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Abstract 

Uppsatsen beskriver och analyserar vilka förväntningar på en biskops ledarskap såsom det 
framträder i samband med biskopsval. Uppsatsen jämför och redovisar material från 
biskopsvalen i fem stift inom Svenska kyrkan under perioden 2006-2007. Materialet består 
främst av de sökprofiler som de olika stiften tagit fram i samband med biskopsvalen men 
inspelningar från de offentliga hearingarna ingår också som en viktig del. Materialet 
analyseras sedan utifrån olika ledarskapsteorier för att se vilken typ av ledarskapskrav som 
framträder i samband med biskopsval. Där en förskjutning från så kallat positionellt grundat 
ledarskap till ett symboliskt och karismatiskt ledarskap kan skönjas.    

 

The essay describes and analyzes expectations in the leadership of bishops within the Church 
of Sweden as it appears during the election of a bishop and compares material from five 
dioceses within the Church of Sweden during 2006-2007. The primary information consists of 
the profiles used in the search of a new bishop and the public hearings with the candidates that 
was held during the election process. Then the analysis consist of applying different theories 
of leadership on the material in order to discover what kind of leadership that stands out 
during a bishops election. A drift is seen from a positional based leadership towards a more 
symbolic and charismatic leadership.    
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Inledning 
”Du är en av dem som gått vidare i rekryteringsprocessen. Nu vill vi att du träffar en psykolog 

som skall göra ett ledarskapstest på dig. Det var vad som sades till mig i samband med att jag 

sökte den tjänst som jag nu innehar.” 

”Vi rekryterade en stiftsjägmästare samtidigt som vi arbetade med biskopsvalet, jag minns att 

det var mycket mer invecklat med olika chefstester, konsulter och flera olika 

intervjuomgångar, sa en chef på ett stiftkansli som jag talade med i samband med insamlingen 

av material till den uppsats som här föreligger.” 

I det första fallet, då jag rekryterades befann jag mig mitt i kyrkledarhögskolans 

magisterutbildning i ledarskap och rekryteringsförfarandet visade för mig på ett tydligt sätt att 

ledarskap eller ledarskapsförmåga var en viktig faktor i samband med att församlingen 

rekryterade en arbetsledande komminister. I många platsannonser där kyrkoherdar eller andra 

chefer inom kyrkan skall rekryteras efterfrågas ledarskap. Detta väckte hos mig på allvar 

frågan om hur ledarskap inom kyrkan ser ut. Enligt Svenska kyrkan är biskopen ett stifts 

främsta ledare på många plan. Jag började då att fundera på hur förväntningarna på en biskops 

ledarskap ser ut. Om nu en församling fann det viktigt att uppfylla dess förväntningar på en 

ledare i samband med rekrytering borde då inte detta även vara en central fråga i samband 

med ett biskopsval? I mitt sökande efter material till min uppsats kom jag att samtala med 

chefen på stiftkansliet som konstaterade att det var mer invecklat att rekrytera en 

stiftsjägmästare än en biskop. Då blev jag på allvar intresserad av vilken syn på biskopen som 

ledare som är aktuell i samband med att en ny biskop väljs och hur detta uttrycks i 

valprocessen där en underliggande fråga hos mig också är om ledarskapsfråga är viktig och 

central i samband med biskopsval eller om den är perifer.  

Syfte problemformulering & metod 

Syfte 
Syftet med min uppsats är att undersöka och analysera hur ledarskap och ledarskapfrågor lyfts 

fram i samband med biskopsval inom Svenska kyrkan.  
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Problemformulering 
Ingången till mitt arbete präglas av min undran vilka förväntningar kring ledarskap som finns 

på en biskopskandidat i samband med ett biskopsval. Min hypotes är att frågor som 

exempelvis ledarstil och ledarskap finns med i biskopsvalsprocessen men att det är andra 

faktorer som kanske är viktigare. I uttrycket ledarskap inbegriper jag ett brett perspektiv där 

jag även vill undersöka om det finna andra typer av ledarskapsförväntningar än det som 

traditionellt lyfts fram som ledarskap.  

I min framställan avser jag att undersöka vilka kriterier som ställs på biskopskandidaterna och 

att utifrån ledarskapsteorier i litteratur studiet se om det finns ett mönster där det förväntade 

ledarskapet hos biskopar inom Svenska kyrkan passar in men även undersöka om det finns 

andra förväntningar på ledarskapet.  

Den övergripande frågeställningen i min uppsats är:  

• Hur framträder och uttrycks förväntningar på biskopens ledarskap i samband med 

biskopsval? 

Denna fråga kan sedan delas in i olika frågeställningar: 

• Vilken typ av ledare är det som stiften söker i en biskop och som formuleras i 

kravprofiler? 

• Vilka förväntningar på ledarskapet går att skönja i den kyrkliga massmediala debatten 

i samband med biskopsval?  

• Hur presenteras kandidaterna och hur går själva valet till? 

• Hur ser framväxten av biskopsrollen ut i Sverige? 

• Finns olikheter och likheter i sökprofilerna i jämförelse mellan stiften 

Metod 
För att kunna svara på mina frågor har jag använt följande material. Mitt material består av 

olika dokument såsom kravprofiler från stiften i samband med biskopsvalen men även annan 

information i form av texter kring valen och kandidaterna. En annan del var det filmmaterial 

som fanns från de olika hearingarna som jag transkriberade till text.  Vidare har jag även sett 

till den kyrkliga debatten för att utröna om det finns några önskemål på biskopens ledarskap 

och i så fall hur detta framställs. Detta medför att min ontologi bygger på ett idealistiskt 

synsätt och en existentialism enligt Sohlberg och Sohlberg (2007). Jag vill försöka förstå och 
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tolka det förväntade ledarskapet hos biskopar i Svenska kyrkan ur ett hermeneutiskt 

perspektiv där tolkning och förståelse är centrala begrepp.  

Genom denna överblick, fokus i tiden och det empiriska materialet föll mitt val på 

surveyundersökning av skriftliga källor som metod. Den beskrivs bland annat av Denscombe 

(2008). Genom ett subjektivt urval valde jag att fokusera på de fem senaste biskopsvalen och 

de tidigare nämnda dokumenten. Jag hade naturligtvis kunnat intervjua eller med enkäter 

undersöka vilken syn på ledarskapet hos biskoparna som efterfrågas av olika grupper. Men 

det som gjorde mig intresserad var, hur rekryteringsprocessen ser ut i samband med 

biskopsval och vad är det för ledarskap som skymtar fram i den processen. Därför valde jag 

att analysera på de dokument och material som ligger till grund för dem som har att rekrytera 

en ny biskop, dvs. de som äger rätt att rösta vid biskopsval. På så sätt är min epistemologiska 

ansats att vara empirisk det vill säga min kunskap om förväntningarna på ledarskap hos 

biskoparna bygger på iakttagelser av mitt material.  

Mitt arbete utgörs därför av en kvalitativ studie där jag analyserar mitt material utifrån olika 

ord och meningar som talar om och beskriver ledarskap. Genom att göra en textanalys av mitt 

material och sedan belysa denna utifrån ett litteraturstudium av ledarskapsteorier. Genom 

litteraturstudiet vill jag skapa mig en förståelse av kunskapen inom ämnesområdet ledarskap 

men också skapa mig ett raster utifrån vilket jag kan systematisera och tolka mitt material. 

Min ansats blir således av deskriptiv art.        

Teori om ledarskap och organisation 
Är människan en ledare? Är vi skapade till att vara ledare eller är det något som utvecklas 

under människans utveckling? Frågan är snarast filosofiskt ställd för det spelar egentligen 

ingen roll hur det är med det, människan är i dag en ledare på många sätt. Däremot går det i 

historien, enligt Bolman och Deal att se en utveckling, där de stora och ofta komplexa 

organisationerna vi ser idag, är en ganska ny företeelse för människan som ställer nya krav på 

hennes ledarskap enligt Bolman och Deal (2005), de menar att spridningen av komplexa 

organisationer har medfört att i princip allt vi gör som människor går att föras till ett kollektiv. 

Där ledaren tillmäts messianska egenskaper, som att bara ledarskapet blir bra kommer 

organisationen att nå fantastiska reslutat. Inom ledarskapsteorier brukar en åtskillnad göras 

mellan ledarskap och formell makt, alltså mellan ledare och chef.  
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Ledarskapsteori 
För att förstå biskopen som ledare och finna karakteristiska drag i ledarskapet och chefskapet 

behöver vi analysera de teorier som tar sin utgångspunkt i såväl egenskaper som organisation. 

Till att börja med hänger ledarskap och chefskap samman. Hagström (1994) menar att det 

råder en begreppsförvirring kring centrala begrepp inom ledarskap, där olika termer används 

det kan röra sig om ledare, chef, ledarstil mm. Han definierar chef: ”Chef är en person som 

förväntas fungera som ledare.” (Hagström, 1994, s. 11). Hagström menar dock att det är 

viktigt att skilja de två begreppen åt, där chef kan innefatta att besitta fack- och sakkunskaper 

medan ledarskap är något positionsbestämt som inbegriper en formell position i en 

organisation. Ett problem som Hagström diskuterar är om näringslivets management och 

ledarskapsfilosofier kan överföras på den offentliga sfären. Han skissar på några viktiga 

punkter som är viktiga att överväga som t.ex. relationen mellan politiska och administrativa 

nivåer, kopplingar till omgivningen ex. professionstänkande. En viktig aspekt är att den 

offentliga organisationen saknar marknadsmekanismer om detta påstående stämmer går att 

diskutera då Svenska kyrkan allt mer talar om medlemsvård där det gäller att fånga och 

behålla medlemmarna som utgör kyrkans ekonomiska bas. Vidare är det offentliga 

ledarskapet inte förknippat med vad en chef icke kan göra utan snarare vad en chef kan göra, 

något som skiljer offentliga organisationer från den privata sfären. Hagström menar vidare att 

den offentliga sfären präglas av komplicerade och fragmentariska nätverk, där såväl interna 

som externa grupper har stor betydelse för ledarskapet.  Abrahamsson och Andersen (2005) 

menar att ledarskap och organisation hänger intimt samman, där ledarskapet alltid i en 

organisation är kopplat till en grupp. De begränsar dock inte ledarskapets koppling till en 

grupp utan menar att ledarkapet också anknyter till andra grupper såväl inom som utom 

organisationen. De väljer att sortera in ledarskapsteorier utifrån forskningens olika fokus i tre 

grupper; ledarskap som personlig egenskap, ledarskap som beteende eller handling och 

ledarskap som symbol.   

Andra ledarskapsteorier inriktar sig på ett ledarskap som är betingat av interna och externa 

faktorer. En sådan teori är Fiedlers som handlar om att ett bra och framgångsrikt ledarskap 

uppkommer i samverkan mellan det utövade ledarskapet och den situation som ledarskapet 

utövas, där faktorer som förhållandet mellan ledare och medarbetare, uppgifternas mål och 

tydlighet samt den ställning ledaren har visavi sina medarbetare med avseende på belönings- 

och bestraffningsmöjligheter (Abrahamson och Andersen, 2005). 
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Det finns många teorier om ledarskap utifrån olika ledarstilar enligt Abrahamson och 

Andersen (2005). Det finns teorier med anspråk på att vara universella dvs. allmängiltiga. Vid 

studier som gjordes vid universitetet i Michigan ställdes två helt olika ledarskapstilar upp, den 

ena var så kallad medarbetarorienterad och den andra produktcentrerad. En annan amerikansk 

studie från Ohio State University beskrev på liknande sätt ledarskap utifrån ledarens 

inriktning mot antingen personal eller uppgift. Andra forskare som exempelvis Blake och 

Mounton menar att det inte går att skilja medarbetarorientering från uppgiftsorientering, 

eftersom uppgifter förutsätter medarbetare och vice versa. Ekvall och Arvonen menar att 

ytterligare en ledarskapsfaktor behöver integreras nämligen förändringsdimensionen. Burns 

myntar två andra begrepp, transaktionellt- och transformativtledarskap. Där det första handlar 

om prestation – belöning medan det sistnämnda handlar om att spela på medarbetarnas 

känslor såsom beundran och respekt, och framgångsrika ledare ofta använder sig av en 

kombination av de båda (Abrahamson och Andersen, 2005).  

