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Tre stafettpinnar för diakoniutveckling 
Stockholms stifts diakoniutvecklingsprojekt är avslutat efter tre års intensivt arbete. Många lärdomar har gjorts 
och nu fortsätter arbetet framåt! Projektgruppen skickar stafettpinnar vidare till kyrkoherdar och förtroendevalda, 
till nationell nivå och stiften, samt till församlingar och pastorat. 

I januari 2018 påbörjade Stock-
holms stift ett treårigt diakoni-
utvecklingsprojekt som nu har 

avslutats. Vi som skriver den här ar-
tikeln har haft ansvaret för arbetet. 
Projektet tog sitt avstamp i forsk-
ningsstudien Diakonins strukturer i 
Stockholms stift som genomfördes 
av forskarna Elisabeth Christiansson 
och Charlotte Engel vid Ersta Skön-
dal Bräcke högskola.1 Projektgrup-
pen skrev i början av projekttiden 
en artikel som publicerades i Svensk 
Kyrkotidning nr 12/2018.2 I den åter-
finns centrala resultat från studien 
och de mål som projektet fokuserat 
på. 

Kort sammanfattat kan sägas att 
studien identifierat ett antal glapp, 
exempelvis glapp mellan den utta-
lade målgruppen för församlingens 
diakonala uppdrag och vilka försam-
lingen i praktiken arbetar med, samt 
glapp mellan den yrkeskompetens 
diakoner har och det arbete de ut-
för - att diakoners kompetens inte tas 
tillvara i den utsträckning som skulle 
vara önskvärt och att diakonen sällan 
tas i bruk som formell ledare. Vi kun-
de även se behov av ökad kunskap 
om diakoni hos ledning och styrning, 
samt behov av aktiva och strategiskt 
genomtänkta prioriteringar av för-
samlingens diakonala resurser. 

Projektets mål har varit: 
• Att öka kunskap om och engage-

mang för diakoni hos ledning och 
styrning 

• Att stärka diakonerna i strategiskt 
tänkande och ledning av det dia-
konala arbetet 

• Att materialet Vägledning för diako-
ni ska implementeras.3 

Fokus har legat på att stödja stiftets 
församlingar och pastorat i strategis-
ka vägval när det gäller diakoni, samt 
i prioritering av resurser inom det 
diakonala området. Projektets slut-
rapport och annat material kopplat 
till projektet finns för nedladdning på 
Stockholms stifts intranät.4 

Inom ramarna för projektet har ett 
antal aktiviteter genomförts för att 
bidra till att nå målen, vilka beskrivs i 
projektets slutrapport. Under arbetet 
har stiftets kontraktsdiakoner varit en 
ovärderlig och viktig strategisk grupp 
för biskop och stiftskansli. Samverkan 
har även skett löpande med Sträng-
näs stift som under samma tid bedri-
vit diakoniprojektet Fokus Diakoni.5 

Vi ser att Stockholms stifts projekt 
har fungerat som dörröppnare i för-
samlingar för att lyfta diakoni. Arbe-
tet med Vägledning för diakoni har 
varit viktigt för flera av församlingar-
na, genom att den förenklat samtalet 
om diakoni i både diakoniarbetslag 
och i församlingen som helhet. Det 
har dock efterfrågats kompletterande 
verktyg för att göra de faktiska prio-
riteringarna, någon form av diakoni-
pastoral. 

Projektet har stärkt flera försam-
lingars relation till stiftsorganisatio-
nen, vilket märkts genom en ökad 
efterfrågan på stiftsdiakonen med 
ansvar för diakonal utveckling. Vi har 
även fått signaler från diakoner och 
diakonimedarbetare om att kunskap 
och engagemang för diakoni bland 
kyrkoherdar och förtroendevalda 
har ökat, men att det sannolikt finns 
mer att göra inom det området. En 
kyrkoherde beskrev hur projektet 
hjälpt hen själv och församlingens 
medarbetare att lyfta blicken och få 

vidare perspektiv. Från diakoners och 
diakonimedarbetares sida har det ut-
tryckts att projektet har bidragit till 
ökad reflektion kring verksamheter, 
struktur och prioriteringar. Ett flertal 
församlingar har som direkt följd av 
projektet valt att anordna fördjup-
ningsdagar om diakoni för anställda 
och förtroendevalda i olika konstel-
lationer. 

