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Sammanfattning 

Under de senaste 20 åren har stora förändringar skett inom Svenska kyrkan med allt större 

pastorat, det vill säga arbetsområden att vara kyrkoherde över och där kyrkoherdens legalitet, 

det vill säga den formella ställningen i organisationen har stärkts genom ett förändrat 

regelverk i Kyrkoordningen. Dessutom har en nu gällande formell behörighetsgivande 

kyrkoherdeutbildning kommit till. 

Studiens syfte är att belysa kyrkoherdens förväntade kompetens över tid genom att göra en 

jämförelse mellan platsannonser för kyrkoherdar publicerade i Kyrkans tidning från det första 

kvartalet år 1993, 2003 och 2013. 

Som metodteori används framförallt Katz modell från mitten av 1950-talet där en uppdelning 

görs av ledarförmågor i ”Technical skill”, ”Human skill” och ”Conceptual skill”. 

Annonsmaterialet kategoriseras i dessa tre kategorier. I ”Technical skill” kategoriseras det 

som kan tolkas som rena prästuppgifter. I ”Human skill” kategoriseras det som kan vara 

viktigt både i prästuppgifter och i kyrkoherdeuppgifter, till exempel samarbetsförmåga. I 

”Conceptual skill” kategoriseras det som kan ses som kyrkoherdeuppgifter .   

Tidigare forskning har visat att kyrkoherdeuppgiften inte ses som en egen profession, utan att 

det ofta sker en sammanblandning av prästkompetens och kyrkoherdekompetens. 

Slutsatsen jag drar av resultatet är att kyrkoherdeuppgiften troligen alltmer går mot en egen 

profession med en hög förväntan på kompetens i kategori ”Conceptual skill”, inte minst på 

grund av att det idag finns betydligt fler mycket stora pastorat som helt enkelt kräver mer av 

”Conceptual skill”. Denna uppsats empiriska material tycks visa att en hög andel av 

”Conceptual skill” förväntades även för 20 år sedan i de större pastoraten som fanns redan då, 

men ytterligare bidragande faktorer till att det nu efterfrågas även i mellanstora pastorat kan 

ses i både ett ändrat regelverk i Kyrkoordningen kring kyrkoherdens legalitet, samt i det 

formella utbildningskravet som har förstärkt denna utveckling ytterligare. 
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1.Inledning 

”Vi söker dig som vill och kan leda det nya pastoratet med drygt 140 000 tillhöriga och cirka 

500 anställda i en dynamisk region”. Ja, det var en del av innehållet i en platsannons för en 

kyrkoherdetjänst i Kyrkans tidning i december år 2012 och som för mig väckte ett stort 

intresse och många frågor kring utvecklingen av vad det är att vara kyrkoherde idag i Svenska 

kyrkan. 

Efter drygt 8 år som kyrkoherde i ett medelstort pastorat, det vill säga det tjänstgöringsområde 

som jag ansvarar för som kyrkoherde, med ca 10 000 tillhöriga, har jag själv många gånger 

försökt reflektera över vad som egentligen krävs av mig i min tjänst. Vissa dagar tycks jag 

vara en präst bland andra som förbereder dop, vigslar och begravningar och andra 

gudstjänster och där mötet med församlingsbor är det viktiga, andra dagar betonas 

ledningsansvaret för personalen så mycket mer och där inte minst många timmar går åt till det 

administrativa. 

Svenska kyrkan kan i många fall tyckas vara något av det mest trögrörliga vi har i 

organisationsväg, men ser man till senare tid, till exempel de senaste 20 åren, har stora 

förändringar skett inom kyrkan. Förändringar har inte bara skett genom de förändrade 

relationerna mellan kyrka och stat 1999/2000, utan också i hur kyrkoherdens formella 

ledningsansvar ser ut. Frågan har varit om kyrkoherden skall ha ett samlat ledningsansvar för 

all personal och all verksamhet i pastoratet, det vill säga också för administration- och 

kyrkogårdspersonal, eller bara för den personal som är direkt församlingsrelaterad till 

exempel andra präster, diakoner, kyrkomusiker och församlingspedagoger?  

Den senaste förändringen, i 2013 års kyrkoordning, rör hur Svenska kyrkans lokala 

organisation ser ut i form av pastorat. Den ovan nämnda platsannonsen för en 

kyrkoherdetjänst är ett tydligt uttryck för dessa organisatoriska förändringar som sker inom 

kyrkan med allt större pastorat, tjänstgöringsområden, att vara kyrkoherde över och därmed 

med ett omfattande ledningsansvar. 

Går det då att se någon förändring under de senaste 20 åren och inte minst utifrån de senaste 

årens organisatoriska förändringar vad gäller kyrkoherdens förväntade kompetens? Går det att 

se en förändring av den tidigare förståelsen av att vara kyrkoherde som i mångt och mycket en 

vanlig församlingsprästtjänst men med extra ledningsuppgifter, nu till en mer egen 

profession?  
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För att försöka belysa de frågorna har jag valt att studera platsannonser för kyrkoherdar från 

det första kvartalet år 1993, 2003 och 2013 publicerade i Kyrkans tidning.  

 

2.Bakgrund 

Att vara präst och kyrkoherde, är det att ha en profession eller två olika professioner i 

betydelsen av profession som ett eget område vad gäller arbetsuppgifter och specialitet?  

Tidigare forskning, till exempel Hansson
1
 och Stålhammar

2
, har visat att förståelsen av 

kyrkoherdetjänsten inte ses som en egen profession, utan att det ofta sker en 

sammanblandning av prästkompetens och kyrkoherdekompetens vid till exempel rekrytering 

genom annonser. Sammanblandningen mellan präst- och kyrkoherdekompetens tillsammans 

med kyrkoherdens oklara chefsroll i organisationen, dess legalitet, ses vara hinder för ett 

effektivt och tydligt ledarskap.
3
 Legalitet kan här förstås i vilka formella chefsbefogenheter 

som kyrkoherden ges i organisationen för att kunna utöva sitt chefskap. 

Tidigare forskning hos till exempel Hansson har också visat att ledarstilen i det kyrkliga 

ledarskapet tycks vara mycket starkt relationsinriktat och svagt uppgiftsorienterat, vilket kan 

försvåra kyrkoherdens roll i förändringsarbete.
4
 

En långvarig diskussion, från mitten av 1970-talet, har ägt rum kring begreppet ”den dubbla 

ansvarslinjen” det vill säga, kombinationen av folkligt förankrad självstyrelse och prästerlig 

ämbetsförvaltning. Strandberg
5
 betonade 1974 i sin prästmötesavhandling vikten av samråd 

och samarbete mellan kyrkorådet, som kan ses som församlingens styrelse, och kyrkoherdens 

ledningsansvar, då det trots gränsdragningar mellan respektive ansvarsområden, de tillika går 

in i varandra och inte kan fungera utan ett nära samarbete.  

Diskussionen kring ”den dubbla ansvarslinjen” kan ses komma av det oklara rättsläget mellan 

vad som är kyrkoherdens, respektive kyrkorådets kompetensområde, och har varit en källa till 

en latent konflikt.
6
 En grundfråga har varit ansvarsfördelningen mellan kyrkoråd och 

kyrkoherde och huruvida kyrkoherden har ett chefsansvar för all personal, till exempel också 

för administrativ- och kyrkogårdspersonal eller bara för den personal som är i den direkta 

                                                      
1
 Hansson 1996, s.277 

2
 Stålhammar 2002, s.68 

3
 Stålhammar 2002, s.141ff 

4
 Hansson 2001, s.157 

5
 Strandberg 1974, s.71 

6
 Hansson 1996, s.55 
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församlingsverksamheten. Detta har skapat en komplexitet i det kyrkliga ledarskapet, vilket 

också haft sin påverkan på arbetsmiljön. 

Under åren 2005 – 2006 genomförde arbetsmiljöverket en samordnad tillsyn inom Svenska 

kyrkan som resulterade i en rapport 2007:3.
7
 I rapporten framkom en rad strukturella orsaker 

till befintliga arbetsmiljöproblem, bland annat otydligt ledarskap och ansvarsfördelning. 

I en fallstudie kring arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete i Svenska kyrkan av Bruhn,Lind och 

Svensson
8
, framgår att det framför allt är den otydliga ansvarsfördelningen och oklarheterna 

vad gäller beslutsbefogenheterna som är de främsta orsakerna till de arbetsmiljöproblem som 

framträder i Svenska kyrkan.  

Arbetsmiljöproblematiken, inom Svenska kyrkan, har också berörts av Ann-Sophie Hansson
9
 

i en artikel kring den psykosociala arbetsmiljön. Även här är det den oklara organisatoriska 

strukturen med den ”dubbla ansvarslinjen”, som ses som en bidragande orsak till en 

psykosocial arbetsmiljöproblematik.  

2009 års kyrkomöte tog beslut att kyrkoherden skall leda all verksamhet, alltså ha ett samlat 

ledningsansvar, vilket kom att gälla från och med år 2010. Därmed kan det tyckas som att 

legalitetsproblemet fick sin lösning, det vill säga kyrkoherdens formella ställning och 

chefsbefogenheter i organisationen. 

I arbetsmiljöverkets rapport nämndes också strukturella orsaker till arbetsmiljöproblem, som 

små organisatoriska enheter som gör det svårt att upprätthålla en god personalkompetens. 

2012 års kyrkomöte tog beslut utifrån den så kallade ”Strukturutredningen – Närhet och 

samverkan”, att pastorat skall vara den minsta kyrkliga organisatoriska enheten och det inte 

skall finnas några flerpastoratssamfälligheter som gör det svårt att hålla ihop Svenska kyrkans 

grundläggande uppgift, det vill säga att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva 

diakoni och mission och resursfördelningen, det vill säga den ekonomiska, administrativa 

delen. Nu samlas både kyrkans grundläggande uppgift, gudstjänst, undervisning, diakoni och 

mission samt resursfördelning, administration, ekonomi, under kyrkoherdens ledningsansvar. 

