ETT MAGASIN OM ATT LEDA
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TEMA STYRA & LEDA

Vikten av tydlighet,
samspel och fokus
på framtiden
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EXPERTEN

Så skiljer du
strategi från taktik

SAMVERKAN MELLAN KYRKOHERDE
OCH KYRKORÅDETS ORDFÖRANDE

”Öppen dialog
tydliggör rollerna”

tema | styra och leda

Den folkvalda
kyrkan
15 200
LEDAMÖTER

Så många ledamöter
är valda till kyrkofullmäktige runt om
i landet. Fullmäktige
väljer sedan ledamöter till det lokala
kyrkorådet, som är
församlingens eller
pastoratets styrelse.
Sammanlagt kommer
det att finnas drygt
500 kyrkoråd inom
Svenska kyrkan
kommande mandatperiod.
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KYRKOHERDENS ROLL
ALL DAGLIG VERKSAMHET leds av
kyrkoherden, som ansvarar för det
operativa arbetet. Kyrkoherden är
självskriven ledamot av kyrkorådet, men får inte vara ordförande.
I församlingsrådet ingår antingen
kyrkoherden själv eller annan
präst som kyrkoherden utser att
vara ledamot i sitt ställe.

GEMENSAMT ANSVAR

Kyrkovalet är klart. Nu ska varje kyrkofullmäktige utse ett kyrkoråd som styrelse för församlingen eller pastoratet. Här är en översikt över
roller, ansvarsfördelning och samverkan mellan
vigda och valda beslutsfattare på lokal nivå.

ORGANISATION OCH
UPPDRAG

primära
enheten i Svenska kyrkan. Genom
kyrkovalet får de förtroendevalda av
församlingens medlemmar i uppdrag att ansvara för att församlingens grundläggande uppgift utförs
och att dess förvaltning sköts.
De förtroendevalda har också
ansvar för att församlingen och
pastoratet fullgör sitt samhällsuppdrag gällande begravningsverksamheten, undantaget Stockholm
och Tranås där kommunen är
huvudman för begravningsverksamheten.
FÖRSAMLINGEN ÄR DEN

KYRKORÅD OCH
FÖRSAMLINGSRÅD

FOTO: LEIF R JANSSON/TT

i
församling respektive pastorat.
Församling som ingår i ett pastorat
styrs även av ett församlingsråd.
Kyrkorådet ansvarar för hela pastoratet med alla ingående församlingar. Församlingsrådet fullgör
sitt ansvar inom sitt område. Utöver vad som framgår i kyrkoordningen beror församlingsrådets
uppgift på vad församlingsinstruktionen anger att församlingen ska
göra och vilka uppgifter kyrkorådet valt att delegera till församlingsrådet.
KYRKORÅDET UTGÖR STYRELSE

SVENSK A KYRK AN Ä r en episkopal
kyrka och en öppen folkkyrka som
är demokratiskt uppbyggd och styrs
enligt den gemensamma ansvarslinjen i samverkan mellan de som vigts
till tjänst och demokratiskt valda
beslutsfattare. Det innebär att kyrkorådet dels fattar övergripande
beslut inom ramen för de mål och
den inriktning som kyrkofullmäktige beslutat om, dels tillsammans
med kyrkoherden ansvarar för att
församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkoherden ansvarar för tillsynen över all verksamhet
utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära och ska leda all verksamhet i församlingen.

ARBETSGIVARANSVAR

SOM FÖRSAMLINGENS ELLER pastoratets styrelse är kyrkorådet också
arbetsgivare med ansvar för att det
finns en fungerande arbetsorganisation och personalpolitik, liksom
god arbetsmiljö och att gällande
arbetsrättsliga lagar och avtal följs.
Arbetsgivaransvaret omfattar alla
moment och delar, från att rekrytering sker och medarbetare anställs till att anställning avslutas.
I sin roll som chef och arbetsledare
företräder kyrkoherden arbetsgivaren i den dagliga verksamheten.

e
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Styrande dokument
kvalitetssäkrar styrelsearbetet
I början av en mandatperiod är det viktigt att
det nytillträdda kyrkorådet ser över sina rutiner och enas om vilka arbetsformer som ska
gälla. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
erbjuder seminarier, utbildningar och mallar för
styrande dokument som hjälper alla inblandade
att bli klara över sina roller.

D

förtroendevald i en församling har ofta flera olika roller,
som ibland kan vara svåra att hålla
isär. Kyrkorådsledamöternas ansvar
är att styra verksamheten på en övergripande nivå och i alla lägen se till
hela församlingens eller pastoratets bästa.
– Att hålla sig till sitt strategiska uppdrag och inte
lägga sig i det operativa är en utmaning som många
kyrkoråd tampas med. Därför är det viktigt att jobba
EN SOM ÄR
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förebyggande med olika typer av styrande dokument,
som ett sätt att kvalitetssäkra styrelsearbetet, säger
Anna von Malmborg, utvecklingschef vid Svenska
kyrkans arbetsgivarorganisation.
fast arbetsformer och delegationsordningar så tidigt som möjligt i en ny mandatperiod
tydliggörs rollerna och onödiga diskussioner om vem
som ansvarar för vad kan undvikas längre fram.
Bland viktiga styrande dokument lyfter Anna von
Malmborg framför allt fram församlingsinstruktionen
och arbetsordningen. Församlingsinstruktionen –
som talar om hur församlingens grundläggande uppgift ska utföras – utarbetas av kyrkoherde och kyrkoråd, godkänns av kyrkofullmäktige och kyrkoherde
var för sig och utfärdas av domkapitlet. Arbetsordningen är kyrkorådets eget dokument och bestämmer
hur man som styrelse ska fullgöra sitt uppdrag.

GENOM ATT SL Å

Vi erbjuder
kurser för
förtroendevalda om
vad arbetsgivaransvaret
innebär.

– Dessutom kan det vara bra att formulera en
uppförandekod och prata igenom hur man vill att det
ska gå till på sammanträdena. Det handlar inte bara
om formalia och rutiner, utan också om att etablera
en arbetskultur som gör att alla kommer till tals. Då
blir det lättare att höja sin stämma om man inte
tycker som alla andra, säger Anna.
Vilket stöd erbjuder arbetsgivarorganisationen
till förtroendevalda i kyrkoråden?
– Vi ordnar seminarier där vi går igenom vad det
innebär att vara styrelse och kan hjälpa till i processen
att ta fram en arbetsordning. Vi kommer även att
erbjuda utbildningar som är mer inriktade på formalia
kring sammanträdet, där deltagarna får möjlighet att
utbyta erfarenheter med varandra, säger Anna.
På arbetsgivarorganisationens intranät finns
också mallar för arbetsordning och delegation,
liksom konkreta tips kring sammanträden och
rutiner. Skriften Protokollet ger exempelvis vägledning i vad som gäller och är viktigt att tänka på
i allt från kallelse till justering och ger exempel på
hur kyrkorådsprotokoll bör läggas upp för att
underlätta uppföljning och genomförande av
beslut.
– Kyrkoråden är ju också arbetsgivare och vi erbjuder kurser för förtroendevalda om vad arbetsgivaransvaret innebär. Genom våra medarbetare arbetar
vi dagligen med att på olika sätt ge råd och stöd till
såväl kyrkoråd som kyrkoherdar och andra chefer i
deras roll som arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare, säger Anna von Malmborg.
TEXT: SUSANNA LIDSTRÖM

Läs mer på: internwww.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

5 TIPS TILL NYA KYRKORÅD

1
2
3

Se till att sätta er in i både vad kyrkoordningen
säger och vad det innebär att vara styrelse.

4
5

Fastställ arbetsordning, uppförandekod
och delegationer.

Prata igenom rutiner och arbetskultur så tidigt som
möjligt i mandatperioden.
Inventera vilken kompetens ni har i kyrkorådet,
för att avgöra var ni behöver komplettera med utskott
och liknande.

Stanna med jämna mellanrum upp och utvärdera ert
arbete; jobbar vi i enlighet med arbetsordningen? Vad
ägnar vi merparten av vår tid åt?