Bolman och Deal (2005) menar att det finns en stor flora av olika teorier kring ledarskap 

Teorier som handlar om hur en ledare bäst kan tillägna sig kontroll över kollektiv av 

människor, teorier som allt för lätt blir till ideologier. Med sin bok vill de försöka svara på 

frågan varför unga lovande chefer som klättrar uppåt i en organisation plötsligt gör sig 

skyldiga till stora misstag. Genom att presentera fyra olika perspektiv som kan hjälpa chefen 

att undgå misstagen och förstå och kunna utveckla sitt ledarskap. De menar att ledarskap inte 

är statiskt utan kräver en ständig process, utvärdering, nyorientering, process och så vidare. 

De fyra olika perspektiven på ledarskap har alla fördelar och nackdelar och det är viktigt att 

de användas beroende på ledarens och organisationens kontext. Där perspektiven kan utgöra 

kartor och skapa verktyg för olika situationer. De menar att den gamla stereotypen att ledare 

leder och de ledda leds är föråldrad. Ledarskap handlar inte längre om en ensam ledare med 

ett enkelriktat ledarskap utan är en process som handlar om ömsesidig påverkan. Det finns 

studier som visar på gemensamma egenskaper hos framgångsrika ledare men andra studier 

som istället lyfter fram kontextuella variabler som påverkar ett gott ledarskap. Bolman och 

Deal finner t.ex. ingen större skillnad i ledarskapet mellan män och kvinnor men förklaringen 

till att så få kvinnor når framskjutna positioner menar de beror på bl.a. fyra faktorer. Det finns 

stereotyper som tillskriver ledarskap manliga egenskaper, kvinnor måste i större grad än män 

balansera mellan motstridiga förväntningar, kvinnor diskrimineras och kvinnor får på ett 

personligt och familjeplan betala ett högre pris för sitt ledarskap. Det är i relationen mellan 

kontext och person som ledarskapet skapas.  
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Ett sätt att se på ledarskap är att utgå ifrån ledarskapets symbolvärde, där den symboliske 

ledaren verkar för att påverka sina medarbetares uppfattningar om organisationens nu och 

framtid. (Abrahamson och Andersen, 2005). Nära det symboliska ledarskapet ligger det som 

bl.a. kallas för karismatiskt ledarskap något som Müllern och Elofsson (2006) beskriver. De 

grundar sin framställning i forskningstraditionen som tar sin utgångspunkt från Max Weber 

och teorier kring karisma och via tre olika forskargrupper som i tidskriften Leadership 

Quarterly utvecklat teorier kring det karismatiska ledarskapet. De börjar med att ställa sig 

frågan vad är det för fel på ett traditionellt ledarskap med ledarrollen tryggt definierat utifrån 

hierarki och byråkrati? De menar att många chefer idag hellre kallar sig för ledare än chefer, 

de vill inte förknippas med gamla chefsideal. Det karismatiska ledarskapet tar, enligt Müllern 

och Elofsson, sin utgångspunkt i Burns teori om det transformerade ledarskapet även om 

liknande tankar kan spåras långt bakåt i historien. Ibland talas det om de fyra I:na; idealt 

inflytande, inspirerande motivation, intellektuell stimulering och individuell hänsyn, som 

grundläggande verktyg i det transformerande ledarskapet. Myllan för det karismatiska 

ledarskapet kan delvis sökas i förändrade strukturer för företag och organisationer, där allt fler 

av de viktigaste relationerna ligger utanför den egna organisationen. Där en chef enligt det 

äldre synsätet erhöll sin auktoritet utifrån positionen inom den egna organisationen men då 

fler av aktörerna nu istället finns utanför den egna hierarkin behövs ett nytt sätt att tänka kring 

ledarskap. Detta har medfört en förskjutning från den första vågen av ledarskapsforskning 

som fokuserade på den direkta relation mellan chef och medarbetare via teorier kring 

nätverksbyggande till det visionära och kommunikativa ledarskapet som bygger på utbyte, 

ömsesidighet och retorik till det karismatiska ledarskapet. Ett problem med att använda 

begreppet karismatisk är att många konnotationer väcks som rör ett diktatoriskt ledarskap 

något som emellertid inte avses, det bygger på karisma men utifrån ömsesidighet. De menar 

att det positiva karismatiska ledarskapet grundar sig på socialt karisma och det negativa på 

personligt karisma. En ömsesidighet som innebär att chefens värderingar stämmer överrens 

med medarbetarens men det är en fråga om öppenhet och inte en kuvande instängdhet. 

Karisma sågs från början som en egenskap hos en ledare, så t.ex. Weber men de moderna 

teorierna fokuserar mer på relationen som något som skapar karismatiska ledare. Müllern och 

Elofsson (2006) ansluter sig till det senare och menar att karisma uppstår i relation med andra 

och att karisma uppstår i relation med andra och att det är situationsberoende.  
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Analysmönster för chefs- och ledarskap 
För att undersöka och analysera det efterfrågade ledarskapet hos blivande biskopar finns det 

naturligtvis många olika modeller. Jag har fastnat för två som ger mig möjlighet att visa på 

olika perspektiv för att göra mitt material överskådligt.  

Den första modellen hämtar jag från Müllern och Elofsson (2006) och deras teorier om det 

karismatiska ledarskapet. De använder en bild för att beskriva det karismatiska ledarskapet 

(Müllern & Elofsson, 2006, s. 118): 

 

Gnistan - chefen avser enligt Müllern och Elofsson inte främst chefen som person utan dennes 

beteende. De vill avlägsna sig från personlighetsteorierna och menar att en fokusering på 

beteenden gör det lättare att fundera kring hur ledaren – chefen kan utveckla sitt ledarskap. De 

grundar sig på Conger som undersökt användningen av begreppet karisma i tidskriften 

Leadership Quarterly och som menar att chefens karisma beror på dels expertis, alltså 

kunskaper, och karisma som exempelvis att framstå som dynamisk och 

förhoppningsskapande. Andra viktiga aspekter är att chefen står för något som uppfattas som 

rätt och positivt vilket de kallar för etisk korrekt. Vidare måste chefen framstå som realistiskt 

det vill säga mål och förhoppningar måste uppfyllas. Vidare måste det finnas växelverkan 

mellan chefens vilja och handlingsförmåga och resultatet av handlandet. Andra aspekter som 

Müllern och Elofsson lyfter fram är, visionärförmåga, inspirerande kommunikation, 

motivation, skapa mening, inbjudan till dialog. Den andra komponenten i Müllern och 

Elofssons bild är det lättantändliga materialet - medarbetarna. De menar att den karismatiska 

chefens anhängare helst bör ses som människor som identifierar sig med sin chef. Det är det 

demokratiska ideal som de föredrar framför att chefen attraherar osjälvständiga personer eller 

alla de som kommer i närheten av chefen, för dem är det viktigt att chefens anhängare står att 
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finna bland sådana som genom en medveten bedömning identifierar sig med chefen. Där de 

ser sig själva som kompetenta och kraftfulla, som aktiva medskapare. Det tredje elementet i 

bilden är syre - omgivningen. Müllern och Elofsson menar att en kris kan vara syre till ett 

karismatiskt ledarskap men att det inte är nödvändigt med en kris utan att även 

organisationens karakteristika och avståndet mellan chef och medarbetare, där närheten till 

medarbetarna inverkar positivt, som syre, på det karismatiska ledarskapet.  

Min andra analysmodell hämtar jag från Bolman och Deal (2005). De väljer fyra olika 

perspektiv som de ser som kartor över de fyra huvudfårorna inom ledarskapsteoribildningen. 

De kallar dessa perspektiv för; det strukturella perspektivet, HR-perspektivet, det politiska 

perspektivet och det symboliska perspektivet.  

I det strukturella perspektivet ligger fokus på organisationens mål som uppnås genom tydlig 

hierarki, regler och policys. Där perspektivet ligger bortom individerna och tyngdpunkten är 

den sociala arkitekturen. Chefens roll i det strukturella perspektivet handlar om att tydliggöra 

mål, att tydliggöra strukturen för medarbetarna för att förhindra osäkerheten i organisationen. 

För chefen handlar det om att fokusera på uppdraget, fakta och logik och inte på känslor och 

personlighet. Ledning utövas genom fokus på processen eller strukturen. Där en effektiv 

ledare är analytiker och arkitekt för organisationen och arbetar med analys och design av 

organisationen.  

Det Bolman och Deal benämner HR-perspektivet handlar om en syn på organisationen som ett 

sätt att infria människornas behov, där medarbetarnas färdigheter, attityder, energi och 

engagemang blir centrala tillgångar för organisationen. Det handlar om att arbeta med 

relationen organisation och medarbetare och när dessa överensstämmer med varandra blir det 

ett fruktbart arbete, honnörsord är delaktighet och inflytande. Enligt HR-perspektivet är 

chefen inriktad på organisationens människor där målet är att organisationen och chefen skall 

upplevas som svarande mot människors behov och som stöd i deras strävan att uppfylla sina 

personliga mål. En bra ledare är katalysator eller tjänare och arbetar stödjande och verkar för 

medbestämmande.  

I det politiska perspektivet är synen på organisationen att den präglas av olika grupperingar 

och koalitioner mellan individer och grupper, där det föreligger bestående skillnader i 

värderingar, åsikter och intressen mm. I detta perspektiv blir makt en viktig tillgång i 

förhandlingar, köpslåenden mm. i kampen om mål och beslut i organisationen.  Det gäller för 

ledaren att vara införstådd i den politiska verkligheten och vara beredd att handtera konflikter. 
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Ledaren kan liknas vid en advokat eller förhandlare som genom att försvara och bygga 

koalitioner når ett effektivt ledarskap.  

Det sista av de fyra perspektiven är det symboliska perspektivet. Genom symboler ordnar 

människan sin tillvaro och det kan gälla även för organisationer där symboler blir bärare av en 

organisations kultur i form av åsiktsmönster och praxis mm. En organisation kan vara en 

kultur men även bestå av olika kulturer. Genom olika myter eller berättelser kan en 

organisation framträda och de förklarar och kommunicerar organisationens egenart. Genom 

symboler som riter, ceremonier och metaforer kan en organisations komplexitet och 

mångtydighet tydliggöras för medlemmar eller utomstående. Chefen eller ledaren blir en 

förebild snarare än en ordergivare. För denne är det centrala att försöka inspirera medarbetare 

och ge dem något att tro på. Ett effektivt ledarskap bygger på ledaren som profet och poet 

som utövar sitt ledarskap genom inspiration och perspektiverfarenhet.   

Teori om biskopen som ledare 
I de nytestamentliga breven möter vi för första gången av det grekiska ordet epískopos som en 

titel eller position inom den kristna kyrkan. Det återfinns i Filipperbrevet 1:1, Första 

Timotheosbrevet 3:1-7 och i Titusbrevet 1:7-9. Det översätts med det svenska ordet 

”församlingsledare” och betyder ordagrant ”en som har tillsyn eller uppsikt över något”. 

Denne, epískopos hade ett särskilt ansvar i församlingarna för dess ledning. (Biskopsmötet, 

1990)  

Redan i Klemensbrevet från slutet av det första århundradet skildras kontinuiteten från 

apostlarna. Jesus gav apostlarna i uppdrag att leda utvecklingen efter honom. Denna 

utveckling lämnar sedan apostlarna vidare till de som de utsett till sina efterträdare, de som 

kallas epískopos. (Stolt, 1972)  

Redan tidigt i den kristna kyrkan utvecklades biskopsämbetet och ganska snart fick 

biskoparna en särställning med särkilt ansvar för läran och kyrkans enhet. Den förste biskopen 

i denna mening var Ignatios av Antiokia, biskop i Antiokia på hundratalet e. Kr. (Biskop, 

präst och diakon i Svenska kyrkan, 1990).    

Detta brukar kallas det monarkiska episkopatet där biskopen är församlingens ledare och 

innehar ett ämbete som är skilt från prästens. Under slutet av det andra århundradet efter 

Kristus börjar begreppet succession att användas. Detta begrepp handlar om att Jesus utvalde 
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apostlar som sedan utvalde nya apostlar och så vidare och bekräftade utnämningen genom 

handpåläggning och bön, de Jesus utvalde lade händerna på sina efterföljares huvuden och 

dessa i sin tur lade händerna på sina efterföljandes huvuden, ett bruk som fortfarande används 

vid diakon-, präst- och biskopsvigning inom många kyrkor i världen där ibland Svenska 

kyrkan. Denna succession sågs som en garant för kyrkans lära och sambandet mellan nutid 

och kyrkans rötter. (Stolt, 1972)  

Biskopsämbetet i Sverige  
Biskopsämbete kom att förändras från församlingsledarskap till världsligt ledarskap och bitvis 

under historien kom biskopen att utöva såväl världslig makt som ekonomisk makt. Under 

medeltiden kom exempelvis de svenska biskoparna att få sådana förläningar att de som 

medlemmar i kungens råd i det närmaste kom att styra Sverige. Mot denna världsliga makt 

kom reformatorerna att vända sig. Inte att de vände sig mot biskopsämbetet som ämbete utan 

mot sammanblandningen av världslig och kyrklig makt. Som Stolt skriver: ”Biskopsämbetets 

andliga betydelse kompletterades av en betydelse i världsliga sammanhang, som kunde skjuta 

de rent andliga uppgifterna i bakgrunden.”(Stolt, 1972, s. 19)  

Svenska kyrkan kom att bibehålla biskopsämbetet, där biskopen har tillsyns, lednings och 

läroansvar, ett ansvar som dock i egentlig mening vilar på alla medlemmar i kyrkan men där 

biskopen har ett särkilt ansvar ( Biskopsmötet, 1990).  