Detta var alltså inte fallet i en flerpastoratssamfällighet som kunde bestå av flera kyrkoherdar 

för respektive pastorat och där själva den ekonomiska samfälligheten kunde stå under en egen 

                                                      
7
 Arbetsmiljöverket rapport 2007:3, s.2 

8
 Bruhn 2005, s.122 

9
 Hansson 2006, s.336 
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nämnd. Detta beslut leder till allt större organisatoriska enheter, vilket den i inledningen 

nämnda platsannonsen för en kyrkoherdetjänst är ett tydliggörande exempel på. 

Redan innan denna organisatoriska förändring har stora förändringar skett vad gäller antalet 

församlingar och därmed också storlek på församlingar.  

Stora förändringar kan ses ha ägt rum från 1970-talet och framåt inom Svenska kyrkan, i den 

lokala organisationen bestående av församlingar och pastorat, både vad gäller ökningen av 

antalet anställda och sammanslagningar av församlingar. Under sista tredjedelen av 1900-talet 

skedde en kraftig ökning av antalet anställda i församlingar och samfälligheter. Antalet 

befattningar beräknas ha ökat med närmare 50% under åren 1971 – 2009.
10

 Detta har lett till 

allt större arbetslag och därmed också ett större ledningsansvar för kyrkoherden. Frågor om 

arbetsmiljö och arbetsförhållanden har därför spelat en alltmer framträdande roll i 

diskussionerna kring roll- och ansvarsfördelningen i församlingarna. Detta kan till exempel 

Arbetsmiljöverkets rapport 2007:3 ses som ett tydligt tecken på. 

Vad gäller församlingarnas antal och storlek var det under 1900-talet relativt stabilt. Under 

hela 1900-talet minskade antalet församlingar endast med 0.6% från 2533 församlingar till 

2517. Under 2000-talet 10 första år skedde dock en dramatisk förändring av antalet 

församlingar med en minskning på 40.3%, från 2517 församlingar till 1467 främst på grund 

av sammanläggningar av de minsta församlingarna.
11

 För en översikt över förhållandena i 

Lunds stift se Selander.
12

  

Genom det senast tagna kyrkomötesbeslutet år 2012 där pastorat skall vara minsta 

organisatoriska enhet och flerpastoratssamfälligheter skall bort, lär denna utveckling mot allt 

större enheter med största sannolikhet fortsätta. Från att ha varit kyrkoherde med en handfull 

anställda skapas nu enheter med till exempel uppemot 500 anställda där kyrkoherden får ett 

samlat ledningsansvar över både innehålls- och resursfrågor.  

Dessa förändringar väcker många frågor kring kyrkoherdens förväntade kompetens och man 

kan på goda grunder anta att kyrkoherdetjänsten i mycket stora pastorat definitivt lämnar 

församlingsprästtjänstens karaktär och att det ställs helt andra krav på ledningsförmåga. 

En fråga är hur dessa nya förväntningar förhåller sig till vad tidigare forskning visat på genom 

                                                      
10

 Svenska kyrkans utredningar 2011:2, s.147 
11

 Svenska kyrkans utredningar 2011:2, s.162 
12

 Selander 2003 
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till exempel Hansson, att både kyrkfolk och förtroendevalda förväntar sig av kyrkoherden en 

tyngdpunkt i arbetet med vanliga församlingsprästerliga uppgifter.
13

  

En annan fråga är om dessa nya förväntande kompetenskrav kan ses i årets platsannonser för 

kyrkoherdetjänster? 

I linje med denna utveckling togs år 2007 beslut i kyrkomötet att införa en obligatorisk 

kyrkoherdeutbildning som ett formellt behörighetskrav. Från den 1 jan 2013 är detta alltså ett 

behörighetskrav för att få söka kyrkoherdetjänst, om inte tidigare erfarenhet av 

kyrkoherdetjänst finns
14

. 

Redan år 1999 föreslogs i en motion till kyrkomötet en behörighetsgivande 

kyrkoherdeutbildning, med motiveringen att dagens situation (1999) krävde en avsevärt 

tydligare ledarroll än vad som gällt hittills. Kyrkoherden sågs alltmer likna en verkställande 

direktör och en sådan roll var de flesta präster helt oförberedda inför. Motionen avslogs dock 

med motiveringen att många olika ledarutbildningar för kyrkoherdar pågick ute i stiften och 

att det inte gick att ställa upp krav för en viss typ av ledarutbildning som skall gälla för hela 

Svenska kyrkan.
15

 

I forskningen kring kyrkoherdens arbetsvillkor har både Hansson
16

 och Stålhammar
17

 framfört 

behovet och vikten av en chefs- och ledarskapsutbildning för kyrkoherdar, inte minst utifrån 

behovet att leda förändringsarbete.    

I kyrkomötet 2007 togs beslut om ändring i 34 kap 9§ i kyrkoordningen gällande 

behörighetsvillkor för att kunna anställas som kyrkoherde. Det krävs numera, från och med 

den 1 jan 2013, en av kyrkostyrelsen fastställd behörighetsgivande utbildning. 

Denna formella behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning omfattar 15hp, alltså ca 10 veckors 

utbildning i chefs- och ledarskapsfrågor. Av kursplanen
18

 framgår att denna utbildning är 

generell och inte anpassad för till exempel någon särskild storlek på pastorat. Deltagaren blir 

alltså lika behörig att söka en kyrkoherdetjänst med ett arbetslag på 10 personer som för ett på 

500 personer. 

                                                      
13

 Hansson 1996, s.267 
14

 Kyrkoordningen 2013. 34 kap 9§ 
15

 Stålhammar 2002, s.28 
16

 Hansson 1996, s.292 
17

 Stålhammar 2002, s.149 
18

 http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kpid=24370&type=1 
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Samtidigt kan påpekas att det innan denna formella behörighetsgivande utbildning har funnits 

olika slags ledarskaps utbildningar för Svenska kyrkan både akademiska, till exempel 

magisterprogram vid Uppsala universitet och kurser vid Johannelunds teologiska högskola 

och icke-akademiska, till exempel inom de olika stiften eller mellan stift. 

Alla som blir kyrkoherdar skall nu dock ha genomgått en gemensam formell utbildning i 

ledarskap, även om det kan göras undantag, och därmed förstärks utvecklingen av 

kyrkoherdeuppgiften som en egen profession.  

Den nya situationen med mycket stora pastorat väcker dock frågor kring vad som egentligen 

är utbildningsbehovet för dessa. Hade man dagens storpastorat, att leda uppemot 500 

anställda, i medvetandet när beslut togs 2007 om behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning?   

Sammantaget gör detta att kyrkoherdens legalitet har stärkts, att enligt kyrkoordningen leda 

all verksamhet i ett pastorat med en sammanhållen innehålls- och resursfördelning. Pastoraten 

har blivit allt större för att kunna rymma den personalkompetens som behövs inte minst 

utifrån arbetsmiljöperspektiv. Det finns nu också ett formellt behörighetskrav vad gäller 

kyrkoherdeutbildning för att få inneha kyrkoherdetjänst. 

Syftet med denna uppsats är, utifrån denna tecknade bakgrund med stora förändringar i 

Svenska kyrkan, belysa kyrkoherdens förväntade kompetens under de senaste 20 åren genom 

att göra en jämförelse av platsannonser för kyrkoherdar från åren 1993, 2003 och 2013.  

Utifrån syftet kommer också ett antal frågeställningar att belysas om förändringar vad gäller 

kyrkoherdetjänsten om till exempel förväntad kompetens kan betraktas mer som en egen 

profession och om kyrkoherdens stärkta legalitet har lett till förändrade förväntade 

kompetenskrav. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att belysa kyrkoherdens förväntade kompetens över tid genom att 

göra en jämförelse mellan platsannonser för kyrkoherdar från det första kvartalet år 1993, 

2003 och 2013. 

Därvid kommer följande frågeställningar att belysas: 

-Vilken kompetens efterfrågas i annonserna? 

-Finns skillnader över tid i den efterfrågade kompetensen? 

-Finns skillnader över tid i huruvida kyrkoherdetjänsten betraktas som en egen profession.
19

 

-Går det att se, utifrån det förändrade regelverket i Kyrkoordningen vad gäller kyrkoherdens 

ledningsansvar, förändrade kompetenskrav i kyrkoherdeannonserna? 

-Går det att se, utifrån de stora organisatoriska förändringar som har skett med allt större 

pastorat att leda, förändrade kompetenskrav i kyrkoherdeannonserna? 

-Finns skillnader över tid vad gäller kyrkoherdens förväntade ledarskapsstil? 

För att besvara dessa frågor har jag valt att göra en empirisk undersökning av de 

platsannonser för kyrkoherdar som publicerades i Kyrkans tidning det första kvartalet år 

1993, 2003 och 2013. Totalt utgör dessa 89 stycken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
19

 Hansson 1996, s.277 
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4. Tematisk litteraturöversikt 

4.1 Inledning 

I det följande sker en beskrivning av kyrkoherdens profession, legalitet, ledarstil och 

kyrkoherden som andlig ledare, vilket vill ge en fördjupad bakgrund för syftet och 

frågeställningarna i denna uppsats. 

4.2 Kyrkoherdens profession 

Vad är en profession? I professionsforskningens klassiska definition brukar både kvantitativa 

och kvalitativa kriterier finnas med för att ett yrke skall betraktas som en profession.
20

 Till de 

kvantitativa kriterierna hör till exempel utbildningens längd för yrket och till de kvalitativa till 

exempel yrkesspecifik utbildning, ett gemensamt socialt system, etiska regler och inte minst 

sanktion från omgivningen. Läkare, advokater och präster har setts som klassiska 

professioner. En profession kan både förstärkas och försvagas och Abbott menar till exempel 

att prästyrket har försvagats som profession genom framväxten av andra professioner såsom 

psykologer.
21

  

I sin tidigare forskning visar Hansson i ”Kyrkoherdars arbetsvillkor” från 1996, genom både 

surveyundersökningar och fallstudier, motsägelsefulla förväntningar på kyrkoherdens 

uppdrag. Utifrån kyrkoherdars självförståelse och i hur medarbetare, förtroendevalda, och 

kyrkfolk ser på kyrkoherdetjänsten tycks den i stor utsträckning uppfattas som en 

församlingsprästtjänst med extra uppgifter.
22

 På frågan om kyrkoherdetjänsten kan betraktas 

som en egen profession, där specialistkärnan att vara församlingspräst övergått till att bli en 

ledarskapskärna, att vara kyrkoherde, pekar undersökningen på att så inte tycks vara fallet. 

