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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka ledarskap i Svenska kyrkan. Utifrån Svenska 

kyrkans organisation och framtida utmaningar så är det intressant att se på vilken typ av 

ledarskap som finns idag och även den typ som ses som det ideala. Frågorna som jag sökt svar 

på är: Hur ser kyrkoherdars ledarskapsstil ut idag? Vilken typ av ledarskapsstil är önskvärd 

inför framtiden? Genom en enkätundersökning riktad till 300 kyrkoherdar och komministrar 

så kom det in 105 svar. I enkäten har respondenterna fått bedöma dels hur deras nuvarande 

kyrkoherdar agerar (kyrkoherdarna gjorde här en självskattning) dels beskrivit hur en ideal 

kyrkoherde agerar. Frågorna i enkäten utgår från den tredimensionsmodell kring ledarskap 

som kallas CPE- modellen och frågorna och dess analysmatris har tagits fram av Farax Group 

AB.  CPE står för Förändring (Change), Struktur (Produktion) och Relation (Employee). Av 

svaren på frågorna i enkäten kan man utläsa vilken ledarskapsdimension som är den 

dominerande hos kyrkoherdarna. Resultatet visade att det är ganska jämt bland kyrkoherdarna 

mellan de två stilarna Förändring och Relation. När det gäller den ideala kyrkoherdens 

ledarskapsstil blev det en markant samstämmighet om att det som önskas är stilen Relation. I 

jämförelse med tidigare gjorda studier så framgår det att andelen kyrkoherdar som har stilen 

Förändring har ökat senaste åren.  

 

 

Nyckelord: Pedagogik, Svenska kyrkan, CPE-modellen, Ledarskap 
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1 INLEDNING 

 

Svenska kyrkan är Sveriges största organisation. En organisation som genom århundraden 

varit en del av det svenska samhället och som i olika tider stått inför olika utmaningar, både 

interna och externa. Hur väl dessa utmaningar möts har en nära koppling till ledarskap och 

förmåga att hantera förändring. Som präst i Svenska kyrkan har mitt intresse utifrån detta 

väckts för just ledarskapsfrågor. Jag ser att Svenska kyrkan i framtiden, men även i nutid, står 

inför utmaningar som kräver ett medvetet ledarskap och en förmåga att hantera förändrings-

arbete. De frågor jag bär med mig handlar om hur redo ledarna i Svenska kyrkan är inför 

dessa utmaningar. Förändring har inte historiskt varit ledordet för kyrkan, utan starkast har 

kanske snarare en önskan om att bevara och behålla varit. Men dagens samhälle förändras 

snabbare än det gjorde för femhundra år sedan och idag möter Svenska kyrkan oftare 

situationer där ställningstaganden och vägval behöver göras. I samma takt som samhället 

förändras och människors sätt att leva förändras så måste Svenska kyrkan vara beredd att 

reflektera över sin identitet och sin verksamhet. I denna uppsats belyser jag ledarskapet i 

Svenska kyrkan genom att undersöka kyrkoherdars ledarskapsbeteende och deras förmåga att 

hantera förändring. 

 

2 BAKGRUND  

 

Svenska kyrkan har nästan 6,2 miljoner medlemar och är den största medlemsorganisationen i 

Sverige. 2013 fanns det uppskattningsvis 35 000 förtroendevalda och ca 22 000 anställda.
1
 Av 

dessa anställda är 3 828 präster i aktiv tjänst och av dessa präster är 692 kyrkoherdar och 

ledare i församlingarna.
2
 Dessa 692 kyrkoherdar är chefer för en stor mängd anställda, de ska 

samarbeta med en stor grupp förtroendevalda i den s.k. dubbla ansvarslinjen
3
 och de ska leda 

över 6 miljoner medlemmar. Detta kräver ett medvetet och kompetent ledarskap. Att kyrkans 

organisation bidrar till kyrkoherdarnas svåra situation som chef visar en rapport från 

Arbetsmiljöverket 2007.
 4

  Där lyftes fram att antalet förtroendevalda är väldigt stort i 

Svenska kyrkan och att detta påverkar kyrkoherdens arbete. Antalet förtroendevalda per 

                                                 
1
 Ekström, (2013), s 42, 93 

2
 Matrikel för Svenska kyrkan 2014, s 347 

3
 Den dubbla ansvarslinjen är beteckningen på det styrelseskick i Svenska kyrkan där de demokratiskt valda 

representanterna och kyrkoherden, som representant för kyrkans ämbete, har ett gemensamt ansvar för 

församlingens liv, ekonomi och verksamheter.  
4
 Arbetsmiljöverket, (2007) 
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anställd i kommunerna är ungefär 1 förtroendevald på 50 anställda och i landstinget är det1 

förtroendevald per 200 anställda. I Svenska kyrkan är det dubbelt så många förtroendevalda 

som anställda, siffrorna skulle kunna vara 20 förtroendevalda på 10 anställda. Detta påverkar 

även arbetsmiljön, både för kyrkoherden och för de övriga anställda. I en rapport från 

Arbetsmiljöverket 2004 framkommer att andelen som mår dåligt på grund av psykosociala 

faktorer i Svenska kyrkan var större än i andra grupper på arbetsmarknaden.
5
 Ann-Sophie 

Hansson påvisar i en annan studie att organisationsstrukturen är otydlig i Svenska kyrkan. 

Detta leder till att kyrkoherden får en otydlig roll. Den dubbla ansvarslinjen pekar hon ut som 

en viktig faktor i denna otydlighet. Dessutom hävdar hon att i vissa församlingar kan 

kyrkoherden helt enkelt inte utföra sin ledning av arbetet på ett tillfredsställande sätt då 

kyrkoherden saknar kompetens för den uppgiften.
6
 En hjälp till kyrkoherden i dennes ledning 

är stödfunktioner av olika slag vad gäller t.ex. administration och ekonomi. De mindre 

församlingarna har svårt att ha all denna kompetens och det gör att de små enheterna i 

Svenska kyrkan bidrar till att kyrkoherdens roll är problematisk och Arbetsmiljöverket 

poängterar detta och att det finns brister i ledarskapet.
7
 En rapport finansierad av AFA 

Försäkring, publicerad så sent som 2013, visar också på att ledarskapet har en stor betydelse 

för arbetsmiljön och till stor del påverkar de anställda.
8
   

 

Genom detta kan man konstatera att kyrkoherdens ledarskap har stor inverkan på de anställda 

men även att kyrkoherden måste kunna hantera en situation där det finns väldigt många 

förtroendevalda. Det blir också tydligt att kompetens är en central fråga när det gäller att 

motverka de brister som finns i dagens ledarskap. Idag ställs också detta ledarskap inför nya 

typer av utmaningar. Hansson och Andersen visar i en studie att kyrkoherdarna saknar 

förutsättningar att leda sina församlingar genom förändringsprocesser.
9
 Denna studie gjordes 

hösten 1999 innan relationsförändringen mellan staten och Svenska kyrkan. Behovet av ett 

ledarskap som kan hantera förändring finns kvar även idag då Svenska kyrkan alltjämt 

befinner sig i förändring utifrån en förändrad inre och yttre verklighet. Svenska kyrkan 

genomförde 2014 en organisationsförändring som bland annat innebar en minskning av antal 

förtroendevalda samt ett förtydligande om kyrkoherdens ansvar som ledare över 

                                                 
5
 Arbetsmiljöverket, (2004) 

6
 Hansson, (2006) 

7
 Arbetsmiljöverket, (2007) 

8
 Warg et.al., (2013) s 60-61 

9
 Hansson & Andersen, (2001) 
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församlingens hela verksamhet.
10

 Denna förändring gjorde att det nu finns några – med 

kyrkliga mått mätt - väldigt stora enheter i Svenska kyrkan. Som exempel kan nämnas att 

kyrkoherden i Malmö pastorat är ledare för 140 000 kyrkotillhöriga och chef över 500 

medarbetare.
11

 Denna strukturförändring väckte en del debatt om kyrkoherdens framtida roll. 

I Kyrkans tidning ställdes på debattsidan följande fråga: Direktör eller andlig ledare?
12

 

Det framstår som troligt att Svenska kyrkan även framåt kommer att möta behov av 

förändring. I den processen behövs ett adekvat ledarskap.  

 

I denna studie undersöker jag kyrkoherdars ledarskapsbeteende. Utifrån medarbetarnas 

skattning av sin kyrkoherdes faktiska agerande och kyrkoherdarnas egen självskattning vill 

jag skapa en bild av nuläget och utifrån deras beskrivning av hur en ideal kyrkoherde agerar 

vill jag skaffa mig en bild av vad man uppfattar som viktiga ledarkapsbeteenden nu och inför 

framtiden. 

 

3 SVENSKA KYRKAN 

 

Svenska kyrkan har idag, som nämnts tidigare, nästan 6,2 miljoner medlemmar. Svenska 

kyrkan är ur det perspektivet något som berör många. Den är ett kristet trossamfund där 

människor kommer samman för att dela tro och fira gudstjänst och den är en organisation som 

synliggörs på olika nivåer. 2013 fanns det totalt 21 638 anställda i Svenska kyrkan. De 

anställda fördelar sig på flera yrkeskategorier där antalet ser ut som följer:
13

  

 

Pedagogiska uppgifter  3 879 st.   
(barntimmeledare, pedagoger, m.fl.) 
 

Diakonala uppgifter  1 125 st. 
(diakoner m.fl.) 
 

Prästerliga uppgifter  3 198 st. 
(kyrkoherdar, komministrar m.fl.) 
 

Kyrkomusikaliska uppgifter  2 110 st. 
(organister, kantorer m.fl.) 
 

                                                 
10

 Svenska kyrkans bestämmelser, (2014), SvKB 2012:14; Svenska kyrkans utredningar 2011:2, Närhet och 

samverkan 
11

 Svenska kyrkan Malmö,  (2013) 
12

 Löndhal, et al., (2012)  
13

 Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, (2014), 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 
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Uppgifter inom mark- och   7 987 st. 

fastighetsförvaltning 
(kyrkogårdsarbetare, vaktmästare m.fl.) 
 

Administrativa uppgifter  3 339 st. 
(löneassistenter, kamrer, m.fl.) 

