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Sammanfattning 

Kyrkoherdefunktionen i Svenska kyrkan och förväntningarna på denna har genom åren 

förändrats i takt med samhällsutvecklingen. Från att ha varit en statligt anställd ämbetsman 

och myndighet är kyrkoherden idag en lokalt anställd ledare och chef i församlingen. Lokala 

arbetsgivare kan därför antas ha olika förväntningar på kyrkoherderollen och förväntningarna 

kan även antas skilja sig åt beroende på den lokala kontexten. Hur ser de lokala arbetsgivarnas 

förväntningar på kyrkoherderollen ut 2011? Vilka olikheter respektive likheter framträder 

mellan arbetsgivarnas förväntningar i de olika stiftsdelarna i Växjö stift? Någon forskning har 

inte tidigare besvarat dessa frågeställningar. Denna studie har därför genomförts i syfte att 

undersöka de förväntningar som finns på kyrkoherdens ledarskap och chefskap samt att 

synliggöra dessa. Syftet har också varit att studera olikheter och likheter i förväntningarna 

mellan de lokala arbetsgivarna i de tre länsdelarna Jönköping, Kronoberg och Kalmar län i 

Växjö stift. Undersökningen har genomförts genom intervjuer och skriftliga dokument i 

pastorat och kyrkliga samfälligheter med minst 8000 kyrkotillhöriga i Växjö stift. I studien 

har ingått 13 lokala arbetsgivare i de tre olika stiftsdelarna. Undersökningen har visat att det 

hos arbetsgivarna finns en samsyn i att kyrkoherden både är chef och ledare. Däremot skiljer 

sig uppfattningarna åt beträffande innebörden i dessa funktioner. Detta innebär att det ställs 

stora krav på tydlighet, öppenhet och god kommunikation från både kyrkoherde och 

arbetsgivare för att finna en gemensam plattform för sitt arbetsgivarskap. Vidare har studien 

visat betydelsen av kyrkoherdens andliga ledarskap då majoriteten av arbetsgivarna förväntar 

sig att kyrkoherderollen även är en prästroll där kyrkoherden är en god förkunnare, liturg, 

själasörjare och teolog med pastoral reflektion. I vissa fall där kyrkoherderollens eventuella 

likhet med VD-rollen lyftes fram väcktes frågan om denna chefs – och ledarfunktion 

överhuvudtaget behöver innehas av en präst. Undersökningen har visat att Svenska kyrkan 

befinner sig i ett pågående paradigmskifte och att den förändrade synen på kyrkoherde-

funktionen sker inom det trossamfund som fortfarande kan benämnas statskyrka. 

 

Nyckelord: Kyrkoherderollen, ledarskap, chefskap, förväntningar 
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Bakgrund 

Att vara kyrkoherde har, under årens lopp, inneburit stora förändringar genom att 

arbetsuppgifter skiftat och synen på kyrkoherderollen förändrats. En stor förändring skedde år 

2000 då Svenska kyrkan fick ändrade relationer till staten och kyrkoherdarna, liksom andra 

präster, som tidigare domkapitlen varit arbetsgivare för blev lokalt anställda i kyrkliga 

samfälligheter och församlingar. Detta beslut fattades i kyrkomötet i enlighet med en mer 

kongretionalistisk kyrkosyn, med betoning på den lokala enhetens självständighet, som kom 

till uttryck i kyrkoordningen (förkortas här KO) 2000. Samtidigt som församlingen fick en 

starkare ställning visar kyrkoordningen kyrkoherdens tydliga och starka position i den 

kyrkliga organisationen inte minst genom att ett eget kapitel behandlar kyrkoherdefunktionen 

vilket inleds med ”kyrkoherdens grundläggande uppgifter”  

”För varje församling skall det finnas en kyrkoherde, som utifrån avgivna vigningslöften på 

eget ansvar fullgör de uppgifter som anges i kyrkoordningen. Kyrkoherden har ansvaret för 

tillsyn och övergripande samordning av all verksamhet utifrån församlingens grundläggande 

uppgift. Kyrkoherden leder församlingens verksamhet såvitt avser gudstjänst, undervisning, 

diakoni och mission.” (KO 2000 2 kap. 6§) 

Paragrafen uttrycker förväntningar på kyrkoherden som tillsynsfunktion och som samordnare 

av all verksamhet utifrån församlingens grundläggande uppgift. Samtidigt finns här outtalade 

förväntningar på kyrkoherdens ledarskap vilket kan skönjas utifrån de avgivna 

vigningslöftena som ska fullgöras på eget ansvar. 

Vid en historisk tillbakablick visar det sig att både uttalade förväntningar på kyrkoherden som 

ämbetsman genom officiell lagstadga och outtalade förväntningar på hans ledarskap följt 

kyrkoherdefunktionen genom tiderna och närmast kan betraktas som en del av den kontext 

kyrkoherden har att förhålla sig till. 

I undersökningen ”Kyrkoherden – ämbetsmannen 1890-1930; ett drama i tre akter” från 1994 

av Lennart Tegborg kan man genomgående, under samtliga presenterade tidsepoker, finna 

exempel på ovanstående problematik av vad vi kan kalla outtalade respektive uttalade 

förväntningar på kyrkoherdens ledarskap såväl inom kommunal verksamhet, fattigvård och 

hälsovård som inom skolväsendet. Vad som tydligt framkommer i Tegborgs undersökning är 

att dessa förväntningar på kyrkoherdens ledarskap hänvisar till ett personligt ansvar. Under 
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1800-talets mitt är kyrkoherdens ansvar ett ämbetsansvar medan 2000-talets kyrkoordning 

hänvisar till ett eget ansvar utifrån vigningslöftena. Samtidigt har kyrkoherdens huvuduppgift, 

tillika prästens, varit uttryckt genom bekännelse och kyrkolag i orden ” förkunna evangelium 

och förvalta sakramenten” och sedermera genom orden i kyrkohandboken, vilka uttalas av 

biskopen vid kyrkoherdemottagande. 

”En kyrkoherde skall, som varje präst, förkunna Guds ord, förvalta sakramenten, leda 

församlingens bön och tillbedjan i gudstjänsten, undervisa och utöva själavård.(Kyrkoherden 

har därtill ett särskilt ansvar i pastoratet.) Kyrkoherdens uppgift är att vara 

församlingens/församlingarnas andliga ledare och tillsammans med (övriga präster och) de 

förtroendevalda tillse att allt sker med god ordning och efter Guds vilja. Kyrkoherden skall 

planera och samråda, uppmuntra och inspirera medarbetarna, fördela uppgifterna i 

församlingen och verka för församlingens tillväxt i tro på Herren.” (Den svenska 

kyrkohandboken II 1999). 

Intressant att notera är att det är biskopen, det vill säga tillsynsfunktionen över stiftet och 

församlingarna, som i orden för mottagandet av kyrkoherden uttrycker att kyrkoherden har ett 

särskilt ansvar för pastoratet. Biskopen uttrycker genom dessa ord det särskilda 

ledningsansvaret i kyrkoherdefunktionen, både i form av ett andligt ledarskap men också ett 

arbetsledarskap/chefskap i relation till församlingens medarbetare. Mottagandet av 

kyrkoherde sker, enligt handboken, i församlingens mitt i församlingskyrkan och i anslutning 

till högmässa eller annan gudstjänst som kyrkoherden leder (Kyrkohandboken II 1999). Det 

innebär att ordningen förutsätter att mottagandet med dess inledningsord är riktade till den 

lokala församlingen, med andra ord till arbetsgivaren som utifrån denna formulering har att 

skapa sina förväntningar på sin kyrkoherde. Utifrån skrivningen i inledningsorden vid 

mottagande av kyrkoherde förefaller det dessutom vara så att biskopens tillsyn inte endast 

omfattar tro, bekännelse och lära utan även, utifrån det svenskkyrkliga perspektivet, 

kyrkoherdens ledningsansvar i den lokala församlingen. 

Även i historisk nutid, om vi kan benämna 1990-talet så, finns i forskningen dokumenterat 

både outtalade förväntningar uttryckt genom intervjuer och enkäter och uttalade förväntningar 

uttryckt bland annat genom föreskrifter och beslut i undersökningen ”Kyrkoherdens 

arbetsvillkor” från 1996 av Per Hansson. Hansson synliggör i sin undersökning två styrkällor 

för kyrkoherdens arbete, nämligen stiftet respektive den lokala kontexten. Härav framgår dels 

att stiftens syn på kyrkoherdefunktionen är att ”kyrkoherden skall vara ledande i pastoratet 

och ha ett avgörande inflytande över församlingsverksamheten” och dels den lokala 
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församlingens förväntan ”att man i respektive kyrkoråd har skilda uppfattningar om 

kyrkoherdens arbete.” (Hansson 1996 s. 276ff). En intressant iakttagelse utifrån Hanssons 

undersökning är att de olika stiftens förväntningar på kyrkoherdefunktionen är samstämmig 

medan de lokala församlingarnas förväntningar på sin herde skiljer sig åt. Det betyder att så 

länge stiftens domkapitel fungerade som prästernas arbetsgivare fanns hos dessa arbetsgivare 

en enhetlig syn på kyrkoherdens uppdrag, oavsett vilket pastorat som var kyrkoherdens 

tjänsteställe. Efter år 2000, då arbetsgivaransvaret decentraliserats till lokal församlings - och 

samfällighets nivå, kan man anta att arbetsgivarnas syn och förväntningar på kyrkoherdens 

uppgifter fortfarande skiljer sig åt.  Om det är så skulle detta betyda att kyrkoherdens 

tjänsteställe har betydelse för hur hans/hennes arbetsgivare uppfattar kyrkoherdefunktionen. 

År 2009 beslutade kyrkomötet om ett förtydligande av kyrkoordningens bestämmelser 

angående kyrkoherdens roll. De inledande paragraferna i kyrkoordningens kapitel om 

kyrkoherden kom därefter att omfatta ”kyrkoherdens ställning” och ”kyrkoherdens uppgifter”. 

Här både kompletteras och stärks kyrkoherdefunktionen genom formuleringen ”kyrkoherdens 

ställning”. Förväntningarna uttrycks i 1-1a§§:  

”Kyrkoherden ska utifrån avgivna vigningslöften och på eget ansvar fullgöra de uppgifter 

som anges i kyrkoordningen” (KO 2010 5 kap 1§) samt  

”…..kyrkoherden leder all verksamhet i en församling respektive en pastoratssamfällighet. 

Kyrkoherden har gemensamt med kyrkorådet ansvar för att församlingens grundläggande 

uppgift blir utförd. Kyrkoherden har ansvar för tillsyn över all verksamhet utifrån Svenska 

kyrkans tro, bekännelse och lära.” (KO 2010 5 kap 1a§) 

Denna omformulering i kyrkoordningen visar att relationsförändringen mellan Svenska 

kyrkan och staten år 2000 inte i sig själv tydliggjorde vad kyrkoherdens ledningsfunktion 

omfattar och kännetecknas av. Ett förtydligande kom att formuleras först i 2010 års 

kyrkoordning. 

Frågan är då om det idag hos de lokala arbetsgivarna, församlingar och kyrkliga 

samfälligheter, finns olika förväntningar på kyrkoherdefunktionen. Likaså om dessa är 

outtalade respektive uttalade och om de är beroende av den lokala kontexten. 
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Tidigare forskning 

Flera studier har tidigare gjorts om kyrkoherdar i modern tid i Svenska kyrkan. Den inbyggda 

komplexitet som finns i både ledningsfunktion och organisation har belysts utifrån flera 

infallsvinklar i undersökningarna. Man kan dela in dessa tidigare studier i två grupper, 

nämligen kyrkoherde före år 2000 och kyrkoherde efter år 2000. 

Kyrkoherde före år 2000 

I studien Kyrkoherdars arbetsvillkor från 1996 belyser Per Hansson tidigare 

ledarskapsforskning i allmänhet och det svenskkyrkliga chefs – och ledarskapet i synnerhet. 

Han konstaterar, utifrån ett internationellt perspektiv, att det inom ledarskapsforskningen 

finns svårigheter med att göra jämförelser med Svenska kyrkan eftersom motsvarighet saknas. 

I studien belyses förväntningarna på kyrkoherden från olika intressenter såsom 

förtroendevalda, kyrkfolk, medarbetare, samfällighet och församling samt från biskop och 

stiftsmyndigheter. Värt att notera är att stiftsmyndigheten, domkapitlet, före år 2000, var 

kyrkoherdens arbetsgivare. Hansson gör den avslutande reflektionen att då kyrkoherden i 

kyrkohandbokens mottagandedel är en centralt definierad tjänst är det nödvändigt att  

”väsentliga delar av kyrkoherdetjänsten definieras centralt och lika för hela kyrkan”(Hansson 

1996 s. 291). Med ett gemensamt regelverk skulle förväntningarna på kyrkoherden bli mer 

samstämmiga mellan olika pastorat.  