På frågan om det vore önskvärt att kyrkoherdarna tydligare uppfattade sina uppgifter som en 

särskild profession svarar Hansson – ja.
23

 

Tidigare forskning som kan ses stå nära denna uppsats syfte är vidare Stålhammar 2002, som 

består dels av en studie av närmare 100 platsannonser för kyrkoherdar från åren 1999, 2000 

och 2001, och dels av fyra fallstudier från fyra pastorat. I studiet av platsannonserna, i en 

frekvensanalys, skiljer Stålhammar på vad som kan ses som generella prästegenskaper och 

vad som kan ses som specifika kyrkoherdeegenskaper. Stålhammar använder begreppet 

egenskaper som jag förstår liktydigt med kompetens.  

                                                      
20

 Hansson 2012, s.77 
21

 Abbott 1988, s.308 
22

 Hansson 1996, s.277 
23

 Hansson 1996, s.278 
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Hans slutsats blir att det tycks oklart i platsannonserna som rymmer mer än 100 olika krav 

vad som kan förstås som kyrkoherdeuppgifter och vad som är prästuppgifter och att många 

önskade kompetenser för kyrkoherdetjänst kan sägas vara mer prästkompetenser än 

kyrkoherdekompetenser.
24

 

Han ser sammanblandningen mellan präst- och kyrkoherdekompetenser tillsammans med 

kyrkoherdens oklara chefsroll i organisationen, dess legalitet, som hinder för ett effektivt och 

tydligt ledarskap.
25

 

Sammanfattningsvis kan sägas att själva prästyrket har setts som en klassisk profession, även 

om en försvagning kan ha skett under senare år. Frågan är om det har skett en förstärkning av 

själva kyrkoherdetjänsten med dess ledningsansvar såsom en egen profession? 

 

4.3 Kyrkoherdens legalitet 

Min förståelse av begreppet legalitet kommer från Hanssons resonemang kring detta där han 

menar att kyrkoherdars legalitet, kommer av de officiella styrkällor som läggs på kyrkoherdar, 

till exempel kyrkolagen, domkapitel och tjänstgöringsföreskrifter i den lokala 

organisationen.
26

 

Hansson
27

 delar även upp legaliteten i en transcendent sfär och en immanent sfär, där den 

transcendenta förstås utifrån det ansvar kyrkoherden ges från biskop och stift och där den 

immanenta förstås utifrån det ansvar kyrkoherden ges i den lokala organisationen, pastoratet, 

genom till exempel delegationsordningar. 

Sammantaget anger de officiella styrkällorna, både transcendenta och immanenta, vilket 

ansvar och vilka befogenheter en kyrkoherde har i organisationen och vilken formell ställning 

dessa ger för kyrkoherden i organisationen, alltså kyrkoherdens legalitet.  

Tidigare forskning, till exempel Hansson
28

 och Stålhammar
29

, har visat på komplexiteten i det 

kyrkliga ledarskapet och inte minst på legalitetsproblemen, det vill säga kyrkoherdens 

formella ställning inom organisationen, som har funnits och som först under senare år tycks 

                                                      
24
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25
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26
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29
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ha fått sin lösning genom att kyrkoherden nu enligt kyrkoordningen från och med år 2010 

skall leda all verksamhet.
30

 

En långvarig debatt har, som tidigare sagts, ägt rum från mitten av 1970-talet kring begreppet 

”den dubbla ansvarslinjen”, det vill säga kombinationen av förtroendevaldas styrelse och 

prästerlig ämbetsförvaltning. En grundfråga i detta har alltså varit ansvarsfördelningen mellan 

kyrkoråd och kyrkoherde och i många fall en kanslichef huruvida kyrkoherden har ett ansvar 

för all personal, det vill säga även till exempel för administrativ personal eller bara för den 

personal som är verksam i den direkta församlingsverksamheten med till exempel 

gudstjänster och undervisning. 

 

 

 

Figur 1. Arbetsorganisation i pastorat i Svenska kyrkan som den kunde se ut år 1993 och år 

2003. 

Det har sett mycket olika ut i olika församlingar, men det har inte varit ovanligt med en slags 

uppdelning i andligt/världsligt där kyrkoherden haft ledningsansvar för den så kallade 

kärnverksamheten, församlingsverksamheten och kanslichefen för övrig personal, 

administration, kyrkogård med mera. (se figur 1.) Kanslichefen kan då ha varit direkt 

underställd kyrkorådet och inte underställd kyrkoherden, vilket blivit en del av komplexiteten. 

Vid några uppmärksammade fall gick denna fråga vidare till Svenska kyrkans 

Överklagandenämnd, som är ett särskilt organ för att ytterst överpröva beslut inom Svenska 
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kyrkan, och som vid dessa fall upphävde lokala beslut som inneburit att kyrkoherden inte 

skulle vara arbetsledare för alla församlingens anställda.
31

 

Det kan vara viktigt i detta sammanhang att påpeka att kyrkoherden aldrig har varit 

underställd kyrkorådet. Kyrkoherden har själv en ledamotsplats i kyrkorådet
32

 och det är det 

gemensamma ansvaret som betonas i kyrkoordningen för att församlingens grundläggande 

uppgift blir utförd.
33

 Kyrkoherden har utifrån avgivna vigningslöften ett särskilt ansvar inför 

stiftet med dess biskop och domkapitel.
34

 

Arbetsmiljöverket gjorde, som ovan nämnts, en samordnad tillsyn inom Svenska kyrkan 

under åren 2005 – 2006 som resulterade i en rapport 2007:3 där bland annat otydligt 

ledarskap sågs som en del av de strukturella orsakerna bakom befintliga arbetsmiljöproblem.
35

 

I Svenska kyrkans utredningar, betänkandet ”Styra och leda” fanns förslag till ändrade 

bestämmelser i kyrkoordningen vad gäller samverkan och ansvarsfördelning mellan kyrkoråd 

och kyrkoherde. 2009 års kyrkomöte gick på förslag från detta betänkande och i linje med 

Överklagandenämndens tidigare beslut och Arbetsmiljöverkets råd till beslut om ändringar i 

kyrkoordningen som innebär att kyrkoherden nu skall leda all verksamhet i ett pastorat. 

 

Figur 2. Arbetsorganisation i pastorat i Svenska kyrkan från år 2010.  
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Kyrkomötet ställde sig därmed bakom en tydligare ansvarsfördelning och ett samlat 

ledningsansvar. (se figur 2.) Detta har både Hansson och Stålhammar efterlyst i sin forskning, 

där till exempel Stålhammar skriver att det är orimligt att kyrkoordningens skrivningar och 

kyrkoherdens formella position är så oklara att de leder till olika lokala tolkningar.
36

  

För att klargöra rollfördelningen mellan kyrkoråd och kyrkoherde används nu ofta begreppen 

styra och leda, vilket också var betänkandets arbetsnamn. Begreppen används av Montin i ett 

arbete kring politisk styrning och demokrati i kommunerna,
37

 där han bland annat utifrån ett 

målstyrningsperspektiv talar om att politikernas roll är att ange vad som skall göras medan 

förvaltningen reder ut hur detta skall ske. Begreppen styra, vad som skall göras och leda, hur 

det skall göras, är dock inte entydiga men förstås vanligtvis med att kyrkorådets 

styrelseuppgift handlar om mer övergripande uppgifter av strategisk art och kyrkoherdens 

ledningsuppgift mer är inriktat på den löpande verksamheten, det operativa.
38

 

I nästa stora utredning som kom inom kyrkan, betänkandet ”Närhet och samverkan”, tog man 

fasta på de av 2009 års kyrkomötes beslutade ändringarna i kyrkoordningen som innebar en 

tydligare ansvarsfördelning och ett samlat ledningsansvar för kyrkoherden. I betänkandet går 

man ett steg till genom att låta detta också gälla de organisatoriska frågorna och menar att en 

tydlig ansvarsfördelning främjas av att innehålls- och resursfrågorna hålls samman ur såväl 

styrelse- som ledningsperspektiv.
39

 Detta med utgångspunkt i synsättet att ekonomiska och 

materiella resurser enbart är medel för att hantera den grundläggande uppgiften och därför bör 

frågor om resursfördelning inte frigöras från frågor om mål och inriktning av verksamheten.
40
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Figur 3. Arbetsorganisation med samfällighet i Svenska kyrkan som den kunde se ut fram till 

år 2013. 

I kyrkomötet 2012 togs utifrån detta beslut om att pastorat skall vara den minsta kyrkliga 

organisatoriska enheten och det inte skall finnas några flerpastorats samfälligheter som gör 

det svårt att hålla ihop kyrkans grundläggande uppgifts- och resursfördelning. 

Diskussionen och vägen fram till de beslut som togs utifrån betänkandena ”Styra och leda” 

och ”Närhet och samverkan”, har varit lång. Det som under många år var omtvistat huruvida 

kyrkoherden skulle ha ett samlat ledningsansvar, inte bara för all personal, utan också över 

både innehålls- och resursfrågor, tycks nu ha blivit självklart. (se figur 2.) Frågan är om denna 

förändring också är synlig i den förväntan på kyrkoherdars kompetens som platsannonserna 

vid kyrkoherderekrytering ger uttryck för? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samfällighet 

Kanslichef  

Adm. personal 

Kyrkoherde 

Samverkan med 
samfällighet 

--------------------
Arbetsledare 

Församlings-
personal 

Präster 

Diakoner  

Pedagoger 

Kyrkorådet 

Kyrkofullmäktige 



17 
 

4.4 Kyrkoherdens ledarstil 

Går det att tala om, utifrån tidigare forskning, att kyrkoherdar präglas av någon specifik 

ledarstil, alltså ett slags grundläggande drag eller mönster i sitt beteende som ledare? 