 

 
Det största samhälleliga uppdrag som Svenska kyrkan har idag gäller begravnings-

verksamheten. I alla kommuner utom Tranås och Stockholm är Svenska kyrkan huvudman för 

begravningsverksamheten och ser till att det finns begravningsplatser och gravplatser för de 

som avlider. Begravningsverksamheten bekostas av begravningsavgiften och verksamheten 

särredovisas då den inte ingår i församlingarnas övriga verksamheter.
14

 

 

I följande avsnitt beskrivs kortfattat Svenska kyrkans historia, kyrkoherdens roll och de 

utmaningar som Svensk kyrkan står i och inför.  

 

3:1 Svenska kyrkans historia och roll idag 

Historiskt sett har kyrkan haft en väldigt stark och nära relation med den svenska staten ända 

sedan den 1527 blev en statskyrka med en evangelisk-luthersk tro. Den tillkom med en 

politisk agenda från Gustav Vasa att stärka den svenska nationalstaten.
15

 Denna strävan 

fortsatte även under 1600-talet och kyrkan i Sverige blev en del i att behålla enhetssamhället 

och enhetskyrkan. Det fanns inte någon möjlighet att tillhöra en annan tro än den evangelisk-

lutherska. Även under 1700-talet stod den religiösa enheten i fokus. I samband med att nya 

andliga rörelser kom in i landet uppstod ett behov att begränsa förekomsten av möten som inte 

leddes av församlingens präst. Det religiösa monopolet tillhörde under hela denna period den 

evangelisk-lutherska kyrkan. Den som lämnade den evangelisk-lutherska tron kunde bli 

landsförvisad. Konventikelplakatet som infördes 1726 kom att under mer än hundra år 

förbjuda gudstjänster och bönemöten i hemmen. Den upplysning som genomsyrade 1700-talet 

och började skilja det religiösa samhället från det sekulära fick i relation till kyrkan inte sitt 

genomslag förrän 1809. Genom den regeringsform som då kom blev det fritt för var och en att 

utöva sin egen religion, men det tillkom begränsningar. Dissenterlagstiftningen från 1860 

medgav att man lämnade statskyrkan under förutsättning att man gick in i ett annat samfund 

som staten godkänt. Det var inte förrän lagen om religionsfrihet antogs 1951som varje svensk 

                                                 
14

 Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, (2014), 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 
15

 Ekström, (2013), s 10-13 
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fritt kunde välja om man ville vara medlem i Svenska kyrkan, något annat trossamfund eller 

inte engagerade sig i det religiösa livet alls. På 1860-talet benämns också den evangelisk-

lutherska kyrkan i Sverige för första gången i ett formellt sammanhang som den svenska 

kyrkan.
16

  

Svenska kyrkans roll som en del av statsapparaten och myndighet avskaffades inte förrän i 

modern tid. Den lokale prästen har under lång tid varit en statlig ämbetsman som haft ansvar 

för juridiska frågor, varit del av skolväsendet, haft uppgift att förmedla information och även 

ansvarat för kyrkobokföringen i den lokala församlingen. Folkbokföringen fördes över till 

skattemyndigheten så sent som1991. 1996 så ändrades det faktum att man som svensk föddes 

in i ett medlemskap i Svenska kyrkan under förutsättning att en av föräldrarna var medlem. 

Från detta år blev istället dopet medlemsgrundande. Allt mer av Svenska kyrkans enhetsroll 

har förändrats under 1900-talet och vid millennieskiftet år 2000 sker så tillslut en 

relationsförändring mellan Svenska kyrkan och staten, en förändring där Svenska kyrkan 

skulle bli friare i förhållande till staten.
17 

 

 

När man ser bakåt på Svenska kyrkans historia blir det tydligt vilken stor roll den spelat i det 

svenska samhället. Svenska kyrkan är idag är ett trossamfund bland andra trossamfund i 

Sverige, men samtidigt så finns det fortfarande vissa förordningar och lagar som endast gäller 

Svenska kyrkan. Inget annat trossamfund i Sverige har på samma sätt en lag som definierar 

och sätter upp regler runt dem. Lagen om Svenska kyrkan stadgar bland annat att den ska vara 

ett evangelisk-lutherskt trossamfund, att den ska vara en öppen folkkyrka som ska ha 

samverkan mellan den demokratiska organisationen och kyrkans ämbete, den ska enligt lagen 

även vara episkopal och rikstäckande och följa offentlighetsprincipen.
18

 I relation till detta så 

blir det tydligt att det egentligen inte går att säga att kyrkan är helt fri från staten, då staten 

lagstadgat kring sådana frågor som berör både Svenska kyrkans identitet och organisation.  

 

Svenska kyrkan är idag, trots sin särställning bland trossamfunden, mer fri från staten än den 

någonsin varit tidigare. Den är ett trossamfund som ser sig själv som bärare av ett uppdrag, 

som är gett av Gud, till att vara i tjänst för alla människor i Sverige. För att beskriva denna 

unika relation till hela det svenska folket används begreppet folkkyrka. Bäckström, Edgardh 

Beckman och Pettersson väljer att utifrån detta definiera Svenska kyrkans ställning i 

                                                 
16

 Ekström, (2013), s 14-27 
17 

Bäckström, et al., (2004), s 40 
18

 Lag (1998:1591) om Svenska kyrkan 
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samhället som ”halvofficiell”.
19

 Denna benämning verkar vara adekvat utifrån den 

mellanställning i samhället som Svenska kyrkan uppenbarligen har. Samtidigt är Svenska 

kyrkan idag en av flera idéburna organisationer som agerar i civilsamhället. Svenska kyrkans 

arbete för de svaga i samhället, för barn och äldre och att den finns med vid större kriser och 

katastrofer är något som ofta lyfts upp som viktiga aspekter av kyrkans roll i dagens samhälle.  

 

Utifrån det ovan förda resonemanget blir det tydligt att Svenska kyrkan idag står i en 

mallanställning i det Svenska samhället beroende på dess historia och sammanlänkning med 

staten. Den är Sveriges största medlemsorganisation som enligt sin egen folkkyrkotanke har 

ett uppdrag från Gud att vara till tjänst för människorna i Sverige. En stor del av sin relevans 

för dagens medlemmar får den just genom sitt sociala arbete och att vara i tjänst för andra. 

 

3:2 Svenska kyrkans organisation 

Svenska kyrkan är en episkopal kyrka. Den episkopala linjen med sin vigningstjänst (biskop, 

präst, diakon) kombineras på ett framträdande sätt med de förtroendevaldas demokratiska 

inflytande, den s.k. ”den dubbla ansvarslinjen”.
20

 I detta delas ansvaret för kyrkans liv och 

verksamheter, både ekonomi och resursfrågor samt tro och lära. Denna dubbla ansvarslinje 

finns på alla nivåer i Svenska kyrkan.  

 

Svenska kyrkan finns på en nationell nivå (ofta kallad ”rikskyrkan”), en regional nivå (stiften) 

och en lokal nivå (församlingar). På nationell nivå ligger ansvar och beslut om frågor som 

berör Svenska kyrkan som helhet, gemensam information, viss utbildning, forskning och 

ansvaret att vara kyrkans röst utåt både nationellt och internationellt. På nationell nivå finns 

kyrkomötet som högsta demokratiskt valda organ. Den främste företrädaren för Svenska 

kyrkan på nationell nivå är ärkebiskopen som är en frontfigur när det gäller internationella 

kontakter samt media.
21

 

 

Den regionala nivån i Svenska kyrkan är stiften. Det finns tretton stift som geografiskt täcker 

hela landet. Varje stift leds av en biskop och stiftet har som uppgift att ha tillsyn över 

församlingarna samt att främja deras arbete och verksamheter. Den demokratiska delen av 

                                                 
19

 Bäckström et.al., (2004), s 41-42 
20

 Ekström, (2013), s 41-43 
21

 Svenska kyrkan,  (2014), Ärkebiskopen. 
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stiftets styrning sker genom stiftsfullmäktige. Biskopen är stiftets representant utifrån det 

episkopala ämbetet.
22

  

 

I Svenska kyrkan är församlingen den lokala enheten och framförallt, enligt kyrkoordningen, 

den primära enheten. Det är i församlingen som medlemmar engagerar sig och de fyra 

huvuduppgifterna utförs: fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och utöva 

mission.
 23

 Varje församling har ett självstyre. Ett kyrkofullmäktige väljs och det i sin tur utser 

församlingens styrelse, som kallas kyrkoråd. Kyrkorådet är den verkställande demokratiskt 

valda delen av församlingens styrning och för den del av styrningen som ska utgå från 

kyrkans ämbete så finns en anställd kyrkoherde. Tillsammans ska de se till att församlingens 

verksamhet genomförs och utvecklas i linje med Svenska kyrkans tro och lära. Flera 

församlingar kan samverka i ett pastorat. I det fallet finns ett kyrkoråd för pastoratet och en 

kyrkoherde. I respektive församling finns då ett s.k. församlingsråd för att verka för den 

lokala församlingen och kyrkans liv. Kyrkoherden är självskriven ledamot i kyrkorådet och 

samtidigt verkställande chef i församlingen med ett samlat ansvar för all verksamhet.  

 

3:3 Kyrkoherden 

Utifrån den organisation Svenska kyrkan har så blir det tydligt att kyrkoherdens roll är central 

då denne är högste chef i Svenska kyrkans primära enhet. Kyrkoherden är i grunden präst och 

har avlagt prästlöften:  

 

En präst skall predika Guds ord och förvalta sakramenten, leda församlingens bön 

och tillbedjan i gudstjänsten, undervisa och utöva själavård och så vara en herde för 

Guds hjord. En präst skall i sitt ämbete leva som Kristi tjänare, öppen för 

människors behov och i sitt sinne vara vänd till Gud och hela skapelsen. Med trohet 

och klokhet skall prästen ge Guds folk vad det behöver för att renas och mogna i 

tron, så att Guds kärlek blir synlig i världen. Åt er skall nu anförtros uppdraget att 

vara präst. Möt era medmänniskor med varsamhet och aktning. Sök Guds viljas väg 

tillsammans med dem och sträva efter att låta tro, lära och liv bli ett.
 24

 

 

  

                                                 
22

 Svenska kyrkan (2014), Kyrkoordningen. Tredje avdelningens inledning samt kapitel 6-8  
23

 Svenska kyrkan (2014), Kyrkoordningen. Andra avdelningens inledning samt kapitel 2 § 1 
24
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För att vara behörig till en kyrkoherdetjänst ska man sedan 2013 ha en behörighetsgivande 

utbildning eller ha tidigare erfarenhet av att ha arbetat som kyrkoherde.
25

 Detta kan ses som 

en betoning av kyrkoherdens viktiga roll och visar på en önskan från Svenska kyrkans att höja 

kompetensnivån hos sina chefer. I övrigt gäller att endast den som har varit präst i minst tre år 

och är villig att tjänstgöra tillsammans med andra som är i vigningstjänst oavsett deras kön 

kan tillträda kyrkoherdetjänster. 