SVENSK A KYRK ANS arbetsgivarorganisation är en medlemsorganisation,
där Svenska kyrkans församlingar,
pastorat och stift är medlemmar.
Arbetsgivarorganisationens styrelse
väljs av arbetsgivarorganisationens
fullmäktige. Fullmäktige väljs i sin tur
av de arbetsgivarkonferenser som
hålls i varje stift. Vid arbetsgivarkonferenserna deltar ombud från alla församlingar, pastorat och stift.
Under hösten efter kyrkovalet

sammanträder de nyvalda kyrkofullmäktige och stiftsfullmäktige och
väljer ombud till arbetsgivarkonferenserna. Arbetsgivarkonferens med val
till fullmäktige hålls före maj månads
utgång året efter valåret.
Samrådskonferensen är ett samrådsorgan mellan styrelsen och medlemmarna. Den består av styrelsen
samt två representanter från varje
arbetsgivarkonferens och sammanträder på kallelse av styrelsen.
DUCATUS
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BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN:

Tydlig delegationsordning
ger snabbare
ärendehantering
Med allt fler överklaganden och medlingsärenden i begravningsverksamheten sätts församlingarnas förvaltningskompetens på
prov. För att få rotation i ärendehanteringen krävs god regelkännedom och en tydlighet i vem som fattar beslut om vad.

S

OM FÖRSAMLINGENS

eller pastoratets styrelse är det kyrkorådet som har det yttersta ansvaret för
begravningsverksamheten. Därmed inte sagt att de
förtroendevalda ledamöterna
behöver sitta inne med all detaljkunskap inom området. Eva Årbrandt Johansson, jurist och chef
för begravnings- och kyrkogårdsverksamheten vid Svenska kyrkans
arbetsgivarorganisation, uppmanar alla huvudmän för begravningsverksamheten att upprätta
en tydlig delegationsordning för
sin verksamhet.
– Vi ser att det i många församlingar finns en stor osäkerhet kring vem
som får fatta beslut om vilka ärenden
och det är inte bra i förhållande till
allmänheten. När man handlägger
ärenden gentemot enskild utövar
man myndighet. Enligt förvaltningslagen ska ärenden och överklaganden handläggas skyndsamt. Då
finns ofta inte tid att invänta ett
kyrkorådsmöte för beslut, säger Eva
Årbrandt Johansson.
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DE SENASTE ÅREN har ärenden om
medling och överklaganden blivit
vanligare, vilket ställer allt högre
krav på såväl förvaltningskunskap
som tydliga handläggningsrutiner
för att säkerställa att samhällsuppdraget utförs korrekt och lika för
alla. Som ordförande eller ledamot i kyrkorådet är det viktigt att
hålla sig informerad om begravningsverksamheten. Men man
behöver inte själv kunna alla regler, den sakkunskapen ska föredragande tjänsteman stå för.
– Istället för att lyfta enklare
medlingsärenden till beslut i kyrkorådet är det bättre att de tas upp
som anmälningsärenden efter att
beslut har fattats på tjänstemannanivå. På så sätt får de ansvariga i
styrelsen veta vad som händer på
kyrkogårdsförvaltningarna, samtidigt som tempot kan skruvas upp i
den operativa verksamheten för
att hålla handläggningstiderna så
korta som möjligt. Ärenden av mer
komplex natur ska fortfarande
lyftas till kyrkorådet, säger Eva
Årbrandt Johansson och tipsar om
att arbetsgivarorganisationens

utbildningar även är öppna för
kyrkorådsledamöter.

Eva Årbrandt
Johansson.
FOTO: SUSANNE KRONHOLM

– BÅDE FÖRTROENDEVALDA och
tjänstemän inom kyrkogårdsförvaltningen är välkomna att få en
genomgång av svensk begravnings- och förvaltingslagstiftning.
Det är viktigt att komma ihåg att

FOTO: MAGNUS ARONSON/IKON

Hallå där…
…Tomas Landeström,
expert på styrelsearbete
och Svenska kyrkans
arbetsgivarorganisations
samarbetspart vid utbildningar för kyrkoråd.
Du får många frågor om vad
som gäller när en ledamot reserverar sig. Vilken är den
största missuppfattningen?
– Att det räcker att säga att
man reserverar sig för att inte
vara bunden av beslutet. Men så
är det oftast inte. Grundregeln i
en demokratisk organisation är
att göra som majoriteten vill.
Som ledamot förväntas man
vara lojal med styrelsens beslut,
förutsatt att de är fattade i korrekt ordning.
Hur bör man använda sig av
reservationer?
– De ska användas väldigt
sällan och då på ett genomtänkt
sätt så att det tydligt framgår
vad du vill med din reservation
och varför. Gäller det hela eller
delar av beslutet? Har du ett
alternativt yrkande? Se till att
det skrivs in direkt i protokollet
eller som en notering med senare tillägg av ett särskilt yttrande.
Då blir det en tydlig signal till
den som läser att du inte står
bakom beslutet.

detta är en regelstyrd verksamhet,
där lagen sätter ramarna. Därmed
finns inte så stort utrymme för
egna tolkningar.
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation arrangerar regelbundet
utbildningar på området. Håll koll
på intranätet: internwww.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Ärenden med
medling och
överklagan blir
allt vanligare inom
begravningsverksamheten. Det
ställer allt högre
krav på förvaltningskunskap och
tydliga handläggningsrutiner.

Vilka praktiska konsekvenser
kan en sådan reservation få?
– Oftast inga alls. Majoritetsbeslutet ska ju ändå verkställas. Det
skulle vara om någon i efterhand
klandrar beslutet och det dras till
sin spets så att det finns anledning att ifrågasätta om styrelsen
ska beviljas ansvarsfrihet. Men

FOTO: CATHARINA BIESÈRT

När man handlägger
ärenden gentemot
enskild utövar man myndighet

HUR FUNGERAR EN RESERVATION?

det är ytterst ovanligt och handlar oftast om att stora ekonomiska värden har stått på spel.
Vilken betydelse kan olika typer av reservationer få för det
fortsatta styrelsearbetet?
– Handlar det om en mindre
fråga av engångskaraktär, till
exempel ett inköp, blir reservationen mer en principsak där
ledamoten markerar sitt avståndstagande för stunden och
sedan behöver ärendet inte tas
upp igen. I mer omfattande
frågor, exempelvis projekt som
ska löpa över längre tid, kommer ärenden kopplade till det
att fortsätta komma upp på
styrelsens bord. Det innebär att
den som reserverat sig ändå blir
delaktig i hanteringen av besluten, allteftersom tiden går.
Om man helt vill frånsäga sig
ansvar för ett fortvarande
beslut, hur gör man då?
– Om det är en samvetsfråga
och det fattas ett beslut som du
inte kan leva med, finns ingen
annan utväg än att avgå från styrelsen. Sitter du kvar har du
ansvar för att biträda de beslut
styrelsen fattar.
TEXT: SUSANNA LIDSTRÖM
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SÅ SAMARBETAR LEDNING OCH STYRELSE:

”Viktigt att våga
vara tydlig”
Kyrkorådet styr och kyrkoherden leder. I teorin kan
gränsdragningen tyckas glasklar, men hur fungerar
det i praktiken? Tydlig delegations- och arbetsordning i all ära – viktigast är ändå goda relationer och
ett öppet samtalsklimat, konstaterar kyrkoherden
och kyrkorådsordföranden i Lidköpings församling.

N

ÄR K ARIN ENER-

tillträdde
som ny kyrkoherde i Lidköpings församling
för drygt ett år
sedan var det ingen okänd miljö
hon kom till. Efter att hon prästvigts 1987 var det i Lidköping hon
fick sin första tjänst som komminister. Här stannade hon i olika roller
till 2004 då hon rekryterades till
Skara stift som stiftsadjunkt med
ansvar för allt från konfirmandutbildning till kompetensutveckling
av präster och andra medarbetare
vid stiftets församlingar.
– Jag trivdes bra. För mig har
personliga möten och förkunnelse
alltid varit viktigt. Jag tycker om
den klassiska prästrollen, att stå i
direkt kontakt med människor och
tyckte tidigare inte att min admi8 DUCATUS

BÄCK

nistrativa talang var det största.
Allteftersom åren gick kände jag att
jag hade visioner och idéer om
kyrkan och ville ha mandat att
arbeta med förändring tillsammans
med andra, säger Karin.
Sagt och gjort, hon sökte och
kom in på den behörighetsgivande
kyrkoherdeutbildningen. Strax
efter att hon var klar utlystes tjänsten i hennes gamla hemförsamling.
Karin Enerbäck uppmanades att
söka och fick jobbet som kyrkoherde i Lidköping sommaren 2016.
– Det är väldigt roligt och har
hittills överträffat alla förväntningar. Här finns så många goda krafter.
Det är spännande att se hur vi kan
samverka från olika håll, såväl anställda i församlingen som förtroendevalda och en stor grupp ideella
medarbetare – både ungdomar och
äldre, säger Karin Enerbäck.