 
Diakonen som ledare 
Diakoni är en självklar del av Svens-
ka kyrkans grundläggande uppgift 
och en omistlig del av församlingens 
livsnerv. Under pandemin har vi på 
ett än tydligare sätt fått se hur cen-
tral diakonin är i församlingen och 
hur viktig diakoners kompetens och 
roll är. Diakoni är församlingens ge-
mensamma uppdrag och diakonen är 
dess sakkunniga ledare. Men trots att 
biskopsmötet i biskopsbrevet Kallad 
till diakon och präst i Svenska kyrkan6 

har fastslagit diakoners ledarroll kan 
vi tyvärr se att diakoner inte tas i an-
språk som ledare i den utsträckning 
som skulle gynna församlingarna. Bi-
skop Andreas Holmberg lyfter regel-
bundet vikten av att församlingarna 
så långt det är möjligt anställer vigda 
diakoner i stället för diakoniassisten-
ter, samt vikten av att ha med en di-
akon i ledningsgruppen för att få in 
dennes särskilda kompetens i dessa 
sammanhang. 

För att möjliggöra att fler diakoner 
även tas i bruk som chefer ser pro-
jektgruppen behov av en förberedan-
de chefsutbildning. Samtidigt visar 
erfarenhet att chefsutbildningar ofta 
kommer bäst till sin rätt när delta-
garna redan har ett pågående chefs-
uppdrag. Detta riskerar att bli ett »
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”moment 22” för diakoner och vi ser 
att detta är en fråga vi behöver arbe-
ta vidare med. Samtal har förts med 
Svenska kyrkans arbetsgivarorgani-
sation tillsammans med representant 
från Strängnäs stift och frågan bear-
betas nu vidare av medarbetare på 
respektive stiftskansli som ansvarar 
för kompetensförsörjning och ledar-
skapsutveckling. 

 
Kvalificerad fortbildning för 
diakoner 
I arbetet med projektet har vi kunnat 
se att det finns mycket kompetens 
och gedigen kunskap bland stiftets 
diakoner. Samtidigt kan vi också se 
att det finns behov av en kvalificerad 
fortbildning för diakoner, med fokus 
på strategi, ledarskap och priorite-
ringar. Genom den pastoralteolo-
giska utbildningen får den blivande 
diakonen en grundläggande kompe-
tens för strategiskt ledarskap av för-
samlingens diakoni. Fortbildningen 
behöver därför vara på en fortsätt-
ningsnivå. 

Projektgruppen för Strängnäs stifts 
diakoniutvecklingsprojekt har gjort 
samma slutsats och delar vikten av 
en kvalificerad fortbildning. Vi har 
tillsammans lyft frågan med stiftsdia-
koner från andra stift och merparten 
av dessa har sett liknande behov. Vår 
slutsats är att en kvalificerad fort-
bildning för diakoner skulle gynna 
Svenska kyrkan som helhet. Vi har 
därför lyft frågan med medarbetare 
på kyrkokansliet, Svenska kyrkans 
utbildningsinstitut, strategiska chefs-
gruppen (som består av stiftsdirek-
torerna) och andra centrala aktörer. 
Vi ser ett stort värde i att ha utbild-
ningsinstitutet som utbildningsar-
rangör, då det är ett behov som finns 
över landet och därför kräver en bred 
satsning som kan erbjudas över läng-
re tid. 

 
Rekommendationer och arbe-
tet framåt 
Även om projektet är avslutat kom-
mer självklart Stockholms stiftsor-
ganisations arbetet fortsätta med att 
främja diakoni i stiftets församlingar. 

Utifrån projektets resultat har därför 
tre rekommendationer tagits fram, 
vilka har antagits av Stockholms 
stiftsstyrelse: 
• Att stiftskansliet uppdras att fort-

sätta arbetet med att hitta ända-
målsenliga sätt att öka kunskapen 
om diakoni och diakoners särskil-
da kompetens bland stiftets kyr-
koherdar. 

• Att stiftskansliet uppdras att fort-
sätta verka för en kvalificerad 
fortbildning för vigda diakoner, i 
första hand genom nationell nivå 
och i samverkan med andra stift, 
i andra hand i samverkan med an-
dra stift och extern utbildningsan-
ordnare. 

• Att stiftskansliet uppdras att fort-
sätta arbeta främjande med fokus 
på diakonal strategi och på prio-
ritering av resurser, bland annat 
genom att arbeta med någon form 
av diakonipastoralsmodell. 

Arbetet med att öka kunskap om 
diakoni och diakoners särskilda kom-
petens bland stiftets kyrkoherdar 
fortsätter i samverkan med biskop, 
kontraktsprostar, kontraktsdiakon-
er och stiftskanslimedarbetare med 
ansvar för ledarskapsutveckling. Frå-
gan om kvalificerad fortbildning för 
diakoner bereds nu i en fokusgrupp 
i samverkan mellan stift och nationell 
nivå. 

