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Sammanfattning 
År 2000 fick Svenska kyrkan ändrade relationer med staten och gick från att vara statskyrka 

till ett trossamfund. Detta gjorde att kyrkan fick en ny kyrkoordning, ett inomkyrkligt 

regelverk som anger strukturer och beslutsformer. Det har varit viktigt att behålla kyrkan som 

en öppen och demokratisk folkyrka med förtroendevalda som har valts till kyrkoråd och 

kyrkofullmäktige på lokalplanet med demokratiska val var fjärde år. Kyrkoherden har alltid 

varit chef i församlingen men chefskapet har varit otydligt. Kyrkorådet har varit och är 

ansvarig för styret av församlingen. Det finns många exempel på konflikter som har uppstått 

genom svårigheterna att tolka vad som är kyrkoherdens uppgift och vad som är kyrkorådets. 

2008 kom en rapport med rubriken Styra och leda som var ett försök att kartlägga Svenska 

kyrkans organisation och förtydliga kyrkoherdens och kyrkorådets uppgifter, en rapport som 

2010 medförde ett tillägg till Kyrkoordningen där det heter att kyrkoherden är chef för all 

verksamhet.  

Syftet med uppsatsen är att identifiera de områden där konflikter kan uppstå mellan kyrkoråd 

och kyrkoherde och analysera varför de uppstår och få svar på hur kyrkoherden och 

kyrkorådet ser på kyrkoherdens uppdrag. Är man samstämmig eller finns det skillnader och 

vilka är dessa? Vilka egenskaper är viktiga för en kyrkoherde? Jag har genom en webbaserad 

enkätstudie frågat ut kyrkoherdar och kyrkorådsledamöter i Skåneförsamlingar i Lunds stift. 

 

Resultatet visar att det finns både samsyn och skillnader i synen på kyrkoherdens uppdrag 

men att det fortfarande finns osäkerhet kring vad som är kyrkoherdens ansvarsområde och vad 

som är kyrkorådets. Det föreligger i de flesta fall ett gott samarbete och en samstämmighet 

kring vilka frågor man avhandlar på kyrkorådsmötena men också vad man skulle önska ta 

upp. Bägge grupper är överens om att det är viktigt att kyrkoherden har en 

ledarskapsutbildning. Det framkommer att det finns en snällhetskultur som gör att man ibland 

duckar för frågor som skulle kunna leda till konflikter, till exempel personalfrågor. Det finns 

en rädsla för att uttrycka det man tänker. Många kyrkoherdar pekar på en tröghet i 

organisationen som försvårar förändring. Svenska kyrkan har en komplex 

organisationsuppbyggnad med många förtroendevalda där både kyrkorådsledamöter och 

kyrkoherdar anser att det är viktigt att kyrkoherden är präst. Större församlingar skulle kanske 

underlätta så att kyrkoherden får vara mer chef än församlingspräst. 

Nyckelord: ledarskap, utbildning, arbetsmiljö, egenskaper, ansvar 
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Inledning och bakgrund 
År 2000 fick Svenska kyrkan ändrade relationer med staten. En kyrkoordning skapades som 

reglerar Svenska kyrkans arbete och organisation utifrån lära och tro. Kyrkoherden hade redan 

dessförinnan, åtminstone i skrift, haft en parallell roll med kyrkorådet. Den har kallats för den 

dubbla ansvarslinjen och har tyvärr ibland medfört många konflikter mellan kyrkoherde och 

kyrkoråd, då den har möjliggjort kyrkorådets inblandning i bland annat arbetsledning. Före år 

2000 var kyrkoherden och övriga präster anställda av stiftet och hade biskopen som chef 

medan resten av arbetslaget var anställda direkt av församlingen. Efter år 2000 är alla präster 

inklusive kyrkoherden anställda av församlingen.  

Före den 1 januari 2010 kunde det vara så att kyrkoherden var chef för den 

församlingsvårdande verksamheten medan kamreren kunde vara chef för övrig personal, till 

exempel kansli och vaktmästeri och då varit direkt underställd kyrkorådet. Det innebar två 

parallella chefer som ibland har konkurrerat med varandra och där kyrkorådet har kunnat 

spela ut dem mot varandra. Från och med 2010 är kyrkoherden chef för all verksamhet i 

församlingen. Det är ett uppdrag som har förändrats över tid, dels beroende på kyrkans egen 

organisation och dess upplägg och dels genom alla yttre krav som har tillkommit i form av 

policies och lagkrav från bland annat arbetsmiljöverket vad gäller fysisk och psykosocial 

arbetsmiljö. Den senaste rapporten från Arbetsmiljöverket, som innefattar Svenska kyrkan, 

sammanställdes 2007 och pekar på ett antal faktorer som kan påverka arbetsmiljön negativt, 

bland annat otydligt ledarskap, otydlig ansvarsfördelning och ett stort antal förtroendevalda.1 

Mot bakgrund av bland annat Arbetsmiljöverkets kritik har Svenska kyrkan sett sig tvungen 

att se över sina kurser i ledarskap, i synnerhet för kyrkoherdar. Kyrkoherdeutbildningar har 

förekommit inom stiftens egna ledarskapsprogram, men 2007 fattade Kyrkomötet beslut om 

en nationell behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning. Den blir från och med 2013 

obligatorisk för att kunna söka kyrkoherdetjänst, om man inte redan varit verksam som 

kyrkoherde under tre år.  

Professor Per Hansson är en av få som på forskarnivå har skrivit om ledarskapet i Svenska 

kyrkan och om Svenska kyrkans organisation, både om hur det såg ut före år 2000 och om 

villkoren efter millennieskiftet. Det han har skrivit efter 2000 handlar dels om församlingens 

                                                           

1 Kjölsrud och Svärd 2007:5 
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styrning och ledning och om kyrkoherdens tillsynsansvar och dels om organisationskulturen. 

Boken Svenska kyrkans organisationskultur beskriver kyrkoherden som förändringsagent och 

om uppgiften som kyrkoherden har, men också om ledarstilar, om kyrkoordningen och 

organisationskulturen som råder i Svenska kyrkan.2 Per Hansson har också skrivit en artikel 

tillsammans med professor Jon Aarum Andersen från Växjö universitet som handlar om 

kyrkoherdar som ledare. Dessutom har han skrivit artiklar som behandlar både kyrkoherdars 

arbetsvillkor och stiftens arbete med sin tillsyns- och främjandefunktion. Hedlind Claesson 

belyser i en artikel att storleken på församlingen/pastoratet har betydelse för kyrkoherdens 

ledning. Bert Stålhammar har skrivit två böcker, en som handlar om kyrkoherdens (o)möjliga 

uppgift före år 2000 och en som handlar om kyrkoherdens ledningsvillkor efter år 2000. Per 

Anders Sandgren har skrivit en prästmötesavhandling som delvis bygger på hans 

magisteruppsats i kyrkligt ledarskap om kyrkoherdars och kyrkorådsordförandens förståelse 

av kyrkans uppgift i Visby stift. Prästmötesavhandlingen tar sin utgångspunkt i kyrkligt 

medarbetarskap. Ann-Sophie Hansson har i sin doktorsavhandling två artiklar som behandlar 

Svenska kyrkan och dess arbetsmiljö.  

Problemformulering  

Det finns inbyggda problem i organisationen Svenska kyrkan. Denna studie vill besvara och 

klargöra hur och på vilket sätt det finns meningsskiljaktigheter men också samsyn mellan 

kyrkoherdar och kyrkoråd i frågor som rör församlingarnas arbete. Med anledning av de 

konflikter som har uppstått mellan kyrkoherde och kyrkoråd när det gäller rollfördelning och 

den uppdelning som gäller förhållandet mellan kyrkorådets styrning och kyrkoherdens 

ledning är det angeläget att klargöra rollerna och skildra var de går isär och var de möts. 

Syfte   

Syftet med studien är att identifiera de områden där konflikter kan uppstå mellan kyrkoråd 

och kyrkoherde och analysera varför de uppstår. 

Frågeställningar 

Hur ser kyrkoherden respektive kyrkorådet på kyrkoherdens uppdrag? Vilka förväntningar 

finns? Finns det samsyn i frågeställningar som rör både kyrkoherde och kyrkoråd eller skiljer 

det sig åt och i så fall på vilket sätt? Är ledarskapsutbildning viktigt? Finns det förståelse för 

                                                           

2 Hansson 2001 
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att kyrkoherdens roll och ansvar har förändrats? Vilka egenskaper tycker kyrkoherdar 

respektive kyrkorådsledamöter är viktiga för en kyrkoherde att besitta? 

Metod 

Undersökningen baseras på litteraturstudier och en enkätundersökning. Inledningsvis utfördes 

en pilotstudie som bestod av enkät med 26 frågor och som jag skickade ut till en kyrkoherde 

och två kyrkorådsledamöter. Frågorna var av både ”multiple choice”/sätta kryss och öppen 

karaktär med möjlighet att skriva egna svar. Efter att ha fått tillbaka svaren och dessutom haft 

muntliga samtal med respondenterna bestämde jag mig för att minimera de öppna 

svarsfrågorna. Detta för att underlätta sammanställandet av svaren och för att förenkla 

analysarbetet. Efter att ha korrigerat enkäten och lagt till ytterligare två frågor skickade jag ut 

den nya enkäten bestående av 28 frågor till kyrkoherdar och kyrkorådsledamöter i 12 

församlingar i Lunds stift. Eftersom varje församling har ett kyrkoråd bestående av 6-21 

ledamöter, men bara en kyrkoherde skickade jag dessutom enkäten till ytterligare 10 

kyrkoherdar, också dessa i Lunds stift. Lunds stift består av både Skåne och Blekinge, men 

jag har valt att fokusera på Skåne och har inga församlingar från Blekinge med. Lunds stift 

består av 155 pastorat (189 församlingar) och är indelade i 18 kontrakt. Jag har velat täcka 

upp stiftet så långt det har varit möjligt. Det har känts viktigt att få med både städer och 

landsbygd och därför har jag valt ut 3 församlingar från Malmö, 2 från Lund och 7 

församlingar från andra kontrakt, som omfattar sydvästra, södra, mellersta och sydöstra 

Skåne. Jag har utelämnat 5 kontrakt i Skåne och de 2 från Blekinge. I de fall där jag har 

skickat till enbart kyrkoherdar har jag försökt välja ut ett par som representerar församlingar 

från några av de ovanstående 5 kontrakten blandat mellan stad och landsbygd.  Enkäten har 

skickats ut elektroniskt, det vill säga enkäten är webbaserad och skickad via e-post med hjälp 

av programmet Emarketeer. Enkäten har alltså bara gått ut till de kyrkorådsledamöter och 

kyrkoherdar som har e-postadress. Majoriteten av kyrkorådsledamöterna i mina 

undersökningsförsamlingar har haft en giltig e-postadress och samtliga kyrkoherdar. 
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Svenska kyrkans organisation 

Historik 

Svenska kyrkan är en evangelisk-luthersk kyrka med ambitionen att vara en demokratisk 

folkkyrka. Fram till år 2000 var den en statskyrka men efter både kyrkomötes- och 

riksdagsbeslut fick den förändrade relationer med staten och dessa trädde i kraft 1/1 2000.  

Numera är Svenska kyrkan ett trossamfund jämte andra trossamfund i Sverige. Före år 2000 

reglerades allt som rörde Svenska kyrkan i kyrkolagen. Efter detta årtal har det bildats två 

regelverk, det ena reglerar det som rör Svenska kyrkans ändrade relationer med staten och 

återfinns i Lagen om Svenska kyrkan (1998:1591) och det andra är ett inomkyrkligt regelverk, 

som går under namnet Kyrkoordningen.  

I lagen om Svenska kyrkan heter det att Svenska kyrkan ska vara ett evangeliskt-lutherskt 

trossamfund, som framträder som församlingar och stift. Man ska vara en öppen folkkyrka 

som i samverkan mellan en demokratisk organisation och kyrkans ämbete ska bedriva en 

rikstäckande verksamhet. I lagen finns också paragrafer som talar om hur kyrkan ska vara 

organiserad.3  

Kyrkoordningen inleder med att tala om vad Svenska kyrkan är: 

Svenska kyrkan är ett trossamfund som leder sin historia tillbaka till de äldsta kristna 
församlingarna och deras bekännelse till Kristus. Svenska kyrkans trosarv är den 
apostoliska tron… Svenska kyrkans identitet som ett trossamfund med evangelisk-
luthersk bekännelse kan härledas till reformationen av den svenska kyrkoprovinsen. Den 
bekännelsen antogs slutligt vid Uppsala möte 1593 i ett beslut som innefattade 1571 års 
kyrkoordning. Kontinuiteten tillbaka framgår av att den evangelisk-lutherska bekännelsen 
är grundad i Guds ord samt innehåller de ekumeniska trosbekännelserna från fornkyrkan 
och den augsburgska bekännelsen som skrevs inom den odelade västkyrkans ram.4  

En av huvuduppgifterna för kyrkoordningen är att ange strukturer och beslutsformer som ger 

goda förutsättningar för Svenska kyrkan att fullfölja sin kallelse. Den ger en begränsad bild av 

Svenska kyrkans tro och liv utan behandlar främst den institutionella sfären. Den är beroende 

både av det historiska arv som kyrkan bär med sig och den kulturella och sociala roll som 

kyrkan har. I kyrkoordningen knyts teologi och juridik samman. Det som Svenska kyrkan 

                                                           

3
 http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/19981591.htm 110504 

4
 Kyrkoordning 2011:11 
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tror, bekänner och lär ger en utgångspunkt för kyrkoordningens innehåll och kriterier mot 

vilket innehållet i kyrkoordningen ska prövas.5 

Kyrkans karaktär som öppen folkkyrka är en viktig del av identiteten. Uppdraget består bland 

annat av att överräcka evangelium i ord och handling till hela folket. I detta ligger också att 

vara rikstäckande, vilket betyder att människor över hela landet ska ha tillgång till kyrkans 

tjänster oavsett var man bor. Därför har man delat in landet församlingar och stift. Numera 

bestämmer kyrkan själv över den mest lämpliga och ändamålsenliga församlingsindelningen 

som passar nuvarande samhällsstrukturer. Demokratin är viktig och har gamla anor i Svenska 

kyrkan. Tidigare var det staten som genom lagstiftning såg till att de kyrkliga valen 

genomfördes på ett fritt och demokratiskt sätt. Efter år 2000 är det kyrkan själv som ansvarar 

för sina val till tre nivåer, församling, stift och kyrkomöte (nationell nivå) och måste se till att 

uppfylla krav på både demokrati och rättssäkerhet.6  

 

Organisatorisk uppbyggnad 

Svenska kyrkan är indelad i tretton stift som sträcker sig från Lunds stift i söder till Luleå stift 

i norr. Varje stift representeras av en biskop. Det finns fjorton biskopar men bara tretton stift 

eftersom en av biskoparna är ärkebiskop och inte representerar ett eget stift. Stiften är i sin tur 

indelade i kontrakt, som utgörs av ett antal av stiftets församlingar. Stiftens grundläggande 

uppgift är att främja församlingslivet och ha tillsyn över detsamma. Stiften förvaltar även 

mark och egendomar. 

Varje stift är indelat i kontrakt och i varje kontrakt finns en kontraktsprost som utses av 

biskopen och som är biskopens förlängda arm. Kontraktsprosten bistår biskopen med att stötta 

ha och tillsyn över församlingarna. Kontraktsprosten har också regelbundna samlingar med 

kontraktets kyrkoherdar. 