Reformationen under 1500-talet ledde till stora förändringar inom kyrkan bland annat kom 

biskopsrollen inom många av de reformerade kyrkorna i Europa att förändras. Den i luthersk 

anda reformerade kyrkan i Sverige, det vi idag kallar Svenska kyrkan, förändrades emellertid 

inte, som vi berört, på samma sätt som andra lutherska kyrkor i Europa. En sådan skillnad 

rörde biskopsämbetet inom Svenska kyrkan där biskopsämbetet tillsammans med 

stiftsorganisationen i högre grad än hos andra lutherska kyrkor i form och funktion kom att 

likna den medeltida kyrkans, alltså den förreformatoriska kyrkan. Kyrkolagen från 1686 i 

likhet med kyrkoordningen från 1571 understryker biskopens makt och ansvar för prästerna i 

stiftet. Det var i egentlig mening först under 1800-talet som frågan om biskopsämbetets 

avskaffande på allvar diskuterades. Det var främst bondeståndet och adeln som drev på och 

ville avskaffa biskoparna med motiveringen att de var alltför politiska och allt för lite 

kyrkliga. I och med representationsreformen, alltså ståndsriksdagens avskaffande 1865-66  

upplöstes prästeståndet och kyrkans frågor fördes i stället till det nyinrättade kyrkomötet. På 

så sätt bidrog representationsreformen till att göra biskoparna till främst kyrkliga makthavare. 
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Då biskoparna inte längre satt i riksdagen kunde de arbeta mer hemma i sina stift, en 

utveckling som fortsatte under 1900-talet där biskoparna fick en allt mer utvecklad roll som 

chefer för den växande stiftskansliorganisationen. Biskopen blev en ledare för anställda såväl 

som för frivilliga inom stiften vilket medförde att biskopens andliga och administrativa 

ledarskap allt mer kom att betonas, där internationella kontakter med andra kyrkor kom att 

påverka framväxten av en ämbetsteologi (Lundstedt, 2006).   

Biskopsvalen i Sverige fram till 2000-talet 
När en biskop slutar sin tjänst skall det hållas val i det stiftet. Biskoparna kunde verka väldigt 

länge om de inte tvingades sluta på grund av hälsoskäl. Fram till in på 1900-talet satt biskopen 

i princip på livstid men 1927 ändrades biskoparnas ämbetstid genom att ett pensionssystem 

infördes som medgav att en biskop kunde gå i pension vid 70 års ålder, vid 65 år om det fanns 

hälsoskäl. Emellertid kunde den biskop som ville sitta kvar i tjänst ända fram till sin 75 års 

dag. Detta medförde att biskoparna verkade väldigt länge, biskop Ullman i Strängnäs 

exempelvis slutade först efter 38 års oavbruten tjänst som biskop (Imberg, 1991). 

Ordningen för biskopsvalen stadgades i 1686 års kyrkolag, där reglerades biskopsvalen  att 

när ett biskopsämbete var ledigt skulle domkapitlet i stiftet underrätta kungl. Maj:t om detta 

för att sedan hålla ett val där de ordinarie prästerna i stiftet tillsammans med domkapitlet, som 

bestod av domprosten samt lektorerna vid stiftstadens gymnasium ingick. I Lund och Uppsala 

ingick även professorerna vid den teologiska fakulteten bland de röstberättigade. Dessa valde 

sedan den nya biskopen och valet stadfästes av Kungl. Maj:t som hade att väja en av de tre 

kandidater som röstats fram i valet, ett förfarande som gällde fram till 1963 års lag om 

biskopsval. Fram till 1963 var det alltså prästerna tillsammans med domkapitlet som valde 

biskopar och lekmännens medverkan inskränktes till de tre i domkapitlet sittande lekmännen. 

Under 1800-talet kom sedan frågan om inte ett större antal representanter för 

församlingsborna skulle ingå bland de röstberättigade eftersom en biskop i bara hanterade 

frågor som rörde prästerskapet utan också i höggrad hanterade frågor som rörde 

församlingsbor i allmänhet (Lundstedt, 2006).  

Biskopsvalen under 1800-talet var ganska odramatiska. Imberg visar i sin genomgång att för 

åtta biskopskandidater krävdes endast ett val för att de skulle bli vald, för sju biskopar krävdes 

att de stått på förslag två gånger för att de skulle bli valda och för tre biskopar krävdes att de 

var med i tre val för att bli valda. Under första hälften av 1900-talet var det endast en person 

som inte fick någon biskopstjänst av dem som varit föreslagna. Under 1900-talets andra hälft 
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var det tre personer som stått på förslag som förbigicks främst torde inställningen i frågan om 

kvinnliga präster ha spelat in. Med några få undantag tycks det som om de kandidater som 

förts fram vid biskopsval tillsist erhållit en biskopstjänst (Imberg, 1991).  

1900-talet kom att präglas av ett antal motioner till kyrkomötet som rörde en utökad 

medverkan av lekmän vid valen av biskopar enligt Lundstedt (2006). En pådrivande faktor 

var den så kallade ”Helander affären” i Strängnäs där för första gången, på ett tydligt sätt, 

propagandan inför ett biskopsval kom i dagen. Biskopsvalskommittén lade 1957 fram sitt 

förslag som gick ut på att domkapitlet, tillsammans med samtliga präster i ett stift och ett lika 

stort antal valda lekmän från församlingarna skulle utgöra den grupp som hade till uppgift att 

välja en ny biskop. Emellertid kom det att dröja fram till 1963 innan något beslut fattades i 

frågan. En annan fråga som i hög grad kom att påverka processerna kring biskopsvalen var 

frågan om att öppna prästämbetet för kvinnor, Göran Lundstedt skriver:  

Vi kan därmed konstatera att diskussionerna i kyrkomötet och press över biskoparnas 

agerande och uttalande rörande kvinnor behörighet till prästerlig tjänst kom att ytterligare 

driva på kraven på en demokratisering av biskopsvalen. (Lundstedt, 2006, ss. 60-61) 

Rune Imberg (1991) konstaterar att utnämningspolitiken under 1960-talet tydligt präglas av 

ämbetsfrågan. Där flera av biskopskandidaterna förbigicks så t.ex. G.A. Danell som varit en 

av de ledande motståndarna mot kvinnliga präster vid kyrkomötet 1958. Regeringen fortsatte 

denna politik under 1970-talet där de vid valet mellan de tre förslagen medvetet valde den 

kandidat som inte var motståndare till kvinnliga präster. 

Den nya biskopsvalslagen som antogs 1963 (SFS 1963:633) medförde ett utökat 

lekmannainflytande på biskopsvalen. Tillskillnad mot de gamla reglerna skulle nu varje 

pastorat välja lika många elektorer som det fanns präster i pastoratet. Var det exempelvis en 

kyrkoherde och en komminister i ett pastorat skulle detta välja två lekmän att tillsammans 

med de två prästerna representera pastoratet och utgöra dess elektorer vid biskopsvalet. En 

annan nyhet var att de tre kandidaterna som varje elektor hade att föreslå på sin valsedel inte 

längre skulle räknas lika, alltså som tre röster. Nu gällde istället att första namnet räknades 

som en röst, andra namnet på valsedeln som en halv röst och tredje namnet som en tredjedels 

röst. Syftet var att fler elektorer skulle få med någon av sina kandidater bland de tre personer 

som kungl. Maj:t och regeringen hade att välja en biskop bland (Lundstedt, 2006).  
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Vilka var då de meriter som gjorde sig gällande vid biskopsvalen under 1900-talet? Kanske 

var det en motreaktion mot de tidigare seklernas allt åldrande biskopskollegium som gjorde 

att under 1900-talets första hälft lyftes åldern fram som viktig. Det tycktes som om det var 

viktigt med unga biskopar, eller i alla fall yngre biskopar. Med yngre avses här kandidater 

med en ålder av omkring 50 år. En annan faktor som spelat in är den akademiska nivån. 

Nästan samtliga av biskoparna var disputerade och en ansenlig skara hade dessutom 

undervisat vid någon av akademierna. Många av biskoparna hade innan de blev valda verkat 

som professorer. Andra trender som fanns var av geografisk art. Exempelvis präglades 

biskopskollegiet under stundom av att de flesta biskoparna kom från Västsverige, eller hade 

sin bakgrund i Uppsala ärkestift med mera. En annan tendens som skymtar är att många också 

var prästsöner och att många varit kyrkoherdar under en tid. (Imberg, 1991) 

Imberg listar in sin bok, Biskops- och domprostutnämningar i Svenska kyrkan 1866-1989, 13 

faktorer som han anser spelat en roll vid biskopsvalen. Formella meriter är en faktor. Ett 

exempel på en sådan är tidigare prästtjänster, där särskilt en stark ställning inom stiftet eller i 

rikskyrkliga sammanhang varit viktig. Andra formella meriter som ansetts viktiga är de 

akademiska att vara disputerad var länge väldigt vanlig bland biskoparna Imberg (1991, s. 86) 

konstaterar: ”Det är alltså uppenbart, att ju högre de akademiska meriterna är, desto lättare är 

det att få en hög kyrklig tjänst.” En annan viktig faktor är naturligtvis utgången av valet även 

om kungl. Maj:t och regeringen ofta varit ganska fria i förhållande till resultatet. En tendens 

som kan skönjas är vad Imberg kallar ”fjärde gången gillt” nämligen att fjärde gången någon 

kommit på något av de tre förslagsrummen har denne utnämnts till biskop utan större hänsyn 

till valresultatet i övrigt. Som informella meriter listas några olika faktorer. En faktor är att 

kungl. Maj:t och regeringen ofta sett till helheten, det vill säga har det funnits någon kandidat 

av de tre föreslagna med egenskaper eller färdigheter som kompletterar de andra biskoparna 

har detta vägts in. De administrativa erfarenheterna spelade viss roll i samband med 

domprostvalen eftersom de fungerade som arbetsledare i stora arbetslag medan regeringen 

främst såg biskoparna som inspiratörer (Imberg, 1991) 

Vidare redovisar Imberg (1991) missgynnade kyrkliga riktningar som en faktor, där de som 

varit motståndare till kvinnliga präster missgynnats och han menar att med tanke på 

representativiteten hos biskopskollegiet borde regeringen utsett några ur den skaran. Andra 

faktorer som påverkat har varit förtroendeuppdrag, fackliga meriter. Vidare påverkar 

förankringen lokalt och på riksplanet så att en del kandidater har endast varit aktuella lokalt i 

ett stift medan andra haft en bredare förankring på riksplanet vilket medfört att de kunnat vara 
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aktuella i så gott som alla stift. En annan tendens är att kandidater med kontakter inom 

kyrkopolitiken lyckats bättre än de som saknat kontakter. Vidare har miljön spelat in där de 

som härstammar från, eller gift in sig i, en släkt där andra innehaft positionen som biskop har 

lyckats bättre.  

En annan forskare som intresserat sig för bakgrunden hos biskoparna är Ulrika Lagerlöf 

Nilsson (2005) som i sin pågående doktorsavhandling behandlar frågan om biskoparna som 

en elit i samhället under 1900-talets första hälft.  Hon fokuserar på hur socialtkapital och 

utbildningskapital bidrar till en kyrklig karriär. Hon menar att biskopskollegiet var en grupp 

som reproducerade sig själv genom att söner eller svärsöner till biskopar i sin tur blev 

biskopar, där börd och utbildning tycktes viktigare än prästerfarenhet. Även biskopsmötet, 

som var ett informellt nätverk, blev viktigt för att bibehålla elitstatus och för att reproducera 

det sociala kapitalet.  