När det talas om ledarstil har det tidigare delats upp i två huvudlinjer, en relationsorienterad 

och en uppgiftsorienterad ledarstil.
41

 Den relationsorienterade ledarstilen är riktad till 

medarbetarna och har relationer, ömsesidig tillit, vänskap, i fokus. Den uppgiftsorienterade 

har mer fokus på själva uppgiften, målen i organisationen. Huvudsyftet med att tala om 

ledarstilar är att skapa en medvetenhet om hur ledare kombinerar dessa två huvudlinjer och att 

deras påverkan som ledare sker genom både uppgifter som utförs likväl som i relationer som 

skapas.
42

 

I ”Svenska kyrkans organisationskultur”, av Hansson, finns den grundläggande 

frågeställningen vilken förmåga kyrkan har att anpassa sig till nya omständigheter och 

genomföra förändringar. I denna frågeställning fokuseras särskilt på kyrkoherdens roll för 

förändringsarbete.
43

  

Utifrån en enkätundersökning som gjordes år 1999 och som besvarades av 153 kyrkoherdar 

analyserades deras ledarstil, beslutsstil och motivationsprofil. Därvid framkom att ett mycket 

litet antal, 1%, har maximala förutsättningar för förändringsarbete i sina pastorat, ca 40% har 

medelgoda förutsättningar och 60% mindre goda förutsättningar.
44

 

Även om fokus i denna uppsats inte är på kyrkoherdars förutsättningar för förändringsarbete 

är det intressant utifrån kyrkoherdars förväntade kompetens att se hur ledarstil utifrån den 

gjorda enkätundersökningen tycks vara så starkt relationsorienterat och så svagt 

uppgiftsorienterat i det kyrkliga ledarskapet. 

Utifrån förväntan på chefer i andra organisationer, att de står för utvecklingsarbete och 

förändring, menar Hansson, att det kyrkliga ledarskapet är alltför mycket fokuserat på relation 

och alltför litet fokuserat på uppgift och förändring.
45

 

 

I en artikel av Hansson och Aarum Andersen
46

 där behovet av det förändringsinriktade 
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ledarskapet betonas finns den under senare tids forskning tredelade uppdelningen av 

ledarstilar med, vilken var med redan i Hansson 2001. Det talas nu om den 

uppgiftsorienterade, det relationsorienterade och det förändringsorienterade.
47

  

I jämförelsen med andra chefer i andra organisationer, där kyrkoherdar jämförs med rektorer 

och försäkringstjänstemän, visar Hansson och Aarum Andersen på att kyrkoherdar har en 

betydligt mer relationsorienterad ledarstil, och mindre av uppgifts- och förändringsorienterad 

ledarstilen. Kyrkoherdar skulle enligt Hansson och Aarum Andersen dock framför allt behöva 

en mer förändringsinriktad ledarstil med tanke på de framtida utmaningar Svenska kyrkan står 

inför, med till exempel små enheter, pastorat, som slås samman till större enheter, pastorat.
48

     

Frågan är om denna betoning på en relationsorienterad ledarstil fortfarande gäller eller finns 

det idag en större uttryckt förväntan på ett förändringsinriktat ledarskap hos kyrkoherdar, inte 

minst på grund av allt större pastorat, och därmed också större förväntningar på 

förändringskompetens? 

 

4.5 Kyrkoherden som andlig ledare 

Själva begreppet andlig ledare går tillbaka på kyrkohandbokens ordning för mottagande av ny 

kyrkoherde. Där står: 

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

och tillbedjan i gudstjänsten, undervisa och utöva själavård. Kyrkoherden har därtill ett särskilt ansvar för 

pastoratet.   Kyrkoherdens uppgift är att vara församlingens/församlingarnas andliga ledare och 

tillsammans med övriga präster och de förtroendevalda tillse att allt sker med god ordning och efter Guds 

vilja. Kyrkoherden skall planera och samråda, uppmuntra och inspirera medarbetarna, fördela uppgifterna 

i församlingen och verka för församlingens tillväxt i tro på Herren.
49  

 

I kyrkohandbokens mottagningsord för kyrkoherden betonas alltså att kyrkoherden först och 

främst är präst med de sedvanliga prästuppgifterna. Därtill har kyrkoherden ett särskilt ansvar 

som andlig ledare med en tillsynsfunktion över kyrkans lära och liv. 

I begreppet andlig ledare ser till exempel Hansson
50

 ett slags transcendent, ideologiskt 

ledarskap, som skiljer sig från det chefskap, immanent ledarskap, som också skall utövas av 

kyrkoherden. I debatterna och utredningarna kring kyrkoherdens legalitet, befogenhet att leda, 
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har orden från kyrkohandboken ibland används för att försöka beskriva kyrkoherdens 

övergripande samordnings- och tillsyns funktion och därmed att kyrkoherden skulle ha ett 

övergripande ansvar
51

. Legalitetsfrågan fick dock sitt klargörande först i och med ändringarna 

i kyrkoordningen från och med år 2010. 

 

Kyrkohandbokens ord, antagna av kyrkomötet år 1987, är alltså inte ändrade trots stora 

förändringar i kyrkordningen vad gäller kyrkoherdens samlade ledningsansvar. 

Idag tycks det framförallt vara tillsynsfunktionen över kyrkans lära och liv som man tar fasta 

på i kyrkohandbokens ord. Läronämnden yttrade sig till exempel i samband med att 

strukturförslaget skulle tas i 2012 års kyrkomöte och menade, utifrån insikten att det skulle 

leda till mycket stora pastorat, att det är nödvändigt att det finns en reell möjlighet för 

kyrkoherden att ta ett sådant ansvar, alltså en fungerande tillsynsfunktion, också i mycket 

stora pastorat och att detta behöver beaktas när förslaget tillämpas.
52

 

 

Förväntan på kyrkoherden som andlig ledare med ett tillsynsansvar finns alltså kvar också för 

mycket stora pastorat. 
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5. Teoriram 

5.1 Inledning 

I det följande sker en beskrivning av den teoriram jag valt för att belysa kyrkoherdens 

förväntade kompetens. Teoriramen utgörs dels av själva begreppet kompetens, samt dels av 

två ledarskapteorier som båda sätter ledaren i fokus ”Skills approach” och ”Style approach”. 

5.2 Kompetensbegreppet 

Syftet med denna uppsats är att försöka belysa kyrkoherdens förväntade kompetens genom en 

jämförelse av platsannonser för kyrkoherdar. Vad är då kompetens? Själva begreppet 

kompetens ses av till exempel Granberg
53

 som ett svårfångat begrepp och ett ibland utslätat 

begrepp, då det förekommer en rad olika synsätt och definitioner av begreppet. Det utgör 

dessutom ett mycket positivt värdeladdat ord, vilket leder till att det ofta används för att 

förstärka olika uttalanden och budskap. 

Ofta skiljer man på formell kompetens som utgör den formella behörigheten för en viss 

uppgift såsom viss föreskriven utbildning, i detta fall den behörighetsgivande 

kyrkoherdeutbildningen, och den reella förmågan att utföra själva uppgiften eller att hantera 

en viss situation. 

I en artikel av Ellström och Hultman
54

, används Ellströms definition av kompetens som en 

individs potentiella förmåga att framgångsrikt utföra ett arbete eller en uppgift. Förmåga 

förstås då som psykomotoriska, kognitiva och sociala färdigheter, samt affektiva och 

personlighetsrelaterade förutsättningar. 

I detta ligger, som jag förstår det, alltid en förståelse av kompetens i förhållande till en viss 

uppgift, situation eller kontext. Man är inte kompetent i största allmänhet, utan kompetens är 

alltid uppgiftsrelaterad och kontextuell, och då inte bara här och nu utan även framöver, den 

är framåtblickande. 

Även hos till exempel Granberg
55

, i det miljöpedagogiska perspektivet där individen ses 

konstruera, själv bygga sin kunskap i samspel med kontexten, möter vi detta att man inte är 

kompetent i största allmänhet, utan att man är kompetent att göra något, i relation till något. 

Kompetens är på så sätt alltid knuten till individen eller gruppen och den aktuella kontexten.  
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Denna förståelse av kompetens, av ledarskapskompetens, finner jag också i Northouse 

definition av ledarskap. Northouse
56

 talar om ledarskap ”som en process genom vilken en 

individ påverkar en grupp av individer för att uppnå ett gemensamt mål” och där ”både ledare 

och efterföljare bör förstås i relation till varandra” (min översättning). 

Northouse
57

 menar att ”en gemensam komponent för nästan all klassificering av ledarskap är 

att ledarskap är en påverkansprocess som hjälper grupper av individer mot måluppfyllelse” 

(min översättning).      

Utifrån de definitioner av kompetens som jag har gett exempel på tycks de visa på en 

gemensam hållning att kompetens alltid är knuten till en viss uppgift eller situation. Man är 

inte kompetent i största allmänhet. Kompetensbegreppet ses också gemensamt som 

mångfacetterat och kan handla om både faktakunskap, färdigheter såväl som sociala 

färdigheter och personlighetsrelaterade förutsättningar. 

Denna mångfacetterade förståelse av begreppet kompetens sammanfattas också av Brown
58

 

som talar om kompetens som en kombination av kunskap, förmågor, beteende och personliga 

egenskaper som krävs för att kunna skapa ett effektivt bidrag i organisationen. 

Denna definition av kompetensbegreppet från Brown använder sig också till exempel Frances 

och Roland Bee av i sin kompetensutvecklingsbok ”Learning Needs Analysis and 

Evaluation.
59

 

Huruvida kyrkoherdar är formellt kompetenta är lätt att svara på, om de är reellt kompetenta 

för sin specifika uppgift är desto svårare. Det svarar inte heller denna uppsats på, däremot vill 

den belysa den mångfacetterade kompetensförväntan som finns på kyrkoherdeuppgiften.  

 

5.3 Kompetens- ledarskapsteori 

I denna uppsats kommer jag att använda mig av två ledarskapsteorier som teoriram för 

analysen av kyrkoherdens förväntade kompetens i platsannonser för kyrkoherdar. Det är två 

teorier som båda har ett ledarcentrerat perspektiv på ledarskap. 

Den ledarskapsteori jag kommer att använda mig framförallt av är den som Northouse 

benämner ”Skills approach”, och som sätter ledarförmågor i fokus. Dessa förmågor ses inte 
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bara som personliga medfödda egenskaper som i ”Trait approach”, utan är förmågor som kan 

läras och utvecklas.
60

 Denna teori har utvecklats under senare år, men den modell jag kommer 

använda mig av, i modifierad form, är Katz ursprungliga form från mitten av 1950-talet.
61

 Jag 

har valt denna teori då jag ser den användbar för att kategorisera uppdelningen för vad som 

kan ses som prästkompetens och/eller kyrkoherdekompetens.  