Församlingen är kyrkans primära enhet. Det är i församlingen som Svenska kyrkan uppträder 

på det lokala planet. Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva 

undervisning samt utöva diakoni och mission. Kyrkoordningen skriver: 

                                                           

5
 Kyrkoordning 2011:11f 

6
 Tibbling 2005:9f 
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Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap 
skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som 
församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.7 

Svenska kyrkan har en rikstäckande indelning av territoriella församlingar (och även ett par 

icke-territoriella församlingar) som har lokala självstyren men som samtidigt är en del av både 

stift och nationell nivå. I och med dopet förenas alla döpta i det som benämns som det 

allmänna prästadömet i vilket alla, både vigda och icke vigda, förenas i ett gemensamt 

ansvarstagande för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Den demokratiska 

organisationen och kyrkans ämbete/vigningstjänst har ett gemensamt ansvar att bedriva 

kyrkans verksamhet i enlighet med Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. I varje 

församling finns ett kyrkoråd som utgör församlingens styrelse och en kyrkoherde som har 

ansvar för ledning, samordning och tillsyn. 

Flera församlingar kan gå samman och bilda ett pastorat eller en pastoratssamfällighet, som 

ansvarar för ekonomisk utjämning, resurshushållning och service. Även i en 

pastoratssamfällighet ansvarar kyrkoherden för all verksamhet i samfälligheten. Församlingar 

inom flera pastorat kan också bilda en samfällighet, en så kallad flerpastoratssamfällighet. 8   

Svenska kyrkan består av 1467 församlingar och 45 utlandsförsamlingar.9 

År 2010 bestod Svenska kyrkan av 286 samfälligheter (med minst två församlingar).10 

 

Så styrs Svenska kyrkan 

Vart fjärde år genomförs kyrkoval vilket riktar sig till alla medlemmar i Svenska kyrkan som 

har fyllt 16 år. Då väljs de 36 000 personer som ska styra församlingar, stift och nationell 

nivå. För att kunna bli vald måste man ha fyllt 18 år, vara döpt och medlem i Svenska kyrkan. 

Valet består av tre alternativt fyra val beroende på hur den lokala organisationen ser ut. Det 

handlar om 1) val till församling. Man väljer antingen till ett fullmäktige som i sin tur utser ett 

kyrkoråd eller om församlingen ingår i en samfällighet ett direktvalt kyrkoråd. Man väljer till 

2) samfällighet om en eller flera församlingar samverkar ekonomiskt och administrativt och 

                                                           

7
 Kyrkoordning 2011:15 

8
 Kyrkoordning 2011:15ff 

9
 https://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=27000&ptid=  110504 

10
 https://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=27001&ptid=  110504 
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då sker val till samfällda kyrkofullmäktige. I samfällda fullmäktige fattas beslut om ekonomi- 

och fastighetsfrågor. Ytterligare val sker till 3) stiftsfullmäktige som är stiftets högsta 

beslutande organ. Det sista valet handlar om 4) kyrkomötet som är Svenska kyrkans högsta 

beslutande organ och som utgörs av 251 ledamöter. I kyrkomötet fattas beslut som rör bland 

annat regelverk och ordningar för olika slags gudstjänster. Kyrkomötet är att jämföra med 

Sveriges riksdag.11 

Nedan följer tre bilder som gestaltar komplexiteten i Svenska kyrkans organisation. Bild 1 

visar på hur organisationen kan se ut i ett enförsamlingspastorat. Bild 2 visar hur ett 

flerförsamlingspastorat (pastoratssamfällighet) kan vara uppbyggt och bild 3 hur en 

flerpastoratssamfällighet kan vara uppbyggd. Bilderna finns med för att illustrera besluts- och 

maktstrukturer som påverkar styrandet och ledandet för Svenska kyrkan.  

 

12 

Figur 1 

                                                           

11
 https://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=25765 110504 

12
 Tibbling 2005:24 
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Figur 2 

                                                           

13
 Tibbling 2005:27 
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Figur 3 

År 2008 kom rapporten Styra och leda, om samverkan och ansvarsfördelning i Svenska 

kyrkan, som är ett slutbetänkande av en utredning tillsatt av kyrkostyrelsen för att undersöka 

och studera demokrati och delaktighet i Svenska kyrkan. 

I kyrkoordningens 2 kapitel har det fram till den 31/12 2009 om församlingens uppdrag hetat: 

5 § Kyrkorådet är församlingens styrelse. 

Kyrkorådet skall ha omsorg om församlingslivet 
och ha ansvar för att församlingens 

                                                           

14
 Tibbling 2005:30 
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grundläggande uppgift blir utförd. 
Kyrkorådet leder och samordnar församlingens 
förvaltning och har tillsyn över 
nämndernas verksamhet.15 

I rapporten Styra och leda föreslog man att § 5 skulle ändras till: 

5 § I varje församling ska det finnas ett kyrkoråd 
och för varje församling en kyrkoherde. 
Kyrkorådet är församlingens styrelse. 
Kyrkoherden leder all verksamhet i församlingen. 
Närmare bestämmelser om kyrkorådets 
uppgifter finns i 4 kap. och om kyrkoherdens 
uppgifter i 5 kap.16 

I paragrafen som reglerade samfälligheterna hette det före den 1/1 2010 att 

8 § När flera församlingar utgör ett pastorat samverkar de i en samfällighet  
som svarar för ekonomisk utjämning, resurshushållning och  
service (pastoratssamfällighet).17 
 

I förslaget i Styra och leda utformades följande tillägg: 

I en pastoratssamfällighet leder kyrkoherden all verksamhet i samfälligheten.18  
 

Rapporten konstaterar att när förändringar har gjorts som har handlat om kyrkoherdens 

ställning i en församlings beslutande och verkställande organ, så har det alltid varit föremål 

för omfattande diskussioner och besluten har fattats i oenighet.19 

Även kyrkorådet har fått skiftande uppgifter genom åren, inte minst det som rör 

beslutsfattande. 1982 fick kyrkorådet i uppgift att besluta om upplåtande av kyrkorummet 

även när det handlade om gudstjänster. Dessförinnan låg det beslutet hos kyrkoherden. Det 

motiv som gavs för förändringen var enligt evangelisk-luthersk församlings- och kyrkosyn att 

alla medlemmar bär ansvar för det andliga livet i församlingen och inte bara den som är vigd, 

                                                           

15
 SKU 2008:1, s.13  

16
 SKU 2008:1, s.13 

17
 SKU 2008:1, s.13 

18
 SKU 2008:1, s.13 

19
 SKU 2008:1, s.37 



14 

 

det vill säga prästen. De som motsatte sig beslutet menade att upplåtelse av kyrkorummet i 

synnerhet när det handlar om gudstjänster intimt hör samman med ämbetsbärarens ansvar för 

kyrkans förkunnelse och för handhavandet av sakramenten. En sådan förändring skulle rubba 

balansen mellan ämbetsansvar och församlingsinflytande som har varit ett utmärkande drag 

för Svenska kyrkan. Ett ytterligare beslut handlade om att kyrkorådet nu skulle få mandat att 

besluta om vilka gudstjänstordningar som skulle användas i församlingen.20 

Ovan nämnda förslag från rapporten godtogs av Kyrkomötet och vann laga kraft den 1/1 

2010. 

Den dubbla ansvarslinjen 

I en kyrkomötesmotion från 1984 uppdrogs åt Svenska kyrkans centralstyrelse att utreda 

frågan om relationerna mellan prästerlig och episkopal ämbetsförvaltning å ena sidan och de 

förtroendevaldas inflytande å andra sidan. Fokus låg på ledarskapsfrågor, framför allt rörande 

relationen kyrkoråd och kyrkoherde men också relationen kyrkoherde och kanslichef. Man 

lutade sig mot en prästmötesavhandling som lades fram 1974 med titeln ”Präst och kyrkoråd” 

som författats av en domprost, Carls Strandberg, som också torde vara upphovsman till 

begreppet ”den dubbla ansvarslinjen”. Han hävdar ett behov av en beslutsstruktur som värnar 

kyrkans identitet men pekar på svårigheterna att förena den öppna folkkyrkans struktur med 

en trosgemenskaps demokratiska beslutsprocess. Kyrkan har löst detta genom sin dubbla 

ansvarslinje, det vill säga prästen har ett särskilt ansvar för ämbete och sakramentsförvaltning 

i och med vigningen och tillsammans med de förtroendevalda som är valda genom öppna och 

demokratiska val tar man ett gemensamt ansvar för kyrkans beslutsprocess. 

Efter en motion av dåvarande Härnösandsbiskopen Karl-Johan Tyrberg med flera föreslog 

Kyrkomötet att Centralstyrelsen skulle utreda synen på kyrkoherdens övergripande chefskap 

och hur ansvarsfördelningen såg ut mellan kyrkoherde och förtroendevalda ute i 

församlingarna. Både biskopar och representanter från Svenska kyrkans församlings- och 

pastoratsförbund tillsammans med utvalda representanter från Centralstyrelsen bildade en 

arbetsgrupp som 1995 lade fram ett dokument om kyrkoherdens övergripande samordnings- 

och tillsynsansvar. Under rubriken ”Gemensamt uppdrag – delat ansvar” hävdar man att alla 

beslut i församlingar och samfälligheter måste fattas i ljuset av församlingens grundläggande 

uppgift. Man kommer fram till att det är viktigt att så långt det är möjligt skapa ett 
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 SKU 2008:1, s.41 
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regelsystem som tydliggör ansvarsfördelningen för att förebrygga samarbetsproblem, men 

man inser också att det inte går att hitta ett sådant system som helt omintetgör 

samarbetsproblem. 

Den s.k. dubbla ansvarslinjen avser en uppdelning i olika kompetensområden inom 
ramen för ett gemensamt uppdrag. Det innebär att det i princip inte skall vara någon 
överlappning mellan det område som omfattas av de kyrkokommunala organens 
beslutskompetens och det som är att hänföra till det prästerliga ämbetsansvaret. 
Eftersom det dock är fråga om ett gemensamt uppdrag blir samtidigtsamverkan mellan 
den demokratiskt förankrade lokala självstyrelsen och det på prästlöftena grundade 
ämbetsansvaret av grundläggande betydelse.21 

 

I ett annat avsnitt i dokumentet skriver man att det finns stora lokala skillnader i den 

kyrkliga strukturen och pekar på svårigheter då kyrkoherden liksom alla präster var 

anställda av stiften vilket innebar en statlig anställning medan övriga medarbetare var 

anställda i församlingen och därmed kyrkokommunalt anställda. I övrigt menar man att 

kyrkohandbokens mottagande av kyrkoherden visar på kyrkoherdens ledningsansvar.  

Kyrkoherdens uppgift är att vara församlingens/församlingarnas andlige 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.22 
 

Med utgångspunkt från ovanstående text menade man att kyrkoherdens ledningsansvar 

kan betecknas som ett övergripande samordnings- och tillsynsansvar istället för att tala 

om ett övergripande chefsansvar. Detta innebar att kyrkoherden inte behövde ha ett 

personalansvar och ledarskap för alla anställda, i synnerhet inte i större församlingar, 

där man menade att det fanns behov av flera chefer.  

I pastoratssamfälligheter med flera församlingar har samfälligheterna haft som uppgift 

att ansvara för de ekonomiska frågorna men också sådant som rör personal, fastigheter 

och begravningsverksamhet. Trots detta måste också en samfällighet förhålla sig till det 

som rör den grundläggande uppgiften. I flerpastoratssamfälligheter med flera 

kyrkoherdar har tanken också varit att inte alla kyrkoherdar skulle ingå i 

ledningsgruppen utan bara den som var verksam i samfällighetens kyrkoråd, men ha en 
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nära relation till de andra kyrkoherdarna.  Fler utredningar skulle komma att följa och 

till slut leda fram till SKU 2008:1 och det regelverk som sjösattes 1 januari 2010. 

Svenska kyrkans arbetsmiljö 

Av och till har Svenska kyrkan varit föremål för Arbetsmiljöverkets 

tillsynsinspektioner. När beslutet fattades 2004 att Arbetsmiljöverket skulle göra 

inspektioner i Svenska kyrkans församlingar så var det med avsikt att få igång ett 

förebyggande arbetsmiljöarbete och minska de akuta insatserna. I beskrivningen av den 

kyrkliga organisationen kritiserar man samfälligheterna och den organisationsform som 

därmed uppstår där kyrkonämnden har ansvar för vissa frågor och kyrkoråden för andra. 

Var hamnar till exempel ansvaret för personal- och arbetsmiljöfrågor när samfälligheten 

är överordnad arbetsgivare samtidigt som kyrkonämnden inte har kontroll över alla 

arbetsgivarfrågor i församlingarna? Arbetsmiljöverket påstår att samfälligheter är 

organisationer som har en styrelseordförande men saknar VD eller verkställande 

tjänsteman. Det finns däremot parallellställda chefer, vilket kan medföra otydligheter 

vad gäller ledningsansvar. Arbetsmiljöverket pekar på strukturella orsaker som grund 

för befintliga arbetsmiljöproblem23: 

• Otydligt ledarskap och ansvarsfördelning 

• Ett stort antal förtroendevalda 

• Bristande kunskaper i arbetsmiljö och arbetsledning, arbetsrätt, styrning, ledning 

• Små organisatoriska enheter, vilket medför svårigheter bland annat när det gäller 

att upprätthålla kompetens 

Man pekar på otydlighet vem som ska göra vad och när i fördelningen av 

arbetsmiljöuppgifter. Det finns en otydlighet om var arbetsgivaransvaret ligger och som 

Arbetsmiljöverket anser vara inbyggt i Svenska kyrkans organisation, varpå det är 

nödvändigt att klargöra de olika ansvarsområdena. Efter 140 informationstillfällen och 

600 inspektioner har man funnit följande brister i sakförhållanden, som kan leda till 

psykiska påfrestningar och ohälsa24: 

- Arbetsmängd 
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 Kjölsrud och Svärd: 2007:2 
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 Kjölsrud och Svärd 2007:5 
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- Otydliga förväntningar på arbetsinsats 

-  Ensamarbete 

- Konflikter 

- Arbetsbelastning 

- Gränslöst arbete (man har svårt att säga nej på grund att det finns en 

”godhetskultur”) 

Man uppmärksammar att grunden till problemen oftast ligger en otydlig organisation 

och en otydlig uppgiftsfördelning. 

2007 blev Arbetsmiljöverket inbjuden att delta i ”Demokratiutredningen” (SKU 2008:1) 

för att diskutera uppgiftsfördelningen mellan kyrkoherde och kyrkoråd för att delge sina 

erfarenheter hur styrning och ledning fungerar inom Svenska kyrkan och vilka krav man 

kan ställa utifrån arbetsmiljölagstiftningen. 

Några av de slutsatser som Arbetsmiljöverket kom fram till efter alla informationsmöten 

och inspektioner är det otydliga ledarskapet som ställer till problem när arbetstagare har 

frågor. Vem ger besked i olika frågor och vems uppgift är det att ansvara för visioner 

och sätta upp tydliga mål?  När detta fungerar bidrar det till att skapa ett gott 

arbetsklimat. Arbetsmiljöverket pekar också på det stora antalet förtroendevalda, ca 

60 000 vilket medför att det finns ungefär dubbelt så många förtroendevalda som det 

finns anställda. Detta ska jämföras med kommunen där det går en förtroendevald på 50 

anställda och i landstinget där det går en förtroendevald på 200 anställda. Man 

problematiserar den dubbla ansvarslinjen, gemensamt uppdrag – gemensamt ansvar, och 

framhåller att genom detta riskerar frågor att hamna mellan stolarna eller att det uppstår 

otydligheter i ledarskapet. Man pekar också på otydlighet i uppdraget, att kyrkan är en 

utpräglad idéburen organisation med engagerade och ambitiösa medarbetare, som vill 

mycket med sitt arbete. Det finns olika föreställningar om vilka målen är och hur de ska 

uppfyllas och det kan medföra att arbetstagare agerar ”soloartister”. Man säger att det 

rent generellt i organisationer föreligger en källa till konflikt när det finns otydliga 

förväntningar på arbetsuppgifternas omfattning och innehåll. Man säger också att det i 

kyrkans värld finns föreställningar om oändlig godhet vilket kan hamna på 

kollisionskurs med uppkomsten av mellanmänskliga konflikter. Som ett resultat av detta 
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kan man hamna i en uppfattning att konflikter inte borde finnas och att man därför 

”sopar dem under mattan” och inte tar dem på allvar eller prioriterar bort dem.25 

Kyrkoherdens ledningsvillkor 

Stålhammar lyfter fram sex faktorer som påverkar kyrkoherdens ledningsvillkor:  

• det formella regelsystemet 

•  den lokala organisationen  

• förväntningar  

• de förtroendevalda 

•  personallaget  

• församlingens struktur och kyrkliga tradition.  