 

Kyrkoherden har det samlade ansvaret för församlingsverksamhet, begravningsverksamhet, 

personal, ekonomi och fastigheter. Kyrkorådet (där kyrkoherden är ledamot) styr genom att 

sätta upp långsiktiga mål och fördela resurser och kyrkoherden ska sedan verkställa och 

genomföra. Det kan vara en stor skillnad för den kyrkoherde som är verksam i ett litet pastorat 

jämfört med ett stort pastorat. Det finns olika förutsättningar att delegera ledaruppgifter 

beroende på hur stort pastoratet är och det varierar även vilken typ av stödresurser som finns i 

form av ekonomer, administratörer, kommunikatörer och fastighetsingenjörer. Kyrkoherden i 

Malmö, Anders Ekhem, har kallats för superherde i olika sammanhang, utifrån att han är 

kyrkoherde i Sveriges största pastorat, men han säger själv i en intervju i Kyrkans tidning att:  

 

Finns det någon superherde är det den ensamme kyrkoherden i ett litet pastorat som  

ska vara personalchef, arbetsmiljöansvarig, ekonom, kyrkogårdskunnig – förutom  

präst och teolog.
26

  

 

 

Utifrån dessa varierade förutsättningar ser kyrkoherdens roll olika ut i olika pastorat. Det är 

dock ett faktum att antalet stora pastorat ökat i Svenska kyrkan och att fler och fler 

kyrkoherdar är ledare över stora enheter.
27

 Att det bildas större enheter i Svenska kyrkan 

skulle kunna förbättra de svåra förutsättningarna som små enheter ger kyrkoherdarna, som 

nämnts tidigare.  För att det ska ge positiva effekter krävs dock att de kyrkoherdar som blir 

ledare i dessa stora pastorat är väl rustade för sitt uppdrag. 

 

 

 

 

                                                 
25

 Svenska kyrkans Bestämmelser (2014), SvKB 2008:3 
26

 Ekhem, (2013) 
27

 Ekström, (2013), s 93 



13 

 

När en kyrkoherde tas emot i sin församling så tydliggörs kyrkoherdens uppgift med följande 

ord: 

 

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.28 

 

I detta lyfts kyrkoherdens roll och ansvar fram för att tillsammans med de förtroendevalda ta 

hand om församlingen, kyrkoherden ska fortsatt vara präst och kyrkoherden ska inspirera 

medarbetare och fördela uppgifter. Det visar på den dubbelhet som finns för kyrkoherden, att 

vara både präst och chef. Detta är ett faktum som även Stålhammar lyfter fram i sin studie där 

han visar på att kyrkoherdar i stor utsträckning upplever att de inte hinner med dessa båda 

uppgifter.
29

  

 

Kyrkoherden är anställd av församlingen men utför sin uppgift på ett självständigt sätt utifrån 

de löften som getts i prästvigningen och de ramar som kyrkoordningen ger. Kyrkoherden har 

ingen annan befattningsbeskrivning än de som ges i kyrkoordningen och den församlings-

instruktion församlingen arbetar fram. 
30

 I kyrkoordningen står det om kyrkoherdens ansvar: 

 

Kyrkoherden ska utifrån avgivna vigningslöften och på eget ansvar fullgöra 

de uppgifter som anges i kyrkoordningen. Kyrkoherden har gemensamt 

med kyrkorådet ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir 

utförd. Kyrkoherden har ansvar för tillsyn över all verksamhet utifrån 

Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.
31

 

 

 

                                                 
28
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29

 Stålhammar, (2002), s 141-143 
30

 Ekström, (2013) s 96 
31

 Svenska kyrkan, (2014), Kyrkoordningen.5 kap 2§ 
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Kyrkoherden kan sägas ha tre framträdande delar i sitt uppdrag: att tillsammans med 

kyrkorådet styra församlingen, att leda församlingens verksamhet och till sist uppdraget att ha 

tillsyn över församlingens verksamheter så att de följer Svenska kyrkans tro, bekännelse och 

lära.
32

 

 

Det framträder en komplex bild av kyrkoherdens roll och ansvar. En balansgång mellan att 

vara präst och att vara chef, en uppgift att självständigt leda och utöva tillsyn samtidigt som 

ansvaret är delat med de förtroendevalda. I små pastorat är förhållandena annorlunda än i de 

stora pastoraten beroende på resurser. Chefen för Svenska kyrkans primära enhet har mycket 

att ta hänsyn till i sitt uppdrag. 

 

3:4 Svenska kyrkans utmaningar 

Det finns både inre och yttre utmaningar för Svenska kyrkan idag och i framtiden. Olika 

aspekter påverkar och kommer att påverka hur den formulerar sin identitet och hur den möter 

en förändrad omvärld. Dessa utmaningar är viktiga att tydliggöra för att också få en bild av 

vilket ledarskap som behövs i Svenska kyrka. 

 

3:4:1 Yttre utmaningar 

 

När det gäller Svenska kyrkans yttre utmaningar så handlar de i stor del om dess roll i dagens 

samhälle. Som beskrivits ovan har en stor förändring skett där den gått från att vara del av 

statsmakten till att vara en religiös medlemsorganisation som på många sätt verkar på samma 

arena som andra organisationer. Samtidigt så är Svenska kyrkans ställning i relation till 

samhället speciell, som tidigare nämnts. Denna särställning innebär att den inte själv kan 

avgöra sin identitet utan att detta är något som riksdagen beslutat om. Att ha denna 

särställning i ett annars mångreligiöst och pluralistiskt samhälle skulle kunna bidra till 

svårigheter att anpassa sig till det faktum att Svenska kyrkan idag inte längre är i 

enmonopolställning utan befinner sig i en konkurrenssituation. Det finns också en 

dubbelsidighet i att Svenska kyrkan i många sammanhang är önskad som aktör, i vissa 

sammanhang med religiösa uttrycksätt och riter och i andra sammanhang blir samma 

uttrycksätt ett problem. Som exempel kan nämnas att Svenska kyrkan är efterfrågad när det 

                                                 
32
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inträffar kriser och katastrofer i samhället, som t.ex. vid tsunamin i Thailand 2004. Vid dessa 

tillfällen har det religiösa språket, riterna och symbolhandlingen sin plats, men i en annan 

aspekt där Svenska kyrkan efterfrågas, skolavslutningar, så har samma religiösa språk, riter 

och symbolhandlingar varit starkt ifrågasatta.
33

  

 

Att hantera dessa dubbla förväntningar är en av de yttre utmaningarna som Svenska kyrkan 

möter. I ett samhälle där normer och värderingar förändras så är det som jag ser det viktigt för 

Svenska kyrkan att kunna möta dessa förändringar. Samhällets normer har förändrats inom 

flera områden under senaste sextio åren. Några sådana förändringar som påverkat Svenska 

kyrkan är t.ex. kvinnors ställning i samhället och i förlängningen av det, synen på kvinnor 

som präster. 1960 prästvigdes de första kvinnorna, tio år senare tillträdde den första kvinnan 

som kyrkoherde och 1997 blev en kvinna för första gången vald till biskop i Svenska kyrkan 

och idag är ärkebiskopen en kvinna.
34

 När frågor om homosexuellas rättigheter växte i 

samhället så kom den frågan att även påverka Svenska kyrkan. Från 2009 så kan par av 

samma kön vigas i Svenska kyrkan.
35

 Hbtq-frågor är idag något som Svenska kyrkan arbetar 

med t.ex. genom certifieringar 
36

 I takt med att miljömedvetenheten ökat i samhället så har på 

liknande sätt även arbetet med miljöcertifieringar ökat i Svenska kyrkan.
37

 Det är högst troligt 

att framtiden kommer att bära med sig liknande situationer där samhällets förändring påverkar 

Svenska kyrkan på olika sätt. Svenska kyrkan är på intet sätt skild från sin omgivning och sin 

tid.  

 

3:4:2 Inre utmaningar 

 

De inre utmaningar som Svenska kyrkan står inför berör i mycket dess identitet, teologiska 

frågor där det finns motsättningar och relationen till medlemmarna. Identiteten och relationen 

till medlemmarna går till viss del hand i hand.  

 

Svenska kyrkan har en av sina starkaste identiteter i sitt söndagliga gudstjänstfirande.
38

 När 

man ser på medlemmarnas relation till Svenska kyrkan så är det dock inte gudstjänsten som 

betonas utan hela 45 % är medlemmar utifrån kyrkans arbete för de svaga i samhället. Detta 

                                                 
33

 Pettersson, (2013), s 96 
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 Ekström, (2013), s 26-27 
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 Svenska kyrkan, (2014),  Protokoll från kyrkomötet 2009 
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 Svenska kyrkan, (2014), Betänkande till Kyrkomötet 2013  
37
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38
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16 

 

lyfter Bromander upp i en studie från Svenska kyrkans Forskningsråd.
39

 Den aspekten är för 

många medlemmar mer betydelsefull än Svenska kyrkans arbete med gudstjänster.  

Att detta är problematiskt lyfter Pettersson upp och betonar att Svenska kyrkan utifrån detta 

måste reflektera kring sin identitet och sina prioriteringar.
40

 Pettersson har även i tidigare 

studier visat att det finns ett stort förtroende för Svenska kyrkan. Detta förtroende relaterar 

ofta till hur Svenska kyrkan bevarar traditioner, står för trygghet och sammanhang, att den 

finns med i offentlig service och omsorg och att den har en symbolfunktion i kyrkan som 

byggnad och prästen, då dessa är fysiska manifestationer på kyrkans värde.
 41

 

I förlängningen handlar detta om hur kyrkan är och förblir relevant för sina medlemmar så att 

de stannar kvar. Medlemsstatistiken har under flera år varit nedåtgående i Svenska kyrkan. 