År 1996 genomförde Bert Stålhammar undersökningen Kyrkoherde en (o)möjlig uppgift. Häri 

konstateras att kyrkoherdens position som chef är oklar. Vidare konstateras att Svenska 

kyrkans organisation är komplicerad ”Först och främst är kyrkoherdens formella position i 

pastoratet oklar och osäker, vilket gör det svårt att tolka de formella gränserna” (Stålhammar 

1996 s. 186). Häri lyfter Stålhammar fram de outtalade förväntningar på kyrkoherdens 

ledarskap som uttryckligen är hänvisade till tolkningen. 

Före år 2000 genomförs den studie av Stålhammar som kom att publiceras 2002 och tillhör 

därför forskningen om kyrkoherdar före relationsändringen mellan kyrka och stat. I denna 

undersökning, Kyrkoherdens ledningsvillkor, beskrivs de faktorer som är av betydelse och 

som påverkar kyrkoherdens ledarskap. Beträffande de förväntningar som finns på 

kyrkoherdens ledarskap konstaterar Stålhammar följande: ”Kyrkoherdens uppdrag blir att 

anpassa en organisatorisk struktur med rötter i medeltiden till ett mångkulturellt samhälle i 

ständig förändring” (Stålhammar 2002 s. 154). Också här tydliggörs otydligheten i 

kyrkoherdens ledarskap och den tolkning som förutsätter outtalade förväntningar på 
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kyrkoherdefunktionen men som ändå förväntas kunna utläsas mellan raderna. I studien 

relaterar Stålhammar till att de förväntningar som finns på kyrkoherderollen även har ett 

samband med ett samhälle som är i ständig förändring. Detsamma konstaterar Tegborg i 

undersökningen Kyrkoherden – Ämbetsmannen 1809-1930 med orden: ”Det som förändrades 

var de yttre förutsättningarna” (Tegborg 1994 s.10). 

En gemensam nämnare som kommer till uttryck i forskningen om kyrkoherdens chefs - och 

ledarskap före relationsändringen 2000 är otydlighet. 

Kyrkoherde efter år 2000 

År 2000 kan i Svenska kyrkans historik betraktas som ett vägskäl. Relationsändringen till den 

svenska staten föranledde kyrkan att skapa sig ett eget regelverk. Visserligen inom ramen för 

den av riksdagen antagna lagen om Svenska kyrkan 1998:1591, men ändå beslutad av 

kyrkomötet. I det nya regelverket, kyrkoordning för Svenska kyrkan 2000, fick kyrkoherden 

ett eget kapitel. Man kan notera att forskningen om kyrkoherden i Svenska kyrkan efter 2000 

kom att intensifieras.  

Per Hansson och Jon Aarum Andersen belyser i sin studie från 2001, kyrkoherdens ledarstil i 

relation till förändringsarbete.  Samma år, 2001, uttrycker Sven-Erik Brodd, i rättsteologisk 

och dogmatisk mening, vad en kyrkoherde i Svenska kyrkan är i artikeln Kyrkoherde på 

2000-talet. Samtidigt efterlyser han en teologi för kyrkoherdefunktionen. ”Det är märkligt att 

den förändring i synen på kyrkoherden, både vad gäller person och arbetsuppgifter, som nu 

alltså pågått i kanske hundra år, inte åtföljts av någon teologisk, konstruktiv analys av vad en 

kyrkoherde är för något.”(Brodd 2001 s. 545). Man kan notera att en liknande reflektion 

uttrycks av Per Hansson i studien Kyrkoherdars arbetsvillkor redan 1996, före 

relationsändringen mellan kyrka och stat, då han ser det nödvändigt att kyrkoherdetjänsten 

definieras centralt och blir gemensam för hela Svenska kyrkan. 

År 2001 publicerades även undersökningen Ett annat yrke om kyrkoherdars andliga ledarskap 

och jordiska chefskap i Luleå stift genomförd av Lisa Tegby våren 2000. Genom intervjuer 

med kyrkoherdar och kyrkfolk, förtroendevalda och församlingsanställda ger Tegby 

mångfasetterade bilder över kyrkoherdars ledarskap i församlingarna idag. Hon konstaterar att 

för den som tar sig an uppgiften att vara kyrkoherde vilar ett stort ansvar med stora krav och 

att såväl förväntningar som besvikelser framkommer i intervjuerna (Tegby 2001 s.7). 
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I Kyrkoherdens tillsynsansvar från 2004 noterar Per Hansson, utifrån den nya 

kyrkoordningen, kyrkoherdens tydliga ledningsfunktion.” När kyrkoordningen ger kyrkorådet 

en tydlig styrningsfunktion och kyrkoherden en tydlig ledningsfunktion (och tillsynsfunktion) 

kan detta ses som ett sätt att markera hur denna samverkan ska gå till. Uppgiften är 

gemensam, men rollerna skiljer sig åt.”(Hansson 2004:7a s.58). I studien Församlingens 

styrning och ledning från 2004 konstaterar han att det även finns oklarheter. ”Bestämmelsen 

innebär att kyrkorådet även har en ledningsfunktion(har med hurfrågorna att göra), när det 

gäller förvaltningen. Normalt löser man detta med att tillsätta en chef(vid sidan av 

kyrkoherden eller underställd kyrkoherden) som ansvarar för förvaltningen.”( Hansson 

2004:7b s.53).  

Hösten 2010, i samband med publicerandet av avhandlingen Församlingen i gransknings-

samhället uppmärksammar författaren Stig Linde förändringen av kyrkoherderollen och säger 

att ”De kyrkoherdar som tar till sig de nya sätten att styra sin församling gör det för att stärka 

sin auktoritet som kompetent verksamhetschef. De tar på sig en chefsroll som alltmer liknar 

den moderne VD:ns istället för den andlige ledarens. Mer chef för en arbetsorganisation än en 

herde för sin hjord”(Linde 2010-12-17 http//: mobil.forsking.se/pressmeddelande). Liknande 

erfarenheter uttrycker Tegby i undersökningen Ett annat yrke, från 2001, då hon noterar ” en 

risk för en och annan kyrkoherde att chefsfunktionen tar över och tar så mycket utrymme att 

församlingen ytterst sällan får möta sin kyrkoherde som den samlande personen för 

församlingens budskap”(Tegby 2001 s.94). Samtidigt finns, menar Tegby, en stor risk att den 

herderoll som står närmast professionen som präst tar överhanden och skymmer 

chefsuppgiften i arbetsorganisationen. 

De beskrivningar av kyrkoherderollen som här formuleras är flerdimensionell vilket skapar 

förväntningar utifrån individuella tolkningar och referensramar. 

Mot bakgrund av den forskning som bedrivits, om kyrkoherden efter relationsändringen till 

staten, kan man konstatera att det även efter 2000 råder oklarheter beträffande 

kyrkoherderollen. 

Oavsett om man ser på tiden före eller efter år 2000 kan man notera tydliga förväntningar på 

kyrkoherdefunktionen. Dessa förväntningar, som uttrycks både i skriftliga dokument och 

genom intervjustudier, finns hos de intressegrupper som på olika sätt relaterar till 

kyrkoherden. En av dessa intressenter är kyrkoherdens arbetsgivare. Före år 2000 var 

kyrkoherden anställd av domkapitlet i stiftet som var en statligt reglerad myndighet. 
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Biskopen, som var utnämnd av staten och stiftsmyndigheten hade statlig legalitet. Det statliga 

regelverket, kyrkolag och andra lagar och förordningar uttryckte arbetsgivarens formella och 

officiella förväntningar. Efter relationsändringen mellan kyrka och stat kom lokala 

församlingar och kyrkliga samfälligheter att bli kyrkoherdens arbetsgivare. De församlingsbor 

som tidigare endast betjänades av kyrkoherden blev nu även dennes arbetsgivare och härav 

kan man anta en viss förändring i de förväntningar som kyrkoherden hade att uppfylla. 

Ytterligare en intressant aspekt är att den svenska staten även efter relationsändringen mellan 

kyrka och stat år 2000 är en intressent med en relation till kyrkoherdefunktionen. I lagen om 

Svenska kyrkan, 1998:1591, som trädde i kraft 1 januari 2000, har riksdagen fattat beslut om 

kyrkans organisation och ledning samt inom vilka områden Svenska kyrkan har att verka. Här 

kan vi konstatera, i den andra paragrafen, att lagen föreskriver att det gemensamma ansvaret 

för kyrkans verksamhet har att bedrivas av en demokratisk organisation och kyrkans ämbete. 

Mot bakgrund av lagens första paragraf, som identifierar Svenska kyrkan med ett evangelisk-

lutherskt trossamfund, framkommer att med kyrkans ämbete är det predikoämbetet som avses 

(Confessio Augustana artikel V). Den funktion som benämns i lagen är biskopens medan 

begreppet kyrkoherde inte förekommer här. Genom den av riksdagen antagna lagen om 

Svenska kyrkan uttrycker alltså staten uttalade förväntningar på kyrkans ämbete, vilket 

kyrkoherden är en del av genom sin prästvigning. Utifrån de formella krav som innefattas i 

den av riksdagen antagna lagen om Svenska kyrkan förefaller det vara så att Svenska kyrkan 

även efter år 2000 kan betecknas vara statskyrka. 

Om och hur lagen om Svenska kyrkan påverkar de lokala arbetsgivarnas förväntningar på 

kyrkoherdefunktionen idag är inte klarlagt då tidigare forskning inte haft denna fokusering. 

Likaså kan vi se en representation av generella och övergripande studier i forskningen om 

kyrkoherderollen i Svenska kyrkan, medan undersökningar genomförda inom ett specifikt stift 

hör till undantagen. Likheter och skillnader i arbetsgivarens förväntningar på 

kyrkoherdefunktionen inom Växjö stift har inte tidigare synliggjorts vilket denna studie ämnar 

åskådliggöra. 

Problemformulering och ansats 

Mot den historiska bakgrunden av kyrkoherderollen kan vi också idag anta att kyrkoherden 

står inför både outtalade och uttalade förväntningar i sitt ledarskap. För att ge ytterligare en 

bakgrund kommer Chefskap – Ledarskap vara ansatsen till undersökningen och därför särskilt 

belysas. Problemformuleringen för undersökningen ser ut som följer: Hur ser arbetsgivarens, 
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församlingens/samfällighetens förväntningar ut på kyrkoherdens ledarskap idag efter 

tillkomsten av kyrkoordningens lydelse i 5 kap 1-1a§§? 

 ” Av 2 kap.5 kap och 8§§ framgår att kyrkoherden leder all verksamhet i en församling 

respektive pastoratssamfällighet.” 

Utifrån problemformuleringen kommer följande frågor att besvaras:   

Har kyrkoherden en ledarroll/chefsroll? Om kyrkoherden har en ledarroll/chefsroll vad 

omfattar detta ledarskap/chefskap? Om kyrkoherden har en ledarroll/chefsroll vad 

kännetecknar detta ledarskap/chefskap? Om kyrkoherden har en ledarroll/chefsroll skiljer sig 

kyrkoherdens ledarskap/chefskap från annat ledarskap/chefskap? I så fall på vilket sätt? Om 

inte vad är gemensamt med annat ledarskap/chefskap? Om inte kyrkoherden har en 

ledarroll/chefsroll vad är det i så fall kyrkoherden har? Hur ser arbetsgivaren, 

församlingen/samfälligheten på kyrkoherden i förhållande till chefskap och i förhållande till 

ledarskap? Hur påverkar riksdagens lag om Svenska kyrkan arbetsgivarens förväntningar på 

kyrkoherdefunktionen? 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att hos lokala arbetsgivare, församlingar och samfälligheter, 

undersöka outtalade respektive uttalade förväntningar på kyrkoherdens ledarskap/chefskap 

samt synliggöra dessa. Dessutom är syftet att undersöka om förväntningarna på kyrkoherdens 

ledarskap/chefskap skiljer sig åt beroende på olika arbetsgivare och den lokala kontexten. 

Chefskap - Ledarskap 

Omfattande forskning har bedrivits om chef, ledare, chefskap och ledarskap. Merparten av 

teorierna gör ingen skillnad mellan ledarskap och chefskap och menar att ledarskap är 

detsamma som relationen mellan chefer och deras underställda. En bred enighet, inom 

forskningen, finns dock idag som menar att olika situationer kräver sin egen form av 

ledarskap samtidigt som forskningen inom området fortfarande är begränsad (Bolman & Deal 

2009 s.406). Likaså konstaterar Bo Hagström att det finns en begreppsförvirring beträffande 

centrala begrepp inom kategorin ledarskap och hänvisar till Burns 1978, som i en 

undersökning i slutet av 1970-talet fann 130 olika definitioner på begreppet ledarskap 

(Hagström 1990 s.10).  
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Frågan är då om forskningen måste vara enig om definitionen av begreppet ledarskap? Utifrån 

teorin att olika omständigheter kräver sin egen form av ledarskap menar jag att ledarskap 

utanför sin kontext inte behöver eller ens kan definieras eftersom ledarskap alltid förutsätter 

en relation. Denna relationsteori om det situationsanpassade ledarskapet har sin utgångspunkt 

i Hersey och Blanchards modell för ledarskapet vilket vi kan se på sidan 14. Denna klassiker 

inom ledarskapsforskningen har av flera belysts utifrån olika infallsvinklar vilket också är 

upphovsmännens intension: 

 ”In leadership situations involving the family, schools, or other settings, different words 

maybe more appropriate than task and relationship – for exampel, guidance and supportive 

behavior or directive behavior and facilitating behavior – but the underlying definitions 

remain the same.”(Hersey & Blanchard & Johnsson 2008 s.134).  