Med det formella regelsystemet menar Stålhammar Kyrkoordningen som reglerar 

kyrkoherdens uppgifter, ansvarsområden och skyldigheter. Den lokala organisationen 

ser väldigt olika ut och beroende på hur den ser ut så kommer kyrkoherdens 

ledningsvillkor att påverkas. Det är skillnad att vara kyrkoherde i en stor församling där 

det finns en stor stab av medarbetare mot att vara i en liten församling och leda några få 

hel- och deltidsarbetare. Det som också spelar in är organisationsformen. Ingår 

församlingen i en pastoratssamfällighet kan kyrkoherdens utrymme bland annat vad 

gäller ekonomi vara begränsat. Kyrkonämnden kan också ha antagit en lokal 

organisationsplan som antingen utvidgar eller begränsar kyrkoherdens 

ledningsmöjligheter och ansvar.26 

Stålhammar har velat undersöka önskvärda egenskaper hos kyrkoherdar och han har 

valt att studera 100 platsannonser för lediga kyrkoherdetjänster från åren 1999-2001. 

Han kom fram till att man sökte en person, man eller kvinna, som är visionär, 

inspirerande, socialt kompetent, fast förankrad i kyrkans lära, brinnande predikant och 

god andlig ledare.27 
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Han jämför sina resultat med undersökningar av ledarskap inom andra organisationer 

och hittar många gemensamma nämnare oavsett typ av organisation. I de flesta 

organisationer har chefen en bakgrund som yrkesutövare inom det som han eller hon 

ska bli chef över. En rektor är i grunden lärare, en klinikchef är också läkare precis som 

en kyrkoherde alltid är präst. Studier visar att när chefer är eller blir osäkra i sin 

chefsroll faller de gärna tillbaka på sin yrkesprofession, vilket innebär att en osäker 

kyrkoherde kan börja luta sig mot sina prästerliga uppgifter där man kanske känner sig 

hemma. Stålhammar menar att i detta skiljer sig kyrkoherdar från övriga chefer. Han tar 

som exempel att en läkare som är klinikchef får svårt att öka sin läkarinriktade 

verksamhet eftersom scheman är svåra att bryta, men också därför att läkaryrket ställer 

höga krav på spetskompetens som man tappar om man inte dagligen arbetar som läkare 

och underhåller sina medicinska kunskaper. I kyrkan verkar däremot många, både 

förtroendevalda och församlingsbor, se kyrkoherden som den främste prästen och därför 

blir kyrkoherden ofta önskad i samband med förrättningar som begravningar, vigslar 

och dop. Stålhammar pekar också på att det inte finns några fastställda regler för hur 

mycket en kyrkoherde ska ägna åt att vara chef respektive att utöva rent prästerliga 

uppgifter. Den avgränsningen får varje kyrkoherde komma överens om i sin församling 

i samråd med övriga prästkollegor.28 

Stålhammar har valt ut fyra församlingar, en liten landsortsförsamling, en medelstor 

församling, en storstadsförsamling och en församling i bruksmiljö, där han bland annat 

intervjuar kyrkoherdar och kyrkorådsordföranden. En kyrkoherde i en stadsförsamling 

upplever att kyrkorådet inte kan skilja mellan styrning och ledning utan vill gärna gå in 

på de beslutsområden som kyrkoherden ansvarar för. Överlag verkar annars förhållandet 

mellan kyrkoherde och kyrkoråd gott. Någon kyrkoherde säger sig hålla igen under 

kyrkorådsmötena för att undvika konflikter, det vill säga drar sig tillbaka om någon 

konflikt verkar segla upp. Flertalet av kyrkoherdarna klagar över att administrationen 

upptar alltför stor tid. En kyrkoherde ger uttryck för en viss maktkamp mellan 

kyrkoherden och kanslichefen i församlingen och anser sig inte riktigt vara chef fullt ut. 

Stålhammars slutsats är att de fyra kyrkoherdarna arbetar under mycket olika villkor 

men att många av ledningsvillkoren är gemensamma. Alla verkar ha svårt att få 

chefsuppgifterna och prästuppgifterna att gå ihop. Ståhlhammar anar också ifrån 
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intervjuerna att både förtroendevalda och personal har svårt att få ihop kyrkoherdens 

bägge roller. Han lägger märke till att de bägge grupperna talar om ”prästen” när man 

menar kyrkoherden. Stålhammar anser att kyrkoherdarna till skillnad från många andra 

chefer i professionella organisationer har dåliga arbetsvillkor. Han jämför lärare som 

blir rektorer och läkare som blir klinikchefer som i sin befordran ges tid att fullgöra sina 

chefsuppgifter och att ingen förväntar sig att rektorn eller klinikchefen ska fortsätta med 

sina lärar- och läkaruppgifter i samma utsträckning som tidigare. Inte heller i 

annonseringar vid tillsättning av en ny kyrkoherde verkar kyrkoråden eller de som 

tillsätter göra skillnad mellan präst- och kyrkoherdeuppgifter. De olika förväntningar på 

egenskaper som efterfrågas blandas utan någon större reflektion över vad som hör till 

vad.29 

En faktor som Stålhammar inte har fokuserat på enligt honom själv är kyrkoherdens 

personlighet. Han menar att uppdraget som kyrkoherde formas av människan bakom 

rollen. Olika chefer representerar olika egenskaper och ingen har givetvis en komplett 

uppsättning som passar för en chef. Han hävdar att idealet är att finna en kombination 

av en chefs egenskaper med det som organisationen behöver men att ett problem ligger 

inbyggt i organisationen med sin månghundraåriga tradition med territorialförsamlingar. 

Som kyrkoherde förväntas man fullgöra samma uppgifter oavsett var man befinner sig i 

Sverige och att detta passar dåligt ihop med dagens lättrörliga och diversifierade 

samhälle. Stålhammar anser att det finns en stor risk att personliga talanger inte tas 

tillvara i ett system som är alltför styrt och traditionsbundet. Han föreslår fyra åtgärder 

till förbättring: att fastslå kyrkoherdens formella position som chef i pastoratet, att se till 

att kyrkoherden får tillräckligt med tid för att fullgöra sitt kyrkoherdeuppdrag, det vill 

säga en rimlig arbetsbelastning, att ha en gemensam värdegrund i församlingen att falla 

tillbaka på som en sammanhållande kraft och att kyrkoherdar borde erbjudas en gedigen 

utbildning i ledarskap.30  

Per Hansson har i sin studie som dels handlar om Svenska kyrkans organisationskultur 

och dels om kyrkoherdars ledarstil velat titta på ledar- och beslutsstilar och på 

motivationsprofiler och verksamhetskrav. Han skickade våren 1999 ut en enkät till 240 
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kyrkoherdar av vilka 64 % besvarade studien. 61 % av de svarande har en utpräglad 

personalinriktad ledarstil i kontrast till de 5 % som anses vara uppgiftsorienterade i sin 

ledarstil. 34 % har en förändringsinriktad ledarstil. Han anser att det är relativt enkelt att 

förklara varför kyrkoherdar har ett utpräglat människoorienterat ledarbeteende, men 

desto svårare att förklara den låga svarsfrekvensen av de som är uppgiftsorienterade. 

När det gäller beslutsstil använder 42 % av de svarande en känslomässig funktion när 

det utövar sitt chefskap. Hansson påstår att en känslomässig beslutsstil lutar åt en 

tidsorientering mot det förflutna medan till exempel en intuitiv beslutsstil vänder sig 

mot framtiden. Bara 17 % av kyrkoherdarna har en intuitiv beslutsstil. När det handlar 

om motivation är 57 % tillhörighetsmotiverade medan bara 13 % är 

prestationsmotiverade. Han anser att detta inte är anmärkningsvärt mot bakgrund av att 

majoriteten av kyrkoherdarna var personalinriktade i sin ledarstil. Han finner det 

anmärkningsvärt att en så låg procentsats är prestationsinriktade. Vad gäller 

verksamhetskraven är hela 79 % inriktade på relationsmässiga krav, 9 % är inriktade på 

förändrings- och utvecklingskrav och 12 % på strukturella och uppgiftsmässiga krav. 

Resultatet visar, menar Hansson, att de flesta kyrkoherdar alltså uppfattar att kraven 

ligger på relationsplanet vilket bland annat omfattar personalfrågor och att detta resultat 

går hand i hand med övriga resultat, det vill säga den relationella ledarstilen, 

känslomässiga beslutsstilen och tillhörighetsmotivationen. Detta innebär samtidigt ett 

relativt litet fokus på uppgift, resultat, prestationer och förändring i ledarfunktionen. 

Han har också upptäckt en signifikant skillnad mellan män och kvinnor när det gäller 

verksamhetskrav då kvinnor oftare än män har angett krav på förändring och utveckling 

av den egna organisationen. 31 

Svenska kyrkan är en kyrka med månghundraåriga anor som under lång tid varit en 

statlig angelägenhet men som år 2000 fick ändrade relationer med staten och blev ett 

eget trossamfund. Den har en komplex uppbyggnad med många förtroendevalda och 

otydliga riktlinjer om vad som egentligen är kyrkoherdens respektive kyrkorådets 

ansvar vilket bland annat har medfört arbetsmiljöproblem. I följande enkätundersökning 

ställs frågor till både kyrkoherdar och kyrkorådsledamöter om hur man uppfattar 

kyrkoherdens uppdrag. 
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Enkätstudien 

Svarsfrekvens 

Av de 153 enkäter som jag har skickat ut gick 22 enkäter till kyrkoherdar och övriga 131 till 

förtroendevalda kyrkorådsledamöter. 57 har svarat och av dem var 14 kyrkoherdar (25 %) och 

43 förtroendevalda (75 %).  Det ger en svarsfrekvens på 37 % för samtliga svarande, 33 % för 

kyrkorådsledamöter och 64 % för kyrkoherdarna. Av de 14 kyrkoherdarna var 11 män (79 %) 

och 3 kvinnor (21 %). Kyrkorådsledamöternas könsfördelning blev 21 män (49 %) och 22 

kvinnor (51 %).  

När det gäller antalet kyrkoherdar i relation till antalet kyrkorådsledamöter kommer antalet av 

naturliga skäl att vara lägre eftersom det går en kyrkoherde på ett kyrkoråd och som har 

framkommit i min undersökning består ett kyrkoråd av allt från 6-21 ledamöter. Nu blev 

relationen 25 % kyrkoherdar och 75 % förtroendevalda. När det gäller genusfrågan utföll det 

jämt på förtroendemannasidan 51 % kvinnor och 49 % män men mer ojämnt på 

kyrkoherdesidan med 21 % kvinnor och 79 % män.  

Bakgrundsinformation 

Fråga 3 

Din ålder är…18-25 år, 26-35 år, 36-45 år, 46-55 år, 56-65 år, 66-75 år, 76-85 år, 86- år 

              
Figur 4.  Respondenternas åldersfördelning 
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Ingen av de svarande är yngre än 35 år. 11 % befinner sig i åldern 36-45 år. Av dessa är 4 

kyrkoherdar och 2 förtroendevalda.17 % finns i ålderskategorin 46-55  och här är 

fördelningen mellan kyrkoherdar och förtroendevalda 50/50. 30 % befinner sig åldrarna 56-

65. Av dessa är 29 % kyrkoherdar och 30 % förtroendevalda. I ålderskategorin 66-75 

återfinns den största gruppen, 33 % och av naturliga skäl är samtliga förtroendevalda. Den 

sista ålderskategorin 76-85 år, består av 9 %, också de förtroendevalda. 

Fråga 4 

Du har följande slutförda utbildning…grundskola, gymnasium, högskole- eller 

universitetsutbildning, annan… specificera 

Hela 81 % har en avslutad högskole- eller universitetsexamen. Endast 2 % har avslutad 

grundskoleutbildning med viss påbyggd fackutbildning. 12 % har avslutad 

gymnasieutbildning varav en av dem uppger internutbildning inom sitt arbete. 5 % uppger att 

de har annan utbildning, till exempel någon form av fackutbildning som inte anses vara en 

högskoleutbildning.   

Fråga 5 

Vilket år blev Du kyrkoherde respektive kyrkorådsledamot? 

 

Figur 5. Uppdragslängd 

I kyrkoherdegruppen har 43 % varit kyrkoherde i 0-5 år, 57 % har varit kyrkoherde mellan  
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6-15 år. När det gäller kyrkorådsledamöterna ligger de flesta i gruppen 0-5 år och det handlar 

om 35 % förtroendevalda. 19 % ledamöter har funnits med i 6-10 år, 7 %  i 11-15 år, 14 % i 

16-20 år och 26 % har varit förtroendevalda i mer än 21 år.  101 %  

Knappt hälften av de kyrkoherdar som har svarat har inte varit chefer så länge (0-5 år) och en 

knapp majoritet har varit det över 6 år. När det gäller de förtroendevalda är det en dryg 

tredjedel som är ganska nya (0-5 år). En femtedel (19 %) har varit engagerade i mer än 21 år. 

Församlingsfakta 

Fråga 6 a  

Hur många invånare finns i den församling Du är kyrkoherde/kyrkorådsledamot i? 

Fråga 6 b 

Hur många är församlingstillhöriga i den församling Du är kyrkoherde/kyrkorådsledamot i? 

Jag väljer att dela upp representanterna för sin församling i kyrkoherdar respektive 

kyrkorådsledamöter och jag väljer att dela upp dem utifrån församlingsstorlek där jag har valt 

att dela in enligt följande: liten församling (pastorat) = 0-4000 invånare/tillhöriga, medelstor 

församling = 4001-10 000 invånare/tillhöriga, stor församling = 10 001-30 000 

invånare/tillhöriga. 

21 % av kyrkoherdarna är verksamma i en liten församling (a), medan när det gäller antalet 

tillhöriga är det 29 % (b). 43 % ansvarar för en medelstor församling när det gäller antalet 

invånare (a) och lika många, 43 % gäller för antalet kyrkotillhöriga(b) . 36 % är kyrkoherdar i 

en stor församling till invånarantal (a) medan 29 % är det när det gäller tillhörighet (b). 

När det gäller kyrkorådsledamöter är 23 % verksamma i små församlingar (a), medan det är 

35 % som representerar små församlingar i fråga om tillhörighet (b). 51 % är verksamma i 

medelstora församlingar (a) och 53 % är verksamma bland de tillhöriga (b). De stora 

församlingarna representeras av 23 % kyrkorådsledamöter (a) men 21 % bland de tillhöriga 

(b).  