Mellan år 2002-2012 minskade antalet medlemmar med ca 800 000 och den andel av 

svenskarna som tillhörde Svenska kyrkan gick ned från 80,9% till 67,5%.
42

  

 

 

 

 Figur 1. Medlemmar i Svenska kyrkan i procent av befolkningen åren 1972-2012.
43

 

 

 

Ser man framåt verkar det troligt att medlemsantalet kommer att fortsätta sjunka. Det kommer 

få till följd att intäkterna via de kyrkotillhöriga minskar och församlingarna får ett mindre 

ekonomiskt utrymme för att hantera verksamheter, personal och fastigheter. Fortsätter den 

nedåtgående trenden så kommer Svenska kyrkans församlingar bli tvungna att på ett mer 

radikalt sätt hantera dessa förändrade förutsättningar. Det skulle kunna medför att 

personalstyrkan förändras och att fastighetsbeståndet i församlingarna behöver minskas. 

                                                 
39 

Bromander, (2011), s  62-70, 115-119 
40

 Pettersson, (2013), s 51 
41

 Pettersson, (2000) s 334-335, 353-363 
42

 Svenska kyrkans, (2014), Svenska kyrkan i siffror 
43

 Svenska kyrkan, (2014), Svenska kyrkan i siffror 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1972 1982 1992 2002 2012

Medlemmar i Svenska kyrkan 



17 

 

Verksamheten kommer i det läget också att behöva ses över och kanske blir det nödvändigt 

för Svenska kyrkan att minska ner verksamheterna och genom det bli tvungna att prioritera 

vad församlingen ska ha som främsta uppgift. Dilemmat kan då bli att Svenska kyrkan måste 

prioritera gudstjänsterna, eftersom det är ett krav att fira gudstjänster varje söndag, och 

prioritera bort verksamheter som medlemmarna starkt relaterar till, som verksamheter för 

äldre, ensamma och socialt utsatta. Det i sin tur borde föra med sig att ännu fler lämnar 

Svenska kyrkan. Identitet och relation till medlemmarna är den största inre utmaningen för 

Svenska kyrkan. 

 

Ytterligare en utmaning för Svenska kyrkan är hur man hanterar den interna teologiska 

pluralismen. Att det finns en bredd i teologiska synsätt blir tydligt vart efter Svenska kyrkan 

behöver reflektera teologiskt kring samhällets förändrade normer. Frågan om kvinnor som 

präster och frågan om vigsel för samkönade par är två teologiska frågor som tydligt visat på 

detta. De första kvinnorna prästvigdes 1960.
44

 Diskussionerna var starka då och i vissa 

sammanhang finns dessa diskussioner fortfarande kvar. Även om det är fyrtiofyra år sedan 

den första kvinnan blev kyrkoherde så möter kvinnliga kyrkoherdar ett visst 

kvinnoprästmotstånd idag.
45

 I vissa formella förfaranden i Svenska kyrkan, som 

behörighetsförklaring inför prästvigning samt inför en kyrkoherdetjänst, måste alla 

underteckna en försäkran om att man är villig att tjänstgöra med kollegor av båda kön.
46

 Detta 

enkla förfarande visar att det kvarstår en spänning i Svenska kyrkan kring synen på kvinnor i 

prästämbetet. Denna spänning har bidragit till splittring i Svenska kyrkan. En grupp kallad 

Missionsprovinsen har brutit sig loss och startat ett eget samfund utifrån kravet på att de som 

vigs till präster måste godkänna även kvinnor i ämbetet.
47

 Arbetet med att förena 

jämställdhets- och jämlikhetsideal med teologisk och kyrklig tradition kommer även framöver 

att vara en utmaning för Svenska kyrkan. Även i samband med beslutet om att samkönade par 

ska kunna vigas i Svenska kyrkan blev det tydligt att åsikterna gick isär inte minst bland 

prästerna.
48

  Den interna teologiska diskussionen kommer med stor sannolikhet även framöver 

att visa på en stor bredd bland synsätten.  Det blir viktigt för Svenska kyrkan att på ett gott 

sätt härbärgera dessa olikheter och samtidigt föra utvecklingen framåt. 
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Sammanfattningsvis kan man säga att utmaningarna för Svenska kyrkan handlar om två 

aspekter, inre och yttre. De yttre utmaningarna handlar om att möta en omvärld, som ofta 

förändras snabbt, och hitta nya förhållningssätt. De inre utmaningarna handlar om att 

reflektera kring sin identitet, hur medlemmarna relaterar till kyrkan och hur man hanterar de 

interna teologiska skillnaderna.  

 

4 LEDARSKAP 

4:1 Definitioner av ledarskap 

För att kunna tala om ledarskap måste begreppet först definieras. Det finns ett flertal 

definition som tagits fram genom åren. Det gemensamma som framträder för de flesta är 

enligt Yukl antagandet att ledarskap är en process där en person utövar medveten påverkan på 

en annan person för att vägleda, strukturera och underlätta aktiviteter och relationer i en grupp 

eller organisation.
49

 En annan form av definition gäller skillnaden mellan chefskap 

(management) och ledarskap. Allmänna föreställningar säger ofta att chefskap är en position 

man tilldelas medan ledarskap är en position man förtjänar, att ledarskap handlar mer om 

relationer och chefskap mer om administration. Bass säger att en chef leder genom sin givna 

status utifrån den roll och tjänst de har i organisationen, medan en ledare kan leda utan en 

given status.
50

 Northouse fördjupar dessa olika aspekter och säger att den övergripande 

funktionen som chefskap har är att skapa ordning, stabilitet och kontinuitet i organisationen 

medan ledarskap handlar om att skapa konstruktiv förändring och rörelse. Båda dessa behövs 

för att organisationen ska vara effektiv.
51

 Problematiken kring särskiljandet av chefskap och 

ledarskap finns ofta med som en del i diskussioner om ledarskap. Frågan är hur relevant det är 

att skilja dem åt. Utifrån den definitionen som Northouse gör så är båda aspekterna lika 

värdefulla och kompletterar varandra snarare än utesluter varandra. Samtidigt finns det en 

tendens att se en chef som mindre framgångsrik om denne saknar förmåga att samtidigt vara 

en ledare.
52
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Den definition av ledarskap som används detta arbete är hämtad från Gary Yukl:  

 

Leadership is the process of influencing others to understand and agree 

about what needs to be done and how it can be done effectively, and the 

process of facilitating individual and collective efforts to accomplish the 

shared objectives.
53

  

 

Det är en bred definition som ger utrymme både för aspekter som rör ledarskap och chefskap. 

Definitionen rymmer aspekter som rör ledarens förmåga, följarnas förmåga, interaktionen 

däremellan, effektivitet och målsättningar. Enligt Bass så kan man se att definitionen av 

ledarskap oftast handlar om fyra olika aspekter. Det första är att fokus kan vara på ledaren 

som person. Den andra aspekten handlar om ledarens beteende. För det tredje kan det vara de 

effekter som ledaren får fram som berörs och till sist kan det handla om interaktionen och 

processen mellan ledare och de som blir ledda.
54

  

 

Ser man på de saker som varit i fokus för forskningen omkring ledarskap så framträder tre 

större områden: Ledaren, följarna, situationen. Eftersom det är ledaren som står i fokus i detta 

arbete kommer nästa avsnitt gå in på teorier som handlar om ledaren. 

 

4:2 Teorier om Ledaren 

Den första vågen av forskning kring ledaren hade fokus på dennes egenskaper. 

Undersökningar försökte hitta vad det var som gjorde en ledare till en bra ledare. Dessa 

teorier brukar kallas för ”the great man theories”.
55

 De byggde på antagandet att människor 

föddes med specifika egenskaper som gjorde att vissa kunde bli ledare och andra inte. Många 

studier gjordes för att hitta dessa egenskaper. Till en början fanns aspekter som längd, vikt, 

hälsa, fysik och röstens tonläge med som mätbara aspekter. Även utbildning, kunskap, insikt, 

uthållighet mättes och utöver dessa en mängd olika egenskaper. Detta framkom i de 

genomgångar av egenskaper som gjordes av Stogdill 1948 utifrån 128 publicerade studier. 

Samtidigt kom tankar på att ledarens egenskaper även behövde matcha situationen.
56

 På 1970-

talet gjorde Stogdill ytterligare genomgångar och slutsatserna var att ledare har vissa 
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egenskaper som möjliggör för dem att vara ledare men också att situationen påverkar vilka 

egenskaper som är relevanta.
57

 I och med att betoningen på situationen blev starkare så 

ebbade fokus på egenskaper ut. Dock finns det aspekter kvar av det även i dagens forskning 

kring ledarskap. Genetik och arvslära har på nytt satt fokus på om ledarskap är något som 

finns i våra gener eller om det är något vi fostras till på olika sätt.
58

 Under en period var det 

t.ex. ett stort fokus på social kompetens och det för också in tankarna på de personliga 

egenskaperna som ledaren har.
 59

  En kritik som Northouse lyfter fram mot denna 

forskningsinriktning är att listan på egenskaper är oändlig och att man inte i tillräckligt stor 

utsträckning tar hänsyn till situationens påverkan. Denna linje av forskning har funnits med i 

många år och en av dess starka sidor är att det finns en mängd forskning som stöder den. Idag 

används en del mätinstrument med grund i denna forskning i rekryteringssammanhang.
60

 Men 

frågan är om det finns bevis för att chefer anställs utifrån personliga egenskaper eller om det 

istället handlar om en sammantagen bild av formell kompetens, personlighet och meriter vid 

anställningar.  

 

4:3 Beteendeinriktade ledarskapsteorier 

Att det inte är relevant att ha ett fokus på forskning om ledares egenskaper utan att det är 

ledarens beteende som är viktigt att ta fasta på är något som Andersen visar i en artikel. 