En öppen dialog är
viktig för ett gott
samarbete, anser
Karin Enerbäck
och Rune Janbom.
FOTO: MIKA VÄISÄNEN

Jag och kyrkorådets ordförande
träffas regelbundet, även mellan de formella sammanträdena.

samtidigt som vi tydliggör
De positiva intrycken
rollerna för både oss själva
överväger svårigheterna,
och församlingen. Det är
men Karin Enerbäck sticker
viktigt att våga vara tydlig.
inte under stol med att det
Jag markerade exempelvis
finns stora utmaningar i
tidigt att alla personaläyrkesrollen – inte minst som
renden ska gå genom
ny på posten som församkyrkoherden, inte via
Karin Enerbäck
lingens högsta chef med
bakvägar i kyrkorådet.
FOTO: MIKA VÄISÄNEN
ansvar för ett femtiotal
Annars finns alltid risken
medarbetare.
att någon ledamot genom
– Att komma utifrån och plötsligt sitt engagemang i församlingen
befinna sig i ett läge där man ska
går in och börjar ha åsikter om hur
fatta beslut är inte helt okomplicearbetet bedrivs och då blir det till
rat. Man måste fungera från dag ett slut omöjligt för kyrkoherden att
och kunna peka framåt; samtidigt
leda verksamheten.
inte köra iväg ensam åt ett håll utan
HON POÄNGTERAR ATT det i en livakhela tiden se till att ha gänget med
tig församling är naturligt att det
sig, så att det blir fler som är med
finns informella relationer mellan
och tillför energi. Här har man
kyrkorådsledamöter och medarbenytta av sin förmåga att känna av
tare, som kanske sjunger i samma
stämningar och läsa av människor.
kör eller umgås som grannar. Då
Att vara lyhörd för andra är en stor
blir det ännu viktigare att vara
tillgång i yrket, konstaterar Karin
medveten om sitt uppdrag som
Enerbäck.
förtroendevald – att styra församDet gäller såväl gentemot medlingen men inte leda operativt i
arbetarna som i rollen som ledadirektkontakt med personalen.
mot av församlingens styrelse,
– Däremot är det viktigt att kyrkyrkorådet.
korådet hålls informerat om vad
som är i görningen. Jag och kyrkoHur fungerar gränsdragningen
rådets ordförande träffas regelbunmellan att styra och att leda?
det, även mellan de formella sam– Vi övar oss hela tiden, genom
manträdena, för att utbyta tankar
att försöka ha en öppen dialog

ENGAGEMANGET ÄR TYDLIGT.
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om hur vi ska gå vidare i olika
frågor, exempelvis inför rekryteringar eller utvecklingsprojekt. Som
ny har det varit skönt att kunna ha
sådana samtal helt prestigelöst,
säger Karin.
Vad är viktigast för att skapa ett
gott samarbete mellan kyrkoråd
och kyrkoherde?
– Respekt och tillit. Det kan låta
som klyschor, men det handlar om
att höja varandra och samtidigt
våga ifrågasätta. Det är dock ingen
kamp; vi ser inte varandra som
motparter, utan snarare som sparringpartners. För mig är det viktigt
att ha någon som inte alltid håller
med. Då blir tankar och beslut
framåt bättre bearbetade, säger
Karin Enerbäck.
HENNES ORDFÖRANDE Rune Janbom

är inne på samma linje. Han lyfter
fram uppriktighet och förtroende
för varandras roller som viktigast
för att skapa ett gott samarbete
mellan kyrkoråd och kyrkoherde.
– Vi har båda svåra roller. Det
gäller att inse att vi arbetar tillsammans för alla församlingsbors bästa.
Bra personkemi är en gåva. Det gör
det lätt att kommunicera för att lösa
problem i samförstånd, men inte
traska in på varandras områden i
att styra och leda. Som ordförande
påminner jag då och då kyrkorådsledamöterna om att vi inte ska ägna
oss åt ledningsfunktionen med
direkta personalkontakter. Om
ledamöterna själva blir kontaktade
av medarbetare med synpunkter på

FÖRSAMLINGSFAKTA:
Lidköpings församling i Västra Götalands län
utgör ett eget pastorat i Skara stift.
Folkmängd: cirka 18 600 varav drygt
12 000 tillhöriga Svenska kyrkan
Kyrkor: S:t Nicolai kyrka, S:t Sigfrids kyrka
och S:ta Maria kyrka
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verksamheten ber jag dem hänvisa
alla operativa frågor till kyrkoherden, säger Rune Janbom.
Han har 12 års erfarenhet från
ordförandeposten i Lidköpings
kyrkoråd och är numera pensionär
till vardags. I sitt yrkesliv har han
dock själv haft ledande befattningar
i kommunen och vet hur gränsdragningen gick där mellan det operativa tjänstemannaansvaret och styrelsen i form av en politisk nämnd.
– Som förvaltningschef för först
gatukontoret och sedan samhällsbyggnadsfunktionen i Lidköpings
kommun hade jag veckovisa möten med ordförande i tekniska

Vi har
båda svåra
roller. Det
gäller att
inse att vi
arbetar
tillsammans för
alla församlingsbors bästa.

nämnden för att utbyta tankar och
rapportera vad som var på gång i
verksamheten. Det var en roll
motsvarande kyrkoherdens, som
jag tror kan vara ett bra stöd när vi
nu arbetar tillsammans i kyrkorådet, säger Rune Janbom.
HAN FRAMHÅLLER DOCK att styrelseoch ledningsarbete inom kyrkan
på vissa sätt särskiljer sig från
andra verksamheter, framför allt
genom att kyrkorådet och kyrkoherden enligt kyrkoordningen har
ett gemensamt ansvar för att församlingens grundläggande uppgifter blir utförda.

– Det innebär att vi måste vara
överens om hur gudstjänst, undervisning, mission och diakoni
ska bedrivas. Gemensamt arbete
är därför nödvändigt, säger Rune
Janbom och konstaterar att gränsdragningarna mellan det operativt ledande och strategiskt styrande i dessa fall inte blir helt
glasklara.
Han får medhåll av Karin Enerbäck som påpekar att just detta
tillhör kyrkans stora möjligheter
och utmaningar – den gemensamma ansvarslinjen där teologiskt
ansvariga och förtroendevalda ska
arbeta tillsammans.

– Mycket av det vi gör i församlingen kretsar kring kyrkliga handlingar och de grundläggande uppgifterna. Att vi utför dem är en
sak, men på vilket sätt – hur – är
det vi måste enas om. Visst är det
viktigt att skilja kyrkorådets styrande roll från kyrkoherdens ledande, men det gemensamma
ansvaret innebär att vi också måste arbeta tillsammans med hur det
ska gå till i verksamheten, säger
Karin Enerbäck och poängterar att
det då gäller att ha en gemensam
målbild att utgå ifrån:
– Min roll i kyrkorådet blir ofta
pedagogisk, där jag försöker måla

Rune Janbom
FOTO: MIKA VÄISÄNEN

upp bilden av vad som är vårt
uppdrag som församling. Med de
behov och utmaningar vi ser idag
blir ett smidigt samarbete allt
viktigare, både inom kyrkorådet
och mellan olika enheter ute i
verksamheten. Vi vet till exempel
att vi kommer att hamna i ett annat ekonomiskt läge till följd av
sjunkande medlemsantal. Då blir
tydlig styrning och ledning än
viktigare för att få en trygg medarbetarskara i en organisationsstruktur som inte hämmar oss, utan blir
en kraft framåt om vi vill göra
förändringar.
TEXT: SUSANNA LIDSTRÖM
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Samhälle och
kyrka i förändring
Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder
och allt färre är medlemmar i Svenska kyrkan.
Församlingar och pastorat står inför stora utmaningar, men kyrkan har fortfarande möjlighet att
spela en viktig samhällsroll.