Att Svenska kyrkan har väldigt varierade storlekar på sina församlingar är kanske kända fakta, 

men det finns en svårighet huruvida man ska fokusera på hur många invånare som bor i 

församlingen eller hur många som är tillhöriga. Den minsta församlingen ligger på omkring 

knappt 2000 medlemmar medan den största församlingen omfattar omkring 16 000 

medlemmar. 
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Fråga 7 a 

Hur många ordinarie ledamöter består ditt kyrkoråd av? 

96 % besvarat frågan. 71 % har 5-10 ordinarie ledamöter medan 29 % har 11-15 stycken. 

Fråga 7 b 

Hur många ersättare består ditt kyrkoråd av? 

93 % har besvarat frågan. 51 % har 2-5 ersättare, medan 49 % har 6-10 ersättare. 

Fråga 8  

Hur många är män respektive kvinnor i kyrkorådet? 

93 % har besvarat frågan med siffror, 5 % har besvarat med procentsats och 2 % vet inte.     

48 % är män och 52 % är kvinnor i kyrkoråden. 

När man tittar på antalet ledamöter i en församling så skiftar det stort, från den som har minst 

antal, 6 ledamöter till den som har flest, 21 ledamöter. 74 % av de som svarat (93 %) har 

mellan 10 och 18 ledamöter. När det gäller könsfördelningen är den relativt jämn 48 % män 

mot 52 % kvinnor. 

 

Egenskaper 

Fråga 9 

När Du står inför valet att välja ny kyrkoherde, vad är Då viktigt för Dig? Rangordna dina 

påståenden. Siffran 1 står för ”instämmer inte alls” och siffran 6 för ”instämmer helt”.  Att 

han hon ska vara…en god predikant, en god själavårdare, en god administratör, socialt 

kompetent, förändringsbenägen, snäll, förvaltare av tradition, en god konfirmandledare, 

visionär, beslutsam/har mod att fatta beslut, en god teolog, en god coach  

När det handlar om vilka egenskaper som en kyrkoherde bör ha tog jag min utgångspunkt 

ifrån nyrekrytering, detta för att inte vara fast i det man redan har utan utifrån vad man skulle 

önska. Jag gav 12 olika svarsalternativ och en sexgradig skala där siffran 6 stod för att man 

instämmer helt och 1 där man inte alls instämmer.  

Eftersom svaren skiljer sig en hel del mellan kyrkoherdar och kyrkorådsledamöter, så väljer 

jag att dela upp och redovisa svaren i dessa kategorier. Jag har valt att benämna siffrorna som 

följande: 6 = mycket viktigt, 5 = viktigt, 4 = ganska viktigt 3 = mindre viktigt, 2 = oviktigt, 1 
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= mycket oviktigt. Jag är medveten om att jag har skrivit att siffran 1 står för instämmer inte 

alls och siffran 6 instämmer helt, men inledningsvis frågade jag efter vad som är viktigt för 

den svarande.  

 

Figur 5. En god teolog 

I kyrkoherdarnas svarsgrupp anser 93 % att det är viktigt eller mycket viktigt att vara en god 

teolog. 72 % av kyrkorådsledamöterna anser att det är viktigt eller mycket viktigt att 

kyrkoherden är en god teolog. 
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Figur 6. Beslutsam/mod att besluta 

93 % av kyrkoherdarna anser att det är viktigt eller mycket viktigt att vara beslutsam/ha mod 

att fatta beslut. I kyrkorådsgruppen anser 88 % av kyrkorådsledamöterna att det är viktigt eller 

mycket viktigt att kyrkoherden är beslutsam/äger mod att fatta beslut. 

 

Figur 7. Socialt kompetent 
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86 % av kyrkoherdarna anser att det är viktigt eller mycket viktigt att vara socialt kompetent. 

88 % av kyrkorådsledamöterna anser att det är viktigt eller mycket viktigt att kyrkoherden är 

socialt kompetent. 

 

Figur 8. Förändringsbenägen 

86 % av kyrkoherdarna tycker att det är ganska viktigt och viktigt att vara 

förändringsbenägen. 65 % av kyrkorådsledamöterna tycker att det är ganska viktigt eller 

viktigt att kyrkoherden är förändringsbenägen medan 26 % anser att det är mycket viktigt att 

kyrkoherden är förändringsbenägen. 
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Figur 9. En god coach 

79 % av kyrkoherdarna anser att det är viktigt eller mycket viktigt att vara en god coach.      

77 % av kyrkorådsledamöterna anser att det är viktigt eller mycket viktigt att kyrkoherden är 

en god coach. 

 

Figur 10. En god administratör 
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93 % av kyrkoherdarna anser att det är ganska viktigt eller viktigt att vara en god 

administratör. 56 % av kyrkorådsledamöterna anser att det är ganska viktigt eller viktigt att 

kyrkoherden är en god administratör medan 28 % anser att det är mycket viktigt. 

 

 

Figur 11. En god predikant 

72 % av kyrkoherdarna anser att det är ganska viktigt och viktigt att vara en god predikant.  

81 % av kyrkorådsledamöterna anser att det är viktigt eller mycket viktigt att kyrkoherden är 

en god predikant. 
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Figur 12. Visionär 

Ganska många av kyrkoherdarna, 64 %, tycker att det är ganska viktigt eller viktigt att vara 

visionär. 70 % av kyrkorådsledamöterna tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att 

kyrkoherden är visionär. 

 

Figur 13. Förvaltare av tradition 
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71 % av kyrkoherdarna finner det ganska eller mindre viktigt att vara förvaltare av tradition. 

63 % av kyrkorådsledamöterna tycker att det är ganska eller mindre viktigt att förvalta 

kyrkans tradition.  

 

 

Figur 14. Snäll 

71 % av kyrkoherdarna finner det ganska eller mindre viktigt att vara snäll. 49 % av 

kyrkorådsledamöterna tycker att det är ganska eller mindre viktigt att vara snäll. 
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Figur15. En god själavårdare 

57 % av kyrkoherdarna anser att det är viktigt eller ganska viktigt att kyrkoheden är en god 

själavårdare. 77 % av kyrkorådsledamöterna anser att det är viktigt eller mycket viktigt att 

kyrkoherden är en god själavårdare.  

 

Figur16. En god konfirmandledare 
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43 % av kyrkoherdarna anser att det är viktigt eller mindre viktigt att kyrkoherden är en god 

konfirmandledare. Lika många anser att det är oviktigt eller mycket oviktigt att kyrkoherden 

är en god konfirmandledare. 53 % av kyrkorådsledamöterna anser att det är viktigt eller 

mycket viktigt att kyrkoherden är en god konfirmandledare. 

Fråga 10 

Vilken är kyrkoherdens viktigaste uppgift som ledare? Rangordna svaren där siffran 1 är ”det 

minst viktiga” och siffran 10 är ”det viktigaste” Du får inte använda samma siffra mer än en 

gång.  Att uppnå uppställda mål, att analysera och strukturera, att bygga relationer, att vara 

kommunikativ, att kunna coacha, att kunna hantera konflikter, att skapa visioner, att vara 

kreativ, att vara präst, att förvalta kyrkans tradition. 

Jag ville att man skulle rangordna svaren och bara använda varje siffra endast en gång där 

siffran 10 stod för det viktigaste och siffran 1 för det minst viktiga. Här stötte jag på en 

komplikation i den elektroniska formen. Jag blev tvungen att ställa upp alla siffrorna för varje 

svarsalternativ, istället för att man själv skrev i den siffra man ville välja. Detta medförde att 

det var möjligt att använda till exempel siffran 10 mer än en gång. En hel del informanter 

missuppfattade min intention. Jag väljer att redovisa svaren i fyra olika grupper, från 

kyrkoherdar (grupp 1) respektive kyrkorådsledamöter (grupp 2) som har fyllt i frågan korrekt 

och kyrkoherdar (grupp 3) respektive kyrkorådsledamöter (grupp 4) som har fyllt i den 

”felaktigt”, d v s använt samma siffra mer än en gång. Även de ”felaktiga” svaren kan visa på 

intressanta trender. 43 % av kyrkoherdarna och 51 % av kyrkorådsledamöterna har fyllt i den 

som jag hade tänkt. 

Nedan följer en tabell för kyrkoherdar (grupp 1) och kyrkorådsledamöter (grupp 2) där det 

som är viktigast återfinns högst upp och det som är minst viktigt återfinns längst ned i 

tabellen:    

   Tabell 1 

Kyrkoherdar  

(grupp 1) 

Kyrkorådsledamöter 

(grupp 2) 

Att vara präst Att bygga relationer 

Att bygga relationer Att vara 
kommunikativ 

Att kunna hantera Att vara präst 
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konflikter 

Att skapa visioner Att analysera och 
strukturera 

Att vara 
kommunikativ 

Att kunna hantera 
konflikter 

Att analysera och 
strukturera 

Att uppnå uppställda 
mål och att kunna 

coacha 

Att kunna coacha  

Att vara kreativ Att skapa visioner 

Att uppnå uppställda 
mål 

Att vara kreativ 

Att förvalta kyrkans 
tradition 

Att förvalta kyrkans 
tradition 

 

Hos kyrkoherdarna (grupp 3) är det två svarsalternativ som får flest poäng, att kunna hantera 

konflikter och att skapa visioner. Det som anses viktigast efter dessa är att bygga relationer. 

Det minst viktiga för denna grupp är att förvalta kyrkans tradition följt av att analysera och 

strukturera. 

För kyrkorådsledamöterna (grupp 4) är det allra viktigast att kunna hantera konflikter. Näst 

efter det kommer uppgiften att vara präst och därefter att vara kommunikativ. Även i denna 

grupp är det minst viktigt att förvalta kyrkans tradition följt av att skapa visioner. 

Utbildning 

Fråga 11 a 

Är det viktigt att kyrkoherden har någon form av utbildning i ledarskap? Kryssa i det 

svarsalternativ som stämmer överens med vad Du tycker. Siffran 1 står för ”instämmer inte 

alls” och siffran 6 för ”instämmer helt”.   

Jag har valt att analysera svaren så att 6 = mycket viktigt, 5 = viktigt, 4 = ganska viktigt, 3 = 

mindre viktigt, 2 = oviktigt, 1 = mycket oviktigt. 

91 % av samtliga svarande anser är det är viktigt (21 %) eller mycket viktigt (70 %). Hos 

kyrkoherdarna anser 93 % att det är mycket viktigt (79 %) eller viktigt (14%) medan hos 

kyrkorådsledamöterna anser 91 % att det är mycket viktigt (67 %) eller viktigt (23 %).  
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Fråga 11 b 

Hur omfattande bör en ledarskapsutbildning vara? Kryssa för det svarsalternativ som 

stämmer överens med vad Du tycker. En vecka, två veckor, 1 månad, 2 månader, 6 månader, 

1 år, annat…specificera. 

 

Figur 17. Utbildningstid 

Av samtliga svarande anser att 3 % den bör vara en vecka, 17 % att den bör vara 2 veckor, 16 

% en månad, 7 % 2 månader, 33 % 6 månader, 10 % 1 år och 16 % annat. Av kyrkoherdarna 

anser 14 % att den bör vara två veckor, 29 % att den bör vara 1 månad, 14 % 2 månader, 14 % 

6 månader, 21 % att den bör vara 1 år och 14 % har valt ett annat alternativ där den ene 

uttrycker att ”kvalitet är viktigare än kvantitet” och den andre anser att det beror på vilka 

andra erfarenheter man har. I kyrkorådsgruppen anser 5 % att en ledarskapsutbildning bör 

vara en vecka, 17 % 2 veckor, 12 % en månad, 5 % 2 månader, 39 % 6 månader, 7 % 1 år och 

16 % annat. En föreslår UGL-utbildning, någon att det ska vara en högskoleutbildning, men 

det sägs inte hur lång den bör vara. Några anser att ledarskap är en begåvning och att det är en 

mer eller mindre medfödd talang och att det finns många goda präster och teologer som inte 

nödvändigtvis är goda ledare. 

Fråga 11 c 

Hur omfattande bör en fortbildning, d v s en påfyllning i ledarskap vara? Två dagar per år, 

en vecka per år, två veckor/år, en vecka vartannat år, en vecka vart femte år, aldrig, 

annat…specificera. 
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Figur 18. Fortbildningstid 

Av samtliga svarande anser 35 % att det bör vara 2 dagar/år, 30 % 1 vecka/år, 14 % 2 

veckor/år, 10 % 1 vecka/vartannat år och 12 % annat. I kyrkoherdegruppen anser 21 % att 

fortbildningen bör vara 2 dagar/år, 29 % 1 vecka/år, 36 % 2 veckor/år, 7 % 1 vecka/vartannat 

år och 14 % har valt annat, som bland annat återigen handlar om att kvaliteten är viktigare än 

kvantiteten. En föreslår också regelbunden handledning 1 gång/månad förutom två dagars 

fortbildning/år. Kyrkorådsledamöternas svar visar att 42 % tycker att fortbildning bör pågå 2 

dagar/år, 30 % 1 vecka/år, 7 % 2 veckor/år, 12 % 1 vecka/vartannat år, 9 % annat där någon 

anser att mindre tid behövs, 2 dagar vart 3:e år. Några menar att det handlar om kvalitet och 

vilken sorts innehåll och en annan att för den som saknar förutsättningar att leda så spelar 

heller inte fortbildningen någon roll. 

Kyrkorådsfrågor 

Fråga 12 

Vilka frågor brukar ni ta upp, d v s vilka är de mest återkommande frågorna på 

kyrkorådsmötena? Rangordna svaren där siffran 1 är ”det minst viktiga” och siffran 10 är 

”det viktigaste”. Du får inte använda samma siffra mer än en gång. Frågor som rör ekonomi, 

frågor som rör tro, frågor som rör personal, frågor som rör visionsarbete och 

församlingsinstruktion, frågor som rör fastigheter, frågor som rör kyrkogårdar, frågor som 

rör förvaltande av kulturarv, frågor som rör gudstjänster, frågor som rör strukturella 

förändringar, t ex sammanläggning, frågor som rör hur man ska få folk att komma till kyrkan. 
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Fråga 12 frågar efter vilka frågor som man brukar ta upp på sina kyrkorådsmöten, det vill säga 

det mest återkommande frågorna. Jag ville att man skulle rangordna sina svar där siffran 10 

var de frågor man behandlade mest frekvent och 1 för minst frekvent. Tyvärr uppstod samma 

tekniska problematik som i fråga 10 och det gjorde att man kunde använda samma siffra mer 

än en gång. Jag gör på samma sätt som i fråga 10. Jag redovisar svaren i fyra olika grupper:  

kyrkoherdar (grupp 1) och kyrkorådsledamöter (grupp 2) som utförde uppgiften som jag hade 

tänkt och som jag benämner som korrekta svar  medan grupp 3 och 4 utgörs av de 

kyrkoherdar och kyrkorådsledamöter som missuppfattade uppgiften och som jag väljer att 

kalla ”felaktiga” svar. 

Nedan följer en tabell för kyrkoherdar (grupp 1) och kyrkorådsledamöter (grupp 2) där det 

som är viktigast återfinns högst upp och det som är minst viktigt återfinns längst ned i 

tabellen:  

   Tabell 2 

Kyrkoherdar  

(grupp 1) 

Kyrkorådsledamöter 

(grupp 2) 

Frågor som rör 
ekonomi 

Frågor som rör 
ekonomi 

Frågor som rör 
personal 

Frågor som rör 
personal 

Frågor som rör 
gudstjänster 

Frågor som rör 
visionsarbete och 

församlingsinstruktion 

Frågor som rör 
fastigheter 

Frågor som rör 
fastigheter 

Frågor som rör hur 
man ska få folk att 
komma till kyrkan 

Frågor som rör 
gudstjänster 

Frågor som rör tro Frågor som rör hur 
man ska få folk att 
komma till kyrkan 

Frågor som rör 
visionsarbete och 

församlingsinstruktion 

Frågor som rör 
kyrkogårdar och 

strukturella 
förändringar, t ex 
sammanläggning 
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Frågor som rör 
strukturella 

förändringar, t ex 
sammanläggning 

 

Frågor som handlar 
om förvaltandet av ett 

kulturarv 

Frågor som handlar 
om förvaltandet av ett 

kulturarv 

Frågor som rör 
kyrkogårdar 

Frågor som rör tro 

 

Kyrkoherdarna (grupp 3) ansåg också att ekonomi fick mest utrymme följt av frågor som rör 

visions- och församlinginstruktionsarbete och på delad 3:e plats personal- och 

gudstjänstfrågor. 