Åldern spelar också en roll, där under slutet av 1900-talet medelåldern hos de utnämnda 

biskoparna ökat. I genomsnitt hålls ett biskopsval i ett stift vart tionde år vilket tyder på att de 

flesta vigs till biskopar kring 55-års ålder. Annat som kan ha spelat in är om kandidaterna 

varit hovpredikanter eller tillhört Svenska Frimurareorden (Imberg, 1991).  

Biskopen som ledare – några kyrkliga dokument 

Hur uppfattade biskopen sig själv är något som också har bäring på biskopen som ledare. 

Göran Lundstedt(2006) skriver utifrån biskoparnas herdabrev om detta i sin avhandling. 

Herdabreven var en form av ett öppet rundbrev som en nytillträdd biskop skickade till sitt 

stifts präster i samband med att han installerade sig som biskop. Med tiden kom dessa 

herdabrev att tryckas som böcker och fick en vidare spridning. Herdabreven handlade främst 

om kyrkliga och samhälleliga frågor med fokus på prästen men kom också att handla om 

biskopsrollen. Lundstedt ser bl.a. tre olika inriktningar hos biskoparna där biskop Åke 

Kastlund i Strängnäs lyfter fram en ny sida av episkopatet med sitt starka 

samhällsengagemang. Lundstedt skriver: 

Kastlund intog således en mycket aktiv hållning i samhällspolitiska frågor. Biskopsämbetet 

och den auktoritet det gav dess innehavare uppfattade han närmast som en plattform, som 

gav ämbetsinnehavaren ökade möjligheter att driva samhällspolitiskt viktiga frågor. 

Lundstedt (2006, s.77) 
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Biskop Palmqvist tog i sina herdabrev, först till Härnösands stift och sedan till Västerås stift, 

upp problematiken kring biskopsrollen. Han berörde frågor som handlade om 

stiftsorganisationen och biskopens ställning i stiftet. Där han ansåg att biskopens viktigaste 

uppgift var att utöva tillsyn över församlingslivet, med särskilt fokus på gudstjänstlivet och 

församlingsvården. Biskop Nivenius menar i sitt herdabrev att biskopen snarare skall inspirera 

än att kontrollera, alltså främjande och inte tillsyn. Lundstedt konstaterar i sin analys: 

Det är förhållandevis litet utrymme som direkt ägnas åt hur biskoparna tänker arbeta som 

stiftschefer. När biskopens uppgifter diskuterades sker det en betoning på visitationerna och 

biskopens tillsynsuppgift i stiftet. Lundstedt (2006, s. 95) 

I samband med vigningsgudstjänsten, där ärkebiskopen viger präster till biskopar, håller han 

ett vigningstal som riktar sig till den blivande biskopen. Den undersökning som Lundstedt 

gemoför ger vid handen att ärkebiskoparna i stor utsträckning har talat över, de för kyrkoåret 

aktuella bibeltexter som finns angivna i evangelieboken. Någon större ämbetsteologisk 

inriktning har det inte varit på talen.(Lundstedt, 2006).  

Kyrkohandboken innehåller också en del texter som läses i samband med en biskopsvigning. I 

kyrkohandboken finns hela ordningen för biskopsvigning. En del är gemensamt för såväl, 

präst-, diakon-, som biskopsvigning. Men i samband med löftena skiljer sig dess åt. En biskop 

skall, enlig vigningslöftena: (Den Svenska Kyrkohandboken I och II, 1999, s. 240) 

En biskop skall ha tillsyn över stiftet och församlingarna och bära ansvar för att Gud ord blir 

rent och klart förkunnat, sakramenten rätt förvaltade och barmhärtigheten utövad efter Guds 

vilja. En biskop skall viga och visitera, uppsöka, rådslå, lyssna och besluta och i allt han/hon 

gör styrka Guds folk i kallelsen att tyda tidens tecken och vittna om Guds väldiga gärningar 

för allt skapat. (Den Svenska Kyrkohandboken I och II, 1999, s. 240) 

Det finns således inga direkta anvisningar eller förslag på hur biskopens ledarskap skall 

utformas i vigningsritualet. 

I biskopsbrevet från 1990 uttrycks detta att vara biskop är (Biskopsmötet, 1990, s. 19): ”att 

genom val av församlingarna och vigningen vara insatt bland dem som genom kyrkans 

historia och i samtiden utövar kyrkans episkopé, ledning och tillsyn”. Grundläggande för 

biskopen är detta uppdrag som behöver styra och genomsyra hela ämbetsutövningen som 

biskopsbrevet delar in i tre delar; läroansvar, tillsyn, ledning och vigning. Under avsnittet 

ledning tas några av de ledningsuppgifter upp som en biskop innehar såsom t.ex. ledning av 
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stiftstyrelse och domkapitel men något specifikt om biskops ledningsuppgifter annat än 

kopplingen till läroansvaret finns inte (Biskopsmötet, 1990). 

Kyrkoordningen som närmast kan beskrivas som kyrkans regelverk stadgas också vad en 

biskop skall göra. I Dess 8 kapitel och första paragrafen står vad en biskop skall göra: 

1. förkunna evangelium i ord och handling, 

2. ha ansvar för att evangelium förkunnas rent och klart och för att sakramenten förvaltas 

enligt kyrkans bekännelse och ordning, 

3. svara för ledning och tillsyn, 

4. vårda och värna kyrkans enhet, 

5. viga präster och diakoner, 

6. kalla präster och diakoner till överläggningar, samt 

7. i övrigt fullgöra biskopens uppgifter enligt kyrkoordningen. (Kyrkoordning 2009 med 

angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan, 2009, 8 kap. 1§) 

Här framgår att biskopen har ett ledningsansvar såväl som ett tillsynsansvar men hur detta ser 

vilka lednings egenskaper som krävs av en biskop är svårt att utläsa.  

Biskopsval enligt kyrkoordningen från år 2000 
En avgörande skillnad mot den föregående kyrkoordningen är att sedan relationsändringen 

mellan staten och Svenska kyrkan år 2000 utser inte längre regeringen biskopen. Enligt det 

tidigare förfarandet hade regeringen att utse någon av de tre kandidater som kyrkan valt, det 

var alltså inte nödvändigt att välja den som fått de flesta rösterna. I den tidigare 

kyrkoordningen fanns ingen ordning för hur kandidaterna i ett biskopsval skulle nomineras. 

Emellertid utvecklades en ordning där de röstberättigade först samlades och lade sina röster 

på dem som de ansåg kunde vara lämliga som biskopar. Resultatet i dessa provval 

offentliggjordes sedan och en offentlig utfrågning, så kallad hearing, anordnades. Därpå följde 

själva valet och de tre som hade det högsta antalet röster fördes sedan upp som förslag till 

regeringen, som valde någon av dessa tre. Denna typ av valförfarande brukar kallas för 

presentationsval (Edqvist, Friedner, Lundqvist Norling & Tibbling, 2005).  
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När Svenska kyrkan arbetade med den nya kyrkoordningen fanns tankar på att fortsätta med 

presentationsval men med den skillnaden att det i stället skulle vara kyrkostyrelsen som utsåg 

en biskop bland de tre som hade erhållit flest röster. Motiveringen till detta var att biskopen 

också hade uppgifter utanför stiften i den rikskyrkliga organisationen. Ett annat skäl var att 

man ansåg att det behövdes en instans som såg till biskopskollegiet som helhet i linje med det 

som ovan anförts som en faktor som regeringen beaktade. Så skulle helheten, och möjligheten 

att biskoparna skulle kunna komplettera varandra, inom biskopsmötet bibehållas. Vid valen 

skulle även diakonerna, som en konsekvens av det treledade ämbetet, få rösta. Hur själva valet 

skulle gå till överlät man till respektive stiftsstyrelse att besluta om, alltså om provval, hearing 

etc. skulle förekomma. Vid kyrkomötet som ägde rum 1999 inför relationsförändringen 

mellan staten och Svenska kyrkan togs den kyrkoordning som i dag, med vissa ändringar 

under tiden från 1999 fram till idag, är den som gäller för Svenska kyrkan. Vid detta 

kyrkomöte ansåg emellertid andra kyrkolagsutskottet, som är det utskott inom kyrkomötet 

som behandlar kyrkoordningen, att det var bättre med ett direkt val. Varje stift skulle välja 

och således utse den till biskop som fick de flesta rösterna vid valet. Vidare var det viktigt att 

den som valdes skulle kunna vigas till biskop av ärkebiskopen, det vill säga att det inte fanns 

några hinder för detta som t.ex. att någon av kandidaterna inte avsåg sig kunna viga 

prästkandidater oavsett kön, eller att kandidaterna inte var döpta. Därför föreslog utskottet att 

kyrkomötet skulle besluta att det vid varje stift skulle hållas ett provval som inbegrep en 

officiell nominering av biskopskandidater. Sedan ålades Svenska kyrkans ansvarsnämnd för 

biskopar att behörighetspröva de kandidater som hade erhållit ett visst antal röster vid 

provvalet. Vid det slutliga valet hade de röstberättigade att välja mellan de som blivit 

förklarade behöriga. Däremot togs inte något beslut om att diakonerna skulle få rösta vid 

biskopsval (Edqvist et al., 2005).   

I kyrkoordningen för Svenska kyrkan stadgades att denna prövning skulle omfatta de 

kandidater som erhållit 5% av rösterna eller mer, om möjligt skulle minst  fem kandidater 

behörighetsförklaras (Kyrkoordning 2009 för Svenska kyrkan, 2009, 8 kap. 8§). För att sedan 

kunna vigas förutsätts att kandidaterna är prästvigda, men även icke prästvigda kan väljas och 

behörighetsprövas (Edqvist et al., 2005).   

Sedan den nya kyrkoordningen började gälla år 2000 har fjorton val ägt rum inom Svenska 

kyrkan. Den som blev historisk var Ragnar Persenius som valdes till biskop i Uppsala stift 

2000 och därmed blev den förste biskop som valts helt och hållet av svenska kyrkan. Sedan 

följde biskopsval i; Härnösand 2001, Karlstad 2002, Luleå 2002, Göteborg 2003, Visby 2003, 
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Skara 2004, Strängnäs 2005, Ärkebiskops val 2006, Växjö 2006, Lund 2007, Västerås 2008, 

Härnösand 2009, Stockholm 2009 (Matrikel för Svenska kyrkan 2009).  

Således har fjorton biskopar valts enligt den nya kyrkoordningen från 2000 men alla stift har 

inte valt biskop sedan det nya förfaringssättet togs i bruk ännu återstår Linköping. Nu har vi 

undersökt biskopsvalsförfarandet historiskt såväl som i vår tid. Det är dags att ställa frågan 

vad är det för ledarskap som efterfrågas inom Svenska kyrkan i dag? 

Resultat biskopsvalen 
Mitt huvudsakliga intresse kretsar kring hur rekryteringsprocessen av en ny biskop går till. 

Jag fokuserar på de ledaregenskaper som efterfrågas i själva rekryteringen. I mitt arbete 

ämnar jag inte undersöka hur den nye biskopen svarar upp mot förväntningarna utan 

deskriptivt vill jag beskriva hur process och förväntningar ser ut i samband med biskopsvalen. 

I mitt arbete ovan har jag beskrivit biskopsämbetets utveckling och redovisat forskningen 

kring det samma. Nu är det dags att fokusera på mitt empiriska material. För att få ett 

begränsat material valde jag att studera de fem senaste biskopsvalen. Jag fann att detta val 

möjliggjorde en stor geografisk spridning från Härnösand i norr till Lund i söder. Vidare 

består stiften av såväl lansbygd som större städer men stiften visade också på en variation 

kring hur hearingarna gick till. Undersökningen hade naturligtvis kunnat omfatta alla 

biskopsvalen sedan Svenska kyrkan fick sin nya kyrkoordning år 2000 jag har valt de fem 

stiften utifrån uppsatsens omfattning och att det först på senare tid som ljud och bild material 

sparats.  