Det är utifrån ett näringslivsperspektiv som Bolman och Deal tolkar Hersey och Blanchards 

ledarskapsmodell (Bolman &Deal 2009 s. 407). Likaså gör Svedberg samma modell anpassad 

till ett skolperspektiv (Svedberg 2007 s.324). Här kan man konstatera att Svedbergs tolkning 

med skolan som utgångspunkt står närmast det svenskkyrkliga perspektivet. 

År 1991 formulerade Ekvall och Arvonen en ledarskapsmodell i artikeln ”Change – centered 

leadership: An extension of the two – dimensional model” i tidskriften Scandinavian Journal 

of Management, 7,(1). I den modell de kallar C P E modellen, med andra ord Change – 

Production - Employee – centered leadership, kompletteras den person – respektive 

uppgiftsrelaterade dimensionen med en utvecklingsdimension (Ekvall & Arvonen 1991 s. 17 

ff). Om man i den kyrkliga kontexten talar om utveckling enligt Ekvall och Arvonens 

ledarskapsmodell behöver denna definieras då denna har sin utgångspunkt i företagsvärlden. 

En utvecklig sker alltid från något till något. En dimension som möjligen skulle kunna vara 

synonym och uttryckas i den kyrkliga organisationen är begreppet fördjupning, vilket även det 

skulle behöva definieras. Begreppsdefinitioner har således en viktig betydelse för förståelsen 

av ledarskapet. 

Också Blake och Mouton använder sig av de klassiska formuleringarna utifrån en person – 

och uppdragsperspektiv 1982, när de väljer begreppen relationsinriktning och 

uppgiftsinriktning för sin ledarskapsmodell som kompletteras med att de ställer diplomaten 

eller, såsom Svedberg uttrycker det, den kompromissinriktade chefen i centrum (Svedberg 

2008 s. 320f). Sett utifrån en kyrklig kontext skulle den kompromissinriktade chefen kunna 
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översättas med en kyrkoherde som, i sitt ledarskap, vill skapa balans mellan uppdrag och 

medarbetare. 

 

Efter Hersey & Blanchards ledarskapsmodell väljer jag att se kyrkoherdens ledarskap i den 

svenskkyrkliga kontexten.  

                         Situationsbaserad ledning efter Hersey(1993/2008) 

                 Hög/Låg                                                                        Hög 

         

medarbetar- 

orienterat 

ledarskap 

 

 

 

                    Låg/Låg           uppdragsorienterat ledarskap             Hög 

                                                                        

A. Ledarskapet karaktäriseras av en målfokuserad kyrkoherde som tydligt instruerar 

oengagerade och icke-kompetenta medarbetare om uppgiften genom skriftlig 

arbetsinstruktion och muntlig ordergivning. 

 

B. Ledarskapet karaktäriseras av en verksamhetsfokuserad kyrkoherde som handleder 

starkt motiverade och engagerade men icke-kompetenta medarbetare. 

 

 

C. Ledarskapet karaktäriseras av en kyrkoherde som söker skapa och värna en vi – känsla 

hos kompetenta men oengagerade eller osäkra medarbetare inför en gemensam 

uppgift. 

 

D. Ledarskapet karaktäriseras av en kyrkoherde som genom delegation ger kompetenta 

och engagerade medarbetare förtroende att utföra uppgiften. 

Målstrategisk 

ledning         A 

Verksamhetsstrategisk 

ledning          B 

 

Förtroendegivande 

strategisk ledning    D 

                       

Samverkansstrategisk 

ledning         C 
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Ett aktör – strukturperspektiv i ledarskapsforskningen lyfts fram av Blom som konstaterar att 

denna ansats i forskningen är underrepresenterad. Samtidigt noterar hon att studier av 

strukturella faktorer som kan påverka ledare inte helt saknas. En aktör – och 

strukturperspektivs olika inriktningar kan sammanfattas i följande figur av Blom(1994 s. 50): 

 

 

 

 

 

 

 

I föreliggande undersökning är det arbetsgivarens förväntningar på kyrkoherderollen som 

fokuseras. Det betyder att strukturens makrovariabler, utifrån denna teori, kan påverka 

aktören, kyrkoherden, i dennes ledarskap. En fråga som aktualiseras i denna undersökning är 

om arbetsgivarnas förväntningar skiljer sig åt beroende på den lokala kontexten. Härav spelar 

aktör och – strukturperspektivet en viktig roll vid analysen av denna undersökning. Aktören, 

kyrkoherden, har sedan att respondera utifrån sina egenskaper och beteenden. 

C. G Jung har i sin forskning visat på vilket sätt en ledare uppfattar problem. Detta påverkar i 

sin tur ledarens beslutsfattande. I enlighet med Jungs typologi är speciella egenskaper hos 

varje person mer framträdande och dominerande än övriga. Under livets olika faser kan 

dominansen av dessa egenskaper skifta. Därför finns det skäl att anta att de förväntningar som 

finns på kyrkoherderollen påverkar vilken egenskap som blir den dominerande hos den 

enskilde kyrkoherden. Här finns även anledning att beakta Pfeffers och Salanics beskrivning 

av att chefer går in i en anpassningsroll efter omgivningens förväntningar och påtryckningar. 

Vidare att chefer kan ha anledning att försöka ändra sin organisation i förhållande till 

omgivningen, vilket även det kan vara ett sätt att anpassa sig fastän chefen agerar 

självständigt utifrån sina befogenheter. De speciella egenskaper, vilka är de dominerande och 

som betecknas som de psykologiska grundfunktioner som Jung beskriver är tänkande, 

kännande, förnimmande och intuitiva. Dessa grundfunktioner, menar Jung, har sin motsats i 

det omedvetna (Jung 1921/1993 s. 8ff). Denna dolda motsats är ändå av betydelse då den 

Aktör 

Struktur 

Egenskaper 

Beteende

Mikrovariabler 

(situation)  

 
Makrovariabler 

(organisation, 

omgivning)
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tillsammans med den framträdande funktionen blir synlig genom en dynamisk paradox. När 

Jung i sin typologi använder begreppet rationell avser han att personen understryker att ha en 

förnuftig betoning samtidigt som begreppet irrationell här inte avses vara dess motsats. 

Begreppet irrationell används således om personer med en perceptiv betoning (Jung1993 s. 

166, s. 188). 

                                                        varandras                                                                  rationell     

                                                          motsats                                                                    eller   

                                                                                                                                       irrationell                        

                                                                                                                                       betoning 

 

A. En analytisk, intellektuell och logisk kyrkoherde som antingen har en  

tillmötesgående/positiv (introvert) eller distanserad/negativ(extravert) relation till 

uppgiften, medarbetarna eller organisationen(objektet). Kyrkoherden betonar antingen 

inställningen att uttrycka objektivitet i tänkande, kännande och handling(rationell) eller 

att vara lyhörd inför det som inte objektivt kan motiveras (irrationell).  

 

B. En känslosam, samarbetsfokuserad kyrkoherde som antingen har en tillmötesgående/ 

positiv(introvert) eller distanserad/negativ(extravert) relation till uppgiften 

medarbetarna eller organisationen(objektet). Kyrkoherden betonar antingen 

inställningen att uttrycka objektivitet i tänkande, kännande och handling(rationell) eller 

att vara lyhörd inför det som inte objektivt kan motiveras (irrationell). 

Inom denna kategori finner vi en logisk och analyserande kyrkoherde (se A) och som vid 

behov av att tillämpa en disciplinär åtgärd, av känslomässiga skäl (se B), avstår om 

bedömningen är att en hälsorisk föreligger hos den aktuella medarbetaren. Kyrkoherden har 

då en förstående och introvert relation till medarbetaren och betonar ett irrationellt agerande 

som innebär att kyrkoherden ser en hälsorisk bortom det som objektivt kan bevisas. Men vi 

finner även den samarbetsfokuserade kyrkoherden (se B) som vid upptäckten av att en 

medarbetare missköter sitt arbete, analyserar beteendet varpå en disciplinär åtgärd följer(se 

A). Kyrkoherden uttrycker här en extravert relation till sin uppgift och agerar med rationell 

betoning då han/hon ser sin arbetsgivarfunktion i relation till lagar och avtal.  

 

                        A 

               Tänkande 

introvert                extrovert 

                         B 

                Kännande  

introvert                extrovert     
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                                                            varandras                                                           rationell 

                                                             motsats                                                              eller 

                                                                                                                                       irrationell 

                                                                                                                                       betoning 

 

C. En faktafokuserad kyrkoherde som ser till betydelsen av detaljer och som antingen har 

en tillmötesgående/positiv (introvert) eller distanserad/negativ(extravert) relation till 

uppgiften, medarbetarna eller organisationen(objektet). Kyrkoherden betonar antingen 

inställningen att uttrycka objektivitet i tänkande, kännande och handling(rationell) eller 

att vara lyhörd inför det som inte objektivt kan motiveras (irrationell).  

 

D. En kyrkoherde med en övergripande blick för möjligheter utan att fokusera varken på 

detaljer eller fakta, men som antingen har en tillmötesgående/positiv (introvert) eller 

distanserad/negativ(extravert) relation till uppgiften, medarbetarna eller 

organisationen(objektet). Kyrkoherden betonar antingen inställningen att uttrycka 

objektivitet i tänkande, kännande och handling(rationell) eller att vara lyhörd inför det 

som inte objektivt kan motiveras (irrationell).  

 

Inom denna kategori finner vi en faktafokuserad kyrkoherde. Med hänvisning till 

mångåriga statistiska uppgifter uttrycker kyrkoherden betydelsen av att fira julotta 

klockan 6 på juldagsmorgonen (se C) men ändrar ändå gudstjänsttiden till klockan 7 

eftersom möjligheten finns till att fler personer då förväntas delta i denna julotta (se D) 

Kyrkoherden handlar här extravert i relation till uppgiften som är att fira julotta klockan 

6, efter en rationell betoning som innebär att kyrkoherden är lyhörd för det ännu icke 

kända alltså om fler gudstjänstfirare kommer klockan 7. Likaså kan den kyrkoherde som 

ser möjligheten att samla många deltagare vid ett och samma tillfälle (se D) se 

nödvändigheten att, av säkerhetsskäl eftersom kyrkan kan behöva utrymmas, begränsa 

antalet gudstjänstdeltagare vid ett och samma tillfälle och då agera introvert i relation till 

deltagarna med en irrationell betoning som innebär att kyrkoherden är lyhörd för 

eventualiteter (se C). 

                        C 

           Förnimmande 

introvert             extravert 

                       D 

                 Intuitiv   

introvert            extravert 
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I dessa exempel ser vi att någon av de speciella egenskaperna hos en person är dominerande 

medan dess motsats återfinns i dess spegelbild. Samtidigt har spegelbilden en avgörande 

betydelse för de beslut som kyrkoherden fattar. Den dynamiska paradoxen är i funktion. 

Jon Aarum Andersen beskriver CG Jungs psykologiska grundfunktioner 2006, enligt följande 

definitioner: 

Förnimmande: Data/fakta är mycket viktigt, enorm förmåga att registrera detaljer 

Intuitiva: Är inte upptagen av detaljer, hittar lösningar utan att underbygga dessa med 

data/fakta 

Tänkande: Är analytisk, noggrann, logisk och precis. Förbiser ofta det känslomässiga, 

intellektuell. 

Kännande: Ogillar analyser, trivs med att samarbeta, håller sig till egna sympatier och 

antipatier, viktigt med känslor. 

 

Till ledarskapsforskningens klassiker hör också, de tidigare nämnda, Jeffrey Pfeffer och 

Gerald Salancik med sitt verk The External Control of Organizations från 1978. Värt att 

notera är att dess nätupplaga från 2003 inte har omarbetats utan är identisk med sitt ursprung 

från 1978. Bolman och Deal betecknar denna bok som ”greatest hits nr 1” då den intar 

förstaplatsen över organisationsforskningens mest citerade arbeten (Bolman & Deal 2009 s. 

287). 

Pfeffer och Salanic beskriver tre roller som chefer, tillika kyrkoherdar i denna kontext, har att 
ikläda sig.            A                     B                            C 

 

 

A.Mottaglig för påtryckningar från omgivningen. B. Söker ändra organisationens förhållande till sin omgivning. C. Vikten av chefens roll. 