S

TATISTISK A BERÄK-

visar att år
2025 kommer endast
50 procent av Sveriges
befolkning att vara
medlemmar i Svenska
kyrkan. Vid årsskiftet 2016−2017
var motsvarande siffra 61 procent.
När de nyvalda kyrkoråden ska ta
sig an sitt arbete möter de en verklighet som kräver både nya tankegångar och ett proaktivt agerande.
− I slutänden handlar det om
ekonomi, hur många anställda
man kan ha och vilken verksamhet
man kan bedriva, säger Jonas
Bromander, föreläsare och författare inom området omvärldsanalys
och tidigare analys- och statistikansvarig på Kyrkokansliet.
− Fördelen är att utvecklingen
går långsamt, det finns tid att agera.
Den stora effekten kommer när
40-talisterna är borta. Dock finns
det redan nu stora problem i små
landsbygdsförsamlingar där de
äldre dör ifrån och inga nya församlingsmedlemmar föds eller flyttar in.
NINGAR

utgör en
viktig förklaring till att församlingarna tappar medlemmar. Dels
handlar det om ålder – äldre stannar kvar i kyrkan medan personer

DEMOGRAFISK A FAKTORER
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mellan 21 och 40 lämnar.
− Men det handlar också om
inflyttning och utflyttning. Vid
en fabriksnedläggning på en
ort flyttar exempelvis många
från församlingen. Nya attraktiva bostadsområden kan å
andra sidan innebära inflyttning
av medlemmar, säger Jonas Bromander och nämner Hammarby
Sjöstad i Stockholm som exempel.
vid
Ersta Sköndal Bräcke högskola
samt föreläsare och författare, tycker sig se en skillnad i attityden till
kyrkan mellan stad och landsbygd.
− På landsbygden lever i högre
utsträckning respekten för kyrkan
som en del av den svenska kulturen
kvar. Fler barn döps och fler ungdomar konfirmeras än i städerna; men
mycket hänger på individerna.
Engagemang och delaktighet skapas
inte av sig själv utan kräver aktiva
församlingspräster.
Kyrkans roll i samhället har
förändrats kraftigt under de senaste hundra åren. Inte nog med att
prästen tillsammans med doktorn
och skolläraren har förlorat positionen som den oomstridda auktoriteten. Kyrkan spelade också en
viktig social roll på den tid då

L ARS TRÄGÅRDH, PROFESSOR

Cirka 61 procent av befolkningen
är idag medlemmar i Svenska
kyrkan, vilket kan jämföras med
drygt 95 procent år 1972.
År 2025 väntas hälften av
befolkningen vara medlemmar i
Svenska kyrkan.

2017:

61%

socknen och den lokala församlingen var helt central för församlingsbornas omsorg och trygghet.
− Under tidigt 1900-tal gav
kyrkan upp den här rollen. Nu
ansåg man att staten skulle ta
hand om den sociala omsorgen
och att kyrkans uppgift snarare var
av moralisk-pedagogisk art, säger
Lars Trägårdh och påpekar att
Sverige i detta avseende valde en
helt annan väg än exempelvis
USA, Tyskland och Nederländerna, där kyrkorna även under
1900-talet har spelat en avgörande
roll inom områden som vård,
omsorg och skola.
avstånd till
medborgarna, något som kan ha
bidragit till dagens minskade benägenhet att vara medlem i Svenska kyrkan.
Jonas Bromander anser att
Svenska kyrkan och dess församlingar nu står inför ett vägval.
– Ska verksamheten pågå som
tidigare? Då får vi sy om kostymen,
vilket kan bli en smärtsam process när
personal måste sägas upp; eller vill vi
vara en stor medlemskyrka? Då måste
vi arbeta proaktivt för att få nya medlemmar och kanske även fundera på
alternativa finansieringsformer, säger
Jonas.
Både han och Lars Trägårdh är
övertygade om att Svenska kyrkan
har en roll att spela i civilsamhället.
Båda nämner engagemanget i den
stora flyktingströmmen 2015 som
exempel.
VÄGVALET SK APADE ETT

Jonas Bromander
FOTO: NOEL BROMANDER

− I botten handlade det om ett
genuint engagemang för mänskliga
rättigheter som kyrkan kunde ta
vara på tack vare att den är strukturerad, stabil och närvarande i hela
landet, säger Lars Trägårdh.
− Till skillnad från de mer kortsiktiga engagemangen som drivs
av sociala medier tycker jag mig
dessutom se ett fortsatt ansvarstagande inom kyrkan.
poängterar
vikten av att ta vara på det engagemang som kom i dagen 2015.
− Jag tror att Svenska kyrkan i
viss mening har anställt bort engagemanget. När det redan finns
anställda som sköter allt är det
svårt att komma in som ideell
kraft. Kanske måste man tänka
nytt här och utbilda Svenska kyrkans personal till att leda ideella
krafter i stället för att göra allt
själva.
− Många vill engagera sig i
diakoniverksamheten; där finns
dock ingen organisation för att ta
emot ideella krafter. Det gäller att
skapa en organisation och en kultur som bejakar engagemang och

JONAS BROMANDER

Det finns
redan nu
stora
problem i
små landsbygdsförsamlingar
där de
äldre dör
ifrån och
inga nya
församlingsmedlemmar
föds eller
flyttar in.

där människor kan styra över
graden av sitt engagemang.
stora möjligheter för kyrkan att agera inom ramen för idéburna verksamheter,
framför allt inom äldreomsorgen.
− Skolområdet är för känsligt
med tanke på debatten om religiösa friskolor och att starta sjukhus
är för kostsamt. Men inom äldreomsorgen skulle kyrkan kunna
spela en viktig roll, både som stor
aktör med egna boenden och i
liten skala inom ramen för församlingsverksamheten.
Han pekar på att det inom äldreomsorgen finns ett stort behov av
personer som inte är medicinskt
utbildade, men som kan vara till stor
hjälp och glädje bara genom sin
närvaro. Personer – anställda eller
ideella krafter – som ger av sin tid
genom att göra regelbundna besök,
samtala och hålla en hand.
− Sådana insatser skulle vara
värdefulla både för de berörda och
för kyrkan. Det skulle bli ett sätt för
kyrkan att ta tillbaka en del av den
gemenskap med civilsamhället som
gått förlorad, säger Lars Trägårdh.

L ARS TRÄGÅRDH SER

TEXT: KARIN STRAND

DEN VIKTIGA OMVÄRLDSANALYSEN
Jonas Bromander understryker att det är
oerhört viktigt att församlingarna gör en
ordentlig omvärldsanalys (församlingsinstruktionen), tittar på de demografiska
förutsättningarna i hemförsamlingen,
fångar upp trenderna i samhället och gör en
prognos för de närmaste 10-15 åren.

Lagom till kyrkovalet utkommer han med
boken Omvärldsanalys i teori och praktik
− konsten att med små medel se de stora
sammanhangen. Boken är mycket konkret
och innehåller arbetsmaterial som kan
användas av alla oavsett bakgrund.

10
MILJ.

2025:

50%

Befolkningsantal
i Sverige.
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”Det gäller att
återerövra uppdraget
varje dag”
Att vara långsiktig i en per definition händelsestyrd organisation – det är en av många utmaningar Lotta Säfström måste
hantera som högsta chef för Göteborgs kyrkliga stadsmission.
Egen erfarenhet av styrelsearbete ser hon som en stor tillgång
i ledarskapet.

E

år
på posten som direktor och VD för
Göteborgs Kyrkliga
Stadsmission har
Lotta Säfström
hunnit reflektera en del över sina
drivkrafter och hur de påverkat
valen hon gjort i yrkeslivet.
– Jag är passionerat intresserad
av de idéburna organisationerna.
Så skulle jag inte ha uttryckt mig
för 20 år sedan; när jag blickar
tillbaka är det just vad det handlar
om. De här organisationerna är
som organismer, med hur mycket
tradition och historia som helst,
men inte i betydelsen att allt ska
vara som det alltid har varit. I den
långa historien finns också en
enorm kraft och energi, det vill
säga du måste ta tillvara ditt arv
för att kunna gå in i det nya, säger
Lotta Säfström.
Nästa år är det 30 år sedan hon
vigdes som diakon efter avslutade
studier till socionom och diakon
vid stiftelsen Stora Sköndal i
Stockholm. Där har hon sedan
tillbringat större delen av sitt yrkesliv i olika roller, både inom
utbildning och organisationsutFTER SNART ÅTTA
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veckling. 1998 blev hon chef för
en av staberna och sex år senare
direktor för stiftelsen.
– Sedan slutade jag lite dramatiskt på Stora Sköndal 2009, säger
Lotta Säfström och berättar utan
omsvep att hon och styrelseordföranden inte var överens om hur
stiftelsen skulle drivas vidare.
Det är historia nu och inget hon
vill fördjupa sig i, mer än att generellt konstatera hur viktigt samarbetet mellan styrelsen och organisationens högsta tjänsteman är.
– Som VD kommer du aldrig
längre än din styrelse förmår att
gå. Den insikten hjälpte mig då
och gör så än idag. Till syvende
och sist är det alltid styrelsen som
avgör, säger Lotta Säfström.
ett nytt direktorsjobb dök upp från Stadsmissionen i Göteborg tvekade hon
inte, även om hon egentligen hade
bestämt sig för att vila upp sig lite
längre efter sin föregående slitsamma tjänst.
– Det här har varit ett drömjobb
för mig ända sedan jag gick diakonutbildningen. Det är något speciellt
med stadsmissionerna. De har be-