Det material som jag har haft tillgång är:  

 Växjö stift • Inspelad hearing med kandidaten som valdes till biskop, längd 27 min 

• Sökprofilen för ny biskop 

• Informationsmaterial för anställda, frivilliga och förtroendevalda i stiftet 

om kandidaterna inför valet 

 Lunds stift • Inspelad hearing med alla kandidater längd 3 tim 27 min 

• Sökprofilen för ny biskop 

• Enkätsvar till kyrkostyrelsen rörande biskopsvalet 

• Minnesanteckningar från samrådsgruppen 

• Program för hearingen  

• Informationsmaterial för anställda, frivilliga och förtroendevalda i stiftet 
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om kandidaterna inför valet 

 Västerås stift • Inspelad hearing med alla kandidater längd 3 tim 20 min  

• Sökprofilen för ny biskop 

• Anteckningar från utfrågaren vid hearingen 

• Informationsmaterial för anställda, frivilliga och förtroendevalda i stiftet 

om kandidaterna inför valet 

 Härnösands 

stift 

• Inget inspelat material från hearingen fanns arkiverat 

• Sökprofil för ny biskop 

• Frågematerial som stiftet tagit fram inför hearingen 

• Informationsmaterial för anställda, frivilliga och förtroendevalda i stiftet 

om kandidaterna inför valet 

 Stockholms 

stift 

• Inspelad hearing med alla kandidater längd 4tim 7 min 

• Sökprofil för ny biskop 

• Frågematerial från utfrågarna som de erhållit inför hearingen 

• Informationsmaterial för anställda, frivilliga och förtroendevalda i stiftet 

om kandidaterna inför valet 

 

Biskopsvalet i Växjö 2006 
I Missivet, som är Växjö stifts informationsblad för anställda, förtroendevalda och 

frivilligarbetare inom stiftet, meddelades att processen startat att rekrytera en ny biskop efter 

att Anders Wejryd blivit vald till ärkebiskop har startat. Där beskrivs hur förfarandet går till. 

En samrådsgrupp bestående av fyra förtroendevalda och fyra präster har utsetts för att ta fram 

kandidater till biskopsvalet. Samrådgruppen utsågs av stiftstyrelsen i Växjö stift. Samtidigt i 

enlighet med praxis meddelar man att det vid provvalet finns möjlighet att lyfta fram andra 

kandidater än dem som gruppen lanserar (Växjö stift, 2006a). Samrådsgruppen meddelar i 

nästa nummer av missivet att sju kandidater har erhållit 5 % eller mer av rösterna vid 

provvalet och går således vidare. I detta nummer av missivet redovisas även den sökprofil 

med sju kriterier som samrådsgruppen arbetat efter när de arbetat fram kandidaterna 

biskopsstolen i Växjö dessa är: 

• Kompetens i trons och kyrkans centrala frågor 

• Kommunikationsförmåga 

• Trovärdighet som troende och nutidsmänniska 

• Inlevelseförmåga och omtanke 
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• Vara en god gudstjänstledare och förkunnare 

• Vara visionär 

• Vara angelägen om ekumeniken, dvs. se Svenska kyrkan som en del av den världsvida 

kyrkan 

Sedan avslutar gruppen med att förklara vad som krävs för att kunna bli behörig till att 

vigas till biskop (Växjö stift, 2006b). 

Hearingen 

Den enda hearing jag fått från stiftet är den med Sven Thidevall som blev den nya biskopen i 

stiftet (Växjö stift, 2006c). Utfrågningen inleddes med några frågor som rörde kandidatens 

kännedom om stiftet. Därefter fick han frågan om att han arbetat som församlingsdoktor, och 

utfrågarna undrade då vad som var fel med patienten? En fråga ställdes som berörde hans 

ledarskapsfilosofi, där han först svarade, måste man ha det, vilket rönte en del skratt i 

auditoriet. Sedan fortsatte han med att säga att han tror på undervisning, samtal och dialog i 

ett ledarskap. Resten av frågorna handlade om honom som person och vad han ansåg i 

aktuella frågor som exempelvis frågan om samkönade äktenskap.  

Biskopsvalet i Växjö stift – en sammanfattning 

Det som framstår som centralt i biskopsvalet i Växjö stift är fokus på personen, vem är 

biskopen och vad tycker biskopen i centrala teologiska frågor. Vidare ligger emfasen på vad 

kandidaten vet och känner till om stiftet. Det som efterfrågas är en trygg präst som jan vara 

prästernas präst och en duktig förkunnare.  

Biskopsvalet i Lund 2007 
Underlaget från Lunds stift har jag hämtat från det remissvar som stiftstyrelsen tillställde 

kyrkostyrelsen (Lunds stift, 2006a). Kyrkostyrelsen, som arbetade med en utredning om 

demokrati och delaktighet i Svenska kyrkan hade bland annat som uppgift att utreda frågor 

kring hur biskopar utses, hade sänt ut en enkät för att få del av erfarenheterna från de 

biskopsval som genomförts enligt den nya kyrkoordningen, alltså från och med år 2000. 

Stiftstyrelsen i Lunds stift tog, precis som i Växjö stift, initiativet till att bilda en 

samrådsgrupp inför biskopsvalet. I denna grupp ingick företrädare för de nomineringsgrupper, 

de olika ”kyrkliga” partierna, som var representerade i stiftstyrelsen vilka var åtta till antalet. 

Till gruppen utsågs också sex präster från olika delar av stiftet. Som sammankallande utsågs 

stiftssekreteraren. Samrådsgruppens uppgift var att ta fram en sökprofil men också att ta fram 
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lämpliga kandidater. Samrådsgruppens förslag på kandidater var åtta till antalet, fyra kvinnor 

och fyra män. Medlemmarna i gruppen fick till uppgift att lyfta frågan om biskopsvalet vid 

olika sammanhang i stiftet. Gruppens arbete mynnade ut i en lista med fjorton kriterier. 

Biskopen skulle enligt dessa: 

• Ha församlingserfarenhet 

• Vara en god förkunnare 

• Vara medial 

• Vara visionär 

• Vara teologiskt skolad 

• Vara konfliktlösare 

• Vara tydlig 

• Vara samarbetsvillig 

•  Vara en god lyssnare 

• Vara samhällsintresserad 

• Ha internationell erfarenhet 

• Respektera demokratin i kyrkan 

• Ha en sympatisk och vinnande personlighet 

• Känna omsorg om kyrkans anställda 

Genom artiklar i dagspressen, via stiftets hemsida spreds sedan informationen om 

kandidaterna som samrådsgruppen tagit fram till de röstberättigade. Stiftstyrelsen konstaterar i 

sitt remissvar att det var första gången som de hade en grupp som lyfte fram kandidater 

utifrån en sökprofil. Det blev i samband med denna grupps bildande en del diskussioner 

rörande hur aktivt stift och stiftstyrelse med publicering av uppgifter om de åtta kandidaterna, 

som samrådsgruppen utsett, i biskopsvalet. Sammantaget konstateras att samrådsgruppens 

arbete mottogs positivt men att vid kommande biskopsval borde informationen såväl inåt som 

utåt bli bättre. Stiftet anordnade en hearing och skriver om detta att det blev ett festligt 

arrangemang som uppskattades av många. De konstaterar också att om diakonerna hade haft 

rösträtt hade nomineringsprocessen och val processen blivit mer omfattande och även 

diakoner skulle beretts möjlighet att delta i samrådsgruppens arbete. Ur ett demokratiskt 

perspektiv kan nämnas att deltagandet vid det slutgiltiga valet den 17 oktober 2006 var 96.2 

% av de röstberättigade, 999 stycken utav 1038 röstberättigade deltog. Till samrådsgruppen 
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hade även Lunds stifts miljövärn inkommit med en skrivelse där de betonade vikten av att den 

nya biskopen skulle ha ett starkt och uttalat budskap i hållbarhetsfrågor (Lunds stift, 2006a). 

Hearingen 

Utfrågningen leddes av journalisten vid Sveriges Radio, Sören Wibeck och teologen Ann 

Heberlein från Lund (Lunds stift, 2006b). Utfrågningen bestod av tre delar under den första 

delen ställde utfrågarna frågor som de utifrån sökprofilen hade utarbetat. Den andra delen 

bestod av frågor som hade sänts in i förväg från präster, förtroendevalda och allmänhet. 

Utfrågningen avslutades sedan med att kandidaterna fick en stund att säga något avslutande 

som de inte hade fått säga tidigare under hearingen.  

En biskop skall vara ett bollplank och en inspiratör, främst gentemot präster och diakoner men 

också utåt. Där det är viktigt att biskopen är en god ledare, där biskopen är ett ansikte utåt 

svarar en av kandidaterna. En annan betonar vikten av att biskopen är en andlig ledare, 

förankrad i tron men öppen för frågor från samhället, en lyhörd person som ser tidens tecken. 

Vidare betonade en av kandidaterna vikten av att biskopen inspirerar, leder, är lyhörd, där 

biskopen bör finnas ute i församlingarna. Huruvida biskopens kön betyder något menade en 

kandidat att för biskopens funktion spelar det ingen roll vilket kön biskopen har. Andra 

kandidater betonar vikten av att det finns biskopar av båda könen i analogi med att Svenska 

kyrkan har präster av båda könen. När kandidaterna får berätta om biskopar som de beundrar 

är det biskopar som stöttar sina präster på ett personligt sätt som konkret engagerar sig i 

prästernas vardag i församlingarna. En annan kandidat betonar vikten av att biskopen stöttar 

och uppmuntrar personer som funderar över om deras kallelse är till prästämbetet. En annan 

viktig aspekt som behandlas är vikten av såväl akademisk skolning som folklighet något som 

kandidaterna anser som viktigt. Att biskopen är disputerad skapar också, enligt en kandidat, 

möjligheter till dialog med andra vetenskaper, ett akademiskt samtal.  

En genomgående erfarenhet som kandidaterna tar upp är deras församlingserfarenhet. Där de 

betonar hur länge de arbetat i församlingstjänst. Vilka uppgifter de haft om de till exempel har 

haft ledningsuppgifter som att vara kyrkoherde. I det fall då kandidaten har verkat som 

lärare/forskare vid någon utbildningsanstalt lyfter de fram att de genomgående haft prästerliga 

uppgifter som att predika och leda gudstjänst.  

Erfarenheter och kompetenser som rör konflikthantering är också något som kandidater lyfter 

fram. Ett sådant exempel är att någon verkat som så kallad församlingsdoktor. 

Församlingsdoktor är ett begrepp som förekommer inom Svenska kyrkan och med detta avses 
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någon som får i uppdrag att leda, eller stötta förändringsarbeten i församlingar som ex 

omorganisationer, konfliktlösningar etc. Här lyfter de fram egenskaper som att de är vana vid 

att arbeta med interna svårigheter i församlingar som ledarskapsproblem, ekonomiska 

problem och organisationsproblem.  

Att vara en god ledare beskrivs också som att kunna så mycket som möjligt om så mycket 

som möjligt. Där det är viktigt att veta sina egna begränsningar och att kunna delegera. 

Gemenskapen betonas också där det är viktigt att inte vara ”enspännare”. Där det är viktigt att 

kunna arbeta mål och projekt inriktad för att få med sig medarbetarna, där gemensamma 

ansatser minskar risken till konflikt. Någon kandidat lyfter fram problem med en ”snällhets” 

kultur inom kyrkan. Kandidaterna menar också att det är problem med att olika 

personalgrupper upplever andra som problematiska. En kandidat menar att bland det 

viktigaste för en biskop, såväl som en kyrkoherde är att denne är teologisk skolad men också 

ser till att fortbilda sig och andra. 

Under slutet av hearingen fick kandidaterna några minuter på sig att tala om det som de inte 

hade fått säga tidigare. Där talade kandidaterna om sin församlingserfarenhet, om utbildningar 

i ledarskap. Att biskopen är prästernas präst, att en biskop bör vara rådgörande i sin ledarstil.  

I Lunds stifts utfrågning handlade de mesta av frågorna olika aktuella frågeställningar. 

Kandidaterna fick redogöra för sin syn på vitt skilda frågor som; äktenskapet, samboende 

ogifta präster, Jesus, intelligent design, vem är Gud, andra religioner mm. 

Biskopsvalet i Lunds stift – en sammanfattning 

Här skymtar en biskop fram som är teologiskt skolad men samtidigt folklig. En andligledare 

som har förmåga att entusiasmera och vara visionär. En biskop som vet vad det innebär att 

vara präst, som samarbetar med andra. Men framförallt är det viktigt vilka teologiska åsikter 

som kandidaten har.  

Biskopsvalet i Västerås 2008 
I Västerås stift arbetade samrådsgruppen fram följande punkter biskopen skall vara (Britas 

Lennart Eriksson, E-post 2009-05-12): 

• Ledare 

• Folklighet – våga vara sig själv, trygg, äkta 

• Visionär- verklighetsförankrad, inspiratör 
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• Strateg - långsiktig, uthållig 

• Teolog- genomreflekterad folkkyrklig profil- låga trösklar och högt i tak, där centrum 

är viktigast 

• Kyrklig förankring - väl förtrogen med församlingens arbete 

• Samhällsorienterad - ser kyrkan en samhällsaktör, står på de utsattas sida 

• Medial- kommunikativ, tydlig 

• Gärna en kvinna 

• Prestigelös som vill få andra att växa 

• Öppenhet som vill lyfta HBT frågor – samkönat äktenskap 

• Öppen för samverkan ekumeniskt och med andra samhällsaktörer 

• Internationellt inriktad som vill utveckla stiftets vänstiftsrelationer 

I Magasinet, tidning för anställda, förtroendevalda och frivilliga inom Västerås stift 

redovisas hur valet kommer att gå till och vilka som får rösta och hur röstningen går till. 