           A & B   roller av politiskt slag C. roll av symboliskt slag 

 

Vad som tidigare konstaterats är att ledarskapet alltid förutsätter en relation av något slag. Det 

kan vara relationen till medarbetare, uppdraget som sådant men också till själva 

organisationen. Pfeffer och Salanic uttrycker här chefens anpassnings – respektive 

anpassningsrolle

n
befogenhetsrolle

n

 den symboliska 

rollen
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befogenhetsroll utifrån ett politiskt perspektiv vilket innebär ett fokus inriktat på ett ledarskap 

relaterat till organisationen. Utifrån det politiska perspektivet betraktas organisationen som en 

koalition bestående av olika personer och intressegrupper. Mellan dessa intressegrupper finns 

stora skillnader i värderingar, åsikter, intressen och tolkningar av verkligheten. De viktiga 

besluten handlar i huvudsak om fördelningen om knappa resurser, alltså om vem som får vad. 

Olikheter mellan intressenter och dessa knappa resurser innebär att det uppkommer konflikter, 

vilka intar en central plats i organisationsdynamiken. Intressenterna är konkurrenter vilket 

bidrar till att mål och beslut växer fram genom förhandlingar, köpslående och tävlande om bra 

positioner (Bolman & Deal 2009 s. 232 f). Både hos Pfeffer &Salanic och hos Bolman & 

Deal framträder en tydlig näringslivsdimension utifrån ett politiskt perspektiv. Frågan är då 

om detta politiska perspektiv, med en kyrkoherde iklädd en anpassnings – och 

befogenhetsroll, går att finna i den svenskkyrkliga kontexten. 

Att olika förväntningar kommer till uttryck i Svenska kyrkan som folkkyrka är tydligt och att 

kyrkoherdens roll, utifrån sin position i organisationen, i detta är att uppfylla de förväntningar 

som ställs på pastorat och församling, är naturligt. I lagen om Svenska kyrkan, stiftad av den 

politiskt sammansatta Sveriges riksdag, formuleras statens förväntningar. De förväntningar 

som organisationen Svenska kyrkan uttrycker är fastställd i kyrkoordningen. Vidare finner vi 

de intressenter som lokala arbetsgivare, förtroendevalda, medarbetare, församlingsbor och 

kyrkotillhöriga utgör. Hos dessa olika intressenter, kan vi anta, finns stora skillnader i 

förväntningar och hur resurserna bäst bör fördelas eftersom detta är subjektivt betingat. 

Medan någon menar att kyrkans tak behöver läggas om eller att diakonala och sociala insatser 

bör prioriteras, anser någon annan att resurserna bör läggas på barn – och 

ungdomsverksamheten. Här handlar det då inte bara om lokala förväntningar och beslut utan 

även om de styrmedel som exempelvis ändamålsbestämda bidrag från nationell respektive 

stiftsnivå utgör.  

Även i denna svenskkyrkliga kontext finns alltså det politiska perspektiv i vilket kyrkoherden 

har att agera i en anpassnings – respektive befogenhetsroll. Till denna roll hör även de 

förväntningar som arbetsgivaren ställer på kyrkoherden i organisationen. Ska kyrkoherden 

agera som församlingens VD, pastor för sin hjord eller både ock? Även här kan man anta att 

de olika intressenternas förväntningar skiljer sig åt. Vi kan anta att arbetsgivarens 

förväntningar på kyrkoherdens förhållningssätt i detta politiska perspektiv har en avgörande 

betydelse för kyrkoherdens ledarskap. 
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Vad den symboliska rollen i ledarskapet betyder och är kan inte entydigt definieras. Därom 

vittnar ledarskapslitteraturen. Dels kan vi se ledarens, i detta sammanhang kyrkoherdens, 

symboliska roll som en identifikation och personifiering av organisationen. Alltså vad 

kyrkoherden genom sin person uttrycker om organisationen Svenska kyrkan. Dels kan det 

symboliska ledarskapet användas för att beskriva det kyrkoherden gör för att påverka sin 

omgivning genom sitt användande av symboler och ritualer (Svedberg 2008 s.334). Frågan är 

idag om kyrkoherden efter 2000, i sitt ledarskap, identifieras med och personifierar Svenska 

kyrkan. Likaså om kyrkoherdens förhållningssätt till symboliska uttryck har någon betydelse 

för ledarskapet. Alltså finns idag, hos de lokala arbetsgivarna, förväntningar på ett symboliskt 

ledarskap i kyrkoherderollen av något slag? 

När begreppen chefskap och ledarskap används syftar de på den auktoritet som utövas i en 

organisation av något slag. Denna auktoritet har två dimensioner. Dels handlar auktoriteten 

om att ha fått mandat till att fatta beslut i enlighet med officiella dokument, lagar eller avtal. 

Det handlar också om auktoriteten att ha fått medarbetares, gruppers och andras förtroende. 

Dessa auktoriteter utgör var för sig ett chefskap respektive ledarskap som kan utövas av en 

och samma person, men det behöver inte vara så (Hansson 1996 s.27ff). 

Ur ett etymologiskt perspektiv kan noteras att ordet chef sedan 1700-talet härör från franska 

språket men ursprungligen kommer från latinets caput med betydelsen huvud (Hellquist 

1922/2008). Härav kan ordet chefs egentliga betydelse få sin förklaring som den som är 

högsta huvudet och därmed ytterst beslutar och styr en organisation. Med denna 

begreppsförklaring förefaller det naturligt att den kyrkoordning som till viss del uttrycker en 

kongretionalistisk kyrkosyn, betonar samverkan mellan kyrkoherde och förtroendevalda samt 

uttrycker kyrkorådets och kyrkoherdens gemensamma ansvar för församlingen inte använder 

ordet chef i kapitlet om kyrkoherden. Istället används ordet leda (KO 2011 5 kap). 

Definitionen av begreppet leda är i stort sett detsamma som för ordet chef, det vill säga 

anförare, befälhavare, boss och chef. På liknande sätt definieras chef med ledare 

(Nationalencyklopedin ordbok A-Ö). Även ledarskapsforskningen har utgått från att chefskap 

och ledarskap är detsamma. Hansson menar i sin studie” Kyrkoherdens arbetsvillkor” att 

chefskap och ledarskap visserligen är så sammanvävda att de inte alltid går att särskilja. Det 

betyder dock inte att chefs – och ledarskap är samma sak eftersom alla chefer inte är ledare 

och alla ledare inte är chefer (Hansson 1996 s. 33). En viktig distinktion mellan chef och 

ledare är dock att begreppet chef vanligen används om ledare av tjänstemannatyp 

(Nationalencyklopedin ordbok A – Ö). När kyrkoordningen i kapitlet om kyrkoherden inte 
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använder ordet chef kan den tolkningen göras att Svenska kyrkans regelverk inte ser 

kyrkoherden som tjänsteman.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att omfattande forskning har bedrivits beträffande 

chefskap och ledarskap. De studier som gjorts om kyrkoherdens ledarskap utgår främst från 

tiden före år 2000 eller däromkring. Vi kan notera att de ledarskapsmodeller som är 

framträdande inom forskningen i mångt och mycket är samstämmiga men också justerbara. 

Det betyder att klassiska ledarskapsmodeller förfinas och görs anpassningsbara inom ett 

vidare användningsområde. Så kan även den kyrkliga organisationen och kyrkoherdens 

ledarskap omfattas häri. 

Urval 

I denna undersökning har jag valt att studera lokala arbetsgivare, församlingar och kyrkliga 

samfälligheter i Växjö stift och deras förväntningar på kyrkoherdefunktionen idag. Att jag valt 

Växjö stift beror på att det är det stift som jag bäst känner till efter 22 prästår, varav 16 år som 

kyrkoherde och 5 år tillika kontraktsprost. En annan anledning är att Växjö stift, enligt 

traditionen, brukar delas in i tre stiftsdelar, vilka motsvarar de tre länen utifrån sina 

karaktäristiska fromhetsriktningar som gemensam nämnare. De gamla länsbokstäverna är dess 

kännetecken, alltså Jönköping F= frikyrklighetens län, Kronoberg G= gammalkyrklighetens 

län och Kalmar H= högkyrklighetens län. Om det inom respektive stiftsdel/länsdel finns en 

samsyn på kyrkoherdefunktionen skulle denna i så fall möjligen vara kontextuellt betingad 

vilket vore intressant att undersöka. Jag förväntar mig kunna se om de olika 

fromhetsriktningarnas syn på kyrkoherderollen framträder. För att täcka in representationen 

för ett större antal kyrkotillhöriga har jag valt församlingar och kyrkliga samfälligheter som 

vid årsskiftet 2010/2011 hade minst 8000 tillhöriga och därutöver (Matrikel för Svenska 

kyrkan 2010). Mina uppgifter angående mitt urval har jag kontrollerat med Växjö stift. Min 

egen arbetsgivare, Huskvarna kyrkliga samfällighet, är inte med i denna studie. Återstående 

församlingar och samfälligheter som ingår i undersökningen uppgår till 13 stycken. Av dessa 

tillhör 5 stycken Jönköpings län (med 99 800 tillhöriga), 3 stycken Kronoberg (med 72 000 

tillhöriga) och 5 stycken Kalmar län(med 73 600 tillhöriga). Av dessa finns både större tätort 

och tätort med landsbygd representerade. Dessutom är dessa församlingar och kyrkliga 

samfälligheter jämnt fördelade i de tre olika stiftsdelarna. Undersökningen omfattar en 

representation av 245 400 tillhöriga av totalt 472 385 i hela Växjö stift (Matrikel för Svenska 

kyrkan 2010).  
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Metod 

Metoden för studien är tvådelad. Dels kommer jag att undersöka de uttalade förväntningar 

som finns på kyrkoherdens ledarskap genom skriftliga dokumentstudier såsom de kommer till 

uttryck genom protokoll, befattningsbeskrivningar och andra offentliga skriftliga källor. Dels 

kommer jag att genomföra semistrukturerade intervjuer med en representant för varje lokal 

arbetsgivare. Beroende på den lokala organisationens struktur är denna representant 

ordförande i kyrkorådet, ordförande i personalnämnden/utskottet, personalchef eller 

motsvarande. I dessa intervjuer kommer outtalade förväntningar på kyrkoherdefunktionen att 

uttalas och synliggöras. Då det finns möjlighet att ställa kontrollfrågor kommer reliabiliteten 

att öka. I den deduktiva metod som här utgörs av kombinationen intervjuer och skriftliga 

dokumentstudier är formuleringarna av största betydelse för resultatet. 

Resultat av intervjuer med lokala arbetsgivare om förväntningar på kyrkoherderollen. 

Denna studie omfattar 13 lokala arbetsgivare i Växjö stift, med över 8000 kyrkotillhöriga, 

och deras förväntningar på kyrkoherderollen idag. Vid kontakterna med de lokala 

arbetsgivarna har jag mött mycket positiv förväntan. Det är tydligt att frågeställningarna om 

kyrkoherdens ledarskap och chefskap i hög grad är aktuella och att ämnet belysts och 

engagerat lokalt. Vad som också tydligt framkommer är att arbetsgivarrepresentanterna 

oftast har egna och omfattande erfarenheter och kunskaper av ledarskap både inom och 

utanför organisationen Svenska kyrkan. Härav kan man då notera en samstämmighet i synen 

på vikten av att kyrkoherden har kunskap och utbildning och således är kompetent sin 

ledarskapsuppgift. Dessutom förväntas kyrkoherden ha ett särskilt intresse för chefs – och 

ledarskapsfrågor. 

 Av de 13 församlingar/kyrkliga samfälligheter, som undersökningen omfattar, har 12 (varav 

5 från F-län, 3 från G- län samt 4 från H- län) deltagit i en intervju där en given 

frågeställning varit stommen i samtalet. Intervjumetoden, den semistrukturerade som 

innebär att nya frågor efterhand kan ställas beroende på svar och reaktion på tidigare ställda 

frågor, har gett möjlighet att formulera kontrollfrågor för att tydliggöra svaren och på så sätt 

har outtalade förväntningar kunnat synliggöras. 

 

Intervjumaterialet visar samtliga 12 arbetsgivares jakande samstämmighet i följande 

påståenden.  

1. Att kyrkoherden är ledare 

2. Att kyrkoherden är chef 
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3. Att omgivningen påverkar kyrkoherdens ledarskap 

4. Att kyrkoherdens tillsynsfunktion är viktig 

5. Att kyrkoherden har ett symboliskt ledarskap 

   

Vi kan dock finna kompletterande förklaringar och nyansskillnader i intervjumaterialet. 

De tolv tillfrågade lokala arbetsgivarna presenteras här såsom följer: 

Kyrkoherdens chefskap och ledarskap efter arbetsgivarnas röster: 

Chef och ledare hör ihop. Det ligger väldigt nära varandra. Det går inte att skilja åt. Att vara 

chef innebär att man har ett bra ledarskap. Ledarskapet utövas på olika nivåer och det är 

viktigt att definiera ledarskapet. Chefsrollen innebär ledarskap för sin personal, medan 

ledarskapet för församlingen handlar om andligt ledarskap. Ledarskapet handlar om att man 

har förtroende för sin personal. 

Ledarskapet är väldigt viktigt. Kyrkoherden är också chef. I chefskapet är det 

ledaregenskaperna som betonas. Chefskap och ledarskap är två arbetsområden. Kyrkoherden 

har också ett andligt ledarskap. 

