningsgruppen som sakkunnig. Det innebär i så
fall ett ledarskap med ansvar för kunskaps- och perspektivtillförsel och skulle
kunna stärka församlingens syn på sig själv som diakonal aktör.
Ett fortsatt arbeta är lyfta in dessa tankar i arbetet med struktur- och organisationsfrågor inom stiftsorganisationen.

Vigningstjänst och ledarskap
I biskopsbrevet ”Kallad till präst och diakon i Svenska kyrkan” beskrivs uppdraget som
präst respektive diakon. Här uttrycks en tydlig skillnad när det gäller ledarskap i prästrespektive diakonuppdraget. Man beskriver att för präster innebär ledarskapet en ofrånkomlig uppgift och att vissa befattningar också innebär chefskap. Något motsvarande
nämns inte för diakoner, man skriver dock att diakonen vigs till diakonal ledare, samt
att diakonen ska leda församlingens diakonala verksamhet.
Att diakoni är hela församlingens uppdrag betonas mer och mer. Detta innebär att
delar av diakonens vigningslöften betonas på ett nytt sätt - att ”hjälpa människor att
gestalta Guds kärlek” och att ”uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott”
kopplar ihop hela församlingens diakonala uppdrag med diakonens roll och uppgift som
ledare.
Materialet i rapporten gör tydligt att diakonens ledaruppdrag behöver belysas ur
flera nya perspektiv, bland annat organisatoriska.
Diakonatet är nytt i vår kyrka i den form det nu har. Vi behöver vara uppmärksamma på hur vi vill vidareutveckla så väl funktionen, förväntningarna och plattformarna för
diakonens arbete för att berika vår kyrka.
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X ”Yrkeskategorierna” pedagoger
och diakoner

X

X

*** Ingår i Utvecklings- och kommunikationsavdelningen i Borås pastorat, där
biträdande kyrkoherde är chef.
**** Ingår i Utvecklingsenheten i Örebro pastorat, en stabsfunktion med kyrkoherden
som chef.

diakoni och mission.

** För Södertälje betyder x1 diakon med chefsansvar (2013-2014) och x2 diakon

med verksamhetsansvar/samordnare (från 2011- )

”Diakonistrateg” för särskilda
utvecklingsuppgifter ****

* Med “hel” avses församlingsverksamhet i alla dess delar, gudstjänst, undervisning,

Örebro

X2 ”samordnare diakoni”

X ”Verksamhetsansvarig diakoni”
(kan men måste inte kombineras
med arbetsledarskap)

X Samordnar ”diakonkollegiet”
samt ”musikerkollegiet”

X ”Kategorisamordnare” ***

X

X ”Distriktschef”

X

I ”pastoral ledningsgrupp”, men
ej i chefsgrupp

X

Norrköping

X

X ”Distriktschef”

X

Ver k samhet sansv ar/ samordn ing/ utveck ling san svar,
m en ej arbe tsled ning

Borås

X

Lundby

X

X ”Barn-unga”

x1**

X

Ingår i ledning sg ru p p

X Diakonisamordnare för
utvecklingsområden/”spår”

X

Tyresö

X

X1 ”Diakoni”

X ”Diakoni/
samhälle”

L edni ng av
a rb e ts omr åd e/
enhet

Adjungerad till
församlingsherdegrupp, men ej till
chefsgrupp

X

Frustuna

X1

Ledning av "hel" *
för sa ml in gs ve rksamh et

Uppsala

X1

Södertälje**
2013-2014

X

Arbetsledande
u p pgi f t i n om
o rd in a r i e t jä n s t

Ingår i ”samordningsgrupp, men
ej i chefsgrupp

X

Eskilstuna

Chef sb efa ttni ng

Södertälje**

A rb e ts l eda r a ns va r

Fö rsa mli n g/
P a s t or a t

Bil aga 1 . Ol ik a t yp er av l edni n gsfu nk t io n er ti ll satt a med dia ko n er

Bi laga 2. Uppgi ft er om den genomförda studien
Intervjudade församlingsmedarbetare
PAS TOR AT /F ÖRS AMLIN G

BEFATT NING

Eskilstuna

Tidigare kyrkoherde
Diakon/chef

Södertälje

Tidigare kyrkoherde
Församlingsherde
Tidigare diakon/chef
Diakon/samordnare
Personalkonsulent - Strängnäs stift

Frustuna

Diakon/arbetsledare
Kyrkoherde

Örebro

Diakonistrateg
Kyrkoherde

Norrköping

Församlingsherde
Diakon/arbetsledare

Lundby

Tidigare diakon/distriktschef
Kyrkoherde

Tyresö

Kyrkoherde

Borås

Diakon/kategorisamordnare

Uppsala

Diakon/samordnare

Linköping

Diakon/arbetsledare sjukhuskyrkan

Partille

Diakon/fd distriktschef
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