Vidare presenterar man de punkter som återfinns i kyrkoordningen se de sju punkterna 

ovan (Västerås stift, 2007).  

Hearingen 

Utfrågningen i Västerås stift gjordes av Ann Lystedt tillsammans med Tom Winter och Moa 

Stenholm som medfrågare (Åke Paulsson, e-post med länkar till video inspelningar av 

hearingen, 2009-05-11). Efter en gemensam inledning där kandidaterna presenterades kort 

och fick nämna något som de särskilt ägnat sig åt och som de ville lyfta fram. Under den 

inledande presentationen nämndes deras titlar och vad de arbetat med under sin prästgärning. 

Sedan följde ett avsnitt där de utfrågades en och en och som avslutning fick de utifrån 

sökprofilen motivera varför man skulle rösta på dem.  

Utifrån sökprofilen fick kandidaterna tala om varför de skulle bli en bra biskop. Biskopen 

skall vara folklig, stå nära människorna. Viktigt är att biskopen är en god strateg svarade en 

av kandidaterna. Biskopen skall stötta medarbetarna ute i församlingarna. Ett tema bland 

kandidaterna var vikten av att stå till förfogande att få stöd av medarbetare och 

förtroendevalda att bli en bra biskop, att stöttas underifrån. Biskopen skall vara förankrad i 

församlingslivet menade många av kandidaterna.  

Kandidaterna fick svara på frågan om hur deras ledarskap ser ut och varför det är ont om 

kvinnliga ledare i toppen på Svenska kyrkan. Här anknöt utfrågarna till kyrkoordningen som 
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talar om biskopens uppgift att svara för ledning och tillsyn. Ledarskap för kandidaterna 

handlar om att delegera, att arbeta med olika former av ledningsgrupper. Det är inte makten i 

som är det intressanta utan möjligheten att vara med och påverka kyrkan. En kandidat talade 

om sitt ledarskap utifrån att vara inspiratör, lagledare och entreprenör, snarare än att vara 

kontrollant, solist eller förvaltare. Samma kandidat svara på frågan hur han kan beskrivas som 

ledare för ett arbetslag ”Jag är rätt bra på det.” något han erfarit i den återkoppling han fått. 

Ett ledarskap som handlar om att vara lagledare, ”man kan ju inte göra alla mål själv”. En 

annan kandidat talar om sitt ledarskap att det är viktig att vara tydlig, visionär att leda genom 

att vara inspiratör. Där viktiga beslut skall fattas tillsammans, där det gäller att ta till vara 

medarbetarnas förmågor.  En kandidat skiljer på chefskap och ledarskap. Där hans chefskap 

handlar om att planera tillsammans med medarbetarna men också säga åt vilket håll 

utvecklingen skall föras. Ledarskapet har han lärt sig genom olika folkrörelser, där det istället 

handlar om att få med sig människor. Olika typer av beslut kräver olika sätt att arbeta vissa 

beslut hör hemma hos chefen andra beslut kan fattas kollektivt men det är alltid chefen som 

måste stå för beslutet. Att vara ledare handlar för en av kandidaterna om att som ledare/chef 

vara kreativ och skapa arenor och strukturer som möjliggör ett bra ledarskap. 

Konflikthanering var också en viktig fråga som ställdes till alla kandidater. Många betonade 

att de inte var konflikträdda. Några hade arbetat som församlingsdoktorer. Att hantera 

konflikter menade en kandidat handlar om att som ledare ta några steg bakåt och både tänka 

och känna, att ta god tid på sig med besluten så att man får med sig ”kroppen”. En kandidat 

menade att det var viktigt att inse om man själv är en del av en konflikt att bjuda in andra 

utomstående till hjälp. Det är viktigt, enlig en annan kandidat, att ledare och chefer som 

befinner sig i konflikt får stöd, får handledning.  

Ett begrepp som säkert endast förekommer inom den kyrkliga miljön är termen andligt 

ledarskap. För en kandidat handlar det andliga ledarskapet om att gå i kyrkan regelbundet. En 

av kandidaterna menade att andligt ledarskap är en kyrklig klyscha. Där andligt ledarskap 

innefattar allt från att vara from till att skriva protokoll. För en annan av kandidaterna handlar 

det andliga ledarskapet om att vara öppen både inåt och utåt och att ständigt falla tillbaka på 

vem Jesus var och vad han gjorde. Att både se inåt mot trons djup och vara närvarande i 

världen. En kandidat talade om vikten av att det andliga börjar hos en själv.   

Frågan om kvinnligt och manligt ledarskap ställdes, och frågan hur kyrkan skall lyfta fram 

fler tydliga kvinnliga chefer. För att bryta den manliga dominansen talade kandidaterna för att 
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inte minst genom biskopsval visa att det är möjligt för kvinnor att bli ledare, bli biskopar. En 

kandidat svarade att det var viktigt att inte säga nej för ofta till kvinnliga kandidater. En 

svarade att det är viktigt att börja nedifrån, att utbilda kvinnliga ledare från grunden 

exempelvis genom att uppmuntra och skicka dem på kyrkoherdeutbildningar.  Att förändra 

ledarskapet ansågs också viktigt för att få fler kvinnor i den kyrkliga hierarkin, att leda öga 

mot öga istället för att leda från toppen, ett förändrat ledarskap skulle förbättra möjligheten 

för såväl kvinnliga som manlig ledare.  

Den mesta tiden av utfrågningen handlade om olika sakfrågor, hur kandidaterna ställde sig 

till, klimatfrågor, ekumenik, diakoni, homosexuellas rättigheter, förebyggande arbete bland 

missbrukare, kyrkans ekumenik, den ekonomiska situationen etc.  

Biskopsvalet i Västerås stift – en sammanfattning 

Vid biskopsvalet i Västerås framstår sakfrågorna som allra viktigast. Här söks en folklig 

biskop med låga trösklar med tydlig folkkyrklig profil. Vidare skall biskopen vara en god 

konfliktlösare och en andlig ledare som är en inspiratör för andra. 

Biskopsvalet i Härnösand 2009 
Svenska kyrkan i Härnösands stift beskriver i en PM med titeln sökprofil om stiftet hur det 

demografiskt ser ut. Vidare beskrivs stiftets uppgifter. Vidare står om vikten av att biskopen 

skall ha möjlighet att verka i församlingarna, därför leder biskopen inte stiftkansliets dagliga 

arbete. När det gäller den nya biskopen önskar de att denne har följande egenskaper 

(Härnösands stift, 2008): 

• Bred församlingserfarenhet 

• Förmåga att förstå förutsättningarna för ett stift att verka i glesbygd 

• Erfarenhet från och insikt om den nationella nivåns arbete och dess påverkan på 

stiftets uppdrag 

• Bärare av en djup demokratisk grundsyn 

• Skall finnas i församlingarna 

• En person som tycker om att möta många olika människor och har en förmåga att 

skapa goda relationer 

• En god teolog, gärna disputerad men inte en renodlad akademiker 

• Välformulerad i tal och skrift men som samtidigt har en förmåga att förklara svåra 

teologiska frågor 
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• En person som trivs med att framträda i media och offentliga samtal 

• En person med goda ledaregenskaper som kan delegera och som tycker att det är 

viktigt att medarbetarna ges möjlighet och utrymme 

• Har förmåga att vara visionär både utåt i stiftet och inåt mot den egna 

stiftsorganisationen 

Hearingen 

Utfrågningen av kandidaterna i Härnösands stift gjordes av Sverker Olofsson från SVT och 

prästen och forskaren Linda Annersten och samtalet leddes av Lisbeth Gustavsson 

kultursekreterare (Härnösands stift, 2009). Något material från denna utfrågning fanns inte 

sparat i form av inspelningar eller dylikt. Det material som jag fått tillgång till är det 

arbetsmaterial som stiftet tagit fram (Thomas Janfalk, e-post 2009-05-14). Kvällen innan 

gjordes en prioritering av frågorna så att alla frågorna inte kom att ställas, ej heller har jag 

någon vetskap om eventuella följdfrågor. 

I arbetsmaterialet lyftes frågan som kritiker ställt att stiftsledningen har missuppfattat sin roll. 

Vilket ledde till frågan om hur kandidaterna såg på relationen mellan nationell, stifts och 

församlingsnivå. Hur biskopen skall kunna balansera mellan att främja, ge stöd och 

inspiration och att vara den som utövar tillsyn. Andra frågor som fanns med i förarbetet rörde 

vart tyngdpunkten i biskopens arbete bör ligga. Relationen med församlingarna är också 

viktig där frågor hur mycket en biskop skall lägga sig i lyfts fram. Här finns också frågan vad 

biskopskandidaterna skulle kunna tillföra biskopskollegiet som helhet. En intressant fråga i 

materialet löd: ”Ska präster och diakoner lyda sin biskop?”.  

En stor del av frågorna rörde kandidaternas bakgrunder och hur dess påverkar dem som 

kandidater, exempelvis olika förtroende uppdrag inom fack och politik nämns. Däremot finns 

inga direkta frågor som rör deras syn på ledarskap eller ledarskapserfarenheter.  

Vidare ställdes frågor om hur de ser på gudstjänstlivet, demografiska frågor som rör stiftets 

olika typer av områden, glesbygd och stadsmiljö. Vidare behandlas frågor som rör exempelvis 

kandidaternas syn på massmedia, engagemang i skolor, demokratin inom Svenska kyrkan, 

kvinnopräst frågan och om kyrkan skall behålla vigselrätten.  

Biskopsvalet i Härnösands stift – en sammanfattning 

I Härnösands stift vill man se en biskop som förstår stiftet och församlingarnas vardag, en 

biskop som förstår vad det innebär att verka i glesbygd. En biskop som kan omsätta den 
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nationella nivåns anspråk i stiftet. En person som kan föra ut teologin till 

församlingsmedlemmarna och gör den begriplig där kandidatens inställning i teologiska 

sakfrågor inte är oväsentlig.   

Biskopsvalet i Stockholm 2009 
Även i Stockholmsstift utarbetades en samrådsgrupp vars uppgift var att ta fram en sökprofil 

samt nominera kandidater inför biskopsvalet. Gruppen utsågs av stiftstyrelsen och 

kontraktsprostkollegiet och bestod av 14 ledamöter med stiftstyrelsens 1:e vice ordförande 

som ordförande. Samrådsgruppens arbete mynnade ut i en sökprofil där följande kriterier 

lyftes fram: 

• Vara teologiskt grundad med teologisk och personlig integritet gärna disputerad men 

framförallt ha en väl förankrad och formulerad teologi som är baserad på erfarenheter i 

tro, liv och kyrka 

• Tycka om och kunna kommunicera på ett trovärdigt och inspirerande sätt både inåt 

och utåt 

• Ha erfarenhet som ledare – strategisk, framåtblickande och modig 

• Se möjligheterna i mångfalden 

• Vara radar och roder i förhållande till tradition, framtid och samhälle 

Dessa kriterier publicerades på hemsidan och i Horisont, informationsblad för medarbetare i 

Stockholms stift. Samrådsgruppen förde också fram sju kandidater, 3 män och 4 kvinnor som 

kortfattat presenterades. I informationsbladet Horisont där presenterades även datum och 

möjligheten att lansera egna kandidater vid provvalet ( Stockholms stift 2009a). 

Hearingen 

Materialet från hearingen består av den video inspelning som fanns upplagd på stiftets 

hemsida våren 2009 (Stockholms stift, 2009b). Utfrågningen i Stockholm genomfördes av 

Ann Lystedt och Andreas Lindström som hade erhållit ett antal frågor och frågeområden från 

en representativ grupp från stiftet av dessa valde de sedan de frågor som de ställde (Ann 

Lystedt, e-post 2009-05-27). Enda frågan från gruppen som behandlar ledarskap löd: ”Hur 

prioritera biskopens roller som kanslichef kontra andlig ledare”. Utfrågarna lade sedan till 

frågor som handlade om konflikthantering, återkoppling och om hur biskopen utövar ledning 

och tillsyn samt balansen mellan biskopen som arbetsledare och andlig ledare inåt och utåt. 