NÄR ERBJUDANDET OM

hållit förmågan att vara kvar i samhällets utkant, trots att åren gått och
människor bytts ut. Min stadsmission i Göteborg är 67 år, Stockholms
över 160 år och de är fortfarande
sanna mot sina ursprungliga uppdrag.
Därmed inte sagt att organisationerna har undgått förändringar.
Däri ligger också utmaningarna för
såväl medarbetare som högsta
ledning och styrelse. Lotta Säfström
plockar fram papper och penna,
drar en kort resumé över 1990-talets framväxande forskning kring
det svenska civilsamhällets frivilliga sociala arbete och börjar skissa
upp en enkel teoretisk modell som
hon tycker stadsmissionen och
andra idéburna organisationer bör
basera sitt ledarskap på; tre viktiga
ord – uppdrag/aktivitet/resurs –
ringar hon in och sätter tydliga
pilar mellan varje ring i båda riktningarna.
– Den här bilden kräver jag att
alla mina chefer på Stadsmissionen
i Göteborg har på sin anslagstavla
ovanför sina skrivbord, så att de
med jämna mellanrum lyfter blicken och dagligen ifrågasätter om de
gör rätt saker, säger Lotta och förklarar med ett exempel:
– Ett av våra uppdrag är att
hjälpa människor som lever i stor
utsatthet och hemlöshet. För det
skapar vi en aktivitet, till exempel
ett härbärge. Genom det arbetet

Det här
har varit
ett drömjobb för
mig ända
sedan jag
gick diakonutbildningen.

får vi resurser av olika slag, inte
bara pengar, utan kompetens,
goodwill i samhället, uppmärksamhet i massmedia, ingångar i
politiken och så vidare. Resurserna använder vi för att finslipa vår
aktivitet – driva härbärge – så att
den uppfyller vårt uppdrag – att
hjälpa människor i hemlöshet. Så
går det runt, i cykel efter cykel,
med ständig återkoppling mellan
uppdrag, aktivitet och resurser.
I DEN BÄSTA av världar fortsätter de
här cirklarna att upprepa sig och
bidra till kvalitetssäkring och utveckling av det ursprungliga uppdraget i all evighet; men i praktiken finns stor risk att så småningom få något som i organisationsteorin brukar kallas ”mission
drift”, en smygande glidning från
uppdragets innersta syfte och mål.
Lotta Säfström hänvisar till både
ledarskapsforskning och egen

erfarenhet när hon pekar ut två
stora fällor som kan leda till detta:
– Den ena är att du blir så förälskad i din aktivitet att den till slut
framstår som målet i sig. Eller
också kanske du blir så förtjust i
dina resurser att de blir viktigare
än att utveckla verksamheten. För
att motverka den här glidningen
gäller det att återerövra uppdraget
varje dag. Vi leder organisationen
mot överenskomna mål och utgår
inte från att det blir så bara för att
vi har sagt det, utan utvärderar
hela tiden om vi kunde ha gjort
någonting annorlunda – för att se
om det finns anledning att förändra vårt sätt att arbeta.
DET GÄLLER BÅDE den gåvofinansierade delen av verksamheten och
övriga delar. Som chef för Stadsmissionen i Göteborg ansvarar
Lotta Säfström för fem juridiska
personer, varav två är aktiebolag –

LOTTA
SÄFSTRÖM
Född: 1961
Jobb: direktor/VD,
Göteborgs kyrkliga
stadsmission
Erfarenhet: Utbildad
diakon och socionom
från stiftelsen Stora
Sköndal. Diakonvigd
1988. Verksam inom
diakonala organisationer och civilsamhället.
Tidigare direktor vid
Stora Sköndal.
Uppdrag: Ledamot i
Arbetsgivaralliansens
styrelse sedan 2016.
Har suttit i styrelserna
för Forum, Ideell Arena
och Ersta Sköndal
högskola. Var med och
grundade Famna, där
hon var ordförande i
fem år. Är idag
ordförande i Riksföreningen Sveriges
stadsmissioner.

ett litet fastighetsbolag och ett
vård- och omsorgsbolag som säljer
tjänster till kommuner och landsting. En utmaning i ledarskapet är
att alltid ha fokus på såväl uppdrag
som värdegrund och ekonomi.
– Det finns en del som tror att
idéburna organisationer inte behöver tänka på sin ekonomi, men
man måste ha stenkoll på siffrorna. Däremot kan vi tacka nej till
ett lukrativt ekonomiskt erbjudande om det inte står i linje med vårt
uppdrag och vår värdegrund. Det
har vi gjort också.
– En annan skillnad jämfört med
ett vinstdrivande företag är att en
idéburen organisation inte kan
avgöra sin framgång med hjälp av
sista raden i resultaträkningen; det
är helt andra parametrar som
avgör. Vi behöver visa om vi under
året som gick använde våra resurser på ett sätt som gjorde att vi
levererade ett bra boende, en bra
vård och omsorg och skapade
förändring för ett antal människor,
säger Lotta Säfström.
För att kunna följa upp dessa
parametrar har Stadsmissionen
kompletterat sina kvantitativa
mätmetoder, exempelvis beläggningsstatistik på olika boenden,
med någon form av brukarenkäter.
De svarar på frågor om allt från
bemötande och delaktighet i beslut till om verksamheten har
hjälpt människor att förändra sin
livssituation, exempelvis genom
att gå från hemlöshet tillbaka till
ett ordinärt boende.
DET GRUNDL ÄGGANDE UPPDRAGET

måste vara tydligt för alla medarbetare och helst även för utomstående
intressenter, men i stadsmissionens
fall tror Lotta att många har en
något felaktig bild av vad organisationen egentligen gör.
– Om uppdraget bara var att se
till att hemlösa slipper sova utomhus och fattiga slipper vara hungriga skulle det räcka att sätta upp
DUCATUS
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Uppdrag

soppkök och härbärgen för att
konstatera att vi är på rätt väg, men
det kan vem som helst göra. Vårt
uppdrag är större än så. Vi har
ambitionen att möta dessa människor i utsatthet och bidra till att
skapa en förändring för dem. Då
krävs kompetens, resurser, organisation och utbildning. Du måste
inse att aktiviteten du jobbar med
bara är ett verktyg för att uppnå ett
mål, säger Lotta Säfström och poängterar att trycket på de diakonala
idéburna organisationerna ökar allt
mer med de samhällsförändringar
som nu pågår.
– Samtidigt som vi har en enorm
högkonjunktur i landet blir klyftan
allt vidare mellan dem som har det
bäst och dem som har det sämst.
Utanförskapet växer och vi ser ett
ökat antal människor som söker sig
till oss för att det offentliga inte
förmår tillgodose deras behov. Det
är i den världen vi lever och verkar.
Då måste jag också ha en engagerad och kompetent styrelse, som ser
detta och förstår var vår ambitionsnivå ligger. Det har jag.
LOTTA SÄFSTRÖM HAR själv mångårig erfarenhet av styrelsearbete och
ser det som en stor tillgång i sitt
ledarskap. Under sin tid på Stora
Sköndal var hon till exempel med
och bildade Famna, en nationell
branschorganisation för idéburna
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Aktivitet

Resurs

Lotta Säfström
använder sig av
forskaren Filip
Wijkströms modell
över sambandet
mellan uppdrag,
aktivitet och resurs
för att påminna
sina chefer om att
dagligen ifråga-
sätta om man
gör rätt saker.

utförare inom vård och omsorg, där
hon sedan satt i styrelsen i åtta år
varav fem som ordförande. Idag är
hon ledamot i Arbetsgivaralliansens
styrelse och ordförande i Riksföreningen Sveriges stadsmissioner.
– Det är jättenyttigt att ha prövat
båda rollerna, som ledare och
ledamot. När jag kliver in i styrelserummet som VD och föredragande
tjänsteman är det lätt att glömma
bort att styrelseledamöterna inte
befinner sig i verksamheten varje
dag. Då får jag påminna mig om
hur det är att få styrelsehandlingar
sex gånger om året att gå igenom
inför varje möte och däremellan
syssla med en massa andra saker
som inte har med just detta uppdrag att göra. Man måste återerövra frågan varje gång, för att kunna
ta vid där diskussionen slutade sist
och samtidigt vara påläst om vad
som hänt i verksamheten under
tiden, säger Lotta Säfström.

Vi kommer
alltid att
vara en
organisation där
det akuta
bankar på
dörren.
Det är
därför vi
finns till.