Kyrkorådsledamöter (grupp 4 ) följer samma trend som övriga när det gäller vilken fråga som 

får mest utrymmet vid sammanträdena, nämligen ekonomi, följt av personalfrågor och frågan 

om hur man ska få folk till kyrkan 

Fråga 13 

Vilka frågor anser Du viktigast att ta upp på ett kyrkorådsmöte? Rangordna svaren där 

siffran 1 är ”det minst viktiga” och siffran 10 är ”det viktigaste”. Du kan inte använda 

samma siffra mer än en gång. Frågor som rör ekonomi, frågor som rör tro, frågor som rör 

personal, frågor som rör visionsarbete och församlingsinstruktion, frågor som rör fastigheter, 

frågor som rör kyrkogårdar, frågor som rör förvaltande av kulturarv, frågor som rör 

gudstjänster, frågor som rör strukturella förändringar, t ex sammanläggning, frågor som rör 

hur man ska få folk att komma till kyrkan. 

 

Fråga 13 är upplagd på samma sätt som fråga 12 med den skillnaden att den är ställd utifrån 

vad den frågande anser vara viktigast att ta upp på kyrkorådsmötena. Jag redovisar svaren på 

samma sätt som ovan. 

Nedan följer en tabell för kyrkoherdar (grupp 1) och kyrkorådsledamöter (grupp 2) där det 

som är viktigast återfinns högst upp och det som är minst viktigt återfinns längst ned i 

tabellen:    
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Tabell 3 

Kyrkoherdar  

(grupp 1) 

Kyrkorådsledamöter 

(grupp 2) 

Frågor som rör 
ekonomi 

Frågor som rör 
ekonomi 

Frågor som rör 
visionsarbete och 

församlingsinstruktion 

Frågor som rör 
visionsarbete och 

församlingsinstruktion 

Frågor som rör tro och 
personal 

Frågor som rör 
gudstjänster 

 Frågor som rör hur 
man ska få folk att 
komma till kyrkan 

Frågor som rör 
gudstjänster 

Frågor som rör 
personal 

Frågor som rör hur 
man ska få folk att 
komma till kyrkan 

Frågor som rör tro 

Frågor som rör 
fastigheter och 

strukturella 
förändringar, t ex 
sammanläggning 

Frågor som handlar 
om förvaltandet av ett 

kulturarv 

 Frågor som rör 
strukturella 

förändringar, t ex 
sammanläggning 

Frågor som handlar 
om förvaltandet av ett 

kulturarv 

Frågor som rör 
fastigheter 

Frågor som rör 
kyrkogårdar 

Frågor som rör 
kyrkogårdar 

 

Kyrkoherdarna (grupp 3) tycker att arbete med visioner och församlingsinstruktioner är den 

viktigaste frågan att arbeta med. Därefter kommer frågan om ekonomi och på samma plats 

finns hur man ska få folk till gudstjänsten. På delad 3:e plats finns önskan om personal- och 
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gudstjänstfrågor. Det som man anser vara minst viktigt är arbetet med kyrkogårdsfrågor följt 

av fastighetsfrågor 

Hos kyrkorådsledamöterna (grupp 4) är det också en viss övervikt för frågor som handlar om 

hur man ska gå folk till kyrkan ekonomi tätt följt av frågor som rör ekonomi och personal. Det 

man anser vara minst viktigt är kyrkogårdsfrågor följt av fastighetsfrågor. 

Organisation 

Fråga 14 a 

Enligt kyrkoordningen är kyrkoherden sedan den 1 januari 2010 chef för all verksamhet. Ser 

det ut så i din församling? Ja eller nej. 

 

Figur 19. Chef för all verksamhet - alla 

89 % av samtliga svarande svarar ja och 11 % nej.  
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Figur 20. Chef för all verksamhet - kyrkoherdar 

29 % av kyrkoherdarna har det inte så i sin församling. 

 

Figur 21. Chef för all verksamhet - kyrkorådsledamöter 

5 % av de förtroendevalda har det inte så i sin församling 

Fråga 14 b 

Har ovanstående beslut underlättat i vem som beslutar om vad? Ja eller nej. 
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69 % av samtliga svarande säger ja medan 31 % säger nej. 36 % av kyrkoherdarna anser att 

beslutet inte har underlättat och av dessa är 33 % kyrkoherdar i stan. 

Fråga 15 

Hur ser Du på konflikter? Är det negativt eller positivt?    Negativt, positivt, 

annat…specificera. 

34 % av samtliga svarande anser att det är negativt, 20 % att det är positivt och 46 % anser 

något annat. Bakom annat döljer sig många som inte har velat sätta antingen ja eller nej utan 

menar att konflikter är både ock, det vill säga en konflikt är inte enbart negativ eller enbart 

positiv. En del menar att det beror på vad konflikten handlar om. 

Nedan följer några citat: 

”När det råder konsensus är det lätt att man blir hemmablind och slår sig på bröstet.” 

”utvecklande oundvikligt” 

”Generellt ska kristna vara snälla och tro alla om god avsikt. Låter konflikter dra ut på tiden 
eller låtsas som de inte finns. Har ingen god beredskap för problemlösning.” 

” ’Mesighet’ Rädsla att stöta sig med någon Tiger hellre än tar upp problemen på bordet. 
Lätt att impopulär”  
 

Fråga 16 a 

Anser Du att det finns en snällhetskultur i kyrkan? Ja eller nej. 

59 % av alla tillfrågade anser att det finns en snällhetskultur. Av kyrkoherdarna är det 62 % 

som anser att det finns en sådan. Av kyrkorådsledamöterna är det 58 % som säger ja. 

Fråga 16 b 

Om ja, på vilket sätt yttrar sig den? 

Nedan följer några av de uttalanden som lämnats. 

Kyrkoherdar: 

”Filttofflorna är på”  

”Att vi pratar om varandra istället för till varandra. Att vi låter personalproblem fortgå i all 
oändlighet !” 

”brist på rakhet. Uppmana folk att sätta sig in i vilket ansvar de tar på sig när de ställer för 
post i kyrkorådet. Ibland är okunnigheten avgrundsdjup.” 
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”Ibland. Den yttrar sig som otydliga mål och otydligt arbetsledarskap. Fast det där med 
konflikträdsla i kyrkan håller jag inte med om. Snarare är väl problemet att små saker blåses 
upp till enorma proportioner. Svårigheten är snarare att vi ibland inte förstår att vi inte 
behöver få rätt i alla våra åsikter. Att vissa frågor ägs av arbetsgivaren och inte de anställda 
osv.” 

Kyrkorådsledamöter: 

”Oenighet ses som något negativt, helst skall alla vara eniga” 

”Många vågar inte uttrycka kritik öppet, speciellt inte mot en annan person, man sopar under 
mattan och blir istället övervänlig” 

”konflikter sopas undan, personalfrågor tas inte på allvar, rädsla för förändringar som känns 
svåra” 

”Stryka över, bortförklara, inga raka besked. Får inte störa verksamheten” 

”Generellt ska kristna vara snälla och tro alla om god avsikt. Låter konflikter dra ut på tiden 
eller låtsas som de inte finns. Har ingen god beredskap för problemlösning.” 

”Man undviker konflikter som behöver redas ut. Man uttalar inte vissa saker av hänsyn. Man 
tolererar fel som på andra arbetsplatser inte fått lämnas åt sidan. Ibland behöver man städa 
och rensa luften bättre än man gör.” 

”Har svårt att ställa krav och vill inte ta obehagliga beslut.” 

”Ingen vågar sätta ner foten och att kyrkan skall acceptera allt, oavsett vd det gäller.” 

Fråga 17 

Hur skulle Du vilja beskriva samarbetet mellan kyrkoherde och kyrkoråd i din församling? 

Rangordna där siffran 1 står för ”mycket dåligt” och siffran 6 för ”mycket bra”. 

 

Figur 22. Samarbete 
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Av alla tillfrågade anser 58 % att samarbetet är mycket gott (6), 23 % anser att det är gott (5), 

9 % anser att det är ganska gott (4), 7 % att det är ganska dåligt (3), 0 % att det är dåligt (2), 2 

% att det är mycket dåligt (1). 

Av kyrkoherdarna är det 71 % som anser att samarbetet är mycket gott (6), 7 % som anser att 

det är gott (5), 7 % som anser att det är ganska gott (4) och 14 % som anser att det är ganska 

dåligt (3). 

Av kyrkorådsledamöterna anser 55 % att samarbetet är mycket gott (6), 29 % att det är gott 

(5), 10 % att det är ganska gott (4), 5 % att det är ganska dåligt (3), 0 % att det är dåligt (2) 

och 2 % att det är mycket dåligt (1). 

Av kyrkoherdarnas svar kan man för de som har en lägre siffra än 6 ana en liten övervikt för 

de kyrkoherdar som verkar i stan mot de som verkar på landsbygden. Det går inte att se 

motsvarande hos kyrkorådsledamöterna.  

Fråga 18 a 

Har det förekommit konflikter mellan kyrkoherden och kyrkorådet under din tid? Ja eller nej. 

 Av samtliga svarande hävdar 37 % att det har förekommit konflikter. 

Av kyrkoherdarna anser 29 % att konflikter har förekommit.  40 % av kyrkorådsledamöterna 

svarar att konflikter har förekommit. 

Fråga 18 b 

Om ja, vad har de handlat om? 

Nedan följer några av de motiveringar som lämnats om vad konflikterna har handlat om. 

Kyrkoherdar: 

”Vem som bestämmer vad.” 

”konflikt är kanske väl starkt ord men tydliga meningsskiljaktigheter ang. frågor om tjänster 
och gudstjänster.”  

”Av och till har ordförande och kyrkoherde haft olika prioriteringsområden.”  

Kyrkorådsledamöter: 

”Dålig kommunikation när förändringar skett i verk-samheten eller personligt plan som 
påverkar verk-samheten. Gifta präster bör inte arbeta i samma församling.(nytt för kyrkan)” 
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”Konflikt - meningsskiljaktighet KH - KR ordf.: I samband med bildandet av vår "nya" 
församling, blandade sig KH i saker som är ordförandes explicita ansvarsområden ex. 
planering av kyrkorådsarbetet, utskottsarbete mm.” 

”Arbetsmiljöproblem Personalproblem” 

”psykosocial arbetsmiljö”  

”Konflikter orsakade av dåligt och otydligt ledarskap” 

Fråga 19 a 

Vems uppgift anser Du att det är att ansvara för arbetsmiljön?   Kyrkoherden, kyrkorådet, 

både kyrkoherden och kyrkorådet, annan… 

 

Figur 23. Ansvar för arbetsmiljö 

27 % av samtliga svarande anser att det är kyrkoherdens uppgift, 0 % anser att det är 

kyrkorådets uppgift, 70 % att det är bådas och 3 % att det är någon annans. Motiveringen från 

annansvaren är bland annat att kyrkoherden har fått ansvaret på delegation av kyrkorådet, det 

vill säga att det är kyrkorådet som är ansvarig men som delegerar uppgiften till kyrkoherden. 
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Fråga 19 b 

Vems uppgift anser Du att det är att ansvara för (huvud)gudstjänstens utformning? 

Kyrkoherden, kyrkorådet, både kyrkoherden och kyrkorådet, annan… 

 

Figur 24. Ansvar för (huvud)gudstjänstens utformning 

74 % av samtliga svarande anser att det är kyrkoherdens uppgift, 21%  anser att det både är 

kyrkoherdens och kyrkorådets uppgift och 5 % har svarat annan. När det gäller det sista 

svarsalternativet hävdar en att det är kyrkoherden tillsammans med arbetslag, gudstjänstgrupp 

samt alla intresserade som ansvarar. En annan att det är kyrkoherdens ansvar men att det sker 

i samråd med kyrkoråd och gudstjänstfirande församling. En tredje menar att det är 

kyrkoherdens ansvar i samråd med övriga präster. 

Fråga 19 c 

Vems uppgift anser Du att det är att ansvara för arbetsledning av vaktmästarpersonal? 

Kyrkoherden, kyrkorådet, både kyrkoherden och kyrkorådet, annan… 
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Figur 25. Ansvar för arbetsledning för vaktmästare 

79 % av samtliga svarande anser att det är kyrkoherdens uppgift, 14 % anser att det är både 

kyrkoherdens och kyrkorådets uppgift medan 7 % har svarat annan. Under annan svarar några 

en arbetsledande chef eller vald arbetsledare, en svarar kyrkoherde eller vald arbetsledare och 

ytterligare svar är arbetsledare som är underställd kyrkoherden.  

Fråga 19 d 

Vems uppgift anser Du att det är att ansvara för renovering av kyrka? Kyrkoherden, 

kyrkorådet, både kyrkoherden och kyrkorådet, annan… 
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Figur 26. Ansvar för renovering av kyrka  

2 % av samtliga svarande anser att det är kyrkoherden som är ansvarig, 33 % att det är 

kyrkorådet, 34 % att det är både kyrkoherden och kyrkorådet och 31 % svarar annan. De 

flesta av de som har svarat under annan anger samfälligheten som ansvarig, någon har svarat 

samfälligheten i samråd med kyrkorådet. Några anger också stiftet som svarsalternativ. 

Fråga 19 e 

Vems uppgift anser Du att det är att dra upp riktlinjen för verksamheten? Kyrkoherden, 

kyrkorådet, både kyrkoherden och kyrkorådet, annan… 
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Figur 27. Ansvar för verksamhetsriktlinjer 

12 % av samtliga svarande uppger att det är kyrkoherdens ansvar, 23 % att det är kyrkorådets 

ansvar, 63 % att det både är kyrkoherdens och kyrkorådets ansvar och 2 % att det är någon 

annans. Svaret som ges under annan handlar om att det är kyrkoherde, kyrkoråd och anställda 

som tillsammans drar upp riktlinjer för verksamheten. 

Fråga 20 

Anser Du att kyrkoherden är högsta chef i din församling? Ja eller nej. 

Av samtliga svarande anser 96 % att det är så. Endast 4 % är emot och dessa 4 % utgörs av 

kyrkorådsledamöter. 

Fråga 21 

Vilka förändringar skulle Du vilja genomföra i organisationen? 

Jag redovisar ett urval från respektive kyrkoherdar och kyrkorådsledamöter med deras egna 

citat: 

Kyrkoherdar: 

”Arbeta med attidyder och förhålliningsätt”  
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”Vi ingår i en flerpastoratssamfällighet, som inte är en god organisationsform. Det vore 

bättre att vi blev ett pastorat med flera församlingar, i enlighet med strukturutredningens 

förslag.” 

”I en samfällighet räcker det med ett centralt KR....En KN.”  

”Delegationsordning” 

”Prosten bör vara kyrkoherdes arbetsledare.” 

”införa arb.ledare för vaktm.” 

”Samordnande administrativa stödsystem tillsammans med andra pastorat. T.ex 
gemensamma expfunktioner. Låta det vara lokalt som kan vara lokalt och behålla närhet i 
pastorala beslut. beslut ska fattas.”  