Hearingen bestod av en inledande presentation med namn och titel på kandidaterna. Sedan 
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delades de åtta kandidaterna in i två lag där en och en utfrågades men också lite samtal 

tillsammans som avslutning fick de svara på frågan varför man skall rösta på just 

honom/henne. 

En av kandidaterna lyfter fram att biskopens ledarskap vilar inte främst på den formella 

makten utan mer å den informella, där biskopen är en inspiratör som med visioner hjälper 

människor att gå mot de uppsatta målen. En av kandidaterna talade om att en biskop ibland 

måste vara inte bara ledare utan också chef och säga hur arbetet skall läggas upp. 

En viktig aspekt som lyftes fram var vikten av biskopens som massmedial aktör, under 

hearingen talades om radio, TV och press som en av biskopens predikstolar.  

En kandidat vill vara med och påverka, med ett ledarskap inåt och utåt som handlar om 

lyhördhet och dialog. Ett ledarskap som präglas av kommunikation och dialog. En annan 

kandidat tala om hur länge hon varit kyrkoherde och att biskopens ledningsuppdrag lockade 

henne och som mentor för andra kyrkoherdar upplevde hon att ledarskap var något hon 

behärskade. Ett ledarskap som kan vara svårt ibland är det medarbetarna som tar tid ibland är 

det ledarskapet utåt som tar sin tid. Där samtalet med medarbetarna är viktigt. För en 

kandidat, som inte lyfte fram många ledarerfarenheter, var det han kallade ”det maktlösa 

ledarskapet” viktigt. Han upplevde sig som en resurs, energiskapare, visionär och energi 

framplockare och som konfliktlösare bra på att se knutarna och vad som ligger bakom en 

konflikt. Ett ledarskap som bygger på att se och ta in var en annan kandidats mening.  

Andligt ledarskap handlar för en kandidat om att vara Kristus förankrad, att vara en bedjande 

och gudstjänstfirande person är för en att vara andligledare. En kandidat talar om det andliga 

ledarskapet som relationellt och resonerande där relationen handlar om relationen till Gud, till 

sig själv och till medmänniskan.  

Kandidaternas åsikter i olika frågor var också en viktig del av utfrågningen. Här ställdes 

frågor som handlade om hur biskopskandidaterna ser på vikande gudstjänststatistik, 

vigselrätten vara eller inte vara. Teologiska frågor som rörde skapelse, miljö, homosexuella, 

gudsbild, möten med andra religioner, egen teologi med mera. Tankar om struktur och 

ekonomi som att stänga kyrkor, slå samman församlingar till större enheter. Miljöfrågor 

ställdes också hur kandidaterna ser på en hållbar utveckling, kyrkans miljöansvar. Frågor 

kring återväxten inom kyrkan ställdes exempelvis om barnens plats i kyrkan och hur 

kandidaterna ville på verka unga som har lågt förtroende till kyrkan. 
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Biskopsvalet i Stockholms stift – en sammanfattning 

Den nya biskopen i Stockholms stift skall vara massmedial och ha de rätta åsikterna. Vidare 

skall biskopen vara en god konfliklösare som genom sina visioner och sin strategi kan föra 

stiften in i framtiden. Viktiga frågor för stiftets biskop att hantera är ekonomiska och 

strukturella frågor. 

Biskopsrollen i de fem stiften – en översikt 
Vi har nu sett hur kraven och önskemålen ser ut i de olika stiften de söker alla efter en biskop 

men det är inte samma biskop de söker. Nedan finns en tabell där * betyder något, ** ganska 

viktigt och *** mycket viktigt. Med ledarskapsfrågor avser jag här sådant som handlar om 

traditionellt chefs och ledarskap som exempelvis chefserfarenhet, chefsutbildningar och 

ledarskapsvisioner etc.  

 Växjö Lund Västerås Härnösand Stockholm 

Personlighet    ***   ***          *** *** *** 

Teol. ståndpunkter    ***    ***          *** *** *** 

Kompetens som präst    ***   ***          *** *** *** 

Ledarskapsfrågor        *       *              *     *   ** 

Konflikhanterare        *     **              *     *   ** 

Andlig ledare      **   ***          ***   ** *** 

Massmedial        *     **              *     * *** 

 

Det finns vissa aspekter som sticker ut vid jämförelsen mellan stiften men det finns också 

stora likheter. En likhet är att det är personen och dennes egenskaper som är viktiga. Vad som 

är viktigt skiljer mellan stiften där vissa stift som exempelvis Växjö lyfter frågan om 

fromhetstradition medan Stockholm lyfter frågan om miljö tänkande hos kandidaterna. Störst 

variation fanns kring begreppet massmedial. Vissa stift som exempelvis Västerås och 

Härnösand talade väldigt lite om det medans i Stockholms stift var det en central fråga vid 

hearingen. En intressant utveckling är att många av kandidaterna hade positioner inom stiften 

många var adjunkter, dvs. de arbetade i stiftsorganisationerna med olika frågor eller så var det 

andra positioner som gjorde dem kända i stiften exempelvis domprost eller att de satt i 

stiftstyrelsen några var också profilstarka kyrkoherdar som igenom detta var kända. Andra 

hade positioner inom den rikskyrkliga organisationen som exempelvis rektor eller lärare vid 

pastoralinstituten eller medlemmar av kyrkomötet.  
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Den massmediala debatten kring biskopsval 
Då en ny biskop skall väljas orsakar detta en del artiklar i massmedia, främst i de kyrkliga 

organen och då särskilt i Kyrkans tidning. Frapperande är att det inte skrivs så mycket som 

man skulle föreställa sig. Jag har valt att granska den aktuella perioden för de biskopsval som 

jag undersöker. Diskussionerna startar dock ofta tidigare, redan när biskopen aviserar sin 

pensionering brukar det börja samtalas inom de kyrkliga sammanhangen om vem man önskar 

som kommande biskop. Därför har jag valt att börja redan under 2004 i min artikelsökning.  

Peter Halldorf, pingstpastor och teolog, skriver i den kristna dagstidningen Dagen om hur 

synen på predikanten inom pingströrelsen förändrats, från predikant till pastor. Han 

konstaterar att (Halldorf, 2004): ”… när den kristne ledaren, den potentielle biskopen eller 

pastorn, ska prövas är det framför allt i ett avseende: Är han, eller hon, fri från begäret att vara 

ledare?”. 

I samband med ärkebiskopsvalet konstaterar Lennart Lundberg, Barbro Matzols och Hanna 

Wallsten i en artikel i Kyrkans Tidning att utfrågningen väger allt tyngre. De skriver att en 

biskopskandidat måste klara en offentlig utfrågning för att vara valbar, ej heller får en biskop 

vara för ung eller gammal, för känd eller för okänd. Där det är under utfrågningarna eller 

hearingarna som kandidaterna får ett ordentligt ansikte för dem som skall välja. Där ett 

otvunget och social förmåga ökar chansen att bli vald ( Lundberg & Matzols, 2005). 

Dag Tuvelius, chefredaktör för kyrkans tidning, konstaterar i en debattartikel att det verkar 

vara svårt för kvinnliga kandidater att nå fram och efterlyser en helhetssyn på 

biskopskollegiet. En helhetssyn som gått förlorad när valet blivit mer lokalt, där en kandidat 

kan vara möjlig i ett stift men chanslös i ett annat stift. En utveckling som han gärna ser är ett 

strategiskt tänkande där det krävs ett målinriktat arbete för att föra fram kommande ledare 

inom kyrkan, något som skulle möjliggöra fler kvinnliga kandidater vid biskopsvalen 

(Tuvelius, 2006).  

På Kyrkans Tidnings debattsida skriver Kerstin Dahlin att hon under 36 pläderingar fick 

exempel på församlingserfarenhet, akademisk utbildning, ledaregenskaper, förkunnelse, 

samarbetsförmåga, andligt ledarskap med mera men hörde inget om det hon brinner för, 

engagemanget för global rättvisa ( Dahlin, 2006). 

Frågan om behörighetsprövningens betydelse lyfts fram emellanåt så skriver t.ex. Daniel 

Wärn i tidningen Dagen att kandidater förhindras att ställa upp i biskopsvalet då de inte kan 
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tänka sig att viga kvinnliga präster (Wärn, Daniel, Dagen, 2006-09-27). Ett annat exempel på 

detta är Jan Haglund som skriver att det går att rösta på vem som helst bara rösten läggs på 

någon som är godkänd, då alla röster på en biskopskandidat som inte är behörighetsförklarad 

anses om ogiltiga, något som han upplever som ett demokratiskt problem ( Haglund, 2006). 

Under rubriken Hjärtat hos Kristus viktigast i biskopsvalet, skriver fyra präster och en 

förtroendevald om problemet att fokus vid biskopsvalet läggs på exempelvis hur massmediala 

kandidaterna är och vilket kön de har snarare än hur de vill förmedla budskapet om Kristus till 

människorna. Där partipolitiska såväl som genuspolitiska strider kommer i förgrunden. I sin 

artikel skriver de att Lunds stift behöver en biskop som framför allt har Kristus i centrum men 

som också är (Bonde, Bäckström, Johansson, Juhlin & Wollin, 2006, s. 13): 

‐ en andlig ledare, tydlig i sin övertygelse och öppen för stiftets mångfald av traditioner 

‐ en prästernas präst som prioriterar personalvården bland präster och diakoner 

‐ en skicklig ledare som kan stödja och uppmuntra församlingar ut ur ledarskapskriser 

‐ en samlande och enande kraft i vårt stift 

I samband med biskopsvalet i Västerås stift hände dock något som fick en del uppmärksamhet 

inom kyrkan. En av kandidaterna, Christina Schenning, valde att inbjuda präster och andra 

intresserade till samtal under det pågående valet, för att bilda sig en uppfattning om vilka 

samtal som förs om samhället och kyrkan. Detta blev dock kritiserat. I en artikel i Kyrkans 

Tidning konstaterar de tillfrågade att detta inte är kutym i samband med biskopsval. Där en 

del uppfattade det som om hon drev en kampanj för att lansera sig själv i ett stift som hon var 

ganska okänd i. Ulrika Lagerlöf Nilsson forskare från Göteborg menar i artikeln att hennes 

studie, som jag anfört ovan, visar på att en biskop snarare skall säga att jag vill inte ha makt 

(Lundberg, 2007).  Helle Klein i Aftonbladet menar dock att en kvinnlig kandidat kan behöva 

gå egna vägar då dessa inte har samma nätverk som de manliga, men skriver också att hon 

anser att det är viktigt med en balans mellan personvalskampanj och kallelseprocess (Klein, 

2007). Även Dag Tuvelius i Kyrkans Tidning menar att ansatsen att inbjuda till samtal är 

berömvärd. Biskopsvalen har mycket att vinna på öppenhet och menar att för 20 år sedan var 

det knappt att biskopskandidaterna ställde upp för en intervju medans nu är det självklart att 

ställa upp för en intervju och att presentera sig för väljarna (Tuvelius, 2007).  
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Dagen rapporterade om att en av Christina Schennings kritiker, vice ordförande i stiftstyrelsen 

skrev ett brev där han uppmanar de socialdemokratiska elektorerna att rösta på en annan 

kvinnlig kandidat då han ansåg att Schenning inte hade tillräckligt kompetens. Något som tas 

som intäkt också för att biskopsvalen kanske inte har blivit så opolitiska som det getts sken av 

(Cyrillius, 2008).  

Kommunikativa biskopar med ny syn på ledarskap efterlyses inför biskopsvalet i Stockholm. 

Tre präster och en kyrklig förskolechef efterlyser ett ledarskap hos biskopen (Nyström, 

Jansson, Hedman & Stelling, 2008, s.13): ”Vi behöver en ledare som kan entusiasmera, 

utmana, provocera, leda genom sitt sätt att vara och tala, samla människor runt idéer och 

utblickar mot framtiden.”  I sin artikel lanserar de sen tre kandidater som de anser kan 

uppfylla detta kommunikativa ledarskap som de efterlyser. Stefan Nilsson vänder sig mot 

kändiskapets betydelse i biskopsvalen och hävdar tvärtemot de tidigare författarna att 

(Nilsson, 2009a, ss. 14-15): ”Biskoparna betraktas snarare som informatörer än som 

innehavare av ett ämbete där främjande och tillsyn över vigningstjänst och församlingsarbete 

borde stå i fokus.”. 

Per-Henrik Bodin skriver på debattsidan i Kyrkans Tidning att det finns ett problem med att 

biskopsvalsprocessen inleds med provvalet där alla med rösträtt har rätt att föreslå kandidater. 