Personligheten hos ledaren påverkar till viss del beteendet men inte i den utsträckningen att 

det är intressant att fokusera på dem.
61

 Utifrån Andersens artikel blir det tydligt att 

egenskapernas roll har överskattats. Frågan väcks också hur lätt det är att mäta egenskaper 

renodlat. Många egenskaper som t.ex. självförtroende kommer till uttryck i form av det 

beteende personen har och de handlingar den gör. Att det är ledarens beteende som borde vara 

i fokus lyftes fram redan på 1950-talet. Då hade vikten av att se situationens betydelse för 

ledarskapet blivit en viktig del av forskningen. Utifrån detta hävdade Fleishman att det fanns 

ett behov av att beskriva ledarskapsbeteenden som kunde appliceras i många olika 

situationer.
62

 Northouse säger att forskning som fokuserar på beteende också vidgar synen på 

ledarskap och ger ett redskap för ledare att se sitt eget beteende och också kunna förändra 
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det.
63

 Beteendefokuserad forskning om ledarskap ser på hur ledaren gör och agerar. Den 

tidiga forskningen har identifierat två typer av ledarskaps-beteenden: Uppgiftsbeteenden (task) 

och Relationsbeteenden (relationship). 

 

Ledarskapsbeteenden som fokuserar på uppgiften är mer engagerade i produktion och att 

uppnå mål, att planera arbetet och möjliggöra resultat. Ledarskapsbeteende som är 

relationsinriktat handlar om omsorg om andra, minska konflikter, öka delaktighet och skapa 

harmoni i arbetsgruppen.
64

 Studier har visat att framgångsrika chefer inte skiljer sig åt från 

ineffektiva ifråga om teknisk förmåga men att de överträffar dem i förmåga att relatera till 

sina medarbetare. Samtidigt visar studier också när det gäller uppgiftsorienterat ledarskap att 

de chefer som har ett tydligt fokus på uppgiften får ett högt betyg av andra.
65

  

 

Det har gjorts många studier kring dessa två aspekter av ledarskap.  På 1950-talet arbetade 

Ohio State University fram ett frågeformulär kallat LDBQ (Leader Behavior Description 

Questionnaire). Ur de studier som Ohio State University gjorde framträdde två aspekter av 

ledarskapsbeteenden: införa struktur (initiating structure) och omtanke (consideration).
66

 

Detta formulär är bland det mest spridda instrumentet för ledarskapsforskning och studierna 

som gjordes har haft stor påverkan på forskningen. Detta dels för att den dels var 

tvärvetenskaplig och öppnade upp för tvärvetenskapliga studier, och dels för att den var 

banbrytande i att skifta fokus från egenskaper till det situationsberoende beteendet. Utöver 

detta gav den även en metod och ett instrument som blivit vida använt.
67

  Det beteende som 

knyter an till ”omtanke” handlar om att skapa välmående för sina medarbetare genom att t.ex. 

uttrycka uppskattning, betona jobbtillfredställelse, stärka självkänsla, behandla alla rättvist 

och som jämlikar, få medarbetare att känna sig tillfreds och ta medarbetares förslag och 

godkännande i beaktande när arbetet går framåt. Beteende som knyter an till att ”införa 

struktur” handlar om att organisera gruppen, definiera arbetssätt och mål, ge deadlines, 

upprätthålla en viss standard och bestämma i detalj kring arbetet.
68

  

 

Samtidigt som man i Ohio gjorde sina studier pågick även forskning kring ledarskapsbeteende 

på University of Michigan med ett särskilt fokus på ledarskap i små grupper. Där talade man 
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om medarbetarcentrerat (Employee orientation) och produktionsorienterat (Production 

orientation) ledarskapsbeteende. Både Ohio och Michigan såg dessa två aspekter av 

ledarskapsbeteende, inte som motsatser till varandra, utan som självständiga aspekter, vilket 

gör att en ledare kan ha båda beteendedimensionerna.
69

 En annan modell för 

ledarskapsbeteende är ”Managerial Grid” som presenterades av Blake och Mouton på 1960-

talet. Den har haft stort genomslag i t.ex. ledarskapsutvecklingsprogram. Den bygger på 

antagandet att en ledare hjälper organisationen att nå sitt mål genom två faktorer: fokus på 

produktion och fokus på människor. Man utgår från att en bra ledare har båda dessa.
70

   

 

Både ”Införa struktur” och ”omtanke”, ”produktions orienterad” och ”medarbetarorienterad” 

är begrepp likvärdiga till ”uppgift” och ”relation” som nämnts tidigare. Det är tydligt att flera 

olika begrepp används för att beskriva och fånga in samma företeelser – de två dimensionerna 

i dessa olika modeller. 

 

   

 

 Figur 2: De två dimensionerna i beteendefokuserad ledarskapsforskning 

 

Utifrån denna tvådimensionella modell fanns ett antagande att en bra ledare skulle ha 

höga ”poäng” på faktorer som rör både uppgiftsinriktat och relationsinriktat 

ledarskapsbeteende. Yukl kallar detta för ”High-High leader” men konstaterar att det finns få 

studier som visar att denna form av ledarskap skulle ge bättre resultat.
71

 En bra ledare måste 

alltså inte vara framträdande i både dessa typer av beteenden, en slutsats som annars är lätt att 

dra. 
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Många försök att fånga in ledarskapsbeteende har gjorts och detta perspektiv på 

ledarskapsforskning har haft en stor betydelse för forskningen. Dock kom snart förslag på hur 

man skulle kunna vidareutveckla dessa två dominerande dimensioner av ledarskapsbeteende. 

 

4:4 CPE-modellen 

De två aspekterna av ledarskapsbeteende, struktur och relation, har med tiden upplevts 

begränsade och försök har gjorts att lägga till fler dimensioner av beteenden. 

Yukl föreslog 1971 att man skulle lägga till en aspekt som handlade om beslutsfattande 

(Decision-Centralization) och visa till hur stor del en ledare låter medarbetare delta i 

beslutsfattandet.
72

 Detta fick inte någon större inverkan på fortsatt forskning. En utökning av 

kategorierna för ledarskapsbeteende som däremot fått inverkan är det förslag till en 

tredimensionell modell som Ekvall och Arvonen presenterade 1991. Deras modell utökar de 

två grundbegreppen – struktur och relation – med ett tredje begrepp: förändring. I deras 

modell kallas de tre dimensionerna av ledarskapsbeteende för: Förändringsinriktat (Change-

centered), Strukturinriktat (Production-centered) och Relationsinriktat (Employee-centered).
 73

 

(se Figur 3) Modellen förkortas vanligen CPE. Att förändringsinriktat beteende är en relevant 

dimension bekräftas även av en studie som Yukl, Gordon och Taber presenterade 2002.
74

  

 

Att det framkommer en ny dimension som inte varit synlig i tidigare forskning förklarar 

Ekvall och Arvonen med att de tidiga studierna gjordes i en stabil industrimiljö där 

förändringar av mer radikalt slag inte var aktuellt.
75

 Det är tydligt att utvecklingen idag ser 

annorlunda ut och att förändring som en faktor för ledarskap är högst relevant. CPE- modellen 

har använts som mätinstrument i många studier, t.ex. studier gjorda inom vård och kyrka.
76

 

Eftersom det var förändrade omständigheter som gjorde att denna nya dimension blev synlig 

måste man dra slutsatsen att detta troligen inte är den sista versionen av modellen som 

kommer att tas fram. Frågan är vad som kommer att vara nästa relevanta dimension när 

ledarskapsbeteende ska mätas och beskrivas. 
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 Figur 3: Tre dimensioner av ledarskapsbeteende i CPE-modellen: Förändring, Struktur och Relation  

 

Ekvall och Arvonen presenterar inte på ett översiktligt sätt vilka typer av beteenden de lägger 

in i respektive dimension. Yukl gör dock en uppställning på följande sätt: 

 

Hierarchal Taxonomy of Leader Behavior 

Task Behavior 

 Plan short-term activities 

 Clarify task objectives and role expectations 

 Monitor operations and performance 

Relations Behavior 

 Provide support and encouragement 

 Provide recognition for achievements and contributions 

 Develop member skill and confidence 

 Consult with members when making decisions 

 Empower members to take initiative in problem solving 

Change Behavior 

 Monitor the external environment 

 Propose an innovative strategy or new vision 

 Encourage innovative thinking 

 Take risks to promote necessary changes 

 

 Uppställning utifrån Yukels beskrivning av Task- Relations- Change Behavior
77
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Utifrån denna uppställning och det som Arvonen skriver i sin avhandling om de tre 

dimensionerna så blir det tydligt att strukturinriktat ledarkap handlar om att planera, förtydliga 

mål och ansvar, ge instruktioner och övervaka. Det relationsinriktade ledarskapet handlar om 

stöd, uppmuntran, delaktighet, delegation, respekt och att ge självförtroende. 

Förändringsinriktat ledarskap handlar om att se och tolka omvärlden, ha visioner, vara kreativ, 

arbeta för utveckling, uppmuntra nytänkande och våga ta risker.
78

 

 

Det finns även kritik mot studier som bygger på mätinstrument som t.ex. CPE-modellens 

formulär. Kritiken handlar om de antaganden som forskare tar med sig in i studien. 

Antaganden som handlar både om medarbetarna, ledarna, kontexten och den process 

ledarskap innebär. Hunter, Bedell-Avers och Mumford lyfter i en artikel fram flera av dessa 

antaganden. Ett antagande som handlar om medarbetarna är att de kan beskriva sin ledares 

beteende. Men i verkligheten ser inte medarbetaren allt vad ledaren gör, som att sitta i möten, 

samtala med andra medarbetare och planering. Många medarbetare har också förutfattade 

meningar om sin ledare som med stor sannolikhet påverkar hur de tolkar det som ledaren gör. 