”kyrkoherden ska inte vara arbetsledare för vaktmästare” 

Kyrkorådsledamöter: 

”Jag skulle vilja avlasta kyrkoherden en mängd administrativa uppgifter.” 

”sammanlägning av församlingar” 

”arbetsgivaransvaret fördelat på fler händer”  

”Att alla kommer att arbeta utifrån samma ideologi (kognitivt raster). Skippa spretiga system 
och skapa förutsättningar för anställda att arbeta efter församlingsbornas krav och 
förväntningar.” 

”Mer musik i gudtjänsterna och verksamheten” 

”Överlåta fastighets- och kyrkogårdsförvaltning till en samfällighet för flera församlingar 
med representanter från ingående församlingar.”  

”Bättre anpassning till medlemsminskning och av ekonomin som har skett och fortsätter de 
närmaste 5 - 10 åren. Ett enda pastorat är inte en helt bra lösning men tyvärr låser kyrkoord-
ningen kreativa lösningar och tappar bort den statliga kyrkogårdsverksamheten därvid.” 

”medledarskap, större inflytande för medarbetare” 

”Den dubbla ansvarslinjen upplever många otydlig, men jag ser inget alternativ som svenska 
kyrkan är uppbyggd. Det finns KR ledamöter som tror sig styra löpande verksamhet - FEL, 
men lika väl finns KH-ar som inte förstått sin roll som underställda KR, detta måste vara 
tydligare.” 
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”Fördelningen mellan kyrkohewrde och kyrkoråd är inte bra, det borde mer vara som i tex en 
bolagsstyrelse, där kyrkoherden är motsvarande en VD ochkyrkorådet en styrlese och att 
VD/kyrkoherden utför det som kyrkorådet beslutar i allt utom vad det gäller gudstjänster der 
den teologiska delen är upp till kyrkoherden att sköta till 100% ” 

” att kyrkorådet tog sitt arbetsgivaransvar på större allvar så att tjänsterna inte blir bara en 
ekonomisk fråga” 

Fråga 22 

Vilka är de största hindren för att kunna genomföra förändringar? 

Fråga 22 är en fortsättning på fråga 21. Även i denna fråga väljer jag att redovisa utvalda citat. 

Kyrkoherdar: 

”Inga, förutom en tröghet i organisationen”  

”Största hindret: En organisationsform, flerpastoratssamfällighet, som gör det nästan 
omöjligt att ta gemensamma beslut.” 

”Politisk tröghet” 

”tid”  

”tröghet” 

”Just nu får alla församlingar och pastorat leva med en osäkerhet om de framtida 
strukturerna. Denna osäkerhet kan vara något som både hämmar och möjliggör 
förändringar.” 

”finna kompetens, invand kultur” 

Kyrkorådsledamöter: 

”Kyrokoordningen och en förvaltningskultur som är utbredd i Svenska kyrkan”  

”Delegationsordningen och att kyrkoherden har svårt att släppa ifrån sig beslutsfattandet.” 

”Ekonomi.” 

" så har vi ju alltid gjort"  

”Inga om vi har en gemensam ideologi, då är vi förändringsbenägna och förstår vår roll i 
organisationen.” 

”Tron och kyrkoherden, samt vissa ledamöter” 
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”Få engagerade medlemmar i yrkesverksam ålder.”  

”Lång tradition inom kyrkan att dylika beslut tas högt i hierarkin. Kyrkans många nivåer. 
Många saknar erfaren-het av neddragnigar. Kyrko-herdarnas rädsla för att mista sin funktion 
eller dragkamp för att bli utvald i ev ett enda pastorat.” 

”Att få kyrkoherden och personalen med på noterna.”  

”Sekulariseringen”  

Kyrkoordningen 

 

Till kyrkoherdarna 

Följande frågor (23-27) vänder sig enbart till kyrkoherdar. 

Fråga 23 a 

Har Du någon form av ledarskapsutbildning? Ja eller nej. 

100 %, det vill säga alla hävdar att man har någon form av ledarskapsutbildning. 

Fråga 23 b 

Om ja, i så fall vilken/vilka? 

Det ser olika ut men en majoritet (86 %) har deltagit i stiftets utbildning för nya kyrkoherdar. 

Några har också gått stiftets förberedande kyrkoherdeutbildning och några också i stiftets 

fördjupade kyrkoherdeutbildning som innehåller UGL. Någon har också gått UGL på annat 

håll samt UGL +. Några har dessutom fristående ledarskapsutbildningar/kurser och någon 

facklig kurs i arbetsrätt och arbetsmiljö. Ett par har också erhållit ledarskapsutbildning i det 

militära. 

Fråga 24 

Vilka utbildningsluckor tycker Du att Du har för att kunna fullgöra kyrkoherdeuppgiften? 

Jag redovisar genom de citat som utsäger något, det vill säga jag har uteslutit sådana där det 

står vet ej eller markeras av frågetecken: 

”Enskild ledarskapshandledning”  
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”Arbetsrätt. Reflektion kring olika modeller för ledarskap. Handledning.”  

”Arbetsmiljöutbildning”  

”PU samtal, lönesamtal, konflikthantering med sjuka”  

”Ekonomi och budget”  

”Jag skulle önska en obligatorisk vidareutbildning som rullade på i kyrkoherdearbetet. Fokus 
på prästens ledarskap som kyrkoherde och organisationsutveckling.” 

Fråga 25 

Ser Du dig själv som chef? Ja eller nej. 

Samtliga (100 %) svarar ja. 

Fråga 26 

Ser Du dig själv som ledare? Ja eller nej. 

86 % ja, 7 % svarar nej och 7 % har valt att hoppa över frågan. 

Fråga 27 

Vilka egenskaper tycker Du är viktiga för en ledare? 

Jag väljer att redovisa samtliga kyrkoherdars uttalande. 14 % har dock valt att inte svara på 

frågan. 

”Analytisk och strategisk förmåga, social kompetens, lust och vilja att leda, kunskap om 
regelverk. För ledarskap i en församling krävs också teologiskt tänkande och praktiserad 
tro.”  

”Driva en idé.......I vår organisation är ledarskapet för administrativt.” 

”Att vara tjänare medvandrare. Lyhördhet och god kommunikatör” 

”Stabil och lugn” 

”Att våga vara tydlig, men i en anda av omsorg och omtanke” 

”Mod, social kompetens, vara visionär, vara trygg i sig själv” 

”trovärdighet,icke konflikträdd,visionär,god teolog och predikant coatch och ha ordning på 
sina administrativa uppgifter humor och människovän” 
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”Lyhördhet. Avvägningsförmåga. Planeringsförmåga. Förmåga att delegera och uppmuntra. 
Förmåga att se helheten.” 

”mod, förståelse, långsiktighet och envishet(eftersom det ofta finns en tröghet hos 
förtroendevalda), humor,förmåga att förstå sig på människor.”  

”Att ha helhetssyn. Att inte vara rädd för olikheter. Att våga driva ett eget spår. Och inte 
minst, visa att succe uppnås tillsammans med andra.” 

”personligt engagemang, helikopterseende, äkthet, snällhet” 

Fråga 28 riktade sig till både kyrkoherdar och kyrkorådsledamöter där jag undrade vilken 

församling man är verksam i. Detta svar väljer jag att inte redovisa.  
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Diskussion 

Åldersfrågan (fråga 3) visar att över hälften av de förtroendevalda (56 %) är 66 år eller äldre. 

Ytterligare 30 % är mellan 56-65 år (varav 29 % av dessa är kyrkoherdar). Vad gör detta för 

synen på vissa frågor? Jag nämner detta mot bakgrund av den diskussion som pågår i 

samhället där våra partiledare blir yngre och yngre. 1961 var snittåldern för partiledare 60,2 

år, 1981 55 år, 2001 50,6 år och om Annie Lööf väljs till ny partiledare för Centern så är 

snittåldern för partiledare i Sverige 2011 41,8 år.32 Påverkar det vilka frågor som får mer 

utrymme än andra? 

Utbildningsnivån är oerhört hög, hela 81 % har en avslutad högskole- eller 

universitetsutbildning och detta finner jag anmärkningsvärt. En slutsats skulle kunna vara att 

de som har en högskole- eller universitetsexamen i högre grad är beredda på att svara på en 

enkät än de som saknar motsvarande utbildning. 

När det gäller vad som är viktigt när man ska välja ny kyrkoherde finns det både 

samstämmighet och skillnader mellan kyrkoherdars och kyrkorådsledamöters svar. Det är 

kanske inte å ena sidan så förvånande att fler kyrkoherdar än kyrkorådsledamöter anser att 

kyrkoherden bör vara en god teolog. Å andra sidan står det klart uttryckt i kyrkoordningen 33 

att kyrkoherden ska handla utifrån avgivna vigningslöften, som förutsätter en teologisk 

utbildning och en prästvigning, samt att kyrkoherden har ansvar för tillsyn över all 

verksamhet utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära och det förutsätter att 

kyrkoherden är en god teolog så att han eller hon vet vad som är tron, bekännelsen och läran i 

Svenska kyrkan. Även i frågan om beslutsamhet är kyrkoherdar och kyrkorådsledamöter 

relativt överens. Kanske att kyrkorådsledamöter tycker att det är något viktigare än 

kyrkoherdar. Motsvarande gäller i frågan om social kompetens. Fler kyrkorådsledamöter än 

kyrkoherdar trycker på att kyrkoherden borde vara förändringsbenägen. Något fler 

kyrkoherdar än kyrkorådsledamöter tycker däremot att det inte är så viktigt att vara förvaltare 

av tradition, något som kanske går stick i stäv med intresset för att vara förändringsbenägen. 

Både kyrkoherdar och kyrkorådsledamöter är överens om vikten av att vara en god coach 

liksom det är att vara en god administratör. Kanske att något fler ledamöter trycker på att det 
                                                           

32
 Sydsvenskan 2 september 2011: A6f 

33
 Kyrkoordningens 5 kap §§ 1 och 1a  
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är viktigt att vara en god administratör. När det kommer till att vara en god predikant är det en 

större andel av kyrkorådsledamöterna än kyrkoherdarna som anser det vara viktigt vilket 

ligger i linje med det som Stålhammar kommer fram till fastän där skulle man vara en 

”brinnande” predikant. Stålhammars slutsats att det föreligger en oförmåga att skilja på 

prästens och ledarens uppgifter är en slutsats som man kan komma fram till också i denna 

studie. Något fler kyrkorådsledamöter än kyrkoherdar anser det viktigt att vara visionär. 

Varken kyrkoherdar eller kyrkorådsledamöter anser att det är särskilt viktigt att vara snäll som 

kyrkoherde, ändå är det många som ger uttryck för att det finns en snällhets- eller 

godhetskultur. Det framkommer både i senare svar i enkäten liksom i Arbetsmiljöverkets 

bedömning av Svenska kyrkan. Kanske vill man inte att kyrkoherden ska vara just snäll, men 

när det hettar till så verkar man vilja att kulturen i Svenska kyrkan ska vara av snäll eller god 

karaktär. Fler kyrkorådsledamöter än kyrkoherdar anser att det är viktigt att kyrkoherden är en 

god själavårdare. Också själavården är en prästerlig funktion, liksom att vara en god 

predikant, och inte nödvändigtvis ett framträdande drag för en ledare. Däremot för en 

kyrkoherde precis som alla chefer mycket samtal med medarbetare, men det är inte frågan om 

själavårdande samtal, eftersom det skulle inskränka en kyrkoherdes möjligheter. Själavård 

omfattas nämligen av absolut tystnadsplikt. En kyrkoherde som av en medarbetare anförtros 

uppgifter som faller under tystnadsplikten blir bakbunden och riskerar att inte längre kunna 

agera chef i det specifika ärendet. Återigen i uppgiften som konfirmandledare anser fler 

kyrkorådsledamöter än kyrkoherdar att det är viktigt att kyrkoherden är en god 

konfirmandledare. Också detta är framför allt en prästerlig uppgift mer än en chefsuppgift. 

Enligt kyrkoherdarna (grupp 1) är kyrkoherdens viktigaste uppgift som kyrkoherde att vara 

präst medan det för kyrkorådsledamöter (grupp 2) är att bygga relationer. Mot ovanstående 

diskussion att det är mycket viktigt för kyrkoherdar att kyrkoherden är en god teolog så ligger 

svaret att det är viktigast att vara präst helt i linje med detta. Även för kyrkoherdar är det 

viktigt att kunna bygga relationer. Detta går helt i linje med det resultat som Hansson kommer 

fram till i sin studie, det vill säga att kyrkoherdar har en relationell ledarstil och motiveras av 

det som handlar om relationer. Även för kyrkorådsledamöter är det viktigt för kyrkoherden att 

vara präst, men tydligen ännu viktigare att vara kommunikativ. För kyrkoherdar viktas 

uppgiften att kunna hantera konflikter högt medan det har en lägre prioritet för 

kyrkorådsledamöter. Att skapa visioner kommer relativt högt upp hos kyrkoherdarna, något 

som delvis motsäger Hanssons studie där han finner få kyrkoherdar som blickar framåt. Att 

skapa visioner får anses vara framåtblickande medan att till exempel förvalta kyrkans 
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tradition mer handlar om att titta bakåt eller befinna sig i nuet och det är också en fråga som 

både kyrkoherdar och kyrkorådsledamöter anser vara minst viktig. Det som är intressant att 

notera är att när kyrkoherdar (grupp 3) och kyrkorådsledamöter (grupp 4) utan att rangordna 

inbördes utan bara har fått välja och poängsätta fritt ser resultatet lite annorlunda ut. Denna 

grupp av kyrkoherdar anser det viktigast att kunna hantera konflikter och skapa visioner och 

för kyrkorådsledamöterna också att hantera konflikter men även att vara präst. Att skapa 

visioner är minst viktigt för denna grupp kyrkorådsledamöter. 

Vad gäller utbildningsbiten instämmer både kyrkoherdar och kyrkorådsledamöter, det vill 

säga hela 91 % av samtliga svarande att det är viktigt eller mycket viktigt med utbildning i 

ledarskap för kyrkoherdar och att denna utbildning bör vara ganska omfattande. En tredjedel 

av samtliga svarande anser att den bör vara 6 månader. Det är fler kyrkorådsledamöter än 

kyrkoherdar som anser att det bör vara en längre utbildning. En tredjedel av kyrkoherdarna 

anser att en månad är en bra utbildningslängd, medan 39 % av kyrkorådsledamöterna 

framhåller 6 månader. Några kyrkorådsledamöter hävdar att egenskapen att leda är en mer 

eller mindre medfödd talang och att utbildning inte förändrar det. Det är intressant att det inte 

finns några riktlinjer om utbildningens innehåll eller längd i varken Kyrkoordningen eller 

Demokratiutredningen Styra och leda, som trots allt pekar på kyrkoherdens uppdrag och i det 

sistnämnda dokumentet också har förstärkt kyrkoherdens chefskap. Både kyrkoherdar och 

kyrkorådsledamöter är överens om att kontinuerlig fortbildning i ledarskap är viktigt. Fler 

kyrkoherdar än kyrkorådsledamöter vill att den ska vara längre men bägge grupperna är 

överens om att fortbildning bör ske med några dagar varje år. Vid en snabb genomgång av 

samtliga stifts hemsidor för information om kursutbud i både grundläggande men framför allt 

fortbildning i ledarskap består utbudet av skiftande karaktär. Några stift erbjuder kontinuerlig 

fortbildning som handlar om utveckling av ledarskapet, arbetsrättsliga kurser, mentors- och 

handledningsprogram, men många stift erbjuder väldigt lite eller ingen direkt utbildning för 

sina kyrkoherdar, så vitt det syns på stiftens hemsidor. Kan det vara så att efterfrågan på 

ledarskapsfortbildning blir tydligare ju längre ner på grästrotsnivå man kommer, det vill säga 

ju närmare verksamheten man kommer? 