Även om vi kommit en bra bit på 
vägen när det gäller att främja för-
samlingarnas diakoni med fokus på 
strategi och prioritering kan vi se att 
detta arbete behöver fortsätta, bland 
annat då församlingar har efterfrågat 
verktyg för att göra konkreta priori-
teringar. Vi arbetar vidare med hur 
vi på bästa sätt kan göra detta, bland 

annat med hjälp av den mall som 
finns på nationell nivås intranät7, 
samt Växjö stifts mall för diakonal 
strategi.8 Detta måste ske i tydlig re-
lation till församlingsinstruktionen, 
som ju även för diakoni ska vara det 
centrala styrdokumentet i försam-
lingen/pastoratet. 

Stafettpinnar 
Vi vill skicka vidare tre stafettpinnar 
utifrån slutrapportens rekommenda-
tioner: 

Den första stafettpinnen går till 
kyrkoherdar och förtroendevalda 
som leder och styr i församlingar 
och pastorat. Vi kommer fortsätta 
arbeta för att stärka diakonerna i att 
utveckla sitt ledarskap och sin stra-
tegiska förmåga. Vi vill att ni byg-
ger organisatoriska strukturer där 
diakoners kompetens och ledarskap 
bättre tas tillvara, för att gynna hela 
församlingen. Vi utmanar er att föl-

ja biskop Andreas uppmaning att ta 
med en diakon i ledningsgruppen, 
att ge formella ledarskaps- och ibland 
även chefsuppdrag till diakoner, 
samt att bereda plattformar där för-
troendevalda regelbundet får möta 
församlingens diakoner och diakoni-
medarbetare så att förtroendevaldas 
kunskap om diakoni ökar. 

Den andra stafettpinnen går till na-
tionell nivå och stiften. Vi hoppas att 
en kvalificerad fortbildning för dia-
koner startas och ser en stor styrka i 
om vi bygger detta tillsammans, men 
där Svenska kyrkans utbildningsinsti-
tut är utbildningsanordnare. Vi vill 
att ni som har mandat att fatta beslut 
möjliggör detta. Vi står beredda att 
samverka för att detta ska bli verklig-
het. »

”Vi vill att ni bygger  
organisatoriska strukturer där 

diakoners kompetens och  
ledarskap bättre tas tillvara”
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Den tredje stafettpinnen går till 
församlingar och pastorat. Vi kom-
mer fortsätta erbjuda stöd och verk-
tyg för att främja diakonal strategi 
och prioriteringar. Vi vill att ni gör 
tydliga prioriteringar när det gäller 
församlingens diakonala resurser 
– prioriteringar som är grundade i 
församlingsinstruktionen, beslutade 
av församlingens ledning och där 
diakonernas kompetens används 
för att ta fram underlag för beslut. 
Använd gärna Vägledning för diakoni 
i arbetet! 

Många har arbetat med att främja 
och stärka diakoni före oss och vi är 
glada över att ha bidragit till det ge-
mensamma arbetet och har sett att 
det gjort skillnad för församlingarna 

– tillsammans har vi åstadkommit 
mycket. Nu önskar vi att vi än mer 
krokar arm med varandra för att ta 
utvecklingen vidare! 

 

LENA BERGMAN
Stiftsdiakon Stockholms stift 

LENA BURMAN HOLMGREN
Stiftsdiakon Stockholms stift 

MONICA JOHANSSON
Stiftspedagog Stockholms stift 

Noter
1. https://internwww.svenskakyrkan.se/

default.aspx?id=1383275 

2. http://svenskkyrkotidning.se/artikel/
diakonin-behover-vagledning-for-fram-
tida-utmaningar/ 

3. https://internwww.svenskakyrkan.
se/Diakoni/vagledning-for-diako-
ni-i-svenskakyrkan 

4. https://internwww.svenskakyrkan.se/
stockholmsstift/diakonal-utveckling 

5. https://www.svenskakyrkan.se/strang-
nasstift/fokusdiakoni 

6. https://www.svenskakyrkan.se/
biskopsbrev/biskopsbrev--kallad-till-di-
akon-och-prast-i-svenska-kyrkan

7. https://internwww.svenskakyrkan.se/
Diakoni/diakonipastoral

8. https://internwww.svenskakyrkan.se/
default.aspx?id=1444704

NYA UPPSATSER OCH RAPPORTER  

OM DIAKONALT ARBETE

Ta en titt i biblioteket på www.diakoni.nu! 

Har du skrivit eller medverkat med något nyskrivet, skicka gärna till  
stig.linde@svenskakyrkan.se och mats.j.hansson@esh.se !