På något sätt är chef lika med ledare. Kyrkoherden har ett ledarskapsansvar som är tydligt. 

Ledarskapet handlar om att definiera och analysera och hantera besluten ut i organisationen. 

Chefskapet omfattar en viss integritet och att kunna sätta ner foten. Man kan skilja mellan 

manligt och kvinnligt ledarskap där det kvinnliga ledarskapet skulle kunna definieras som ett 

delgivande ledarskap.  

Chefskap och ledarskap får man tänka in i en roll. Kyrkoherden är både chef och ledare och 

högst ansvarig. 

Chefskap och ledarskap, ja om man nu kan skilja dem åt? Kyrkoherden är både ledare och 

chef. Ledarskapet är mycket viktigt och viktigast är att vara en god ledare som innebär att 

man får med sig sitt folk. 

Chefskap och ledarskap är inte samma sak. Ledaren kan vara chef också. Chefen säger att så 

här ska det vara. Kyrkoherden är en ledargestalt som också leder hela församlingen och ser 

helheten. 

Det går inte att skilja ledarskap och chefskap åt. Det är en hårfin skillnad. Kyrkoherderollen 

innebär en stark betoning på ledarskapet. 
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Viktigt att hålla isär definitionerna. Det är två roller. Det normala är att vara ledare, men 

ibland måste man våga agera chef även om man ska undvika det.  

Chefskap (då är man riktigt tydlig) och arbetsledarskap(det fordras något extra för att kunna 

vara ledare) går hand i hand. Man måste dela på arbetsledarskap och ledarskap. Kyrkoherdens 

ledarskap innebär ett ledarskap för hela pastoratet det vill säga en herde för pastoratet. 

Chefskap och ledarskap går hand i hand. Ledarskap är när man leder praktiskt. Kyrkoherden 

är arbetsledare och det tar ett tag innan man lär sig att vara arbetsgivare. Det är viktigt att både 

ha empati samtidigt som man kan sätta ner foten, det vill säga att ha fingertoppskänsla. 

Kyrkoherden har en ganska uttalad ledarfunktion och har två olika roller. Dels i att ha social 

kompetens, ordning och reda och att samtidigt, där det krävs, vara obekväm. Det är 

chefskapets baksida. Kyrkoherden ansvarar för ledningen. Kyrkoherden är också chef, men 

ledarskapet är viktigare än chefskapet. Man kan tala om ett kvinnligt ledarskap som är ett 

närmare ledarskap. 

Ledarskap och chefskap är två olika saker. Ledare för verksamheten med att coacha sina 

arbetsledande komministrar och chef med att kunna lagstiftningen i personalärenden och 

arbetsrätt för sina anställda. Kyrkoherden är chef med krage, men av de nya kyrkoherdarna 

kommer det att krävas att de har lite slips också. 

Kommentar till kyrkoherdens chefskap och ledarskap: Vi kan konstatera att merparten av 

arbetsgivarna inte skiljer chefskap och ledarskap åt. Här stämmer intervjuundersökningens 

resultat med ledarskapsforskningen i övrigt. Liksom att vi även finner en enighet som menar 

att olika situationer kräver sin egen form av ledarskap. De arbetsgivare som menar att 

chefskap och ledarskap måste särskiljas betonar chefskapets formella ansvar. Intressant är att 

skillnaden mellan manligt och kvinnligt ledarskap lyfts fram fastän undersökningen inte 

omfattar detta perspektiv. 

Omgivningens påverkan på kyrkoherdens ledarskap efter arbetsgivarnas röster: 

Omgivningen måste påverka kyrkoherdens ledarskap! Hur denna ser ut påverkar vad man kan 

och vad man inte kan göra. Miljön påverkar helt klart. 

Det är viktigt att kyrkoherden är öppen för samarbete med omgivningen. Traditionen hör till 

omgivningens förväntningar. Omgivningen, även de som inte går i kyrkan, påverkar 

kyrkoherdens ledarskap. 
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Helt klart påverkar omgivningen kyrkoherdens ledarskap eftersom man söker den ledare man 

vill ha. 

När omgivningen vill gå varsamt fram vid förändringar påverkas kyrkoherden av det. 

Kyrkoherdens ledarskap påverkas av omgivningen både externt och internt. Det är viktigt att 

ha en dialog och tala om varför man gör på ett visst sätt. 

Det är självklart att omgivningen ska påverka kyrkoherdens ledarskap. 

Arbetsgivarnas förväntningar på kyrkoherdens egenskaper och dennes förväntade 

förhållningssätt i relation till situation och omgivning kan sammanfattas i följande figur efter 

Blom(1994): 

 

Kyrkoherden                             Förväntade egenskaper: kunna läsa människor, ha lite  

                                                            skådespelartalang, ha fingertoppskänsla, att ha empati, att vara tydlig, ha  

                                                            social kompetens, vara lyhörd, vara lyssnande, ha analytisk förmåga, vara  

                                                            handlingskraftig, ha en helhetssyn, vara entusiastisk, vara målmedveten,  

                                                            vara visionär, kunna delegera. 

                          

                                                            Förväntat förhållningssätt/beteende: vara lite psykolog, kunna peka 

                                                            med hela handen, kunna sätta ner foten, se människan, vara öppen, våga  

                                                            agera, våga testa förslag från de anställda, ha ett bra bemötande, vara  

                                                            försiktig, inte brusa upp, inte vara för vek. 

 

Struktur                                     Situationer: Interna respektive externa möten; 

                                                            möten med förtroendevalda, personalmöten, möten med  

                                                            församlingsbor. 

                                                           

                                                            Omgivning: den förtroendevalda organisationen, fromhetstradition,  

                                                            landsbygd, tätort. 
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Kommentar till omgivningens påverkan på kyrkoherdens ledarskap: Undersökningen visar, 

och stämmer på det sättet överens med övrig forskning, att förväntningarna inför varje 

situation kräver sin egen form av ledarskap. Kyrkoherdens personliga egenskaper och 

förhållningssätt påverkar agerandet i förhållande till situationer och omgivning. 

Kyrkoherdens tillsynsfunktion efter arbetsgivarnas röster: 

Kyrkoherden har ett yttersta ansvar som är kopplat till chefskapet. Man kan inte ha det ena 

men inte det andra. Tillsyn är att se till att personalen gör det de ska. Tillsyn är att delta så 

mycket som möjligt i alla aktiviteter. Det är naturligt att kyrkoherden har tillsyn eftersom 

bekymren faller på kyrkoherden. Tillsynsansvar överhuvudtaget är att hålla liv i skutan, att 

styra upp verksamheten, att vara arbetsledare över dem som arbetar i församlingen och att se 

till att komministrarna inte för ut fel budskap. Kyrkoherden har även tillsyn över att 

kyrkoråden och andra råd och nämnder sköter sig. Kyrkoherden har en självklar 

tillsynsfunktion som betyder att kontrollera att verksamheten fungerar. Det skulle inte ens 

behöva stå i kyrkoordningen. 

Det finns ingen problematik i kyrkoherdens tillsynsansvar. Kyrkoherden måste veta att det går 

rätt till, måste ha koll på alla lagar och uppdateringar av lagar. Kyrkoherden har tillsynen över 

komministrarna. Tillsynen handlar om att stämma av arbetsmiljö och att följa upp 

delegationerna. Till detta tillsynsansvar hör att ha en helhetssyn, se till att allt fungerar, 

ansvara för att saker och ting inte blir fel. Det handlar om att ansvara för prästernas och 

diakonernas tjänstgöring. Tillsynsansvaret relaterar till biskop och domkapitel. 

Kommentar till kyrkoherdens tillsynsfunktion: Merparten av arbetsgivarna relaterar 

kyrkoherdens tillsynsfunktion till att ”allt ska fungera”, något som man skulle kunna kalla 

ordning och reda principen. En minoritet relaterar funktionen tillsyn till stift, biskop och 

domkapitel och inkluderar då även de krav och förväntningar som relaterar till Svenska 

kyrkans tro, bekännelse och lära och som uttrycks i kyrkoordningen. 

Kyrkoherdens symboliska ledarskap efter arbetsgivarnas röster: 

 

Det är viktigt att kyrkoherden är en symbol, men prästkragen är mer symbol än själva 

kyrkoherderollen. I vissa sammanhang är kyrkoherden en stark symbol som exempelvis när 
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han uttalar sig. Kyrkoherdens närvaro markerar att mötet är viktigt. Det är viktigt att 

kyrkoherden bor i prästgården och att han har vissa gudstjänster. Kyrkoherdens 

symbolfunktion är stark. 

 

Kyrkoherdens symbolfunktion har försvagats och kommer på sikt att försvinna. Kyrkoherde 

är en ”dörröppnar” – titel till företag och näringsliv. Kyrkoherden har pondus, det finns 

nedärvt i organisationen. Kyrkoherden är kyrkans ansikte utåt som skapar förtroende. Det 

finns fortfarande en respekt och tyngd i kyrkoherderollen, både internt och externt. 

Församlingen vill nog att kyrkoherden av tradition ska vara en god förkunnare. Inom 

kommunen är det viktigt att kyrkoherden visar sig och är med. 

 

Kommentar till kyrkoherdens symboliska ledarskap: Samtliga arbetsgivare relaterar, i 

intervjun, huvudsakligen till kyrkoherdens symboliska roll som identifikation och 

personifiering av organisationen. Likt tidigare konstaterande i ledarskapslitteraturen ser vi 

även i denna undersökning att den symboliska rollen i ledarskapet inte entydigt kan 

definieras. 

 
Arbetsgivarnas röster: 
 

 
 

JA: 

Det finns stora likheter med annat ledarskap och ledarskap är sig likt i olika 

organisationer. Dessutom behöver ledaren ett nätverk av ”andra världar” såsom 

kommunens värld och landstingsvärlden. Kyrkan har en struktur som påminner om 

skolan. 
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Det finns likheter med andra tjänsteproducerade företag. Att vara ledare är ett eget 

yrke.  

 

Mycket likheter finns, men i kyrkan finns en godhet som inte finns i företagsvärlden. 

Man är inte heller så snabb i kyrkan. Det som ska genomföras från idag till 2014 görs 

på 3 månader i näringslivet.  

 

Kyrkoherdens ledarskap kan jämföras med annat ledarskap och chefskap i andra 

organisationer såsom exempelvis socialförvaltningen. Vi går mot att bli ännu mer likt 

andra organisationer, vilket är bra. 

 

Vi liknar mer och mer ett företag som kräver andra saker. Ekonomin styr 

förändringarna. Men vi har inte samma krav på personalen i kyrkan. Det måste 

förändras. 

 

Det finns stora likheter med annat ledarskap, men den andliga delen skiljer. 

 
Likheterna med annat ledarskap är tydligt, men i kyrkans värld ska man vara så snäll. 

Kyrkoherdens ledarskap skiljer sig inte nämnvärt från annat ledarskap. Man kan 

jämföra med skolan. 

 

NEJ: 

”Om det finns likheter med annat ledarskap? Jag undrar om man kan göra den 

jämförelsen egentligen?”  

 

Det finns stora skillnader med annat ledarskap i mångt och mycket. Kyrkan är en 

skyddad institution och omhändertagande. 

I kyrkan arbetar politiker och kyrkoherde närmare varandra än i andra organisationer. 

Bara ”bitvis” kan kyrkoherdens ledarskap jämföras med företagsvärlden, men vi går 

mot en sådan utveckling att vi måste titta på företagsvärlden. Vi har blivit mer 

resultatinriktade, vi försöker stämma av verksamheten, vi arbetar med 

verksamhetsplanering, men vi tittar inte så mycket på kostnader ännu. 

Vad som förknippas med kyrkoherderollen är fromhet, teologi och pastorsrollen.  
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Kommentar till om kyrkoherdens ledarskap är likt annat ledarskap: Inom denna fråga 

skiljer sig synsätten åt. Knappt merparten, sju arbetsgivare, menar att kyrkoherdens ledarskap 

liknar annat ledarskap och gör jämförelsen med andra organisationer såsom skolan, andra 

tjänsteproducerade företag, socialförvaltningen och företag inom näringslivet. Fem 

arbetsgivare säger nej och menar att man bara till en del kan göra jämförelser med andra 

organisationer och att det, trots allt, finns stora skillnader. En tydlig skillnad i jämförelsen 

som lyfts fram är att kyrkoherdens ledarskap även omfattas av andlighet, fromhet och teologi. 

Här kan vi se att samtliga intervjuade arbetsgivare i Kronobergs län ser likheter med annat 

ledarskap, medan Jönköpings – och Kalmar län också omfattas av arbetsgivare som skiljer på 

ledarskapet inom Svenska kyrkan i relation till andra organisationer. En intressant notering är 

om vi kan anta att den frikyrkliga miljön i det så kallade bibelbältet i F – län även påverkar 

synen på kyrkoherdens ledarskap också i Svenska kyrkan. 