Vilket medför att en del av kandidaterna inte motsvarar den sökprofil som stiftet har satt upp. 

Han menar (Bodin, 2009, s.19):”Biskopens framträdande ledarroll kräver ett nytt och modernt 

sätt att rekrytera, ett sätt som säkerställer kvalitetskravet.” Detta för att medverka till en bättre 

helhetssyn på biskopskollegiets sammansättning och att motverka lobbning och gruppbildning 

i samband med valen. Några nummer senare i Kyrkans Tidning menar Stefan Nilsson att 

Bodins syn på biskopsvalet visar på en för kyrkan främmande syn på demokrati och att 

biskopsvalsprocessen visar på den inomkyrkliga demokratins styrka i de röstberättigades 

möjlighet att lansera vilken kandidat som helst (Nilsson, 2009b). 

Analys och avslutande diskussion 

Biskopen som ledare – fem perspektiv 
Vi har nu studerat olika former av ledarskapsteorier och studerat biskopsämbetets framväxt i 

Sverige med fokus på de senaste fem biskopsvalen i Sverige. Vi har sett att det finns många 

aspekter på biskopen som ledare dock kan det konstateras att detta är implicit. Vid några 

enstaka tillfällen framträder tydliga tankar om chefs- och ledarskapkrav eller förmågor 
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explicit i dokument eller vid utfrågningar. För att sammanväva empirin och teoribildningen 

och se vilket chefs eller ledarskap som döljer sig i biskopsämbetet inom Svenska kyrkan idag 

har jag valt att använda mig av de fyra perspektiv som Bolman och Deal presenterar men 

lägger till ytterligare ett perspektiv som jag grundar på Müllern och Elofssons teorier kring 

den karismatiske chefen. Detta femte perspektiv kallar jag för det karismatiska perspektivet. 

Dessa fem perspektiv utgör grunden för min analys.  

Strukturellt perspektiv 

Biskopsämbetets framväxt handlar i mångt och mycket om det strukturella perspektivet där 

biskopen har uppsikt eller tillsyn ett perspektiv som är dominerande ända in på det förra 

seklet. Biskopen får sin legitimitet utifrån hierarkin. Där biskopen skall svara för läran och 

kyrkans enhet. Under de framväxande stiftsorganisationernas tid så låg stor vikt vid biskopens 

roll som arkitekt av den nya organisationen. Det fanns också periodvis ”biskopslassen” som 

strukturellt reproducerade sig själv, familj snarare än egenskaper var viktigt. Den världsliga 

makten var också stark hos biskopen under långa perioder och något som till och med blev 

viktigare än den kyrkliga sfären. En märklig struktur som fanns var den som Imberg kallade 

”4:e gången gillt” som gjorde att fjärde gången lanserades så valdes denne till biskop. En 

strukturellt viktig aspekt är om kandidaten har en starkt ställning inom stiftet eller rikskyrkan. 

Detta framträder i kravprofilerna som att kandidaten skall ha en strakt kyrklig förankring eller 

ha erfarenhet och insikt om den nationella nivån och dess påverkan på stiftets uppdrag. I 

tillsynen av församlingslivet kan också ett tydligt strukturellt perspektiv skönjas. Biskopens 

roll som ordförande i såväl domkapitel som stiftstyrelse kan också härledas till det strukturella 

perspektivet. En tydlig tendens som går att skönja är att det strukturella perspektivet tycks 

vara allt mindre aktuellt under senare tid.  

Politiskt perspektiv 

Om det strukturella perspektivet tycks minska i betydelse så skymtar det politiska 

perspektivet allt mer fram. Under den tid som biskoparna verkade som ledare med världslig 

makt kan man också tänka sig att det rörde sig om ett politiskt perspektiv. Ett genomgående 

tema som framträder i samband med kravprofiler och utfrågningar är fokusering på 

konfliktlösning. Stiften vill gärna se att biskopen besitter förmågan att hantera konflikter, 

likaså är meriten att ha varit eller vara ”församlingsdoktor” något som återkommer hos 

kandidaterna som en viktig merit. Ett av biskopens uppdrag är att utöva tillsyn, i detta begrepp 

går också att se ett politiskt perspektiv särskilt med tanke på att det är biskopen som utfärdar, 

dvs. skriver under, församlingsintruktionerna som på sätt och vis kan ses som församlingarnas 
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policy avseende det pastorala livet. Under perioder har också vissa frågor kommit att 

underbygga ett politiskt perspektiv hos biskoparna. Frågan om biskopens inställning till att 

viga kvinnor till prästämbetet präglade på sin tid, i vår tid är det frågor som rör exempelvis 

diakonatets ställning, konflikter mellan olika personalgrupper inom kyrkan eller frågan om att 

viga samkönade par.   

HR- perspektiv 

Detta perspektiv kan inte sägas vara särskilt representerat innan förra seklet. I de val som jag 

studerat framträder dock denna aspekt tydligt. I formuleringar i kravprofilen som exempelvis 

omtanke, vara en god lyssnare, samarbetsvillig, känna omsorg om kyrkans anställda och 

prestigelös och få andra att växa blir HR-perspektivet viktigt. Delegering, dialog och goda 

relationer är andra markörer för detta perspektiv. Ett intressant ord som förekommer relativt 

ofta är ordet folklighet hos biskopen, i detta tycks aspekter som engagemang i människor samt 

att vara personligt vara viktigt. Ett annat begrepp som betonas är gemenskap, där biskopens 

roll som skapare av gemenskap är central. När kandidaterna själva beskriver biskopsrollen 

sägs bl.a. om förebilder i biskopar som har haft omsorg om sina präster och personligt 

engagerat sig i deras vardag. Vidare är det viktigt att biskopen stöttar och uppmuntrar i sitt 

ledarskap såväl anställda medarbetare som frivilliga medarbetare. Ledarskap för kandidaterna 

handlar om att leda i grupp, inspirera där viktiga beslut fattas tillsammans och att 

medarbetarnas förmågor tas till vara. Många betonar att de är bra på att återkoppla till sina 

medarbetare som ett led i sitt ledarskap. I en artikel betonade ett antal präster att vikten av 

biskopen som prästernas ”präst” med personalvården i fokus.  

Symboliskt perspektiv 

Under de sista tre decennierna på 1900-talet började ett nytt perspektiv göra sig gällande det 

symboliska perspektivet. I ett av herdabreven börjar biskopen utifrån biskopsämbetet som 

plattform att inta en aktiv hållning i aktuella samhällsfrågor. I vigningsritualet framträder en 

biskops som blir en symbol för kyrkans tro, liv och lära. I kravprofilerna talas om biskopens 

trovärdighet som troende och nutidsmänniska, en symbol för ett åsiktsmönster. För 

biskopsrollen krävs en förmåga att vara en god gudstjänstledare och förkunnare. Biskopen 

som visionär, som förebild framträder också. Inte bara inom de egna leden utan minst lika 

viktigt är att biskopen är massmedial och kommunikativ, att biskopen kan nå ut utanför den 

kyrkliga organisationen. En biskop i vår tid skall vara samhällstillvänd och medveten om 

viktiga frågor i samhället, en biskop skall vara folklig. Vidare skall en biskop vara sig själv, 

trygg och äkta. I en av kravprofilerna önskas en kvinna. Genus perspektivet är också en 
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symbolisk markör där det är viktigt att det finns kvinnliga biskopar som förebilder för kvinnor 

som ledare inom Svenska kyrkan. Förebilds perspektiv är överhuvudtaget viktigt för biskopen 

där han/hon kan vara en symbol för viktiga frågor. En sådan fråga ur en kravprofil är HBT-

frågorna. I samband med utfrågningarna återfinns andra viktiga symbolfrågor som 

miljöfrågorna, de ungas perspektiv. Biskopen som teolog är också en viktig aspekt såsom 

företrädare och symbol för ett åsiktsmönster. Detta avspeglas i frågor som rör gudstro och 

teologi. Tydligast blir det symboliska perspektivet när det talas om biskopen som andligledare 

där biskopens andlighet och fromhet blir viktigt som symbolskapande ram.  

Karismatiskt perspektiv 

Ett femte perspektiv som tonar fram i materialet är det karismatiska perspektivet. Här betonas 

expert kunskaper som en bas. I materialet har vi sett olika former av denna typ av kunskaper 

tre exempel är önskan om hög akademisk skolning, långtgående erfarenheter av såväl kyrka 

som ledarskap samt tydlighet som förkunnare och gudstjänstledare. Vidare önskas av den 

tillträdande biskopen att denne har karisma, det talas om tydlighet i vision, sympatisk och 

vinnande personlighet. Vad som egentligen ligger i folklighet är svårt att utifrån mitt material 

dra några slutsatser kring, men kanske är det en karismatisk person som går hem i de djupa 

folklagren som önskas. Andra karismatiska drag är att biskopen skall vara massmedial och 

kommunikativ. Biskopen skall också vara etiskt rätt dvs. biskopens åsikter skall kännas rätta 

och positiva vilket naturligtvis gör att sakfrågor och biskopskandidatens inställning i dessa 

blir viktig. Biskopen skall vara strategisk, långsiktig och uthållig i sin vision men samtidigt 

vara verklighetsförankrad. Detta kan ses som att biskopen är realistisk i sina mål och 

förhoppningar, för en karismatisk ledare är det viktigt att vara trovärdig, målen och 

förhoppningarna skall vara möjliga. I ett karismatiskt ledarskap förutsätts medarbetarna kunna 

känna tydlig identifikation med sin chef i en växelverkande dialog. Det visar sig också tydligt 

i sakfrågorna som blir viktiga för att medarbetarna, i biskopsvalet ser jag denna grupp som de 

röstberättigade, skall kunna identifiera sig med sin biskop.  

Biskopen som ledare -avslutande diskussion 
Är det mer komplicerat att anställa en stiftsjägmästare än att anställa en biskop? Svaret på 

frågan har visat sig vara svår att svara på. När det gäller rekryteringen eller rättare sagt valet 

av en biskop så är det en helt annan rekryteringsprocess som äger rum. Det förekommer inga 

som helst chefstester eller liknande som är vanligt förekommande i samband med rekrytering 

av andra chefer inom kyrkan. När det gäller biskopsvalen så är intresset snarast inriktat på 

personliga egenskaper som karisma, utstrålning, massmedial utstrålning, samt inte minst 
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åsikter i olika sakfrågor som väger tungt. Nej det är verkligen inte mindre komplicerat att 

välja en biskop än att anställa en jägmästare men det är ganska så olika processer.   

Det jag funnit i min undersökning är att det som dominerar i samband med biskopsvalen är 

den karismatiska aspekten. Jag vill påstå att den typ av ledarskap som efterfrågas ligger inom 

det som ovan kategoriserats som karismatiskt ledarskap. En biskops kandidat genomgår inget 

test hos en rekryteringsfirma med psykologiska tester och liknande. Istället får kandidaterna 

genomgå ett karismatiskt test, hearingen eller utfrågningen skiljer agnarna från vetet. Det är 

hur kandidaten framstår som person, vilken utstrålning samt vilka åsikter han/hon står för som 

fäller avgörandet. För i hearingen så visar det sig om kandidaten har karisma, är massmedial, 

når fram med sina visioner, samt om han/hon är etiskt rätt dvs. om jag uppfattar hans/hennes 

åsikter som rätta.  

Det är kanske inte så märkligt att ledarskapsfrågorna får stå tillbaka för det handlar om ett 

annat slags ledarskap för en biskop av idag. Ett ledarskap där biskopen leder genom att vara 

karismatisk och symbolisk. Det är främst i dessa två ledarskaps teorier som jag kan placera in 

en biskop i Svenska kyrkan under andra halvan av det första decenniet av 2000-talet. Ett 

ledarskap som kräver andra förmågor än de som kanske traditionellt förknippas med chefs- 

och ledarskap inom kyrkan. Tidigare i kyrkan har biskopen agerat utifrån en position i 

hierarkin nu agerar biskopen utifrån sin person för att skapa sig en plattform att leda från.  

En fortsatt utveckling av min forskningsansats som vore intressant att göra är att undersöka 

andra sektorer inom arbetslivet, exempelvis rektorer för att se om deras ledarskap också går 

att söka inom det karismatiska fältet. Det vore även intressant att intervjua biskoparna själva 

om deras syn på ledarskap, eventuellt parallellt med att intervjua präster och lekmän som varit 

med om att välja en biskop för att undersöka vad det är för egenskaper de söker hos en biskop, 

hur de uppfattar kandidaterna och hur de sedan uppfattar dem när de verkar som biskopar.  
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