Katz gör en uppdelning av ledarförmågor i tre kategorier, ”Technical skill”, ”Human skill”, 

och ”Conceptual skill”. 

 ”Technical skill”, handlar om förmåga i själva arbetet, hantverket, tex vad som är bäst 

dataprogram för kunden. 

 

 ”Human skill”, handlar om förmåga att arbeta med människor, hur tillit och lyhördhet 

för medarbetares behov skapas. 

 

 ”Conceptual skill ” handlar om förmåga att arbeta med idéer och visioner för 

organisationen. 

 

Kortfattat kan man säga att dessa ledarförmågor i nämnd ordning handlar om att arbeta med 

saker, människor eller idéer. Alla tre förmågor är viktiga att ha som ledare, men beroende var 

man då är i en organisation är behovet olika av dessa ledar- förmågor. På lägre plan i 

organisationen är det viktigare med själva hantverksförmågan, och mindre viktigt med 

förmåga till idéer och strategi. På högre plan i organisationen blir det viktigare med den 

strategiska förmågan och mindre viktigt med själva hantverket. Den mänskliga förmågan, 

samarbete, tillit, ses lika viktig oavsett var jag som ledare är i organisationen. Ledare ses som 

mera effektiva i sitt ledarskap när deras ledarförmåga matchar ledningsnivån i 

organisationen.
62

    

Katz modell har fått ett stort genomslag i ledarskapsforskningen och senare liknande modeller 

kan ses till exempel hos Yukl
63

 som talar i liknande kompetens kategorier benämnda som 

teknisk kunskap, interpersonella färdigheter och begreppsmässig färdighet och där han också 
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på samma sätt som Katz menar att ledarens placering i organisationen påverkar betydelsen av 

olika färdigheter som ledaren förväntas ha och använda. 

Samtidigt finns diametralt motsatta modellteorier hos till exempel Goodall
64

 som menar till 

skillnad mot Yukl att även den högsta ledningen, VD, också bör vara bärare av 

expertkunskap, som jag förstår kan ses liktydig med det som Yukl benämner som teknisk 

kunskap. Utifrån sin teori ”Theory of Expert Leadership” och tidigare studier menar Goodall 

att en expert i praktiken blir en bättre ledare i högre befattningar än generalister till ledare.   

Det går således att problematisera Katz modell huruvida vilken kompetens som förväntas på 

olika nivåer inom organisationen. Överfört till kyrkoherdekompetenser skulle Goodalls teori 

kunna förstås som att den bäst lämpade kyrkoherden också bör vara den bäste förkunnaren 

och själavårdaren av präster. 

I en artikel från 2004 av Peterson och Van Fleet ”The ongoing legacy of R.L. Katz” belyses 

Katz stora påverkan genom sin artikel från år 1955 kring ledarförmågor. De visar på att talrika 

artiklar och böcker har skrivits i ämnet ledarförmågor och där varje publikation antingen har 

lagt till grundläggande ledarförmågor eller avgränsat de specifika uppgifterna som utgör var 

och en av de grundläggande kompetenserna. Detta utifrån förståelsen av att ledare måste 

besitta en blandning av grundläggande förmågor för att kunna utföra sin roll effektivt.
65

 

Författarna visar också på, utifrån undersökning av ledarskapslitteratur, att ”Technical, 

Human och Conceptual skill” fortfarande dominerar, men att nya kategorier av förmågor har 

framträtt, som i första hand kan tyckas vara undergrupper av de gamla kategorierna men i tid 

kan utvecklas som egna kategorier.
66

 I en sammanställning av dessa efter Katz tillkomna 

kategorier framkommer tio olika ledarförmågor där den administrativa ses som en slags 

intergrator och bildar navet i en cirkel omgiven av ”technical, analytic, decision making, 

human, communication, interpersonal, conceptual, diagnostic, och flexible skills”. 

Förmågorna ses som nödvändiga för att effektivt utföra ledarfunktioner som i sin tur är 

nödvändiga för en effektiv och duglig organisation.     

Således går det att se att Katz modell lever vidare med både modifieringar av de 

grundläggande ledarförmågorna och att nya ledarförmågor har lagts till och kommer att 
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läggas till. Samtidigt finns det också diametralt annorlunda modeller som till exempel hos 

Goodall. 

Under metodavsnittet kommer jag utveckla hur jag använder Katz ursprungliga ledarteori i 

förenklad och modifierad form för denna uppsats syfte, med beaktande utifrån ovanstående att 

det går att problematisera den som helhet och att både modifieringar och tillägg har gjorts i 

senare ledarskapslitteratur. 

Som ett komplement till ”Skills approch” vill jag också använda det som Northouse kallar 

”Style approach” vilken fokuserar på ledarens beteende. I kapitlen om kyrkoherdens ledarstil 

4.4 nämndes huvuddragen i denna ledarteori, distinktionen mellan att vara uppgiftsorienterad, 

relationsorienterad, eller förändringsorienterad i sitt ledarskap. Tillsammans ses dessa 

dimensioner bilda ledarskapskärnan och balansen dem emellan ses som nyckeln till ett 

effektivt ledarskap.
67

  

Jag har valt denna teori då jag ser den relevant för jämförelsen av vilken kompetensförväntan 

som platsannonser för kyrkoherdar ger uttryck för och med bakgrund av den forskning som 

visat på att kyrkoherdar tycks vara betydligt mer relationsorienterade jämfört med andra 

yrkeskategorier.  

 

 

 

6. Metod 

Syftet med denna uppsats är, som ovan nämnts, att belysa kyrkoherdens förväntade 

kompetens över tid genom att göra en jämförelse mellan platsannonser för kyrkoherdar i 

Svenska kyrkans tidning från det första kvartalet år 1993, 2003 och 2013. 

6.1 Ledarskapsteori som analysteori 

I Stålhammars tidigare forskning användes en enkel frekvensanalys för kategorisering av 

platsannonsernas innehåll i vad som kunde förstås vara vanliga prästegenskaper och vad som 

kunde förstås vara mer specifika kyrkoherdeegenskaper.
68

 Kategoriseringen gav alltså två 

kategorier av kompetens. 
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I mitt val av den under avsnitt 5.3 från Katz beskrivna ledarskapsteorin ”Skills approach” sker 

en kategorisering i tre kompetens-kategorier, ”Technical skill”, ”Human skill”, och 

”Conceptual skill”.  

För denna uppsats syfte tänker jag att denna kategorisering i tre förmågor/kompetenser kan 

vara tillämpbar, men då i förenklad och modifierad form och med beaktande utifrån avsnitt 

5.3 att modellen går att problematisera som helhet. 

I kategorin ”Technical skill”, förmågan i själva arbetet, lägger jag det som kan tolkas som 

rena prästuppgifter och som alltså inte är specifika för en kyrkoherdetjänst, till exempel 

förväntan på att vara en god förkunnare eller själavårdare. 

I kategorin ”Human skill”, förmågan att arbeta med människor, lägger jag det som kan vara 

viktigt både som vanlig präst och som kyrkoherde, till exempel samarbetsförmåga och tillit. 

Detta ligger alltså i linje med det som ursprungsmodellen lägger i begreppet ”Human skill”. 

I kategorien ”Conceptual skill”, förmågan att handskas och kommunicera idéer, visioner, 

lägger jag det som kan ses som kyrkoherdeuppgifter, till exempel att vara visionär och att ha 

en helhetssyn över organisationen i hur delar påverkar helheten. 

I genomgången av platsannonser för kyrkoherdar varje valt år har jag noterat vilka av dessa 

tre kompetensområden, förmågor, som efterfrågas. Jag har sedan beräknat frekvens och 

procentuell fördelning på varje kategori. Även om antalet annonser har varierat något mellan 

åren och antalet träffar per år, ges således ett procentuellt jämförelsetal mellan åren. 

Tolkningen, under analysavsnittet, av dessa procenttal handlar mer om tendenser än vad 

enstaka procenttal kan säga. Ett problem med att använda procent med små tal är att till 

exempel en annons motsvarar 3%. Med detta i beaktande ser jag dock användandet av procent 

nödvändigt för att kunna göra en jämförelse mellan åren. 

Som ett komplement i analysen av förväntade kyrkoherdekompetenser har jag valt att 

använda ytterligare en ledarskapsteori, ”Style approach”, som beskrivits kort både i avsnitt 

4.4 och 5.3, vars huvudlinjer brukar delas upp i en relationsorienterad, uppgiftsorienterad och 

en förändringsorienterad ledarstil. 

Också denna teori har använts i tidigare forskning hos till exempel Hansson som genom 

enkätundersökning kunde visa på att kyrkoherdar generellt sett är starkt relationsorienterade.
69
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Även om antalet träffar räknas utifrån ”Skill approach” teorin och fördelas i tre kategorier, bör 

antalet träffar i kategorin ”Human skill” som jag förstår det kunna tolkas som tendenser till 

mer eller mindre relations eller förändrings/uppgiftsorienterad ledarstil.  

En stor andel träffar i ”Human skill” kategorin bör kunna tolkas som en större förväntad 

kompetens på att vara relationsorienterad. En mindre andel träffar i ”Human skill” kategorin 

bör kunna tolkas som en förväntan på en mer uppgifts- eller förändringsorienterad ledarstil. I 

analysen kommer jag att fördjupa denna tolkningsmöjlighet.                                                                 

Eftersom både uppgifts- och förändringsorienterad ledarstil hamnar i kategori ”Conceptual 

skill”, ser jag det svårt att göra en tolkning huruvida fördelningen av dessa ser ut. I analysen 

ställs därför relationsorienterad ledarstil mot uppgifts och förändringsorienterad ledarstil, även 

om de två senare nämnda är distinkta kategorier från varandra. 