 

 
Arbetsgivarnas röster: 

 
 

JA:  

Modernt ledarskap är viktigt för kyrkan. Modernt ledarskap tonar ner ”chef” och 

betonar ”ledare”. Ett modernt ledarskap är att vara delaktig i det dagliga arbetet och att 

ha ett stort intresse för medarbetarna. Men detta ledarskap får inte vara ett kapitulerat 

ledarskap. Vi kan inte ha hur många som helst i organisationen som gör annat, öppnar 

eget. Ibland handlar ledarskapet om att ”gå i ringen”, ibland om att ”peka med hela 

handen”. 

 

Modernt ledarskap är att våga förändra och anpassa oss. Kyrkoherden har en viktig 

roll i ett förändringsarbete. Man måste våga lyssna in och ta till sig idéer och inte vara 
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främmande för vad folk säger att de vill ha. Det är jätteviktigt att kyrkan har ett 

modernt ledarskap och att det finns en målbeskrivning för både personal och 

församling. Dialog och delegationer är viktigt i det moderna ledarskapet idag. 

 

NEJ: 

Modernt ledarskap är så uppschosat i dagens samhälle. Det finns generationer som inte 

har lätt för att ha en chef. Alla bestämmer – ledarskap kan man inte ha. Det måste vara 

någon som bestämmer. Modernt ledarskap är ungefär lika med demokratiskt 

ledarskap. Demokratiskt ledarskap i kyrkans värld fungerar inte på grund av en brokig 

samling med titlar. Tydlighet i verksamheten behövs. Man klarar inte ”frihet”. Det är 

viktigt att inte ändra alltför mycket, men i och med att kyrkan förändras måste också 

kyrkoherderollen förändras. 

 
Kommentar till om det är viktigt att kyrkoherden har ett modernt ledarskap: Vad vi 

kan se är att modernt ledarskap behöver definieras. Två olika arbetsgivare kan var för 

sig säga ja och nej till modernt ledarskap men komma fram till samma slutsats om vad 

som är viktigt i kyrkoherdens ledarskap idag. Det finns en samstämmighet som visar 

vikten av att vara vad vi kan kalla kyrkoherde i tiden.  Detta visar även 

intervjuresultaten där majoriteten uttrycker sig positivt och betonar nödvändigheten av 

ett modernt ledarskap i Svenska kyrkan.  

 

 

Arbetsgivarnas röster: 
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JA: 

Kyrkoherden kan jämföras med VD i mångt och mycket, men VD:n är mer 

självständig än kyrkoherden. En skillnad är att VD:n kan peka med hela handen, men 

det går inte som kyrkoherde. 

          Ja, kyrkoherden skulle absolut kunna vara VD. Alla som har den rollen har ändå       

medarbetare runt omkring sig. Eftersom kyrkoherden har ett ekonomiskt ansvar och 

måste vara den som ”styr upp” och är högst ansvarig är kyrkoherderollen likt VD – 

rollen, annars inte helt likt. 

         Kyrkoherden är den verkställande direktören i ”företaget”. Det är viktigt att 

kyrkoherden har kunskap om sin VD –roll. Det är en stor förändring. För att vara VD 

skulle egentligen inte kyrkoherden behöva vara präst. 

         Idag är kyrkoherden en VD, det kan man säga. Kyrkoherden har inga jordfästningar, 

men är en god förkunnare och samlande person. Kyrkoherden är administratör. Det är 

viktigt att kyrkoherden har kunskaperna. 

          Kyrkoherden idag kan delvis jämföras med en VD eftersom han har ekonomiskt 

ansvar och personalansvar. Det är viktigt att kyrkoherden kan delegera. 

          NEJ: 

          Kyrkoherden är ingen VD. VD har andra mandat och det är inte så öppet. 

Kyrkoherden är inte så fri som en VD är och arbetar dessutom inom sina ramar i en 

förtroendevald organisation. 

         VD är ett svårt begrepp. Man tituleras VD om man är i AB-världen. 

         ”Nej, men kyrkoherderollen går mot en VD-roll. Det är jag övertygad om. Det är 

jättetydligt”. Det är viktigt att VD:n har ekonomisk utbildning och kan tänka 

strategiskt. Då kanske det inte är riktigt att kyrkoherden är VD, kyrkoherden som är 

duktig på att förkunna.  

          Kyrkoherden påminner inte alls om VD, även om det är viktigt med ett modernt 

ledarskap. Det är stora skillnader mellan kyrkan och näringslivet. 
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Kommentar till om kyrkoherderollen påminner om VD- rollen: Hälften av arbetsgivarna, sju 

av tolv stycken, menar att kyrkoherderollen helt eller delvis är jämförbar med en VD. 

Intressant är att notera en skillnad mellan de olika länsdelarna där Jönköpings län tydligast tar 

avstånd från att kyrkoherden är VD. Detta resultat överensstämmer med resultatet på frågan 

om kyrkoherdens ledarskap är likt annat ledarskap då också Jönköpings län tydligast uttrycker 

ett nej. Däremot kan vi notera tydligheten i att jämföra kyrkoherden med en VD i både 

Kronobergs och Kalmar län. Vi kan också notera att arbetsgivarna, oavsett i vilken länsdel 

man tillhör, uttrycker att det sker en utveckling mot att kyrkoherden blir VD och kyrkan kan 

jämföras med ett företag.  

 

Arbetsgivarnas röster: 

 
 
JA: 

Det är viktigt att kyrkoherden är en bra förkunnare för att vara trovärdig. 

Kyrkoherdens andliga ledarskap är viktigt. Kyrkoherderollen kan liknas vid en 

bläckfisk med många armar. Om inte kyrkoherden medverkar i gudstjänstlivet och vid 

förrättningar blir han anonym. Församlingsmedlemmarna förväntar sig att 

kyrkoherden är en god förkunnare och social person. Kyrkoherden behöver få vara 

mer präst också.  

 

 Det är viktigt att kyrkoherden är präst. Han kan då göra kärnverksamheten mer tydlig. 

”Kanske är det konservativt att tänka så, men jag tycker kyrkoherden också ska vara 

en andlig ledare.” 

 

Det finns en förväntan när kyrkoherden står i predikstolen. ”När kyrkoherden säger 

någonting då har man förväntningar”. 
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Är det viktigt att kyrkoherden är en god 
förkunnare?

JA

NEJ
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NEJ: 

Kyrkoherden behöver inte vara den bäste teologen. Han behöver inte kunna predika, 

det kan andra göra. 

 
Kyrkoherden behöver inte vara en duktig predikant. Det är underordnat att vara en god 

förkunnare jämfört med att vara ledare och chef. Det är viktigare att kyrkoherden kan 

bemöta människor och att han har en stor social kompetens. Att vara organisatör ger 

förtroendet i ledarrollen. 

 

Det är inte så viktigt att kyrkoherden är en god förkunnare. Det finns så mycket annat i 

kyrkoherdens uppdrag. Det är viktigare att kyrkoherden är en god liturg, som visar 

trygghet och säkerhet i kyrkorummet, än att vara en god förkunnare. 

 

Kommentar till om det är viktigt att kyrkoherden är en god förkunnare: Det stora flertalet, 

åtta av tolv arbetsgivare fördelade över samtliga länsdelar i stiftet, tycker att det är viktigt att 

kyrkoherden är en god förkunnare. Man kan utifrån intervjuerna notera att även en förväntan 

på kyrkoherden som präst och andlig ledare uttrycks som viktigt. Man kan anta att den 

frikyrkliga miljön i F – län påverkar förväntan på kyrkoherden som pastor i Svenska kyrkan. 

Men denna förväntan på kyrkoherderollen som prästroll kan utifrån intervjumaterialet 

betecknas som starkt även i Kronobergs och Kalmar länsdelar. 

 
Arbetsgivarnas röster: 

 
 
JA: 

Paragrafen om territorialförsamlingsbegreppet påverkar oss och det är knepigt.              
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Det som påverkar är regelverket om antikvariskt bidrag. 

 

NEJ: 

Lagen om Svenska kyrkan påverkar inte mycket.”Någon gång har vi väl vid något 

tillfälle gått tillbaka för att titta i den.” 

”Regelverket hindrar oss.” 

 

Det är viktigt att veta vad som gäller eftersom kyrkoherden ska arbeta inom de 

ramarna. 

 
Kommentar till om lagen 1998:1591 om Svenska kyrkan påverkar den lokala 

arbetsgivaren: Genom lagen om Svenska kyrkan uttrycks statens förväntningar på 

trossamfundet Svenska kyrkan. Vi kan notera att en majoritet av de intervjuade arbetsgivarna 

i Växjö stift inte ser att denna lag påverkar något nämnvärt. 

 

Viktiga egenskaper i funktionen som kyrkoherde, som framkommit i intervjuerna, 

presenteras i följande modell: 

 

Figur som utgår från Jungs ”motsats”-teori från 1921 med Jon Aarum Andersens 

definitioner från 2006 samt förväntade kyrkoherdeegenskaper baserade på intervjuerna 

 

 
                                           varandras motsats 
 
 
 
Analytisk, noggrann, logisk ,                                                      Ogillar analyser, trivs med att samarbeta, håller sig         
precis. Förbiser ofta det känslomässiga, intellektuell.                till egna sympatier och antipatier, viktigt med    
                                                                                                    känslor.  

 

sätta ner foten                                                          empatisk 
peka med hela handen                                            ”gå i ringen” 
vara tydlig                                                                ha fingertoppskänsla  
vara handlingskraftig                                               inte brusa upp       
inte vara för vek                                                       lyssna till andras förslag 
 
 
 
 

                   A 

         Tänkande 

                    B 

           Kännande 
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                                           varandras motsats 
 
 
 
  Data/fakta är mycket viktigt, har en                                         Är inte upptagen av detaljer, hittar lösningar 
  enorm förmåga att registrera detaljer                                        utan att underbygga dessa med data/fakta    

 
att kunna läsa människor                                     att ha ett bra bemötande 
att vara lite psykolog                                            att våga agera   
att se människan                                                   att vara försiktig 
vara öppen                                                            att ha integritet 
 

Kommentar: Vikten av egenskaper, som vi kan tycka, motsäger varandra framträder i 

intervjuerna med lokala arbetsgivare. En kyrkoherde ska vara både ock. I olika situationer 

förväntas den lämpligaste egenskapen framträda och vara tongivande. 

 
 
Arbetsgivarnas förväntningar på kyrkoherdens förhållningssätt kan sammanfattas i 

följande figur efter Hersey(1993/2008) 

                                                            
                                                         
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
Kommentar: Flera av de intervjuade arbetsgivarna betonar vad vi kan kalla vågen, 

jämförbar med diplomaten av Blake och Mouton samt kompromissanpassat ledarskap 

vilket Svedberg talar om. Det framkommer tydligt att det finns en förväntan på att 

kyrkoherdens ledarskap är situationsanpassat. Arbetsgivarna framhåller att man ” Kan 

inte fokusera på bara det ena. Måste balansera”, ”Det handlar om att kunna hålla 

balansen”, ”Att handla korrekt i olika situationer”. 

          C.         Samverkansstrateg 

Att vara lyhörd, lyssnande, ha social 

kompetens, ha gott förhållande till alla 

på alla nivåer, att ha bra dialog med 

medarbetare och förtroendevalda. 

B.         Verksamhetsstrateg

     Att kunna stå för beslut, att kunna 

förankra idéer, att ha visioner, att ha 

en helhetssyn. 

         D.  Förtroendegivande strateg 

Att kunna delegera, att kunna ”läsa 

människor” 

A. Målstrateg 

Att vara riktigt tydlig, att kunna 

”sätta ner foten”, att kunna ”peka 

med hela handen”, att stå för etik 

och moral. 

                   C 

     Förnimmande 

                   D 

             Intuitiv 
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Resultat av skriftliga dokument som upprättats av lokala arbetsgivare om förväntningar på 
kyrkoherderollen. 
 

Tretton lokala församlingar och kyrkliga samfälligheter har erbjudits att delge dokumenterade 

förväntningar som man som arbetsgivare har på kyrkoherderollen. Tio svar har inkommit 

fördelade enligt följande: 

Jönköpings -  F- län: 4 stycken 

Kronobergs - G –län: 2 stycken 

Kalmar -H- län: 4 stycken 

Av dessa tio hänvisar två till att några skriftliga dokument inte finns. Övriga åtta hänvisar till 

församlingsinstruktion, kyrkoherdens arbetspromemoria, framtagen sökprofil samt 

annonsunderlag i samband med rekrytering. De tre arbetsgivarröster som saknas i 

dokumentationsundersökningen finns med i intervjustudien. Det betyder att den arbetsgivare 

som saknas i intervjustudien finns med i dokumentationsundersökningen. Samtliga tretton 

lokala arbetsgivare finns alltså med någonstans i undersökningsmaterialet. 

 

Arbetsgivarnas uttalade förväntningar på kyrkoherderollen i Jönköpings – F- län 

De uttalade förväntningar som kommer till uttryck hos de lokala arbetsgivarna i Jönköpings 

län är att kyrkoherden är både chef och ledare, men också församlingspräst och god 

förkunnare. Kyrkoherden ska därtill vara visionär samt vilja finna nya vägar för att ”nå ut med 

kyrkans budskap som en naturlig del i det moderna samhället.” De förväntade egenskaperna 

som framträder i dokumenten är att kyrkoherden förväntas vara pedagogisk och inspirerande. 