När det gäller antaganden om ledarna görs det ingen skillnad på chefer och ledare i dessa 

mätinstrument, utan det utgår från att alla chefer också är ledare. Det finns också en tendens 

att studierna bara belyser positiva aspekter av ledarskap och inte berör det som är de negativa 

effekterna.
79

   

 

Utifrån den kritik som finns av liknande ledarskapsstudier så kan man överväga vilka delar av 

ledarens arbete en medarbetare egentligen kan säga något om. Egentligen är det bara den 

direkta interaktionen och kommunikationen dem emellan som kan utvärderas. Allt annat är till 

viss del tolkningar utifrån medarbetarens föreställningar om ledaren och de brottstycken 

medarbetaren uppfattar av ledarens agerande. Metoden att hitta indelningar om 

ledarskapsbeteende genom faktoranalys har också sina svårigheter. Yukl tar upp att beroende 

på hur frågorna är formulerade så påverkar det hur tydligt olika grupperingar av beteenden 

framträder. När det finns en stor mängd olika beteenden med bland frågorna är det svårt att få 

ner det till några enkla faktorer. Är frågorna väldigt lika formulerade så är det lättare att ta ut 

faktorer men då måste man ställa sig frågan om de faktorerna verkligen visar på olika och 

avgränsade beteenden.
80

 Trots denna kritik är CPE-modellen en idag välanvänd modell som 
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visat sig ge en god bild av ledarkapsbeteende i de studier i vilka den använts. Utifrån att 

modellen idag är beprövad och ger ett tydligt mätinstrument kommer den att användas i denna 

studie. 

 

4:5 Tidigare forskning om Svenska kyrkan 

När det gäller Svenska kyrkan finns det en del tidigare forskning. Denna översikt belyser: 

prästen, medlemmarnas relation till Svenska kyrkan, kyrkoherdar och ledarskap samt kvinnor 

i deras roll som präster och kyrkoherdar. Vissa av dessa ämnen går av naturliga skäl i 

varandra. 

 

Mycket av forskningen kring Svenska kyrkan handlar om prästerna ur olika perspektiv. 

Anders Bäckström har gjort flera studier som berör detta ämne, bl.a. om präster och deras 

bakgrund, om deras syn på utbildningen och om prästutbildningens former.
81

 2012 kom 

Gunilla Ohlsson med en avhandling om hur prästens roll förändrats under 1900-talet. Utifrån 

olika typer av anmälningar mot präster under några avgränsade tidsperioder visar hon på hur 

prästen gått från att vara en ämbetsman till en ämbetsbärare.
82

  

 

Prästens förändrade roll är en del av den förändring som Svenska kyrkan gått igenom i 

relation till samhället. Denna förändring är ett tema som Per Petterssons tagit upp. Hans studie 

handlar om vilka faktorer som påverkar människors relation till Svenska kyrkan. Fokus är på 

de som är medlemmar i Svenska kyrkan men inte tar del av kyrkans utbud. Hans resultat visar 

att relationen är en livslång servicerelation, där människor kommer i kontakt med Svenska 

kyrkan vid några få tillfällen i livet, men att dessa tillfällen är viktiga och meningsfulla för 

individen. Det finns generellt ett stort förtroende för Svenska kyrkan och dess viktigaste roller 

ses som att bevara traditioner och arbeta socialt.
83

  Människors syn på Svenska kyrkan och 

dess uppgifter har också belysts i en stor undersökning gjord 2010. Jonas Bromander 

presenterar ett brett material utifrån en studie gjord på 10 768 kyrkotillhöriga. I materialet kan 

man bl.a. se att en tredjedel aldrig reflekterat över varför man tillhör Svenska kyrkan. De 

flesta är med i kyrkan för att den står för ett bevarande av traditioner (50 %), nästan lika 

många är med för det sociala arbete kyrkan gör (45 %) och en minoritet är med för att de delar 
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kyrkans tro (20 %).
84

 Svenska kyrkans plats i dagens samhälle är något som även Anneli 

Öljarstrand studerar i sin avhandling Den mångtydiga församlingen.
85

 Hennes fokus är på 

kyrkan, dess organisation och förändringar kopplat till en pågående sekularisering. Hon visar 

på att församlingarna anpassar sin organisation efter den rådande marknaden och att de blir 

mer och mer en serviceinrättning. Det blir viktigt att svara upp mot den efterfrågan som finns 

för att genom det behålla sin legitimitet.  

 

När det gäller kyrkoherdar i Svenska kyrkan har Per Hansson skrivit en rapport om 

kyrkoherdarnas arbetsvillkor. I denna studie ser han på vilken styrning som finns av 

kyrkoherdens arbete, vilka förväntningar som ställs på kyrkoherden och han lyfter även in ett 

genusperspektiv på om det finns skillnader för kyrkoherdar utifrån kön.
86

 Ledningsvillkoren 

för kyrkoherdar är något som Bert Stålhammar har studerat. I sin studie visar han på sex 

faktorer som påverkar kyrkoherdens möjlighet att leda: det formella regelsystemet, den lokala 

organisationen, förväntningar, de förtroendevalda, personallaget, församlingens struktur och 

kyrkliga tradition.
 87

 

 

Nära kopplat till kyrkoherdarnas ledarskap ligger även forskning om Svenska kyrkans 

organisation och här kan nämnas Per Hanssons avhandling om förändringsbetingelser i 

församlingsverksamheten, Styrning och kultur. Där visar han att förändringsarbete i 

församlingarna underlättas av olika faktorer som t.ex. prästernas stöd för förändringen, 

kyrkoherdens stöd för förändringen, allmänheten uttalar en önskan om förändring, kulturen är 

öppen, det finns en balans mellan styrning utövad av de förtroendevalda och av de med 

profession, det finns en målstyrning. Hansson visar också på att de teologiska frågorna är av 

en underordnad betydelse när församlingarna genomför förändringsarbete.
 88

  

 

Kyrkoherdars ledarskapsstil i relation till just förändringsarbete är en fråga som Per Hansson 

och Jon Aarum Andersen studerat. De konstaterar utifrån sin studie att kyrkoherdarna i 

Svenska kyrkan till stor del saknar förutsättningar för att leda församlingarna genom tider av 

förändring.
89

 Utifrån den gjorda studien finns även jämförande studier där kyrkoherdar 
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jämförs med chefer i vanliga företag och där jämförelser görs mellan kyrkoherdar och rektorer 

samt chefer på försäkringskassan.
90

 

 

En aspekt av kyrkoherdars ledarskap blir tydlig när man ser på forskningen om arbetsmiljön i 

Svenska kyrkan. Kyrkoherdens ledarskap tillsammans med en otydlig organisation framträder 

i flera studier som faktorer för en dålig arbetsmiljö. Ann-Sophie Hansson har visat att 

arbetsmiljön i Svenska kyrkan inte är bra och att kyrkans otydliga organisation är en del i 

det.
91

 Andra studier visar på att den dåliga arbetsmiljön kan avhjälpas genom att arbeta med 

tydliga målformuleringar.
92

 Även i en rapport från 2005 konstateras att den fysiska 

arbetsmiljön är ganska bra men att det är sämre med den psykosociala arbetsmiljön. Detta 

beror enligt rapporten på otydlig organisation och dåligt fungerande ledarskap. Kyrkoherdens 

komplexa ledarroll lyfts fram som en faktor och att präster som går in en ledarroll är dåligt 

förberedda. De konstaterade också att medvetenheten om Systematiskt arbetsmiljöarbete var 

nästan helt obefintligt.
93

 I förlängning till arbetsmiljö och välmående på arbetet så har Lennart 

Belfrage presenterat en avhandling som handlar om utbrändhet i Svenska kyrkan har skrivits 

av Han ser att prästernas roll förändrats under senaste årtiondena och att dessa externa 

förändringar bidrar till att präster ser annorlunda på sitt yrke och sitt uppdrag. Frågor kring 

mening blir vanligare och stressen kring yrkesidentiteten ökar. I studien ser han på hur dessa 

existentiella frågor om mening och utbrändhet relaterar till varandra.
94

  

 

När det gäller kvinnor som präster och kyrkoherdar finns det flera rapporter. Utifrån 

amerikanska förhållanden har studier gjorts med fokus på kvinnors i de teologiska 

seminarierna, svårigheten för kvinnor att få tjänster och deras karriärsutveckling, kvinnor i 

ämbetet som möter negativa attityder och frågan om kvinnor och män är olika i sin stil som 

präster.
95

 1993 presenterade Per Hansson studier kring jämställdheten i Svenska kyrkan. Där 

blev det tydligt att församlingarna inte medvetet tänkte på jämställdhet utan utgick från att 

alla behandlades lika i församlingen. Något som också blev tydligt var att det förekom 

diskriminering mot kvinnor som var präster utifrån olika synsätt i ämbetsfrågan. Det visade 

sig även att män innehade de roller och positioner i kyrkan som kopplas till makt och beslut, 

medan kvinnorna i större utsträckning var deltagare i verksamheter och gudstjänster. Det 
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konstateras också att kvinnor söker och får kyrkoherdetjänster i mindre omfattning än män. 

Samtidigt framträder ett mönster där kvinnor betydligt mer medvetet går in i kyrkoherde-

tjänster just för att de är en chefsroll, än manliga präster gör. Män ser ofta steget in i 

kyrkoherdetjänst som ett naturligt steg i den egna utvecklingen mer än ett medvetet val att bli 

chef.
96

 Fler kvinnor är kyrkoherdar idag än 1993, men jämställdheten är inte fullständig och 

förväntningarna ser olika ut för kvinnor än för män, det visar en undersökning gjorts på hur 

kvinnor upplever sin roll och sitt arbete som kyrkoherdar. Tjugofem kvinnor har intervjuats 

och deras berättelser visar på att kvinnor i kyrkoherdeposition bemöts annorlunda än sina 

manliga kollegor på vissa sätt.
97

 Utifrån forskning som visar på att kvinnor och män leder på 

samma sätt visar det sig att dessa skillnader i synen och attityderna mot kvinnor som 

kyrkoherdar ligger någon annanstans än i deras utövande av ledarskap.
98

 

 

Sammanfattningsvis så finns det forskning om Svenska kyrka utifrån många olika aspekter. 

Prästens förändrade roll är en aspekt, där denne gått från att vara ämbetsman till att vara 

ämbetsbärare. Arbetsmiljön i Svenska kyrkan likaså, även dess koppling till ledarskap. 

Kvinnor i ämbetet och kvinnor som kyrkoherdar är också områden som utforskats. 

De aspekter som blir relevanta in i detta arbete handlar om forskning som berör 

medlemmarnas förändrade relation till Svenska kyrkan, de möjligheter och begränsningar som 

finns för kyrkoherdarna samt kyrkoherdarnas kompetens för förändringsarbete. 