Det empiriska materialet utgör å ena sidan samtliga annonser under det första kvartalet under 

vissa år. Undersökningen är därmed en totalundersökning. Materialet kan å andra sidan 

betraktas som ett urval ur en större mängd annonser. För att undersöka om eventuella 

skillnader mellan åren kan anses slumpmässiga eller tyda på en förändring har jag därför valt 

att göra vissa statistiska analyser. Dessa har gjorts med Statistics open for all
70

. (SOFA)                                                            

 

6.3 Hermeneutisk förståelse 

Epistemologiskt tar jag min utgångspunkt i en hermeneutisk tolkningstradition av 

textmaterial. I denna tolkningstradition ser jag själva grundidén i hermeneutiken som mycket 

viktig, att försöka få fram textens mening utifrån det perspektiv dess upphovsman haft.
71

 I 

detta fall, ett antal kyrkoråds förväntade kompetenskrav på sin nya kyrkoherde. 

Vidare ser jag viktiga bidrag i all textanalys i hermeneutikens cirkelrörelse, eller spiralrörelse, 

mellan del och helhet, och förförståelse och förståelse. 

Varje del måste förstås utifrån helheten och helheten måste förstås utifrån delarna. På så sätt 

sker en fördjupad förståelse. I detta tänker jag att varje annons och varje förväntad kompetens 

också måste ses utifrån Svenska kyrkan i dess helhet med Kyrkoordning och 

organisationskultur mm, och tvärtom. 
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För att förstå måste vi också vara medvetna om vår egen förförståelse och alternera mellan det 

vi studerar och vårt eget referenssystem för att förförståelsen inte skall bli ett hinder för 

förståelsen.
72

 Bildligt talat handlar det om att bli så medveten som möjligt om mina egna 

”glasögon” genom vilka jag tolkar och försöker förstå. I förförståelsen ligger insikten att som 

uttolkare är vi alltid redan en del av en historisk kulturell tradition, vi har våra glasögon, men 

dessa kan vi försöka göra oss så långt som möjligt medvetna om. I mitt fall handlar det om att 

vara medveten om i tolkningen av texterna att jag själv är kyrkoherde med min syn på 

församling och ledarskap och att den kunskap och erfarenhet jag tolkar med kommer inifrån 

kyrkans egen organisation. 

I tolkningen av platsannonsernas förväntade kompetenskrav gör jag inte anspråk på total 

objektivet, däremot på en rimlig tolkning utifrån en hermeneutisk tolkningstradition. 

 

6.4 Validitet och reliabilitet 

Om vi godtar antagandet som denna uppsats utgår ifrån, att det textmaterial som 

platsannonser för kyrkoherdar består av säger något väsentligt om kyrkoherdens förväntade 

kompetens utifrån kyrkorådets, arbetsgivarens, perspektiv bör det finnas en god validitet i 

denna studie. Det som skall studeras har också studerats. Hur kyrkoherdens förväntande 

kompetens ser ut hos kyrkoherdar själva eller bland församlingsbor svarar alltså inte denna 

studie på.  

Tillförlitligheten i själva textmaterialet bör på samma sätt vara god då annonseringen har skett 

på samma sätt, i samma tidning, under studiens tidsram. Textmaterialet är tillgängligt för alla 

och därmed för jämförande studier. 

Eftersom jag har använt samma metod för alla 89 annonstexter med valda ledarskapsteorier 

som analysmetod och utifrån en hermeneutisk tolkningstradition bör reliabilitet vara god. 

Skulle jag göra om samma undersökning, med samma teoretiska analys och 

tolkningstradition, borde jag komma till samma resultat. Dock, gör jag inte anspråk på att 

detta är den enda tolkningen av det valda textmaterialet utan andra analysmetoder kan komma 

fram till andra resultat.  
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Jag ser alltså min studie som en av flera tänkbara studier och inte en slutgiltig version av den 

sociala verkligheten. Därmed ansluter jag mig till någon slags mittpunkt vad gäller 

realismdimensionen.
73

   

 

7.Redovisning av empiri och analys 

Det empiriska material, som jag gör en kvalitativ textanalys på, består av platsannonser för 

kyrkoherdar publicerade i Kyrkans tidning det första kvartalet år 1993, 2003 och 2013. 

Tillsammans utgör materialet 89 annonser som är ganska jämt fördelade med 27 annonser år 

1993, 32 annonser år 2003 och 30 annonser år 2013. Den valda 20-års perioden ser jag väl 

kunna svara mot möjliga förändringar vad gäller kyrkoherdars förväntade kompetens.  

Under dessa år har stora förändringar skett inom Svenska kyrkan, som tecknats under den 

tematiska litteraturöversikten, med till exempel förändrade relationer kyrka/stat, allt större 

arbetsområden, förändringar i Kyrkoordningen och i kyrkoherdens ledningsansvar.  

89 platsannonser ger ett hanterbart material och bör vara tillräckligt stort för att ge 

förändringstendenser. Genom att annonserna visade sig jämt fördelade över varje valt kvartal 

ger de en god jämförbarhet mellan åren. Hade det varit en större skillnad mellan åren, hade 

också det totala antalet annonser behövts utökats. 

I urvalet av det empiriska materialet finns det några skillnader för respektive år. Av de 27 

annonser som finns för det första kvartalet år 1993 är 7 annonser ospecificerade vad gäller 

uttryckt förväntad kyrkoherdekompetens. Det finns alltså ingen specifik önskad profil, utan 

man söker kort och gott en kyrkoherde. Jag har valt att ta med dessa då jag ser det tidstypiskt 

för den perioden och återkommer under analysen hur vi kan tänkas tolka just dessa annonser. 

För det första kvartalet år 2003 fanns det endast en sådan ospecificerad annons, vilket gör 

mindre påverkan på det empiriska materialet som helhet. 

Första kvartalet år 2013 finns inga ospecificerade annonser, däremot har hemsidor kommit till 

där det ofta är en mycket kortfattad platsannons i Kyrkanstidning med hänvisning till 

pastoratets hemsida. För år 2013 utgör dessa annonser 7 stycken, vilka jag har valt att inte ta 

med i urvalet. Detta på grund av att det blir svårt jämförelsemässigt med äldre annonser då 
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textmassan på hemsidor ofta är betydligt större och dessutom tillgången till materialet 

försvåras genom att hemsidors annonsinnehåll ofta tas bort efter ansökningstid gått ut. 

En ytterligare avgränsning i urvalet är att jag har valt att inte ta med vikariats tjänster, utan 

endast tillsvidare tjänster. Detta på grund av att vikariat ofta är betydligt mer kortfattade och 

har mer av uppehållande karaktär av förväntad arbetsinsats.    

Utifrån urvalet av kyrkoherdeannonser fördelade sig storleksmässigt pastoraten, kyrkoherdens 

arbetsområden, enligt tabell 1, beräknat på totala invånarantalet. 

 

Tabell 1. Annonser fördelade efter invånarantal i pastoraten 

Fördelningen av pastoraten, kyrkoherdens arbetsområden, kan storleksmässigt ses följa den 

tecknade bilden under avsnitt 2 mot allt större enheter. 

I de valda platsannonserna för kyrkoherdar var år 1993 sammanlagt 59% av pastoraten under 

6.000 invånare, år 2003 var 66% under 6.000 invånare och 2013 var 23% under 6.000 

invånare. 

Den något högre procentsatsen för år 2003 jämfört med år 1993 ser jag som en tillfällighet på 

grund av det begränsande urvalet. Den stora skillnaden kan ses år 2013 av antal pastorat med 

mindre än 6.000 invånare.  

Utifrån den valda analysteorin, ”Skills approach” med ”Technical, Human och Conceptual 

skill” har jag gjort en kategorisering av efterfrågad kompetens och räknat antal träffar per 

annons och räknat ihop dessa per år. 
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Exempel på denna kategorisering från en annons från år 2013 kan se ut som följande. 

Stora Köpinge församling i Ystads kommun söker kyrkoherde med beskrivningen:
74

  

  Vi söker en kyrkoherde som: 

  är en god förkunnare och andlig ledare 

  har förmågan att lyssna till medarbetarna 

  är en erfaren administratör 

  har förmåga att inspirera och entusiasmera 

I kategoriseringen ger ”god förkunnare” en träff för ”Technical skill”, ”andlig ledare” en träff 

för ”Conceptual skill”, ”förmåga att lyssna till medarbetarna” en träff för ”Human skill”, 

”erfaren administratör” en träff för ”Conceptual skill” och ”förmåga att inspirera och 

entusiasmera” tillsammans en träff för ”Conceptual skill” då jag tolkar orden inspirera och 

entusiasmera som liktydiga. 

Jag är medveten om att vissa kategoriseringar kan tolkas olika som till exempel ”andlig 

ledare” som också skulle kunna ses som en allmän prästkompetens, något som förväntas av 

varje präst, alltså ”Technical skill”. 

Det viktiga dock, som jag ser det, är att kategoriseringen har skett konsekvent mellan åren, det 

vill säga att till exempel ”andlig ledare” kategoriseras som ”Conceptual skill” för både år 

1993, 2003 och 2013, för jämförbarheten över tid.  

Utfallet för respektive år ut enligt denna kategorisering ser ut som följande med en inledande 

exemplifiering för respektive år av en annonstext: 

År 1993 

Detta är exempel på textinnehåll i två annonser från år 1993, för pastorat under 6.000 invånare 

vilka utgör flest till antal pastorat detta år. (se figur 4.) Den första annonsen utgör en 

ospecificerad annons och den andra kan ses som en tidstypisk specificering för år 1993. 

Gudhems pastorat i Skara stift söker kyrkoherde med beskrivningen:
75

  

   Vi har en bra pastorsexpedition med halvtidsanställd kanslist och ett mycket 

  bra och fungerande arbetslag med ungdomsassistent, kantor och 

  barntimmeledare. Vidare upplysning av… 
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Undenäs pastorat i Skara stift söker kyrkoherde med beskrivningen:
76

  

Vi söker dig: en glad och utåtriktad person, med ledaregenskaper och 

administrativ förmåga, som både vill ta och fördela ansvar. Du är en god och 

inspirerande förkunnare och du engagerar dig i hela församlingens liv. Inte minst 

är barn-, ungdoms- och konfirmandarbetet något både roligt och viktigt för dig.  

För år 1993 fick ”Technical skill” 23 träffar vilket motsvarar 29% av totalt antal träffar på 

78st. Av dessa 23 träffar hade:   

utveckla gudstjänstlivet (7st)  

god förkunnare (4st)  

god själavårdare (4st)  

störst frekvens. 