FÖR ATT UNDERL ÄTTA för sina ledamöter att återerövra frågan ser
hon till att skriva utförliga VD-rapporter inför varje möte, med fasta
rubriker och fast struktur, så att
alla känner igen sig i beskrivningarna varje gång.
– Det tycker mina ledamöter är
väldigt bra. De vill veta vad som
händer i verksamheterna, trots att
vi då är nere på den operativa

nivån. Rapporterna fungerar som
en sorts omvärldsbevakning och
kan handla om allt från drogproblematiken på ett ungdomsboende
till upphandling, nya avtal och
kvalitetssystem.
– Samtidigt är det viktigt att
styrelsediskussionen inte fastnar i
de operativa detaljerna. Av egen
erfarenhet vet jag vilken ansträngning som krävs för att hålla sig på
strategisk nivå och överlåta åt VD,
direktor eller generalsekreterare
att leda den dagliga verksamheten. Styrelsens främsta ansvar är ju
att vara långsiktig i sitt arbete,
säger Lotta.
Hon poängterar att just långsiktigheten är en svår utmaning på många
nivåer i en händelsestyrd organisation som Stadsmissionen. Dagliga
problem pockar alltid på uppmärksamhet, det måste alla medarbetare
klara av att hantera. Som chef och
ledare gäller det dessutom att samtidigt ta sig an framtidsfrågorna enligt
de mål, visioner och uppdrag som
styrelsen har fastställt.
– Vi kommer alltid att vara en
organisation där det akuta bankar
på dörren. Det är därför vi finns
till. Men någon måste också ta
ansvar för vart vi är på väg, var vi
ska vara om fem år och vägvalen
som behöver göras för att nå dit.
Det är kring dessa frågor som våra
styrelsesamtal till största delen ska
kretsa, konstaterar Lotta Säfström.
TEXT: SUSANNA LIDSTRÖM

OM GÖTEBORGS KYRKLIGA
STADSMISSION
Drivs av idén att stötta människor som hamnat
i utsatta situationer. En politiskt obunden,
idéburen organisation som utan vinstsyfte
bedriver hjälpverksamhet bland behövande och
driver andra verksamheter för vård och omsorg
av exempelvis äldre och ungdomar med
missbruksproblematik. Arbetar i samverkan
med såväl församlingar och förvaltningar inom
den offentliga sektorn som företag och enskilda. Har cirka 350 helårsanställda och en
omfattande volontärverksamhet.

Gemensam plattform
för gott samarbete
Haparanda församling hade stått utan kyrkoherde i närmare två år när Juha
Rauhala tillträdde hösten 2015. Sedan dess har han och kyrkorådets ordförande
Bo Kronborg haft en tät dialog om verksamhetens utveckling. Steg ett var att
skapa en ny gemensam församlingsinstruktion som grund för arbetet.

E

FTER EN L ÄNGRE

period utan ordinarie kyrkoherde var
arbetet med att se
över församlingsinstruktion och underliggande policydokument
starkt eftersatt i Haparanda församling. Det första kyrkorådsordförande Bo Kronborg gjorde efter
avklarad rekrytering var därför att
tillsammans med den nya kyrkoherden Juha Rauhala diskutera
igenom vad som var mest väsentligt i församlingsarbetet. Såväl
förtroendevalda som anställda
engagerades för att skapa en gemensam plattform att utgå ifrån i
den fortsatta styrningen och ledningen av församlingen.
Hur kommer församlingsinstruktion och gemensamma dokument
till nytta i det dagliga arbetet?
– Det hjälper oss att prioritera
och lägga upp vårt arbete enligt de
principer vi kommit överens om.
Med inspiration från den globalt
spridda katolska rörelsen Sant
Egidio har vi till exempel en stark
betoning på att hjälpa människor i
utsatta situationer. Det har resulterat i konkreta satsningar på såväl
ensamma äldre som barnfamiljer
och att vi aktivt har börjat arbeta
med nyanlända flyktingar, säger
Juha Rauhala.
Både han och Bo Kronborg lyfter
fram vikten av att hela tiden ha en
löpande dialog om allt från framtidsfrågor till vad som händer i den

dagliga verksamheten. De håller
kontakten mellan de schemalagda
kyrkorådsmötena och träffas ibland
flera gånger i veckan.
Vad är viktigast för att skapa ett
gott samarbete mellan kyrkoråd
och kyrkoherde?
– Personkemi, respekt och konsensus, sammanfattar Bo Kronborg
och förtydligar att det inte handlar
om att alltid tycka likadant:
– Men det gäller att ha respekt
för varandras åsikter och tolerera
det som bestäms. För det mesta är
det inga problem. Under denna
mandatperiod när jag har varit
ordförande sedan 2013 har vi inte
haft några omröstningar i kyrkorådet, utan kommer överens i samförstånd, säger Bo Kronborg, som
numera är pensionär, men har en
bakgrund som docent i historia
och mångårig erfarenhet av ledarskapsutveckling i eget företag.
Han får medhåll av Juha Rauhala,
som uppskattar den positiva dynamik han tycker uppstår mellan den
operativt och teologiskt ansvariga
kyrkoherden och de förtroendevalda i församlingens styrelse. Han har
tidigare arbetat många år i Finland,
där det oftast är kyrkoherden som är
ordförande i kyrkorådet.
– Här i Sverige blir det en mer
dynamisk lösning. Som kyrkoherde
har man en stark motpol och samarbetspartner att bolla sina tankar
med. Det blir en fruktsam dialog
som hjälper till att utveckla verksamheten, säger Juha Rauhala.

Det gäller
att ha
respekt för
varandras
åsikter och
tolerera
det som
bestäms.

Respekt för
varandras åsikter
är viktigt,
framhåller Juha
Rauhala och Bo
Kronborg.
FOTO:
ANN-CHARLOTTE BUCHT

Hur fungerar gränsdragningen
mellan att styra och att leda?
– På papperet är det tydligt att vi
har två olika funktioner. Kyrkoherden är verkställande, medan kyrkorådet står för den övergripande
styrningen. Men i praktiken är det
lätt att blanda ihop. Kyrkorådet vill
ibland ta beslut som egentligen
ligger på kyrkoherdens bord. Det
kan handla om vardagliga saker
som att det saknas psalmböcker
och att nya behöver köpas in. Att
den typen av frågor kommer upp i
en allmän diskussion under ett
möte är naturligt. Men då är det
min roll som ordförande att påminna om att det här behöver vi
inte ta beslut om, utan istället
överlämna till kyrkoherden och
hans ansvariga medarbetare, säger
Bo Kronborg.
– Vi gör det i samklang och är
båda två vaksamma på gränsdragningen, så att det inte dyker upp
onödigt operativa frågor i kyrkorådet, säger Juha Rauhala.
TEXT: SUSANNA LIDSTRÖM
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Konsten att skilja
strategi från taktik
Alla organisationer behöver mål för att säkerställa att de är på rätt
väg. Men det räcker inte.
– Många blandar ihop strategi med taktik och riskerar därmed
att bli alltför kortsiktiga i sitt agerande, säger Lennart Hedin,
konsult och utbildningsledare vid Reagens Affärsutveckling.

Ä

VEN OM förutsättningarna skiljer
sig en del åt mellan en vinstdrivande verksamhet
i näringslivet och
en idéburen organisation med den
kristna tron i centrum, så finns
samma grundläggande utmaningar i att styra och leda.
– Det gäller att ha koll på hela
kedjan, från mål och strategier till
taktiska beslut och aktiviteter.
Många är alldeles för taktikstyrda,
vilket gör att de reagerar kortsiktigt på det som händer i omvärlden
och riskerar att göra fel saker. Det
beror på att de är inne för mycket
på hur och inte långsiktigt på vad
de ska göra, säger Lennart Hedin,
som har en bakgrund inom marknadsföring och sedan 20 år driver
företaget Reagens Affärsutveckling
tillsammans med en kompanjon.

olika uppdragsgivare utvecklar de verktyg och utbildningar baserade på strategispel
och simuleringar, där deltagarna
får agera styrelse eller ledningsgrupp för en fiktiv organisation
som utsätts för olika typer av om-

I SAMARBETE MED
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Strategin
är de vägval
vi gör;
taktik
sättet vi gör
det på.
SÅ REDER DU
UT BEGREPPEN
Strategiska beslut är
avgörande för
långsiktig hållbarhet
och utveckling i en
organisation. Många
förväxlar dock
strategi med taktik
och tror att de är
strategiska när de
egentligen genomför
taktiska åtgärder.
Så här definierar
Reagens Affärsutveckling begreppen:
• Strategi är vägvalet du gör – VAD
• Taktik är sättet du
gör det på – HUR
Båda bör baseras på
de övergripande
målen för verksamheten.