Dokumenterade förväntningar på kyrkoherdens förhållningssätt i F–län efter Hersey 

  

                         

 
 

 

 

 

c.  Samverkansstrateg 

att kunna inspirera att planera och 

samråda 

B. Verksamhetsstrateg 

Att fördela uppgifterna i församlingen Att 

verka för församlingens tillväxt i tro Att ha 

huvudansvaret för gudstjänstutvecklingen 

D.  Förtroendegivande strateg 

Ha lätt för att skapa bra arbetsklimat 

Ta tillvara anställdas, frivilligas och 

förtroendevaldas engagemang 

A. Målstrateg 

Arbeta för en folklig kyrka 

Arbeta för att kyrkan ska få vara en 

mötesplats för andlighet och reflektion 
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Kommentar: Det är tydligt att både chefskap och ledarskap betonas i förväntningarna på 

kyrkoherderollen i Jönköpings län. Vi kan också notera ett missionerande drag där det även 

handlar om att verka utanför den strikt kyrkliga organisationen i syfte att nå nya målgrupper 

för kyrkans verksamhet. Kyrkoherden förväntas nå folket i en ”folklig kyrka”. Vidare betonas 

vikten av att kyrkoherderollen även omfattas av de prästerliga uppgifterna såsom att vara 

församlingspräst och en god förkunnare. 

 

Arbetsgivarnas uttalade förväntningar på kyrkoherderollen i Kronobergs - G – län 

Genom de dokumenterade förväntningarna på kyrkoherderollen i Kronoberg län som kommit 

mig till del förväntas det att kyrkoherden ska vara både chef och ledare. Dessutom bör 

kyrkoherden vara god liturg och predikant, själasörjare, duktig teolog och herde. Kyrkoherden 

bör vara chefsutbildad, god arbetsledare, god organisatör och planerare. De förväntade 

egenskaper som kyrkoherden bör ha är att vara rak och ärlig, lyssnande och generös. 

Kyrkoherden ska ha humor och vara konfliktlösare. 

 

Dokumenterade förväntningar på kyrkoherdens förhållningssätt i G – län efter Hersey. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentar: I Kronobergs län finner vi att de dokumenterade förväntningarna på 

kyrkoherden är att han/hon både är chef och ledare. Även kyrkoherdens prästerliga funktion 

betonas i gudstjänstfunktionen som både liturg och predikant, men också det förtroliga 

själavårdssamtalet lyfts fram. Kyrkoherdens herderoll blir synlig i förväntningarna på att 

C. Samverkansstrateg 

Lyhörd, öppen för förnyelse  

och utveckling, 

samarbetsvillighet, 

Lyssna på personalen, ha social 

kompetens, öppet sinnelag 

 

E.  Förtroendegivande strateg  

Kunna delegera, att synas ute i 

samhället, ha goda relationer 

med massmedia, vara drivande 

och positiv 

A. Målstrateg 

Kunna slå näven i bordet, 

ska stå för sitt ord, våga 

agera, vara organisatör och 

planerare, ha god kännedom 

om lagar och etik 

B. Verksamhetsstrateg 

Ta beslut (obekväma), vara 

öppen för idéer, vara 

visionär, arbeta aktivt med 

medlems ‐kommunikation 
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aktivt medlemskommunicera. Likaså blir hans/hennes symboliska funktion tydlig i det att 

kyrkoherden ska vara synlig och ha goda relationer med samhället. 

 

Arbetsgivarnas uttalade förväntningar på kyrkoherderollen i Kalmar – H-län 
 
Utifrån de i skrift uttalade förväntningarna på kyrkoherderollen i Kalmar län kan vi se att 

kyrkoherden är både chef och ledare. Han/hon ska vara en andlig ledare som är fast förankrad 

i kyrkans tro och tradition. Kyrkoherden förväntas vara en präst som inspirerar, är god 

förkunnare och ”teolog med pastoral reflektion” som ska kunna fatta beslut och ha förmåga 

att samarbeta med personal och kyrkoråd. 

 
Dokumenterade förväntningar på kyrkoherdens förhållningssätt i H –län efter Hersey. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentar: Förväntningar på kyrkoherden som både chef och ledare uttrycks i Kalmar län. 

Vi kan notera att uttrycket andligt ledarskap används om kyrkoherderollen. Likaså uttrycks att 

kyrkoherden är en del av ett större sammanhang genom att vara en länk i kyrkans tro och 

tradition. Samarbetet med personal och kyrkoråd lyfts fram. Här framträder då 

kyrkoordningens intension att kyrkoherde och kyrkoråd har ett gemensamt ansvar för att 

församlingens grundläggande uppgift blir utförd. 

 

Analys och jämförelser av undersökningsmaterialet 

Vid en analys och jämförelse av undersökningsmaterialet kan vi notera att det inte finns 

någon enhetlig syn hos de lokala arbetsgivarna beträffande förväntningarna på 

kyrkoherderollen idag. Härav kan vi konstatera i jämförelse med tiden före 2000, att den 

samsyn över kyrkoherdens uppdrag som fanns hos domkapitlen har tagits bort utan att 

        C. Samverkanstrateg    
förmåga att lyssna, ha ett rakt 
och ärligt sätt                                

          B. Verksamhetsstrateg 
 kunna utveckla verksamhet och 
organisation, ha goda administrativa 
kunskaper, kunna fatta beslut ha idéer 
och visioner

A. Målstrateg 

Att vara riktigt tydlig, att kunna 

”sätta ner foten”, Att kunna ”peka 

med hela handen”, att stå för etik 

och moral 

D. Förtroendegivande strateg 

Att kunna delegera, att kunna 

”läsa människor” 
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ersättas, medan de lokala arbetsgivarnas skilda uppfattningar om kyrkoherdens arbete 

kvarstår. Vi kan också tydligt se att de olika stiftsdelarna Jönköping, Kronoberg och Kalmar 

skiljer sig åt sinsemellan i de förväntningar som finns på kyrkoherderollen. Samtidigt ser vi 

att det mellan dessa regioner även kan finnas en samsyn i vissa frågeställningar. 

Anledningarna till detta kan vara flera. Dels synliggörs den enskilde 

arbetsgivarrepresentantens och därmed församlingens och den kyrkliga samfällighetens 

förväntningar utifrån erfarenheter, engagemang och kompetens. Dels framträder också en 

fromhetstradition karaktäristisk för den lokala orten eller regionen. Den lokala kontexten och 

omgivningen, alltså struktur och organisation på mikronivå, har således en betydelse för 

kyrkoherdens ledarskap. Detta i jämförelse med studiens resultat som visar att lagen om 

Svenska kyrkan, alltså en del av organisationens makronivå, inte nämnvärt påverkar den 

lokala arbetsgivaren. Även om själva lagens existens kan tolkas som att Svenska kyrkan 

fortfarande kan benämnas statskyrka. I undersökningsmaterialet, både genom intervjuer och i 

dokument, finner vi hos de lokala arbetsgivarna en samsyn i att kyrkoherden både är chef och 

ledare. Vad dessa funktioner däremot omfattar och kännetecknar skiljer sig åt främst i 

intervjumaterialet. Vad det skriftliga materialet bidrar med är önskade egenskaper hos 

kyrkoherden som tydlig, rak och ärlig. Av de genomförda intervjuerna framkom att 

innebörden av begreppet chef i relation till kyrkoherdeskapet varierar. Medan någon 

arbetsgivarrepresentant tydligt kunde benämna chefen som VD, tog en annan klart avstånd 

från en sådan definition. Här ser vi också att stiftsdelarna skiljer sig åt. I Kronobergs – och 

Kalmar län bejakar en majoritet av de tillfrågade arbetsgivarrepresentanterna att kyrkoherden 

kan benämnas VD, medan flertalet av de intervjuade i Jönköpings län med bestämdhet 

avfärdar denna jämförelse. Detta utifrån vars och ens respektive perspektiv och definition på 

vad en VD är och gör. Man kan anta att begreppet VD med stark förknippelse till 

företagsvärlden definierar kyrkan mer som företag än som kyrka i traditionell mening och 

därför starkt avfärdas i det mer frikyrkliga F – län. Svenska kyrkan jämställs då här med 

övriga kristna trossamfund och kyrkoherden förväntas agera pastor och inte företagsledare i 

den svenskkyrkliga församlingen. Härav ser vi då även hur den lokala kontexten påverkar 

kyrkoherdens ledarskap. En intressant kommentar finner vi dock i intervjumaterialet från 

Jönköpings län där en arbetsgivarrepresentant som menar att kyrkoherderollen inte kan 

jämföras med VD – rollen idag ändå uttrycker att kyrkoherderollen går mot en VD – roll. 

Ytterligare en intressant aspekt, vilket synliggörs i intervjuerna, finner vi både i ja – och nej –

svaren, nämligen att om kyrkoherden är en VD så behöver han/hon inte vara präst. Endast en 

lokal arbetsgivare uttrycker i skrift ”Det ska drivas som ett företag med en VD i spetsen, inga 
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uppdelade avdelningar” . Formuleringen härrör från Kronobergs län där också likheten mellan 

kyrkoherden och VD:n enligt undersökningen framträder som starkast. Om vi tittar på de 

skriftliga dokumenten är det tydligt att kyrkoherden också förväntas vara en församlingspräst. 

Formuleringarna ser lite olika ut men visar på samma inriktning. Kyrkoherden ska, förutom 

chef och ledare också vara präst, god förkunnare, god liturg, god själasörjare och teolog med 

pastoral reflektion. I intervjumaterialet kan vi se att merparten av de lokala arbetsgivarna inte 

gör skillnad mellan funktionerna chef och ledare. I de skriftliga dokumenten kan vi se att chef 

och ledare följs åt. Begreppet andlig ledare förekommer vid några tillfällen i de skriftliga 

dokumenten och kan här tolkas som en prästerlig funktion och att kyrkoherden alltså också är 

präst. Vi finner även i undersökningsmaterialet som helhet uttrycket ledare för församlingen 

och arbetsledare. Att ledare är ett eget yrke, utan närmare koppling till organisationens 

verksamhetsområden uttrycks av ett par lokala arbetsgivare och synliggörs i 

intervjumaterialet. Denna förväntan på kyrkoherden som ledare saknar dock motsvarighet i de 

skriftliga dokumenten. Att kyrkoherdens ledarskap är likt annat ledarskap bejakar, i 

intervjuerna, en knapp majoritet av arbetsgivarrepresentanterna, alltså 7 av 12, relativt jämt 

fördelade i de olika länen. Andra organisationer vars ledarskap som här relateras till är skolan, 

tjänsteproducerade företag, socialförvaltning, kommunen, landstinget och företag inom 

näringslivet. Vid en jämförelse med de skriftliga dokumenten kan vi notera att liknande 

jämförelser nästan helt saknas. Endast en lokal arbetsgivare uttrycker sin förväntan på 

kyrkoherderollen med orden ”gärna annan erfarenhet från arbetslivet”. Formuleringen är dock 

inte ledarskapsrelaterad.  

 

Att det är viktigt med modernt ledarskap i Svenska kyrkan menar en stor majoritet av de 

tillfrågade, 9 av 12 lokala arbetsgivare. Här kan vi förstå att definitionen av vad som är 

modernt ledarskap varierar. Det är också märkbart att ingen vill vara omodern. Här sätts 

ibland begreppet modernt ledarskap i relation till att kyrkoherderollen är en VD- roll. Men 

även relationen chef och ledare lyfts fram av några arbetsgivare som poängterar att modernt 

ledarskap tonar ner chefskapet men betonar ledarskapet. Ett arbetssätt som tas fram inom det 

moderna ledarskapet är vikten av att kyrkoherden kan delegera uppgifter. Någon arbetsgivare 

uttrycker det så att ”kyrkoherden har inga jordfästningar längre”. I de skriftliga dokumenten 

nämns, med något undantag, inte begreppet modernt ledarskap. Däremot finner vi önskade 

arbetssätt som kyrkoherden bör ha och som ett modernt ledarskap kan omfattas av. Här finner 

vi det nämnda att kunna delegera, men också att vara lyhörd, vara öppen för förnyelse och att 

kunna fördela uppgifterna i församlingen. 
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Att kyrkoherderollen omfattar ett tillsynsansvar bejakar samtliga lokala arbetsgivare i 

undersökningen. Däremot kan vi notera varierande uppfattningar om vad dess innebörd är. I 

intervjumaterialet betonas en ordning och reda princip relaterat till chefsfunktionen att se till 

att allt fungerar som det ska. En minoritet lägger innebörden i relation till biskop och 

domkapitel som tillsynsorgan. I den skriftliga dokumentationen är det i en kyrkoherdes 

arbetspromemoria vi finner begreppet tillsynsansvar och då som citat direkt ur 

kyrkoordningen samt en kortare förklaring som relaterar till biskop och domkapitel. Även i 

dessa skriftliga förväntningar kan vi finna en önskad ordning och reda princip vilken 

kyrkoherden förväntas ta ansvar för. Om vi ser på de förväntningar som uttrycks både i 

intervjuer och i skrift angående kyrkoherdens förhållningssätt kan vi inte finna något 

exklusivt i just förväntningarna på kyrkoherderollen. Att kunna balansera, väga och anpassa 

sitt ledarskap allt efter vad situationen kräver förväntas av kyrkoherden utifrån både vårt 

intervjumaterial och den skriftliga dokumentationen. Häri finner vi en samstämmighet och vi 

kan samtidigt anta att detta önskade förhållningssätt också förväntas av chefer och ledare i 

andra organisationer. 