”Human skill” fick 13 träffar vilket motsvarar 17%. Av dessa 13 träffar hade:   

samverka (4st)   

medmänniska (4st)   

humor (2st)  

störst frekvens. 

”Conceptual skill” fick 42 träffar vilket motsvarar 54%. Av dessa 42 träffar hade:  

goda ledaregenskaper (15st)  

vidareutveckla församlingslivet (9st)  

administrativ förmåga (5st) 

störst frekvens. 

 

År 2003 

Detta är exempel på textinnehåll i annons från år 2003, för ett pastorat under 6.000 invånare 

vilka utgör flest till antalet pastorat även år 2003. (se figur 4.) 

Hjärnarps – Tåstarps församling i Nordvästra Skåne söker kyrkoherde med beskrivningen:
77

 

  Vi önskar 
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  Att du har förmåga att leda, inspirera och engagera dina medarbetare. 

  Att du är en god förkunnare som kan tillvarata traditioner i kombination med 

  förnyelse i gudstjänstliv och verksamhet. 

  Att du är utåtriktad med en bred social kompetens. 

  Att du tycker om att möta församlingsbor i alla åldrar och i livets alla skeden. 

För år 2003 fick ”Technical skill” 48 träffar vilket motsvarar 27.5% av totalt antal träffar på 

174st. Av dessa 48 träffar hade:  

utveckla gudstjänstlivet (20st)   

god förkunnare (12st)  

god själavårdare (6st)  

störst frekvens. 

”Human skill” fick 41 träffar vilket motsvarar 23.5%. Av dessa 41 träffar hade: 

samarbetsförmåga (14st)  

möta människor (8st)  

social kompetens (6st)  

störst frekvens. 

”Conceptual skill” fick 85 träffar vilket motsvarar 49%. Av dessa 85 träffar hade:   

goda ledaregenskaper (23st)  

inspiratör (15st)  

god administratör (12st)  

störst frekvens. 

År 2013 

Detta är exempel på textinnehåll i annons från år 2013, för ett pastorat mellan 31.000 – 

40.999 invånare. Denna storlek på pastorat utgör inte flest till antal år 2013, men kan ses som 

ett exempel på de större pastorat som nu år 2013 är betydligt mer förekommande, (se figur 4.)   

Sofia församling i Stockholm söker kyrkoherde med beskrivningen:
78

 

  Vi söker dig som: 

  är en tydlig ledare och resultatorienterad chef 

  är en andlig ledare som stödjer gudstjänstutveckling och arbetar för ökad 
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  lekmannamedverkan 

  är visionär och öppen för förändringar 

  har god administrativ och kommunikativ kompetens 

  har lång erfarenhet av församlingsarbete 

  

För år 2013 fick ”Technical skill” 16 träffar vilket motsvarar 11% av totalt antal träffar på 

151st. Av dessa 16 träffar hade:  

god förkunnare (4st)   

teologisk välorienterad (3st)  

störst frekvens. 

”Human skill” fick 25 träffar vilket motsvarar 16%.  

Av dessa 25 träffar hade:  

samarbete (5st)  

förmåga att lyssna (4st)  

socialt begåvad (3st)  

störst frekvens. 

”Conceptual skill” fick 110 träffar vilket motsvarar 73%.  

Av dessa 110 träffar hade:   

god ledare (20st)  

inspiratör (17st) och  

visionär (11st)  

störst frekvens 

 

Sammantaget ger procentuell fördelning över kompetens-kategorier för åren 1993,2003 och 

2013 följande bild. (se tabell 2.) 
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Tabell 2. Annonserna fördelade över kategorier och år. Procent. 

I utfallet är det viktigt att komma ihåg att för år 1993 fanns det 7 stycken ospecificerade 

platsannonser för kyrkoherdar. Frågan är hur dessa skall hanteras i ”Technical, Human och 

Conceptual” kategoriseringen? Utifrån den tidigare beskrivningen av kyrkoherdens 

profession, 4.2, där det framkommit genom tidigare forskning att kyrkoherdetjänsten i stor 

utsträckning ses som en församlingsprästtjänst med extra uppgifter,
79

  gör jag antagandet att 

dessa snarast ännu mer förstärker ”Technical” kategorin, det vill säga kyrkoherden med 

sedvanliga prästuppgifter. 

På motsvarande sätt gör jag antagandet att de platsannonser för kyrkoherdar år 2013 vars 

specificering ägde rum på hemsidor, och alltså inte kom med i urvalet, snarast ännu mer 

skulle förstärkt ”Conceptual” kategorin då det oftast handlar om större pastorat med ett större 

ledningsansvar. 

Dock har jag alltså valt att räkna in de ospecificerade annonserna för år 1993 i urvalet då jag 

ser de som tidstypiska, medan år 2013 platsannonser på hemsidor faller utanför urvalet, 

framförallt på grund av svårigheten med tillgång till material och jämförelsen med 

tidningsannonser. 

Den tendens som ovanstående tabell ger uttryck för vad gäller den förväntade kompetensen på 

kyrkoherdar torde snarast alltså förstärkas genom ospecificerade annonser från år 1993 och 

skulle förstärkts om annonser på hemsidor från år 2013 kommit med. 
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Vad gäller år 2003 följer det år 1993 i stora delar. Dock är det nämnvärt att ”Human” 

kategorin är något högre. I ”Human” träffarna för år 2003 har samarbetsförmåga och social 

kompetens många träffar, vilket skiljer året från både år 1993 och år 2013.  

För år 2013 är det också intressant att nämna, förutom betydligt fler träffar i ”Conceptual” 

kategorin, att ord som tidigare inte använts nu har kommit in i annonserna som till exempel 

resultatorienterad och förändringsledare. 

De ovan antydda förändringarna i tabell 2 är statistiskt säkerställda 

(χ2(4,N=403)=24.377,p<.001) utifrån chitvå-testet för antal träffar per år och kategori enligt 

följande beräkningsunderlag. 

År Technical skill  Human skill  Conceptual skill 

1993 23                      13                  42  

2003              48                      41                  85 

2013          16                      25                  110 

I analysen av det empiriska materialet för denna uppsats och med urvalets begränsningar och 

kommentarer kan tendenser ses vad gäller: 

Kyrkoherdens arbetsområde 

Under avsnitt 2 beskrevs de stora förändringar som skett från början på 2000-talet vad gäller 

kyrkoherdars arbetsområde, som blivit allt större. I början av detta avsnitt 7, redovisas denna 

uppsats empiriska material för hur fördelningen av platsannonserna ser ut vad gäller 

pastoratsstorlek. 

Den tecknade beskrivningen under avsnitt 2 blir tydlig också här i annons materialet. Mellan 

åren 1993 och 2003 sker inte särkilt stora förändringar. 59% av pastoraten har under 6.000 

invånare år 1993 och 66% av pastoraten har under 6.000 invånare år 2003.  

År 2013 har siffran sjunkit till 23% av pastoraten som har under 6.000 invånare. Av dessa 

77% som har ett högre invånarantal har hela 17 % över 51.000 invånare, alltså den översta 

gränsen i figur 4.   

I ökningen av kategori ”Conceptual skill” för år 2013 vad gäller förväntad 

kyrkoherdekompetens tycks också denna förändring vara tydlig. Förändringen kan ses inte 

bara på grund av ökningen av kategori ”Conceptual skill”, förväntad kyrkoherdekompetens, 
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utan minst lika mycket på grund av minskningen av kategori ”Technical skill”, dvs förväntad 

prästkompetens.  

En följdfråga kring kyrkoherdens arbetsområde är om ökningen av ”Conceptual skill” för år 

2013 helt enkelt beror på att pastoraten detta år är betydligt större? 

 

En uppdelning av annonserna i pastoratstorlek 0 - 5.999 invånare, 6.000 - 10.999 invånare och 

över 11.000 invånare ger följande bild. Över 11.000 invånare får i denna uppdelning alltså 

representera alla större pastorat därutöver. (se tabell 1.) 

 

 

 

Tabell 3. Procentuellt utfall för ”Technical, Human och Conceptual skill” kategorier uppdelat 

på pastoratsstorlek över tid för år 1993, 2003 och 2013. 

Tabell 3 tycks bekräfta att till stor del beror ökningen av ”Conceptual skill” helt enkelt på 

betydligt större pastorat år 2013. 

I mycket små pastorat med 0-5.999 invånare ligger kategorin ”Conceptual skill” tämligen 

oförändrad mellan åren 1993, 2003 och 2013. Skillnaderna i tabell 3 är statistiskt säkerställda 

(χ2(4,N=89)=15.719,p=.003) utifrån chitvå-testet av fördelningen av antal annonser per år 

uppdelat på pastoratsstorlek enligt följande beräkningsunderlag. 
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Pastoratsstorlek/ År 1993 2003 2013 

tusen invånare. 

0-5.999  16 21 7 

6000-10999  5 6 6 

11.000-  6 5 17 

På samma sätt är i pastorat över 11.000 invånare den procentuella siffran för ”Conceptual 

skill” i stort sätt identisk mellan åren 1993 och 2013. Avvikelsen för år 2003 med ett lägre tal 

ser jag mest som en tillfällig avvikelse som kan bero på det begränsade empiriska materialet. 

Skillnaden för år 2013 är att medelstora pastorat mellan 6.000 till 10.999 invånare har en lika 

hög andel ”Conceptual skill” som för pastorat över 11.000 invånare. Detta kan påvisa att fler 

faktorer än bara pastoratsstorlek har påverkat ökningen av kategori ”Conceptual skill”, vilka 

redovisas i det följande. 

Kyrkoherdens profession 

Även om ökningen av kategori ”Conceptual skill” till största del kan förklaras av större 

arbetsområden tycks det generellt nu finnas en tydligare förväntan kring kyrkoherdars 

kompetens som en egen profession, och inte bara som en församlingsprästtjänst med extra 

uppgifter. 

I Stålhammars tidigare forskning kring ca 100 platsannonser för kyrkoherdar, visade det sig 

att många önskade kompetenser för kyrkoherdetjänst kunde sägas vara mer prästkompetenser 

än kyrkoherdekompetenser.
80

  

Utfallet i denna undersökning för små pastorat 0-5.999 invånare vad gäller prästkompetens, 

som alltså hamnar i kategori ”Technical skill”, tycks bekräfta Stålhammars tidigare forskning. 