världshändelser. Det kan handla
om allt från hög sjukfrånvaro eller
att en nyckelmedarbetare slutar, till
sjunkande medlemsantal och hotande ekonomiskt obestånd.
– Flera deltagare kommer direkt
in på kreativa lösningar – hur händelserna ska bemötas. Utan tydlig
strategi är det lätt att falla i den
fällan, istället för att stanna upp och
först titta på den övergripande
planen, för att sedan bryta ned det
hela i lämpliga åtgärder. Varje aktivitet ska värderas mot strategin. Då
blir den en hjälp att fatta rätt taktiska beslut, en hjälp att välja och att
välja bort. Rätt beslut kan också
vara att låta bli att göra vissa saker,
poängterar Lennart Hedin.
månar
han om att skapa förståelse för
grundläggande begrepp kopplade
till en organisations lednings- och
styrningsfunktioner, liksom hur
dessa hänger ihop med vem som
ansvarar för vad.
En vanlig fallgrop i såväl nystartade som mer etablerade verksamheter är exempelvis att blanda
ihop taktik med strategi. Väl medveten om att det kan uppfattas

SOM UTBILDNINGSLEDARE

som ordklyveri drar sig Lennart
Hedin inte för att gång på gång
betona vikten av att hålla isär
begreppen – just för att det påverkar alla inblandades förmåga att
agera långsiktigt för organisationens bästa.
– Strategi är de övergripande
planerna för vad vi ska göra för att
nå målen – och det är en fråga för
styrelsen. Hur vi sedan gör det är
en fråga för den operativa ledningen. Strategin är alltså de vägval vi
gör och taktik sättet vi gör det på,
slår Lennart Hedin fast.
UNDER 2016 utarbetade Reagens
Affärsutveckling tillsammans med
Svenska kyrkans arbetsgivarorga-

den verksamhet man har idag inte
kan upprätthållas om ett antal år.
Då kan man tvingas vidta vissa
åtgärder av krassa ekonomiska
skäl, istället för att aktiviteterna
baseras på långsiktiga strategiska
beslut. Strategin ska alltså vara ett
stöd både för att välja och våga
välja bort, innan någon annan gör
det åt en, säger Lennart Hedin.
En annan aspekt – nog så viktig
för kyrkoråd som ofta vill nå konsensus i olika frågor – är att det är
lättare att komma överens om
övergripande strategiska beslut än
om faktiska åtgärder som kan vara
känslomässigt laddade för såväl
församlingsbor som ledning, tjänstemän och förtroendevalda.
– Med en klart uttalad strategi
underlättar styrelsen för den operativa ledningen att även i känsliga
frågor fatta taktiska beslut om
lämpliga åtgärder som främjar hela
verksamhetens bästa på lång sikt.
DETTA GÄLLER SÅVÄL inom Svenska

nisation och Skara stift ett strategispel som sedan användes vid en
presidiekonferens i Skara stift och
senare vid ett antal arbetsgivarkonferenser runt om i landet. Med
hjälp av upplevelsebaserade övningar fick deltagarna ta sig an
olika utmaningar, som bland annat skulle bidra till att tydliggöra
gränsdragningen mellan att styra
och leda.
– Ibland är kyrkorådet alltför
mycket inne i den operativa verksamheten – överlåt det åt kyrkoherden, uppmanar Lennart Hedin och
tipsar alla att noga fundera igenom
hur de bäst bidrar till verksamhetsmålen i sina olika roller:
– Ordförande i kyrkorådet bör

Hoppa inte över
strategiledet,
råder Lennart
Hedin.
FOTO: PER ERIKSSON

I idéburna
organisationer
finns ofta
en tendens
att vilja
göra allt
för alla.

vara en processledare som får hela
styrelsen att jobba med de strategiska frågorna och inte med de operativa aktiviteterna. Kyrkoherden å sin
sida ska med hjälp av sin organisation utforma verksamheten så att
den följer den långsiktiga strategin.
i såväl företagsvärlden som inom kyrkan är att
hoppa över strategiledet och gå direkt
på aktiviteterna. I tider av stora förändringar och ekonomisk osäkerhet
kan detta vara extra vanskligt.
– I idéburna organisationer finns
ofta en tendens att vilja göra allt
för alla. Många gånger är ändamålen behjärtansvärda, men utan
strategisk styrning finns risk att
ETT VANLIGT MISSTAG

kyrkan som i näringsliv och offentlig sektor.
– Vi skapar en organisation i
spelform som liknar den verkliga.
Deltagarna delas in i grupper som
var och en blir en ny ledningsgrupp
och får driva verksamheten framåt.
Spelet styrs av en marknadsdatabas
som reagerar både på gruppens
egna beslut och på vad de andra
organisationerna i spelet gör, liksom
på omvärldshändelser som vi lägger
in. På så sätt lär man hela tiden av
varandra, säger Lennart Hedin.
Han framhåller att mycket av
kunskapsöverföringen sker i grupperna, när deltagarna diskuterar
och tillsammans ska komma överens om besluten:
– Många kan teorierna; men vi
skapar ökad förståelse för orsak och
verkan. Det gäller att ha blick över
helheten och samtidigt kunna analysera och styra utifrån ekonomiska
rapporter och olika nyckeltal.
TEXT: SUSANNA LIDSTRÖM
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Förtroendevald
med fokus på

Rey Råwall började engagera sig
i kyrkan redan i tonåren. Efter
ett yrkesliv som civilingenjör
inom verkstadsindustrin är han nu pensionär och har ännu mer tid att
ägna åt de ideella uppdragen. Som ordförande i Höganäs församlings
kyrkoråd ser han ökat ideellt medarbetarskap som en viktig framtidsfråga.

ET TAR FYRA MINUTER att
promenera från hans
lägenhet till kyrkan mitt i
Höganäs. Rey Råwall uppskattar närheten i den lilla församlingen med drygt 8 000 invånare. Här har han bott i tolv år och
varit ordförande i kyrkorådet de
senaste fyra åren.
Starten på uppdraget blev tuff,
både känslomässigt och arbetsmässigt, då den förre kyrkoherden
dog i cancer precis innan Rey
Råwall tillträdde.
– Min första officiella uppgift var
att medverka och hålla tal vid hans
begravning. Det var gripande.
Kyrkan var överfull med runt 400
besökare, bland annat hans gamla
fritidsbrandmannakollegor som
klampade fram till kistan iförda
sina skyddsutrustningar, säger Rey
Råwall och konstaterar att den
annorlunda defileringen är en stark
minnesbild som etsat sig fast.
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Om man
lägger
mycket av
sin fritid på
olika
engagemang i
kyrkan är
det viktigt
att det
fungerar
och sköts
på ett
professionellt sätt.

Efter begravningen var det dags
för kyrkorådet att ta itu med mer
praktiska arbetsgivarfrågor. I tomrummet som uppstod efter dödsfallet gällde det att i samverkan
med Lunds stift snabbt hitta en
fungerande lösning för fortsatt
ledning av församlingen.
– Med starkt stöd från såväl personal som förtroendevalda föll det
sig naturligt att en av våra dåvarande komministrar tog över. Han
hade redan påbörjat sin kyrkoherdeutbildning och efter ett inledande halvår som tillförordnad kunde
han formellt tillsättas som ordinarie kyrkoherde, säger Rey Råwall.
HAN HAR UNDER hela sitt yrkesliv
sysslat mycket med personalfrågor
och framhåller att till en styrelses
absolut viktigaste uppgifter hör att
rekrytera chefer:
– Med rätt medarbetare löser sig
allt annat. Det är min erfarenhet
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från många ledande befattningar inom verkstadsindustrin.
Som ung civilingenjör inledde
Rey Råwall sin karriär på Götaverken i Göteborg på 1970-talet. När
varven försvann gick han över till
materialhanteringsbranschen och
har jobbat som såväl teknik- och
produktionschef som systemutvecklare och personalchef. Innan
han gick i pension för fem år sedan
hann han också med att vara VD
för det personalägda bolaget Skruva Teknik i några år.
Parallellt med yrkeskarriären har
han suttit i flera styrelser, bland annat
som ordförande för EFS (Evangeliska
Fosterlandsstiftelsen) under sex år.
Innan han flyttade till Höganäs var
han också kyrkonämndsordförande i
grannpastoratet Väsby-Viken (numera Kulla pastorat).
– Sedan jag blev pensionär har
jag ännu mer tid att ägna åt de ideella uppdragen. Förutom kyrkorådet är jag även aktiv i vår bostadsrättsförenings styrelse och i styrelsen för Sundsgårdens
folkhögskola, säger Rey Råwall.
Han poängterar att de olika
förtroendeuppdragen ofta tillför
nytta till varandra.
– Om man gör en framtidsanalys
kring hur vår omvärld ser ut om tio
år är det förstås lika intressant för
en folkhögskola som för en församling. Oavsett vilken styrelse
man sitter i är det viktigt att försöka ligga steget före och vara lite
mentalt förberedd på vad som kan
komma härnäst.
TILL KYRKORÅDETS UTMANINGAR

framöver hör bland annat medlemsutvecklingen i Svenska kyrkan. Samtidigt är Höganäs en
attraktiv bostadsort med stor inflyttning, vilket innebär att församlingens invånarantal beräknas
öka med runt 20 procent på tio år.
22 DUCATUS