 

Vid en överblick av undersökningsmaterialet kan vi notera att vissa frågeställningar följs åt 

och uttrycker en grundläggande förväntan på kyrkoherdefunktionen. Om vi ser närmare på 

hur arbetsgivarna ser på kyrkoherderollen i relation till likheter med VD- rollen och annat 

ledarskap finner vi att samstämmigheten är påfallande. De arbetsgivare som ser att 

kyrkoherdens ledarskap är likt annat ledarskap i stort sett, ser också att kyrkoherderollen helt 

eller delvis påminner om VD- rollen. Fördelningen är dessutom likvärdig mellan de olika 

stiftsdelarna. I Kronobergs län där samtliga tillfrågade arbetsgivare bejakar likheter mellan 

kyrkoherderollen och VD-rollen ser alltså likheterna med annat ledarskap överhuvudtaget. I 

Kalmar respektive Jönköpings län skiljer sig visserligen andelen ja – och nej- svar åt i 

respektive frågeställning men talar ändå sitt tydliga språk. I Kalmar län är fördelningen 

likvärdig beträffande likheten med annat ledarskap. Men i Jönköpings län ser majoriteten 

skillnad i båda frågeställningarna, alltså här är kyrkoherderollen varken likt VD-rollen eller 

annat ledarskap. Här betonas istället vikten av att kyrkoherden är en god predikant. Andelen 

ja- svar hos arbetsgivarna är i Jönköpings län dubbelt så många som i både Kronobergs och 

Kalmar län. Dock kan vi notera att totalt sett så anser majoriteten av arbetsgivarna att 

kyrkoherden ska vara en god predikant.    
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Diskussion 

Vid en första anblick kan man tycka att underlaget för denna studie omfattas av en god 

representation av lokala arbetsgivare som i sin tur representerar en stor andel kyrkotillhöriga i 

Växjö stift. Vad som då är viktigt att konstatera är att varje lokal arbetsgivare endast har 

representerats av en talesperson. Det betyder att det hos en enskild arbetsgivare ändå kan 

finnas nyansskillnader och möjligen även andra förväntningar på kyrkoherderollen än de som 

framkommer i denna undersökning. Vi kan dock notera att den lokala arbetsgivar-

representanten som här intervjuats i regel har ett stort inflytande utifrån sin position i 

organisationen.  

 

 Även om min egen arbetsgivare inte omfattas av undersökningen är det ändå möjligt att jag i 

egenskap av kyrkoherde kan ha påverkat intervjuresultatet i någon mån. Jag avser då främst 

de intervjuer då kvinnligt ledarskap lyftes fram fastän studien inte tar upp detta perspektiv. 

 

Att förväntningarna kan skilja sig åt även inom arbetsgivarparten ligger i sakens natur 

eftersom Svenska kyrkan är en demokratiskt förtroendevald organisation där arbetsgivaren, 

sedan 2000, och dennes förväntningar dessutom kan förändras efter kyrkovalen vart fjärde år. 

Häri finns ett dilemma särskilt som de förtroendevalda i Svenska kyrkan arbetar närmare de 

anställda än man som förtroendevald gör i andra organisationer såsom i exempelvis 

kommunen. Vad som då är viktigt att framhålla är att det nära samarbete som finns mellan 

förtroendevalda och kyrkoherde ska finnas, och är föreskrivet i kyrkoordningen som ett 

gemensamt ansvarstagande för församlingen.  

 

Utifrån resultatet från undersökningen framträder två nyckelbegrepp, nämligen vad 

kyrkoherdens chefs – och ledarskap omfattar respektive kännetecknas av. Häri finner vi både 

en samstämmighet och att de lokala arbetsgivarnas förväntningar skiljer sig åt och att det 

finns skillnader också i den lokala kontexten. Vidare ser vi fyra frågeställningar som 

framträder utmärkande i denna studie; Är kyrkoherdens ledarskap likt annat ledarskap? Är det 

viktigt att kyrkoherden har ett modernt ledarskap? Påminner kyrkoherderollen helt eller delvis 

om VD - rollen? Är det viktigt att kyrkoherden är en god förkunnare?   

 

Arbetsgivarnas svar på dessa frågor och deras förväntningar skiljer sig åt och vi ser också att 

det finns skillnader beroende på den lokala kontexten. Frågeställningarna kan även sägas vara 

grundläggande och blir därför avgörande för kyrkoherdens chefs – och ledarskap samtidigt 



 

43 
 

som vi då har ett övergripande dilemma när förväntningarna är så olika arbetsgivarna 

sinsemellan. I detta krävs en lyhördhet från kyrkoherden. De förväntningar som finns går 

alltså inte att förutsäga eftersom de lokalt kan variera och då kan skapa en osäkerhet som i 

förlängningen, om lyhördhet och förståelse saknas, kan bli ett arbetsmiljöproblem och 

samtidigt en försvagad icke sammanhållande arbetsgivarpart som även kyrkoherden är en del 

av. Det betyder att det ställs stora krav på tydlighet, öppenhet och god kommunikation från 

både kyrkoherde och arbetsgivare för att finna en gemensam plattform eller utgångspunkt för 

sitt arbetsgivarskap. Vid avsaknad av denna plattform finns risken att arbetsgivaren försvagas 

och arbetsgivarskapet betecknas vara kapitulerat.  

 

Den gemensamma plattformen och därmed en gemensam definition av Svenska kyrkans 

essens är förutsättningen för en samsyn på den gemensamma organisation som Svenska 

kyrkan är och därför kan inte någon annan organisation kopieras och överföras till kyrkans 

värld. Skulle ändå detta göras framträder det vi kallar kulturkrock, språkförbistring och en 

definitionsproblematik eftersom en gemensam utgångspunkt saknas. Att ha en gemensam 

vision och strategi för att uppnå en enhetlig målsättning är idag en välkänd formulering i den 

lokala församlingsverksamheten. Denna formulering behöver enligt min mening kompletteras 

med förståelsen av en gemensam plattform eller utgångspunkt utifrån vilken både kyrkoherde 

och lokal arbetsgivare har att verka. Förutsättningarna för denna gemensamma plattform är då 

att de förväntningar som finns har synliggjorts. Samtidigt är det viktigt att se både likheter och 

skillnader mellan Svenska kyrkan och andra organisationer, vilka lyfts fram i denna studie. 

Denna jämförelse är av största vikt då den berikar bilden vari den egna organisationen kan 

speglas.  

 

Till det som måste definieras är begreppet modernt ledarskap. Likaså behöver beteckningen 

VD definieras om avsikten är att använda denna i den kyrkliga organisationen. Jag menar att 

beteckningen VD hör hemma i företagsvärlden, men om kyrkoherderollen kan sägas omfatta 

en så kallad VD – roll bör denna definieras utifrån den egna kyrkliga kontexten. I 

undersökningen framkommer tydligt hos flera lokala arbetsgivare att kyrkoherderollen helt 

eller delvis kan jämföras med VD – rollen. Samtidigt konstateras att VD – rollen omfattas av 

sådana arbetsuppgifter som en kyrkoherde i regel saknar både kunskap om och har kompetens 

för. I förlängningen av ett sådant resonemang uttrycks att kyrkoherden som VD inte behöver 

vara präst. Detta resonemang talar då mot den inomkyrkliga utredningen Närhet och 

samverkan som föreslår en pastoral ledning i den svenskkyrkliga lokala organisationen från 
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och med år 2014. En majoritet av de tillfrågade lokala arbetsgivarna i Växjö stift bejakar 

således en pastoral ledning och därmed ett andligt ledarskap i den meningen att man ser 

vikten av att kyrkoherden är en god förkunnare. 

 

Fortsatt forskning 
Eftersom Svenska kyrkan genomgår ett stort förändringsarbete vore det av intresse att göra 

motsvarande undersökning i andra stift. Det skulle vara av intresse att se om liknande resultat 

om förväntningarna på kyrkoherderollen framträder i jämförbara lokala kontexter. En 

jämförelse skulle exempelvis kunna göras mellan Jönköpings län i Växjö stift och Örebro län 

i Strängnäs stift som båda enligt traditionen ingår i starkt frikyrkliga bygder. Det vore även 

intressant, för att inte säga nödvändigt sett ur ett kyrkligt perspektiv, att följa den utveckling 

som sker beträffande förändringen av kyrkoherderollen i Svenska kyrkan. 

 

Slutsats 
Det är tydligt att Svenska kyrkan sedan 2000 står i ett större pågående förändringsarbete. 

Detta är en så genomgripande förändring att det kan uttryckas vara ett paradigmskifte. Även 

om vi här har fokuserat på den förändring som skett efter relationsändringen mellan kyrka och 

stat, menar jag att Svenska kyrkan fortfarande kan betecknas vara statskyrka genom den 

övergripande lagtexten om Svenska kyrkan och att det fortfarande är inom denna som en 

förändrad syn på kyrkoherderollen formuleras. Denna förändring bör även ses i ett historiskt 

perspektiv då förväntningarna på kyrkoherden skiftat beroende på kyrkans roll i 

samhällsutvecklingen. De skiftande förväntningar på kyrkoherderollen som vi här kan se är 

således en fortsättning av den demokratiepok vilket vi kan kalla den period som inleds med 

1918 års rösträttsreform.  
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Bilaga 1 

Brev sänt via mail 2011-03-23 

Påminnelsebrev sänt via mail 2011-04-28 

 

Till samtliga pastorat och kyrkliga samfälligheter i Växjö stift med minst 8000 
kyrkotillhöriga. 

 

Jag heter Ann-Christine Borg och är kyrkoherde i Huskvarna församling. Med anledning av 
att jag skriver uppsats inom magisterprogrammet i ledarskap vid Uppsala Universitet, under 
handledning av universitetslektor Lennart Wikander, önskar jag få del av de dokumenterade 
krav som lokala arbetsgivare ställer på kyrkoherderollen. 

Det material jag nu samlar in är underlag till den empiriska delen i uppsatsen. Vad jag söker 
är arbetsbeskrivning, befattningsbeskrivning, arbetspromemoria eller motsvarande för 
kyrkoherden samt protokoll där arbetsgivarens krav/förväntningar som ställs på kyrkoherden 
framgår eller liknande skriftlig dokumentation. 

Min undersökning handlar naturligtvis inte om den enskilde kyrkoherden hos Er, utan om 
kyrkoherderollen generellt. Totalt ingår 13 lokala arbetsgivare i Växjö stift i studien. 

Jag ser fram emot att så snart som möjligt få ta del av de handlingar som upprättats hos Er och 
tackar på förhand. Kopior på handlingar och eventuella kostnader för kopior och porto skickas 
vänligen till; 

Ann-Christine Borg, Huskvarna församling, Box 183, 561 23 Huskvarna   

Det går också bra att skanna in handlingarna och sända per e-post till; 

ann-christine.borg@svenskakyrkan.se 

Med Vänlig Hälsning 

Ann-Christine Borg  tel: 036-139410(exp), 036-139400(vx), 0701 714663(mobil) 
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Bilaga 2 

Frågeställningar vid de semistrukturerade intervjuerna med de lokala arbetsgivarna: 

 Är kyrkoherden ledare och/eller chef? 

 Vad är ledarskap? 

 Vad är chefskap? 

 Är det skillnad mellan ledarskap och chefskap? 

 Om kyrkoherden har ett ledarskap och chefskap vad innehåller eller omfattas detta av? 

 Vad kännetecknar, i så fall, kyrkoherdens ledarskap respektive chefskap? 

 Finns likheter med annat ledarskap och chefskap? 

 Ibland används begreppet modernt ledarskap. Vad är modernt ledarskap? Är detta 

viktigt för kyrkan? 

 Påminner kyrkoherderollen helt eller delvis om VD –rollen? 

 Har kyrkoherdens roll förändrats utifrån Ditt perspektiv? 

 Har kyrkoherden en tillsynsfunktion och i så fall vad innebär det? 

 Vad är viktigt i kyrkoherdens förhållningssätt till uppgift och medarbetare? 

 Hur viktig är omgivningen för kyrkoherdens ledarskap? 

 Vilka egenskaper är viktiga för kyrkoherdefunktionen? 

 Påverkar lagen 1998:1591 om Svenska kyrkan den lokala arbetsgivaren på något sätt? 

 Har kyrkoherden något symboliskt ledarskap? 

 Är det viktigt att kyrkoherden är en god förkunnare? 
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