De frågor som är mest återkommande på kyrkorådsmötena handlar om ekonomi och personal. 

Det anser både kyrkoherdar (grupp 1) och kyrkorådsledamöter (grupp 2). Det är inget 

anmärkningsvärt utan i både Kyrkoordningens 4 kap § 6 och § 7 heter det att kyrkorådet ska 
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vara uppmärksamma på faktorer som kan påverka ekonomin och dessutom ha hand om den 

ekonomiska förvaltningen.34 Dessutom är kyrkorådet arbetsgivare. På tredje platsen över vad 

som är återkommande på kyrkorådsmöten anser kyrkoherdar att det är frågor om gudstjänst 

medan kyrkorådsledamöter anser att det är frågor som handlar om visionsarbete och 

församlingsinstruktion. För kyrkoherdar är det viktigt att vara både teologer och präster och 

därför är det kanske inte förvånande att frågor som tas upp är av gudstjänstkaraktär. Men å 

andra sidan handlar det om vilka frågor kyrkoherdarna faktiskt anser tas upp och inte vad man 

önskar ska tas upp vid sammanträdena. Frågor som däremot handlar om tro hamnar långt ner 

på de frågor som tas upp på sammanträdena enligt kyrkoherdarna. För kyrkoherdarna hamnar 

kyrkogårdarna längst ner på listan över återkommande ärenden och det skulle kunna förklaras 

av att en del av de svarande kyrkoherdarna är kyrkoherdar i en flerpastoratssamfälllighet med 

en särskild kyrkogårdsförvaltning, där kyrkoherdar och kyrkoråd egentligen inte har med 

kyrkogårdarna att göra. Det är möjligt att kyrkorådsledamöterna i grupp 2 är förtroendevalda 

på landet och därför har ett ansvar för kyrkogårdar och därför hamnar det något högre upp på 

listan över ärenden. I övriga grupper (3 och 4) är det också de ekonomiska frågorna som 

dominerar följt av personal och visionsarbete. 

När det handlar om vilka frågor man vill ta upp på kyrkorådsmötena är det fortfarande 

ekonomin som flest anser vara viktigast bland både kyrkoherdar och kyrkorådsledamöter. 

Bägge grupperna är också eniga om vad som borde komma i tur, nämligen visionsfrågor och 

arbete med församlingsinstruktion. Det verkar som om alla är intresserade av att arbeta framåt 

med vad kyrkan och församlingen ska ägna sig åt framöver. Arbetet med 

församlingsinstruktionen, som är församlingens måldokument, har också ändrat karaktär från 

att mer eller mindre beskriva den verksamhet man har till att formulera vision och mål för 

framtiden, att gå från att beskriva det man gör till det man vill vara. Sedan vill kyrkoherdarna 

ägna sig åt personalfrågor medan kyrkorådsledamöterna däremot vill ägna sig åt 

gudstjänstfrågor. Personalfrågorna kommer längre ner på kyrkorådsledamöternas dagordning. 

Många församlingar står inför utmaningar som handlar om färre och färre medlemmar, en 

utveckling som medför minskad ekonomi och därför ett behov av att rationalisera och 

effektivisera genom större enheter, det vill säga att gå samman med andra församlingar. 

Förvånansvärt nog hamnar det långt ner på vad kyrkoherdar och förtroendevalda vill ta upp på 

sammanträdena och ännu mer förvånande vad man faktiskt tar upp eftersom detta är en 
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realitet för många. För bägge grupper hamnar kyrkogårdarna längst ner på listan över vad man 

vill ta upp. Detta framstår som en smula alarmerande med tanke på att Svenska kyrkan är 

huvudman för begravningsverksamheten i hela Sverige förutom i Tranås kommun och 

Stockholms stad, där kommunen är huvudman. Man har alltså på statens uppdrag ett ansvar 

för begravningsverksamheten men det är det man vill ägna sig allra minst åt. Denna 

inställning återfinns även hos grupp 3 och 4. 

Det är intressant att nästan alla är införstådda med den regeländring som infördes 1 januari 

2010 som säger att kyrkoherden ska vara chef för all verksamhet. Ändå svarar en tredjedel av 

kyrkoherdarna att man inte har genomfört den förändringen i praktiken mot 5 % av 

kyrkorådsledamöterna. Av de som inte har genomfört förändringen är samtliga kyrkoherdar i 

en stad och tillhör en kyrklig samfällighet.35  

Av de få kyrkorådsledamöter som har svarat nej på frågan 5 %, tillhör en av 

kyrkorådsledamöterna samma församling som en av kyrkoherdarna som har svarat nej. Den 

andra kyrkorådsledamoten som svarade nej, dennes kyrkoherde har svarat ja och påstår sig 

vara chef för hela församlingen. Samma mönster återkommer hos kyrkoherdarna som har 

svarat nej, medan deras kyrkorådsledamöter har svarat ja. Vad beror detta på? Har 

kyrkorådsledamöterna inte full insyn eller har de inte förstått hur organisationen i den egna 

församlingen ser ut? Om nu regeländringen har inträtt för 1,5 år sedan, hur kan det komma sig 

att förändring inte har skett? Har de kyrkoherdar som anser att de inte är chefer över hela 

församlingen försökt att få en förändring till stånd? Kan det vara så att de som är kyrkoherdar 

i större städer inte anser att de är chefer över all verksamhet eftersom organisationsformen ser 

ut som den gör? Både Malmö och Lund tillhör flerpastoratssamfälligheter, som är en 

organisationsform med ett stort överbygge 36. Bara en kyrkoherde av 16 i respektive Malmö 

och Lund finns representerad i kyrkonämnden och därför kan majoriteten av kyrkoherdarna 

inte direkt påverka beslut som rör till exempel fastigheter och begravningsverksamhet som i 

mindre församlingar (pastorat) på landsbygden eller i mindre städer.  

Mot bakgrund av ovanstående svar förefaller det inte särskilt anmärkningsvärt att tre av 

ovanstående fyra kyrkoherdar håller fast vid att beslutet inte har underlättat. Däremot 
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förefaller det märkligt att den fjärde kyrkoherden som inte anser sig vara chef över hela 

församlingen ändå tydligen anser att beslutet har underlättat. Det tillkommer ytterligare två 

nya kyrkoherdar som redan är chefer över all verksamhet, men som inte tycker att beslutet har 

underlättat. Det är betydligt fler kyrkorådsledamöter än i frågan innan som anser att beslutet 

inte har underlättat, en dryg tredjedel.  

Det verkar av svaren att döma inte så lätt att utläsa huruvida man ser positivt eller negativt på 

konflikter. Många är av uppfattningen att det beror på vad konflikten handlar om och att det 

kan vara både positivt och negativt med konflikter. En majoritet av både kyrkoherdar och 

kyrkorådsledamöter anser att det finns en snällhetskultur i Svenska kyrkan och att den yttrar 

sig i rädslan för att vara tydlig och rak i sin kommunikation. Man vågar inte uttrycka vad man 

tycker av rädsla för konflikt. Därför undviker man att ta upp brännande frågor, inte minst när 

det handlar om personalfrågor. Kyrkorådet och kyrkorådsledamöter står inte upp för sin 

arbetsgivarroll. Kommunikationsbristen liksom bristande personalansvar verkar återkomma i 

frågan om de konflikter som eventuellt har förekommit under kyrkoherdens och 

kyrkorådsledamöternas tid i församlingen, men också arbetsmiljöfrågor av psykosocial 

karaktär. Frågan om styra och leda, det vill säga vem som ska göra vad verkar också vara en 

orsak till konflikt. Trots eventuella konflikter och otydlighet i ansvarsfördelning anser ändå  

81 % av alla svarande att samarbetet mellan kyrkoherde och kyrkoråd är bra eller mycket bra. 

För att visa svårigheterna i begreppen styra och leda, det vill säga vem som ansvarar för vad, 

hellre än att beskriva vad som är rätt och fel tog jag min utgångspunkt i 5 olika 

frågeställningar. Ibland är det kyrkoherden som ensam har ansvar, ibland är det både 

kyrkoherde och kyrkoråd tillsammans och ibland är det någon helt annan men det som svaren 

visar är att det spretar. Man har olika uppfattning om vem som är ansvarig. I 

arbetsmiljöfrågan är det kyrkorådet som har arbetsmiljöansvaret och det kan kyrkorådet aldrig 

avsäga sig. Däremot kan det delegera uppgiften och den som ligger närmast till hands är 

kyrkoherden som i sin tur kan delegera uppgiften vidare, till exempel till en vaktmästare när 

det handlar om kyrkogården. I en samfällighet har Arbetsmiljöverket redan påpekat 

svårigheterna med vem som har arbetsmiljöansvaret. När det gäller (huvud)gudstjänstens 

utformning heter det i Kyrkoordningens 17 kap § 8 att: 
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Kyrkoherden beslutar efter samråd med församlingens kyrkoråd, präster och kyrkomusiker 

om huvudgudstjänstens uppbyggnad och utformning.37 

När det gäller vem som ansvarar för vaktmästarpersonal och för renovering av kyrka beror det 

på hur organisationen ser ut. Eftersom kyrkoherden är chef för all verksamhet är kyrkoherden 

chef över vaktmästeriorganisationen men kan samtidigt ha delegerat det till en förman bland 

vaktmästarna och vid renovering spelar det roll huruvida församlingen ingår i en pastorats- 

eller flerpastoratssamfällighet för vem som beslutar om fastigheter. Att dra upp riktlinjer för 

verksamheten på ett övergripande plan är kyrkorådets uppgift eftersom det handlar om att 

styra och blir följaktligen en styrelsefråga. När det handlar om det operativa, det vill säga hur 

det ska göras och vem som ska göra det, då är det kyrkoherdens uppgift. Det handlar om hur 

man har tolkat frågan. Jag är medveten om att jag har gett komplicerade svarsalternativ, till 

exempel att man kan välja mellan kyrkoråd och kyrkoherde och kyrkoråd tillsammans. 

Eftersom kyrkoherden är en del av kyrkorådet kunde man kanske hoppat över alternativet 

kyrkoråd. Det som resultaten visar är att det finns många varianter på vem som kan vara 

ansvarig, åtminstone i en del av frågorna, i andra är man inte är överens om vem som ansvarar 

för vad och man kanske kan misstänka att många är osäkra på vems ansvaret egentligen är. 

I fråga 14 tillfrågades respondenterna om de var medvetna om regeländringen 1/1 2010 och 

om kyrkoherden var chef för all verksamhet i respondenternas församling. Då svarade 89 % 

att det såg ut så. Det var 29 % för kyrkoherdarna respektive 5 % av kyrkorådsledamöterna 

som inte hade det så. När frågan återkommer senare i frågeformuläret om kyrkoherden är 

högsta chef i den svarandes församling anser hela 96 % att det ser ut så. Bara 4 % avviker i 

uppfattning och dessa 4 % utgörs av kyrkorådsledamöter. 

Både kyrkohedar och kyrkorådsledamöter vill hitta organisationsformer som handlar om att 

förenkla och underlätta samarbete med andra församlingar. En del vill demontera 

samfälligheterna, andra vill skapa partiella samfälligheter med ansvar för 

begravningsverksamhet och fastigheter. Några önskar också klargöra relationerna och öka 

tydligheten mellan vad som är kyrkoherdens uppgift och vad som är kyrkorådets. De största 

hindren för att kunna genomföra förändringar är enligt en majoritet av kyrkoherdarna 

trögheten i organisationen. Svaren är mer varierade hos kyrkorådsledamöterna. Det handlar 

om dels om kyrkoordningen och dels om kyrkoherdarna. Några hänvisar också till den kultur 
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som råder i kyrkan. Just nu är ytterligare en utredning ute på remiss, Strukturutredningen, 

Svenska kyrkans utredningar 2011:2 som går under namnet Närhet och Samverkan. På 

uppdrag av 2007 års kyrkomöte tillsatte Kyrkostyrelsen en utredning för att skapa bästa 

möjliga organisatoriska förutsättningar för församlingarna, så att de kan fullgöra sin 

grundläggande uppgift. I denna utredning ligger förslag som omfattar förändringar i den 

lokala organisationen, om ändrad ansvarsfördelning för fastigheter där ansvaret föreslås ligga 

på stiftsnivå medan ansvar för drift fortsätter ligga på församlingarna/pastoraten och där man 

också strävar efter ett fortsatt utvecklingsarbete för gemensamma administrativa system 

gällande till exempel ekonomi och IT.38 En stor förändring handlar om förslag att slopa 

samfälligheterna för att komma till rätta med Arbetsmiljöverkets kritik och plocka bort den 

överbyggnad som försvårar vem som ansvarar för vad i till exempel arbetsmiljöfrågor. Man 

föreslår istället att göra om samfälligheterna till pastorat för att också lyfta fram kyrkoherdens 

roll som chef över hela församlingen. 

Frågorna 23-27 är vända enbart till kyrkoherdar och när det gäller frågan om egenskaper som 

är viktiga för en ledare kunde kanske den har varit ställd också till kyrkorådsledamöter. Det 

visar sig att alla kyrkoherdarna har någon form av ledarskapsutbildning. De allra flesta har 

deltagit i stiftets grundläggande kyrkoherdeutbildning som erbjuds alla nytillträdda 

kyrkoherdar. En del har gått stiftets föreberedande utbildning och andra den fördjupade 

kyrkoherdeutbildningen som erbjuds kyrkoherdar som har tjänstgjort ett antal år. Några har en 

del externa kurser och utbildningar, en del har förvärvat ledarutbildning i det militära. 

I frågan om man anser sig ha kunskapsluckor för att kunna fullgöra sin kyrkoherdeuppgift så 

musstänker jag att några har missuppfattat frågan och jag inser att den kan läsas på två sätt. 

Svarsfrekvensen ligger på 71 %, så 29 % har underlåtit att svara på frågan och ytterligare 14 

% av de svarande har bara svarat med streck eller frågetecken. Det ges ingen samlad bild på 

kunskapsluckorna utan det omfattar många delar av en chefs uppgifter som personalfrågor 

(utvecklings- och lönesamtal, rehabilitering), juridik och lagkrav (arbetsrätt och 

arbetsmiljöfrågor), budget samt handledning, reflektion och kontinuerlig fortbildning i 

ledarskap.  
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Metoddiskussion 

Jag har valt att arbeta med en enkätundersökning i min uppsats. En av fördelarna var att få ett 

stort underlag både vad gällde svarande och geografi till skillnad från exempelvis 

(djup)intervjuer. Min första tanke var att besöka kyrkorådsmöten och be respondenterna fylla 

i enkäten medan jag var närvarande för att få så hög svarsfrekvens som möjligt. Vid ett 

handledningsseminarium visade en medstudent upp sin enkät som hon hade skickat ut med 

hjälp av Questback, ett webbaserat enkätverktyg och detta kändes och såg väldigt 

professionellt ut. Hennes svarsfrekvens blev dessutom relativt hög. Med detta i åtanke letade 

jag efter webbaserade enkätprogram och försökte hitta det som Svenska kyrkan använder sig 

av men hittade ett annat. Fördelen med ett webbaserat verktyg som en e-postenkät är att det är 

användarvänligt. Det är lätt att fylla i och lätt att skicka. Det är inte förenat med några större 

kostnader, mer än abonnemangskostnaden för programmet, men man slipper istället 

portokostnader. Nackdelen är förstås att man bara når dem som har e-post. Det visade sig att 

de flesta i de församlingar som jag vände mig till hade e-post. I någon hade samtliga tillgång 

till e-post men det vanligaste var att 2-3 personer/församling exkluderades från enkäten i brist 

på e-postadress. Min tanke från början var att ha fler öppna svar, men tack vare kritik från 

deltagarna i pilotstudien ändrade jag ett par öppna frågor till fasta svarsalternativ.  Den 

webbaserade enkätformen har också förenklat sammanställning och hjälpt till att skapa 

diagram som hjälp för tolkning och analys, dock inte de diagram som jag har med uppsatsen. 