 

5 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

 

I detta arbete kommer ledarskap i Svenska kyrkan att belysas. När det gäller detta ledarskap 

så är kyrkoherdens roll central då kyrkoherden är chef i Svenska kyrkans primära enhet, 

församlingen. Utifrån de förändringar Svenska kyrkan står i och inför är det relevant att se på 

kyrkoherdarnas ledarskap idag men även se på vilken typ av ledarskap som är relevant inför 

framtiden. De förändringar som Svenska kyrkan möter gör att det är intressant att undersöka 

ledarskap ur ett förändringsperspektiv. Forskning kring kyrkoherdens ledarskap i relation till 

förändringsarbete har gjorts av Hansson och Arvonen. I en studie fick kyrkoherdar bedöma 

sitt eget ledarskap utifrån CPE-modellens tre dimensioner: struktur, relation och förändring. 
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Resultatet visade att kyrkoherdarna är dåligt förberedda på att leda sina församlingar genom 

förändring.
99

 I föreliggande studie kommer fokus att tangera samma frågeställning, vilka 

ledarskapsstilar dominerar bland kyrkoherdarna utifrån CPE-modellen, men det kommer att 

vara både medarbetare och kyrkoherdar som gör en bedömning.  De har även beskrivit sin 

ideala kyrkoherde, vilket ger en bild av vilken typ av ledarskap som är önskvärt inför 

framtiden. Syftet med detta arbete är således att undersöka i vilken utsträckning kyrkoherdar 

idag har ett ledarskapsbeteende som kan hantera dagens och framtidens förändringar samt att 

se på vilken ledarskapsstil som ses som ideal hos en kyrkoherde. De övergripande 

frågeställningarna för detta arbete är: 

 

Hur ser kyrkoherdars ledarskapsstil ut idag?  

Vilken typ av ledarskapsstil beskrivs som ideal? 

 

6 METOD 

 

För att tydliggöra tillvägagångsättet för denna studie beskrivs här den metod som använts för 

att samla in det empiriska materialet och vilken utgångspunkt som studien har när det gäller 

att tolka datamaterialet. Även etiska ställningstaganden kommer att belysas. 

 

6:1 Metod för insamling av data 

För att belysa frågan om ledarskap i Svenska kyrkan tar detta arbete en kvantitativ 

utgångspunkt. Frågeställningarna handlar om att mäta hur vanligt förekommande ett visst 

beteende är och då är kvantitativt tillvägagångsätt användbart. För att göra generaliseringar är 

det även önskvärt att ha en större mängd data att bearbeta. I relation till tidsåtgång, kostnad 

och hur materialet skulle samlas in föll valet på att genomföra en enkätstudie. Då studien även 

tar avstamp i tidigare forskning och avser att använda sig av samma mätinstrument och 

teoretisk modell (CPE-modellen) som den tidigare forskningen, så är enkät också utifrån 

dessa aspekter en gångbar metod i detta arbete. 
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CPE-modellen, som beskrivits ovan, är ett instrument för att se hur en ledare relaterar till tre 

dimensioner av ledarskap: struktur, relation, förändring. I Hanssons och Andersens studie om 

kyrkoherdars ledarskap så användes detta mätinstrument och bestod då av 30 frågor om olika 

beteenden som förekom hos kyrkoheden. Respondenterna fick besvara dessa genom att skatta 

det på en fyragradig skala (Sällan/Aldrig, Ibland, Ofta, Större delen av tiden). Utifrån dessa 

svar fick man fram hur starkt de tre olika ledarskapsdimensionerna framträdde. 
100

 CPE-

modellen med dess frågeformulär har använts i många studier och utprövats av Arvonen och 

Ekvall.
101

 I detta arbete har studien genomförts med CPE-modellens frågeformulär med en 

förkortad version med 24 frågor. Omarbetningen har gjorts av Jouko Arvonen. Dock används 

den på samma sätt som tidigare formulär och ger samma indelning utifrån respondenternas 

svar som den tidigare varianten. Frågeformuläret som används har lånats ut av Farax Group 

AB. Att samma mätinstrument används gör att denna studie kan jämföras med tidigare studier. 

 

Utifrån frågorna i CPE-modellen skapades en enkät för denna studie. Här valdes att göra en 

webbaserad enkät. Fördelen med en webbaserad enkät är att den är enklare, snabbare och 

billigare att administrera än en enkät som skickas ut med post. En nackdel med webenkäter 

som Trost nämner är att det brukar vara lägre svarsfrekvens på dessa än på postenkäter. 

Anledningar till detta är att det kan vara lättare att glömma ett mejl i datorn, att påminnelser 

upplevs som tjatigare och att mejl kan fastna i brandväggar och filter.
 102

 I detta fall bedömer 

jag det som att vinsterna överstiger nackdelarna med att göra en webenkät.  Det finns 

allmänna nackdelar med att använda sig av enkäter som instrument. Bryman lyfter fram att 

man inte kan hjälpa respondenterna eller förtydliga något, det är svårt att få med all 

information och man kan inte ställa hur många frågor som helst om respondenten ska orka 

besvara dem.
103

  Enkäten skickades som en länk i ett mejl. (bilaga 1) Det gick sedan ut en 

påminnelse till de som ännu inte besvarat enkäten. (Bilaga 2) Då Farax Group AB äger 

copyrighten på frågorna i modellen kan de inte bifogas som bilaga i denna uppsats. En 

uppfattning om hur frågorna är konstruerade ges i den första studien i Arvonens 

avhandling.
104
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6:2 Urval 

Enkäten har skickats till 150 kyrkoherdar respektive 150 komministrar i Svenska kyrkan. 

Kyrkoherdar och komministrar som urvalsgrupp har valts utifrån den struktur Svenska kyrkan 

har som gör att endast präster kan vara högsta chef i församlingen och inneha kyrkoherde-

tjänster. Utifrån detta är också komministrar intressanta som respondenter då de framöver kan 

komma att bli kyrkans ledare. Det hade varit intressant att ställa enkätens frågor till 

komministrar och kyrkoherdar som arbetar i samma pastorat för att kunna jämföra hur de från 

sina olika perspektiv beskriver ledarskapsbeteendet, men tekniska begränsningar gjorde att det 

inte kunde genomföras i denna studie. 

 

Ett obundet slumpmässigt urval gjordes utifrån förteckningen i Matrikel 2014 på 

tjänstgörande kyrkoherdar (669 st.) och tjänstgörande komministrar (2 235 st.). Undantaget de 

som arbetar i Svenska kyrkan i utlandet.
105

 Sedan valdes var fjärde kyrkoherde respektive var 

femtonde komminister ut upp till respektive antal på 150. När den utvalda respondent varit 

noterad som tjänstledig eller saknat e-postadress har nästkommande person i Matrikeln valts. 

 

6:3 Analysmetod 

Svaren på frågorna i enkäten poängsätts och den totala poängsumman för respektive 

ledarskapsstil räknas ut. I denna studie tolkas resultatet så att den ledarstil som har högst 

poäng ses som den dominerande stilen för respektive respondent. Har två eller tre stilar 

samma poäng benämns det som att respondenten har en obestämbar ledarskapsstil. Dessa 

kommer inte att finnas med i beräkningarna utan ses som ett bortfall av data. CPE- modellen 

och frågeformulären ger, som sagts tidigare, en bild av vilken dimension av de tre ledarskaps-

stilarna som är mest framträdande för en person, även om en person ofta har delar av alla tre 

stilarna i sitt beteende.  
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6:4 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet lyfter fram fyra olika etiska aspekter att ta hänsyn till när forskning bedrivs: 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav.
106

  

 

Informationskravet handlar om att deltagarna i en studie ska ha fått information om syftet med 

forskningen och också ha vetskap om att det är frivilligt att delta. När det gäller den aktuella 

enkät studien i detta fall så var deltagarna informerade om studiens syfte och att den var del 

av studier inom Masterprogram i pedagogiskt ledarskap. De var även informerade om att det 

var frivilligt.  

 

Samtyckeskavet tar upp frågan om att deltagare själva ska kunna bestämma om sitt deltagande 

och i den aktuella studien så fanns möjlighet att avstå från att delta och beslutet var 

deltagarnas. 

 

Konfidentialitetskravet berör frågan om hur deltagarnas identitet och svar hålls konfidentiellt.  

I den studie som genomförts här så är alla inkomna svar anonymiserade genom det 

enkätprogram som användes. Deltagarna var också informerade om konfidentialiteten. Alla 

personuppgifter hanteras varsamt och endast den som leder studien har tillgång till dessa. 

 

Nyttjandekravet pekar på vikten av att materialet som samlas in endast används i det syfte 

som det sagts och inte sprids i andra sammanhang. Det material som samlats in i denna enkät 

kommer endast att användas i denna studie och uppsats. 

 

Utifrån dessa fyra krav kan man konstatera att denna genomförda studie har beaktat de etiska  

aspekterna och i det också värnat om de som deltagit i den.  

 

7 STUDIENS DATAMATERIAL OCH ANALYS 

 

I studien sändes 300 enkäter ut till 150 kyrkoherdar respektive 150 komministrar. 124 svar 

inkom av vilka 105 var användbara. I de enkäter som inte var användbara hade respondenten 

inte genomfört enkäten utan endast svarat på enstaka frågor som gällde personuppgifterna.  
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Det ger en svarsfrekvens på 35 %.  46 svar kom från komministrar och 59 kom från 

kyrkoherdar.  Detta ger en svarsfrekvens på 31 % bland komministrarna och 39 % bland 

kyrkoherdarna. (se Tabell 2) 

 

Tabell 2: Svarsfrekvens på enkäten 

  

  

  

 

 

 

7:1 Bakgrundsdata för respondenterna 

Bland kyrkoherdarna var majoriteten av respondenterna män då 39 är män och 20 kvinnor. 

Bland komministrarna var det mer jämt fördelat med 24 män och 22 kvinnor. Bland den totala 

andelen kyrkoherdar i Svenska kyrkan ligger fördelningen på 68,5% män och 31,5% 

kvinnor.
107

 Fördelningen bland respondenterna följer i stort den fördelning som finns i den 

population ur vilken urvalet gjorts. När det gäller komministrar så ligger respondenternas 

fördelning även där i linje med hur populationen ser ut där andelen män är 49 % och kvinnor 

51 %.
108

 På detta sätt kan respondenterna ge en rättvisande bild av fördelning när det gäller 

andelen män och kvinnor.  