– Vi har satt upp ett kvantitativt
mål för år 2025 att vi ska ha samma
andel kyrkotillhöriga då som nu,
det vill säga runt 63 procent. Det
kan bli tufft och därför har vi börjat
titta på strategier för att klara detta,
säger Rey Råwall och förklarar att
kyrkorådet som ett första steg beslutade att kontinuerligt följa upp
hur utvecklingen ser ut.
Sedan i våras redovisas därför
andelen medlemmar av de boende i
församlingen på samma regelbundna sätt som ekonomin, varje månad.
Siffrorna i sig är egentligen inte så
intressanta, menar Rey Råwall:
– Men vi vet att det man mäter
och hela tiden följer upp är det
lättare att fokusera på. Nästa steg
är att krypa bakom siffrorna för att
ta reda på mer, inte bara om vilka
det är som lämnar kyrkan och
varför, utan kanske ännu viktigare
– vilka det är som tillkommer. Vi
har ju faktiskt nya medlemmar
som ansluter sig också.
framtidsfråga för
Höganäs församling är satsningen
på ideellt medarbetarskap.
– Vi tror att det är den vägen
framåt som kyrkan måste ta. Det
gäller att skapa engagemang och
delaktighet för alla, så att det inte
bara blir så att kyrkan producerar
och församlingsborna konsumerar.
För att främja den utvecklingen har
vi bland annat tillsatt en tjänst som
ideellsamordnare, där vi aktivt
försöker pussla ihop människors
intresse och önskan att göra något
gott med de behov vi har av att få
något utfört. Det kan handla om allt
från besöksgrupper som träffar
gamla och ensamma, till olika former av stödjande insatser för exempelvis kyrkokören eller ungdomsverksamheten. Vi har en mycket
livaktig ungdomsgrupp som samlas
varje vecka, säger Rey Råwall.

EN ANNAN VIKTIG

Utskottsmöte
med kyrkorådets
ordförande Rey
Råwall, Fredrik
Johannesson,
Magnus
Nordström och
Eva Norström
FOTO: ANDREAS
HILLERGREN

Arbetet baseras på den gemensamma värdegrund som kyrkorådet efter utredning och förankring
hos såväl förtroendevalda som
anställda och ideella medarbetare,
har formulerat för församlingens
verksamhet. Bland de bärande
punkterna finns just ideellt engagemang och delaktighet, men
också mer ”hårda” begrepp som
administrativ effektivitet.
– Om man lägger mycket av sin
fritid på olika engagemang i kyrkan, är det viktigt att det fungerar

REY RÅWALL
och sköts på ett professionellt sätt,
så att det inte blir en massa snack i
onödan, säger Rey Råwall och
förklarar att ett sätt att stärka den
administrativa effektiviteten är att
ta fram olika policyer.
Ett exempel är Höganäs uthyrningspolicy, som talar om till vilka
ändamål kyrkan eller församlingshemmet hyrs ut och till vilka villkor.
– Det blir ett stöd för personalen
och gör att man slipper ödsla tid
på att prata om det varje gång. Det
är just det policys är bra för. Samti-

digt är det viktigt att de är väl
förankrade i organisationen, säger
Rey Råwall.
en bred
delaktighet i viktiga frågor, har
Höganäs kyrkoråd infört en särskild arbetsgång i alla beslut av
policykaraktär:
– Vid ett första sammanträde tar
vi upp frågan i ett öppet samtal.
Sedan utser vi en eller två ledamöter som till nästa sammanträde får
i uppgift att tänka igenom och
FÖR ATT SÄKERSTÄLL A

Ålder: 72 år
Förtroendeuppdrag: Kyrkorådsordförande i
Höganäs församling, ledamot i sin bostadsrättsförenings styrelse och i styrelsen för
Sundsgårdens folkhögskola
Tidigare styrelseerfarenhet: 9 år i EFS
riksstyrelse, varav 6 år som ordförande, kyrkonämndsordförande i Väsby-Vikens pastorat
Utbildning: Civilingenjör
Yrkesliv i sammandrag: Systemutvecklare
och projektledare vid Götaverken; produktionschef Sölvesborg varv; teknisk chef på
Energus, teknik-, produktions- och personalchef på Siwertell; VD för Skruva Teknik.
Familj: Hustru, 2 barn och 5 barnbarn
Fritidsintressen: Fotboll (Helsingborgs IF),
släktforskning, cykling
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problematisera för- och nackdelar med det vi pratat om. Först vid
tredje sammanträdet fattas ett
beslut. Då känner alla att de har
varit med och påverkat, att det
inte har gått för fort, men att det
ändå alltid finns en linje framåt,
säger Rey Råwall och påpekar att
man har väldigt hög närvaro i
kyrkorådet.
Höganäs kyrkoråd har åtta ordinarie ledamöter och fyra ersättare,
men i praktiken görs ingen skillnad mellan dessa, utan ersättarna
är i stort sett alltid med på mötena
och har samma rätt att yttra sig
och komma med förslag.
– Det är så väldigt sällan vi faktiskt går till omröstning i någon
fråga. Därför får alla vara lika
delaktiga och besluten fattas i
samförstånd.
DÄREMOT FINNS EN tydlig ansvars-

fördelning mellan ledamöterna, via
olika typer av utskott och arbets-

grupper. Alla frågor som ska upp i
kyrkorådet förbereds först i arbetsutskottet, som består av kyrkoherden och Rey som ordförande plus
ytterligare en eller två ledamöter.
– Kyrkoherden och jag har mest
med varandra att göra. Vi har kontinuerlig kontakt mellan mötena
och jobbar bra ihop. Det är viktigt
att klargöra gränserna för våra
olika mandat. Jag säger till honom
att skrika till om jag klampar in på
hans område, det vill säga det rent
operativa. Eftersom jag varit operativ chef själv i många år kan det
vara svårt ibland, men man vänjer
sig. Det gäller att hela tiden tänka
på att hålla isär rollerna, säger Rey.
Höganäs församling brukar ha
sex-sju schemalagda kyrkorådsmöten per år och minst lika många
arbetsutskott. Varje möte har ett
huvudtema, exempelvis budget
eller alternativa former för gudstjänstfirandet.
En aktuell fråga som nyligen

Rey Råwall,
kyrkorådets
ordförande,
samtalar med
Kristel Lundblad,
kyrkogårdsförvaltningen.
FOTO: ANDREAS
HILLERGREN

Mest
givande är
att se
människor
jobba bra
tillsammans, ha
roligt och
utvecklas.

behandlats i kyrkorådet är att den
stora inflyttningen till församlingen innebär att det bildas allt fler
grupper och nya verksamheter
kopplade till kyrkan.
– Det är förstås positivt, men gör
att vi behöver bygga ut vårt församlingshem. Efter förberedande
utredningar i olika grupper fattade
vi beslut om att finansiera detta
genom att sälja en hyresfastighet
som församlingen ägde i centrala
Höganäs. Det har vi nu gjort, men
fortfarande återstår en del frågor
att lösa innan ombyggnaden kan
starta, säger Rey Råwall.
Även om han numera är pensionär och inte längre jobbar operativt har han fortfarande stor nytta
av sina erfarenheter från näringslivet. Förutom faktakunskaper kring
allt från ekonomistyrning och
budget till marknadsföring och
personalfrågor lyfter han framför
allt fram målmedvetenhet som en
viktig egenskap att ha med sig i
kyrkorådsarbetet.
– Det leder till mer verksamhet
och mindre prat, sammanfattar
han och betonar vikten av att
skicka ut handlingar till kyrkorådet i god tid och att sammanträdena är väl förberedda.
När det fungerar och planer kan
bli verklighet trivs Rey Råwall som
bäst med ordförandeuppdraget:
– Mest givande är att se människor jobba bra tillsammans, ha
roligt och utvecklas.
Vad är svårast?
– Att balansera uppmärksamheten av en massa olika aktiviteter
med att det ändå är tron som är
viktigast och står i centrum för
kyrkans verksamhet. Annars är det
lätt att allt bara blir utanpåverk,
konstaterar Rey Råwall.
TEXT: SUSANNA LIDSTRÖM