Utfallet för år 2013 tycks dock nu ge en annan bild där det är kyrkoherdekompetens, kategori 

”Conceptual skill”, som efterfrågas inte bara i större pastorat, utan även i mellanstora 6.000-

10.999 invånare. 

Generellt ger ökningen av antalet större pastorat förstås också en förändring av karaktären på 

de kyrkoherdetjänster som går att söka, alltfler är i större pastorat, vilket i sig ger en större 

betoning på kategori ”Conceptual skill”. 
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Det verkar, utifrån denna uppsats empiriska material, som om den efterfrågade 

specialistkärnan, att vara församlingspräst i de tidigare annonserna, nu har övergått till att 

vara en ledarskapskärna, att vara kyrkoherde, inte minst på grund av antalet större pastorat. 

Kyrkoherdens legalitet 

Under avsnitt 4.3 beskrevs den legalitetsproblematik som funnits i det kyrkliga ledarskapet 

och hur olika kyrkomötesbeslut under senare år gett kyrkoherdar en starkare formell ställning 

genom att få ett samlat ledningsansvar, inte bara för all personal, utan också över både 

innehålls- och resursfrågor. Frågan är om denna förändring också är synlig i den förväntan på 

kyrkoherdars kompetens som platsannonserna ger uttryck för? 

Utifrån år 2013 års stora betoning på kategori ”Conceptual skill”, 73%, med beaktande av 

antalet större pastorat, tycks det som att denna uppsats empiriska material, bekräftar detta 

paradigmskifte. Av de 73 procenten som motsvarar 85 träffar i kategori ”Conceptual skill” 

handlade 23 st om att vara en god ledare. 15 träffar visade på en förväntan som inspiratör. 13 

träffar visade på en förväntan som god administratör. 

Det tycks som det utifrån denna uppsats empiriska material finns en stark förväntan på 

kyrkoherdars kompetens att både leda all personal, men också att kunna hålla ihop innehålls- 

och resursfrågorna. Därmed tycks förändringen i kyrkoherdens formella ställning i 

organisationen också få stöd vad gäller synen på kyrkoherdars legalitet. 

Kyrkoherdens ledarstil 

Under avsnitt 4.4 beskrivs den forskning som är gjord kring kyrkoherdars ledarstil av 

Hansson
81

 och Hansson och Aarum Andersen.
82

 De visar på att den ofta tycks vara starkt 

relationsorienterat och allför litet fokuserat på uppgift och förändring. I jämförelse med andra 

yrkeskategorier tycks kyrkoherdar ha en betydligt mer relationsorienterad ledarstil. Frågan är 

om 2013 år platsannonser vad gäller förväntad kyrkoherdekompetens visar på en större 

förväntan på ett uppgifts eller förändringsorienterat ledarskap? För att försöka analysera 

denna fråga har jag valt att också använda som analysteori ”Style approach” som fokuserar på 

ledarens beteende huruvida det är relations, uppgifts eller förändringsorienterat. 

Antalet träffar per kvartal och år räknat utifrån ”Skill approach” ger följande bild. 

                                                      
81

 Hansson 2001, s.157 
82

 Hansson/Aarum Andersen 2008, s.107 



39 
 

 

Tabell 4. Annonserna fördelade över kategorier och år. Procent. 

Som jag skrev under kap 6.1 bör antalet träffar i kategorin ”Human Skill” som jag förstår det 

kunna tolkas som tendenser till mer eller mindre relations/uppgiftsorienterad ledarstil, liksom 

antalet träffar i kategorin ”Conceptual Skill”. 

En stor andel träffar i ”Human Skill” med ord som till exempel samarbetsförmåga, social 

kompetens och mognad, bör kunna tolkas som en större förväntad kompetens på att vara 

relationsorienterad. 

En stor andel träffar i ”Conceptual Skill” med ord som till exempel förändringsledare, 

målinriktad och resultatorienterad, bör på motsvarande sätt kunna tolkas som en större 

förväntad kompetens på att vara uppgifts eller förändringsrelaterad. 

Skillnaden tycks vara även här över tid, (se tabell 3), att i större pastorat är det relativt få 

träffar i kategori ”Human skill”. Möjligen kan man se en viss höjning av ”Human skill” 

kategorin år 2003 i små och mellanstora pastorat, och därmed en något högre förväntad 

kompetens på att vara relationsorienterad. Samtidigt har även år 2013 för små pastorat ett 

relativt högt ”Human skill” värde. 

En rimlig tolkning av detta bör kunna vara att vi ser, utifrån denna uppsats empiriska material, 

en utveckling mot ett mer förväntat uppgifts eller förändringsorienterat ledarskap, inte minst 
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på grund av ökningen av antalet större pastorat. I små pastorat tycks förväntan finnas kvar på 

en kyrkoherde som är mer relationsorienterad.  

Även om de flesta träffarna i ”Conceptual skill” kategorin år 2013 handlar om att var en god 

ledare, finns det detta år också en skillnad jämfört med tidigare år genom att nya ord används 

för kyrkoherdens förväntade kompetens som till exempel förändringsledare och 

resultatorienterad. Dessa ord bör kunna tolkas som signifikativa för den utveckling mot ett 

mer uppgifts- eller förändringsorienterat ledarskap som tycks ha skett.   

 

8.Diskussion och konklusion 

Valet av material, det vill säga platsannonser för kyrkoherdar, ser jag som mycket relevant för 

att besvara frågeställningarna i denna uppsats och där det dessutom har gått att bygga vidare 

på tidigare forskning hos tex Stålhammar
83

 som använt samma typ av empiriskt material. 

Stålhammar
84

 har i sitt urval av platsannonserna från åren 1999-2001 visat på att det ofta sker 

en sammanblandning av präst- och kyrkoherdekompetens. 

Visar då denna uppsats empiriska materiel, 89 platsannonser för kyrkoherdar varav 30 

annonser från år 2013, på att en sammanblandning inte längre sker, eller beror tolkningarna av 

materialet  under redovisning av empiri och analys på tillfälligheter eller framförallt på att 

urvalet år 2013 består av större pastorat? 

Tabell 2 tydliggör att ökningen av kategori ”Conceptual skill”, som en förväntad 

kyrkoherdekompetens, till stor del beror på att vi nu har betydligt fler större pastorat. Ser vi 

endast till pastorat över 11.000 invånare tycks alltså inte någon större förändring ha skett över 

tid. Det var lika hög förväntan på kategori ”Conceptual skill” år 1993, 2003 och 2013 i 

pastorat över 11.000 invånare. 

Likaså är mönstret detsamma för mycket små pastorat 0-5.999 invånare där en lägre förväntan 

på kategori ”Conceptual skill” tycks ligga konstant över tid. 

Katz modell från mitten av 1950-talet tycks här fortfarande gälla. I mindre organisationer är 

det en större förväntan på ”Technical skill och i större organisationer är det en större 

förväntan på ”Conceptual skill”.  
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Ser vi däremot på mellanstora pastorat på 6.000-10.999 invånare tycks ändå en faktisk ökning 

av ”Conceptual skill” ha skett med ca 30% för år 2013 jämfört med år 2003 och med över 

40% jämfört med år 1993.  

 

I denna förändring tänker jag mig att vi kan se över tid att fler faktorer har påverkat den 

förväntade kyrkoherdekompetensen än endast pastoratsstorlek. Viktiga faktorer, som jag ser, 

är till exempel kyrkoherdens stärkta legalitet genom ett förändrat regelverk i Kyrkoordningen 

år 2010 och år 2013. Ledningsansvaret för all personal och för all verksamhet, både resurs-

fördelning och verksamhet, är nu på ett tydligt sätt samlat under kyrkoherden.(se figur 2). 

Även om det tidigare funnits olika kyrkoherdeutbildningar, ser jag det formella 

behörighetskravet på kyrkoherdeutbildning som en ytterligare förstärkning av 

kyrkoherdeyrket som profession. 

Genom en ökning av antalet mycket stora pastorat tycks också en betoning ske på ett mer 

uppgifts eller förändringsorienterat ledarskap, än relationsorienterat. Andelen ”Human skill” 

för större pastorat är betydligt lägre över tid än för små och mellanstora pastorat. Tendensen 

är även här att även i mellanstora pastorat sker en minskning av både ”Technial och Human 

skill” för år 2013 genom att ökningen av kategori ”Conceptual skill” varit så stor. 

Möjligen kan det gå att se någon slags modetrend för år 2003 vad gäller kategori ” Human 

skill”, om att det i början på 2000-talet talades mycket om social kompetens vilket annonsen 

från år 2003 är ett exempel på. 

Även om, i förhållande till storlek på pastorat, inte någon större förändring tycks ha skett vad 

gäller kyrkoherdens förväntade kompetens, ger själva ökningen i sig av allt fler större pastorat 

också en större förväntan på att fler kyrkoherdar skall ha en hög kategori av ”Conceptual 

skill”. Fortsätter den utveckling vi ser idag lär det helt enkelt inte finnas så många småpastorat 

kvar om några år med den typ av kyrkoherde som efterfrågas där. 

I detta ligger, som jag ser det, också generaliserbarheten i denna undersökning, att resultaten 

inte bara gäller dessa valda år och kvartal, utan står för en faktisk förändring vad gäller 

kyrkoherdens förväntade kompetens, som framförallt beror på allt större pastorat.  

Min slutsats blir därför att kyrkoherde yrket troligen alltmer går mot en egen profession med 

en hög förväntan på kompetens i kategori ”Conceptual skill”, inte minst på grund av att det 

idag finns betydligt fler mycket stora pastorat som helt enkelt kräver mer av ”Conceptual 
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skill”.  

Denna uppsats empiriska material tycks visa att en hög andel av ”Conceptual skill” 

förväntades även för 20 år sedan i större pastorat, men ytterligare bidragande faktorer till att 

det nu efterfrågas även i mellanstora pastorat kan ses i både ett ändrat regelverk i 

Kyrkoordningen kring kyrkoherdens legalitet, samt i den formella utbildningen som har 

förstärkt denna utveckling ytterligare mot att idag se kyrkoherden som en egen profession 

med en ledarskapskärna, mer än en specialistkärna. 
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