En tanke som jag också hade till en början var att komplettera enkäten med några intervjuer 

för att åstadkomma en triangulering men har efter samtal med handledare kommit fram till att 

det kanske skulle resultera i alltför stor resultatmättnad. 

Analys och slutsatser 

Jag har ett ganska stor bortfall. Det är högre svarsfrekvens bland kyrkoherdar än 

kyrkorådsledamöter, 64 % att jämföras med 33 %. Svarsfrekvensen är också högre bland de 

manliga kyrkoherdarna än bland de kvinnliga, 11 av 14 manliga kyrkoherdar att jämföras med 

3 av 9 kvinnliga. Vid analys och diskussion av mina enkätsvar förstår jag att jag har med 

många frågor, kanske för många. I genomsnitt har det tagit respondenterna 27 minuter och 49 

sekunder att besvara frågorna. Jag ser att någon har ägnat 94 minuter medan en annan har 

använt 19 minuter. En tanke som jag hade från början var att anlägga ett genusperspektiv på 

studien men eftersom svarsfrekvensen bland de kvinnliga kyrkoherdarna är så låg, kändes det 

inte meningsfullt att göra detta. 
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Svenska kyrkan är en komplex organisation som i mångt och mycket påminner om hur 

kommuner, landsting och stat är uppbyggda fast med betydligt fler förtroendevalda och med 

en drivande ideologi, den kristna tron. Det finns en bärande tanke i Svenska kyrkan och det är 

att den ska vara en öppen och demokratisk folkkyrka men med en tydlig ämbetslinje som 

utgår ifrån biskopen och som ger kyrkoherden tillsyns- och främjandefunktionen att 

församlingen verkligen firar gudstjänst, bedriver undervisning och utövar diakoni och 

mission. Församlingarna och pastoraten är väldigt olika till sin karaktär, alltifrån små 

enförsamlingspastorat till stora församlingar som ingår i flerpastoratssamfälligheter, alltifrån 

församlingar som ska sköta allt från fastigheter och begravningsverksamhet till stora 

samfälligheter som har både egen fastighets- och kyrkogårdsförvaltning, alltifrån 

pytteförsamlingar med 5 anställda till jättepastorat med 100 anställda. Därför ser 

ledningsvillkoren väldigt olika ut för kyrkoherdar beroende på var man är kyrkoherde. Många 

lagkrav har tillkommit de senaste åren med krav på systematiskt arbetsmiljöarbete, 

upprättande av olika policydokument och kunskaper i arbetsrätt, arbetstidslagstiftning och inte 

minst arbetsmiljölagen. 

Kyrkoherdar och kyrkoråd har överlag ett gott samarbete men det försvåras av otydlig 

ansvarsfördelning trots Demokratiutredningens, Styra och leda, försök att förtydliga 

rollfördelningen och få bort det parallella chefskapet och göra kyrkoherden till chef över hela 

församlingen. Kyrkoherdar och kyrkoråd är överens i många frågor, både vad man i nuläget 

tar upp på kyrkorådsmötena men också vad man skulle önska att ta upp. Många har framhållit 

vikten av att bygga relationer. Kanske har man missat att bygga relationer på djupet mellan 

kyrkoherde och kyrkorådsledamöter eller så har man misslyckats att kommunicera det man 

anser vara viktigt. Kanske vill bägge parter samma sak, men av rädsla för att skapa konflikter 

så behåller man det man vill säga för sig själv. 

Utbildning i ledarskap är viktigt. Man är överens om att man bör ha en gedigen grund att stå 

på, men också fortbildningen är viktig och här har stiften en viktig roll i att erbjuda 

kontinuerlig fortbildning. En ytterligare poäng med utbildning kan vara att också utbilda 

förtroendevalda i vad som är kyrkoherdens uppgift. Studien visar att både kyrkoherdar och 

förtroendevalda tycker att det är viktigt att kyrkoherden är både teolog, präst och ledare. 

Frågan är om inte allför stor vikt läggs vid att kyrkoherden ska vara lika mycket präst och 

utföra alla de prästerliga uppgifter som förväntas av en församlingspräst, god predikant, god 

själavårdare och god konfirmandledare, som han eller hon ska vara chef, med allt som det 

följer med chefsarbetet. En kyrkoherde måste ges mer tid för att få vara just chef och inte 
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församlingspräst. Med detta följer givetvis en tillräckligt stor organisation som möjliggör 

detta, med prästkollegor som kan avlasta kyrkoherden med de prästerliga uppgifterna. 

Fortsatt forskning 

Svenska kyrkan är inne i en stor organisationsförändring och med omvälvande förändringar 

som dessutom leder till större församlingar förändras förutsättningarna för ledarskapet 

radikalt. Att studera hur Svenska kyrkan är organiserad och hur den borde vara organiserad är 

ett viktigt forskningsämne, likaså vilken storlek på församling som är optimal utifrån ett 

ledarperspektiv. Arbetsmiljöverket kommer fram till att där det fungerar bra är det mycket bra 

och där det fungerar dåligt är det mycket dåligt. Att studera vad det är som fungerar bra och 

varför torde vara en viktig uppgift, men också vad det är som gör att det inte fungerar. Det är 

viktiga mekanismer som kan påverka hur Svenska kyrkan borde vara organiserad. Att göra en 

uppföljning av Per Hanssons studie om Svenska kyrkans organisationskultur 10 år senare 

kunde vara en väg framåt. 
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Hej! 

Mitt namn är Alexandra Cimbritz. Jag är kyrkoherde i Teckomatorps församling och vid sidan om arbetet deltar 
jag i ett magisterprogram i kyrkligt ledarskap vid Uppsala universitet. Utbildningen avslutas med en uppsats där 
jag undersöker kyrkoherdens roll och uppgift och synen på dessa både ur kyrkoherdens och 
kyrkorådsledamöternas perspektiv.Hur är synen på kyrkoherden och dennes roll och uppgifter och hur ser 
förväntningarna ut? 
 
Denna uppsats bygger dels på litteratur och dels på en enkätundersökning som jag hoppas att Du vill delta i. 
Den vänder sig till kyrkoherdar och kyrkorådsledamöter i utvalda församlingar i Lunds stift. 
 
Jag hoppas Du vill delta i studien. Dina svar, som behandlas konfidentiellt, är av stor betydelse för studiens 
giltighet och tillförlitlighet. Försök att svara så noggrant som möjligt, men också spontant och helst utan att 
konsultera kyrkoordningen. Sätt ett kryss i den frågeruta som känns riktig för Dig. Ibland får Du svara med 
siffror eller kryss och ibland med egna ord. Ibland kan frågan ställas så att den känns riktat till 
kyrkorådsledamöter, men kyrkoherden är ju förutom att vara kyrkoherde, också ordinarie ledamot i rådet och 
kan svara. 
 
Om Du har frågor eller synpunkter är Du välkommen att höra av Dig till undertecknad på telefon: 0418-66 17 
30 eller via e-post: alexandra.cimbritz@svenskakyrkan.se 
 
Jag vill gärna ha ditt svar senast den 25 april. 
 
Meddela mig om Du vill ta del av resultatet av studien. 
 
Tack för din medverkan! 
Fråga 1 
Är Du...? 

kyrkoherde  

kyrkorådsledamot  
 

Fråga 2 
Är Du...? 

man  

kvinna  
 

Fråga 3 
Din ålder är... 

18-25 år  

26-35 år  

36-45 år  

46-55 år  

56-65 år  

66-75 år  

76-85 år  

86- år  
 

Fråga 4 
Du har följande slutförda utbildning... 

grundskola  

gymnasium  

högskole- eller universitetsutbildning  

annan, specificera  
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Fråga 5 
Vilket år blev Du kyrkoherde respektive kyrkorådsledamot? 

 

Fråga 6 a 
Hur många invånare finns i den församling som Du är kyrkoherde/kykorådsledamot i? 

 

Fråga 6 b 
Hur många är församlingstillhöriga i den församling som Du är kyrkoherde/kyrkorådsledamot i? 

 

Fråga 7 a 
Hur många ordinarie ledamöter består ditt kyrkoråd av? 

 

Fråga 7 b 
Hur många ersättare består ditt kyrkoråd av? 

 

Fråga 8 
Hur många är män respektive kvinnor i kyrkorådet? 

män 
 

kvinnor 
 

Fråga 9 
När Du står inför valet att välja ny kyrkoherde, vad är Då viktigt för Dig? Rangordna dina påståenden. Siffran 1 står för 
"instämmer inte alls" och siffran 6 för "instämmer helt". Att han/hon ska vara... 

 
1 2 3 4 5 6 

en god predikant 
      

en god själavårdare 
      

en god administratör 
      

socialt kompetent 
      

förändringsbenägen 
      

snäll 
      

förvaltare av tradition 
      

en god konfirmandledare 
      

visionär 
      

beslutsam, har mod att fatta beslut 
      

en god teolog 
      

en god coach 
      

Fråga 10 
Vilken är kyrkoherdens viktigaste uppgift som ledare? Rangordna svaren där siffran 1 är "det minst viktiga" och siffran 
10 är "det viktigaste". Du får inte använda samma siffra mer än en gång. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Att uppnå uppställda mål 
          

Att analysera och strukturera 
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Att bygga relationer 
          

Att vara kommunikativ 
          

Att kunna coacha 
          

Att kunna hantera konflikter 
          

Att skapa visioner 
          

Att vara kreativ 
          

Attt vara präst 
          

Att förvalta kyrkans tradition 
          

Fråga 11 a 
Är det viktigt att kyrkoherden har någon form av utbildning i ledarskap? Kryssa i det svarsalternativ som stämmer 
överens med vad Du tycker. Siffran 1 står för "instämmer inte alls" och siffran 6 för "instämmer helt". 

1 2 3 4 5 6  

Fråga 11 b 
Hur omfattande bör en ledarskapsutbildning vara? Kryssa för det svarsalternativ som stämmer överens med vad Du 
tycker. 

en vecka  

två veckor  

1 månad  

2 månader  

6 månader  

1 år  

annat, specificera  

Fråga 11 c 
Hur omfattande bör en fortbildning, d v s en påfyllning, i ledarskap vara? 

två dagar per år  

en vecka per år  

två veckor per år  

en vecka vartannat år  

en vecka vart femte år  

aldrig  

annat, specificera  

Fråga 12 
Vilka frågor brukar ni ta upp, d v s vilka är de mest återkommande frågorna på kyrkorådsmötena? Rangordna svaren 
där siffran 1 är "det minst viktiga" och siffran 10 "det viktigaste". Du får inte använda samma siffra mer än en gång. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Frågor som rör ekonomi 
          

Frågor som rör tro 
          

Frågor som rör personal 
          

Frågor som rör visionsarbete och församlingsinstruktion 
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Frågor som rör fastigheter 
          

Frågor som rör kyrkogårdar 
          

Frågor som handlar om förvaltandet av ett kulturarv 
          

Frågor som rör gudstjänster 
          

Frågor som rör strukturella förändringar, t ex 
sammanläggning 

          

Frågor som rör hur man ska få folk att komma till kyrkan 
          

Fråga 13 
Vilka frågor anser Du vara viktigast att ta upp på ett kyrkorådsmöte? Rangordna svaren där siffran 1 är "det minst 
viktiga" och siffran 10 är "det viktigaste" Du kan inte använda samma siffra mer än en gång. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Frågor som rör ekonomi 
          

Frågor som rör tro 
          

Frågor som rör personal 
          

Frågor som rör visionsarbete och församlingsinstruktion 
          

Frågor som rör fastigheter 
          

Frågor som rör kyrkogårdar 
          

Frågor som handlar om förvaltandet av ett kulturarv 
          

Frågor som rör gudstjänster 
          

Frågor som rör strukturella förändringar, t ex 
sammanläggning 

          

Frågor som rör hur man ska få folk att komma till kyrkan 
          

Fråga 14 a 
Enligt kyrkoordningen är kyrkoherden sedan den 1 januari 2010 chef för all verksamhet. Ser det ut så i din församling? 

ja  

nej  
 

Fråga 14 b 
Har ovanstående beslut underlättat i vem som beslutar om vad? 

ja  

nej  
 

Fråga 15 
Hur ser Du på konflikter? Är det negativt eller positivt? 

negativt  

positivt  

annat, specificera  

Fråga 16 a 
Anser Du att det finns en snällhetskultur i kyrkan? 

ja  

nej  
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Fråga 16 b 
Om ja, på vilket sätt yttrar sig den? 

 

Fråga 17 
Hur skulle Du vilja beskriva samarbetet mellan kyrkoherde och kyrkoråd i din församling? Rangordna där siffran 1 står 
för "mycket dåligt" och siffran 6 för "mycket bra". 

1 2 3 4 5 6  

Fråga 18 a 
Har det förekommit konflikter mellan kyrkoherden och kyrkorådet under din tid? 

ja  

nej  
 

Fråga 18 b 
Om ja, vad har de handlat om? 

 

Fråga 19 a 
Vems uppgift anser Du att det är att ansvara för arbetsmiljön? 

kyrkoherden  

kyrkorådet  

både kyrkoherden och kyrkorådet  

annan  

Fråga 19 b 
Vems uppgift anser Du att det är att ansvara för (huvud)gudstjänstens utformning? 

kyrkoherden  

kyrkorådet  

både kyrkoherden och kyrkorådet  

annan  

Fråga 19 c 
Vems uppgift anser Du att det är ansvara för arbetsledning av vaktmästarpersonal? 

kyrkoherden  

kyrkorådet  

både kyrkoherden och kyrkorådet  

annan  

Fråga 19 d 
Vems uppgift anser Du att det är att ansvara för renovering av kyrka? 

kyrkoherden  

kyrkorådet  
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både kyrkoherden och kyrkorådet  

annan  

Fråga 19 e 
Vems uppgift anser Du att det är att dra upp riktlinjer för verksamheten? 

kyrkoherden  

kyrkorådet  

både kyrkoherden och kyrkorådet  

annan  

Fråga 20 
Anser Du att kyrkoherden är högsta chef i din församling? 

ja  

nej  
 

Fråga 21 
Vilka förändringar skulle Du vilja genomföra i organisationen? 

 

Fråga 22 
Vilka är de största hindren för att kunna genomföra förändringar? 

 

Följande frågor vänder sig till kyrkoherdar 

Fråga 23 a 
Har Du någon form av ledarskapsutbildning? 

ja  

nej  
 

Fråga 23 b 
Om ja, i så fall vilken/vilka? 

 

Fråga 24 
Vilka utbildningsluckor tycker Du att Du har för att kunna fullgöra kyrkoherdeuppgiften? 

 

Fråga 25 
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Ser Du Dig själv som chef? 

ja  

nej  
 

Fråga 26 
Ser Du Dig själv som ledare? 

ja  

nej  
 

Fråga 27 
Vilka egenskaper tycker Du är viktiga för en ledare? 

 

Följande fråga riktar sig till både kyrkoherde och kyrkorådsledamot 

Fråga 28 
Vilken församling är Du kyrkoherde eller kyrkorådsledamot i? 

 

Tack för dina svar! 

Kontrollera gärna att Du har svarat på alla frågor! 

Glöm inte att skicka in din enkät så snart som möjligt! 

 

 