 

Åldersfördelningen bland kyrkoherdarna har en spridning mellan födelseåren 1948 och 1977, 

med en tydlig tyngdpunkt på födda under 1950-talet. Bland komministrarna ligger ålders-

fördelningen mellan födelseåren 1951 till 1985. Fördelningen bland komministrarna är jämn 

dock med en lägre andel födda under 1980-talet. (se Figur 4) 

 

 

                                                 
107
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108

 Matrikel 2014 Svenska kyrkan, s 347 

Befattning Svarsfrekvens 

 

n % total n total % 

Kyrkoherde 59 39 % 150 100 % 

Komminister 46 31 % 150 100 % 

Total 105 35 % 300 100 % 
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 Figur 4: Åldersfördelning bland kyrkoherdar och komministrar.  

 

 

Kyrkoherdarna i denna studie har en högre medelålder än komministrarna. Av uträkningen 

nedan framgår att kyrkoherdarnas medelålder ligger på ca 56 år och komministrarnas på ca 47 

år. (se Tabell 3) 

 

 

Tabell 3: Respondenternas medelålder  

 

  N Medel St. avvikelse Min Median Max 

Komministrar 46 46,93 9,56 29 46,5 63 

Kyrkoherdar 59 55,81 8,03 37 59 66 

  

 

     

När man ser på pastoratens storlek kan man bl.a. se att fler kyrkoherdar än komministrar 

arbetar i ett pastorat med mellan 2 000 – 3 999 invånare, medan det är fler komministrar än 

kyrkoherdar som arbetar i stora pastorat med fler än 20 000 invånare. (se figur 5) 

Varje pastorat kan bara ha en kyrkoherde men antalet komministrar per pastorat kan öka i 

relation till pastoratets storlek, ett litet pastorat har i regel endast en komminister, detta faktum 

kan bidra till dessa siffror bland respondenterna. 
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 Figur 5: Pastoratens storlek där respondenterna tjänstgör 

 

 

I jämförelse med fördelningen av pastoratsstorlekar i Svenska kyrkan i stort följer det ganska 

bra med urvalets representation.
109

 (se Tabell 4). Det är en något mindre andel av storleken 

2 000 – 3 999 invånare och en något högre andel av storleken > 20 000 invånare. Även i detta 

fall ger respondenterna en god bild av Svenska kyrkan i stort. 

 

 

Tabell 4: Jämförelse pastoratsstorlek mellan studien och Svenska kyrkan i stort 

 

  Pastorat i studien 

Pastorat i Svenska 

kyrkan 

  n % n % 

< 1 999 inv 2 2 % 33 5 % 

2 000 - 3 999 inv 14 13 % 137 20 % 

4 000 - 9 999 inv 40 38 % 255 36 % 

10 000 - 19 999 inv 23 22 % 163 23 % 

> 20 000 inv 26 25 % 114 16 % 

Total  105 100 % 702 100 % 
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De kyrkoherdar som deltagit i studien har i genomsnitt varit kyrkoherdar i 12 år. Det fanns 

kyrkohedar som haft tjänsten mindre än ett år upp till att ha varit kyrkoherde i 33 år.  

Störst andel har varit kyrkoherdar upp till 15 år med en större grupp som varit kyrkoherdar 

mellan 0 - 5 år. (se Figur 6) 

 

 

 Figur 6: Antal år som kyrkoherde  

 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att svarsfrekvensen är låg i studien men att de respondenter 

som deltagit visar en god överensstämmelse med populationen kyrkoherdar och komministrar 

i stort vad gäller kön och representation av pastoratsstorlek. Därför bedömer jag att resultaten 

trots den låga svarsfrekvensen ger en god bild av synen på ledarskapsbeteende inom Svenska 

kyrkan. 

 

7:2 Ledarskapsstilar hos kyrkoherdar 

Av respondenterna är det 9,5 % (n=10) av de beskrivna kyrkoherdar som har en obestämbar 

ledarskapsstil. I följande beräkningar har dessa inte tagits med utan ses som ett bortfall i 

underlaget. Beräkningarna i detta avsnitt är efter det bortfallet baserade på svar från 52 

kyrkoherdar och 43 komministrar.  
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När komministrar och kyrkoherdar gör en bedömning av kyrkoherdars ledarskapsbeteende 

(kyrkoherdar har gjort en självskattning) är resultatet väldigt jämt mellan de två ledarstilarna 

förändring och relation med 44 % respektive 46 %. En betydligt mindre andel ligger under 

ledarstilen struktur där resultatet är 10 %. (se Figur 7) 

 

 

  

 Figur 7: Kyrkoherdars ledarskapsstil – kyrkoherdars och komministrars skattning  

 

 

I gruppen kyrkoherdar och utifrån deras självskattning av sitt eget ledarskapsbeteende blir 

betoningen än större på relation (54 %) än på förändring (38 %), med en markant liten del på 

struktur (8 %). När det gäller komministrarnas bedömning av kyrkoherdarnas 

ledarskapsbeteende så ligger betoningen på förändring (51 %) och andel för relation är 

(40 %). Andelen struktur (9 %) är även här betydligt lägre än övriga. (se Figur 8)  
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 Figur 8: Kyrkoherdars ledarskapsstil – fördelningen av kyrkoherdars och komministrars skattning  

 
 

Det finns ingen signifikant skillnad i hur kyrkoherdens ledarskapsstil beskrivs relaterat till om 

det är en kyrkoherde som gör en självskattning eller en komminister som gör en bedömning 

av sin kyrkoherde (P = 0,37).
110

 

 

Ytterligare en aspekt som är intressant att undersöka är om det finns något samband mellan 

storleken på det pastorat där kyrkoherden arbetar och hur dennes ledarskapsbeteende beskrivs. 

(se Tabell 5). De flesta kyrkoherdar har stilen förändring eller relation jämt fördelat med en 

avsevärd minskning i andelen på struktur oavsett storlek på pastorat, med undantaget av de 

kyrkoherdar som arbetar i pastorat med 2 000 – 3 999 invånare där det är jämt över all tre 

stilarna. Andelen kyrkoherdar med stilen relation är något högre i de mindre pastoraten 

medan stilen förändring är har störst andel i de största pastoraten. Det finns ingen signifikant 

skillnad i hur kyrkoherdens ledarskapsstil beskrivs relaterat till om pastoratet där denne är 

verksam är litet eller stort (P = 0,20). 
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Tabell 5: Ledarskapsstil i relation till pastoratets storlek 

 

  

Förändring Struktur Relation   

n % n % n % total n total % 

< 1 999 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 100 % 

2 000 - 3 999 4 31 % 4 31 % 5 38 % 13 100 % 

4 000 - 9 999 17 45 % 1 2 % 20 53 % 38 100 % 

10 000 - 19 999 10 48 % 1 4 % 10 48 % 21 100 % 

> 20 000 11 48 % 2 9 % 10 43 % 23 100 % 

total n 42   8   45   95 100 % 

 

 

Sammanfattningsvis ger undersökningen en väldigt enhetlig bild av hur kyrkoherdars 

ledarskapsbeteende beskrivs av kyrkoherdar och komministrar. Stilarna förändring och 

relation har en relativt jämn fördelning hos båda grupperna och visar sig även vara 

framträdande oavsett pastoratets storlek där den beskrivna kyrkoherden verkar 

 

7:3 Den ideala ledarskapsstilen 

Den ideala ledarskapsstilen berör det beteende som är önskvärt av en kyrkoherde. Här har 

både komministrar och kyrkoherdar fått beskriva sin idealbild. Av respondenterna är det 23 % 

(n=24) som beskriver en obestämbar ideal ledarskapsstil. I följande beräkningar har dessa inte 

tagits med utan ses som ett bortfall i underlaget. Beräkningarna i detta avsnitt är efter det 

bortfallet baserade på svar från 43 kyrkoherdar och 38 komministrar.  

 

Det är tydligt att relation är högst skattat av de tre stilarna. Med sina 70 % är skillnaden stor 

ner till förändring (5 %) och struktur (3 %). (se Figur 9) 
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 Figur 9: Den ideala ledarskapsstilen – kyrkoherdars och komministrars gemensamma skattning 

 

 

I jämförelse mellan hur kyrkoherdar respektive komministrar beskrivit det önskade 

ledarskapsbeteendet blir det tydligt att båda grupperna på ett mycket tydligt sätt betonar 

relation.  När det gäller övriga stilar har kyrkoherdar i högre utsträckning beskrivit förändring 

och komministrar har i högre utsträckning beskrivit struktur. (se Figur 10) Det finns ingen 

statistisk signifikansen i relationen mellan vilken tjänst man har och vad man ser som ideal 

ledarskapsstil hos kyrkoherdar (P = 0,16). 

 

 

  

 Figur 10: Kyrkohedars och komministrars skattning av den ideala ledarskapsstilen 

6% 
n=5 

3% 
n=2 

91% 
n=74 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Förändring Struktur Relation

9% 
n=4 0% 

n=0 

91% 
n=39 

3% 
n=1 

5% 
n=2 

92% 
n=35 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Förändring Struktur Relation

Kyrkoherdar Komministrar



42 

 

 I relation till kön visar tabellen nedan att kön inte påverkar vad man ser som idealt 

ledarskapsbeteende, utan det är väldigt lika bland män och kvinnor. (se Figur 11) 

När signifikansen mäts för skillnaden i hur kön beskriver sin ideala kyrkoherde visar det sig 

att det inte finns något statistiskt säkerställt samband. (P = 0,83). 

  

 

 

 Figur 11: Ideal ledarskapsstil i relation till kön 

 

 

När den ideala ledarskapsstilen beskrivs blir det tydligt att det är samstämmigt mellan de olika 

åldrarna med klar tyngdpunkt på relation. Bland de födda på 1950- och 1960- talet finns en 

liten andel förändring, medan struktur finns med som liten andel hos de födda på 1950-talet 

och 1980-talet. (se Figur 12) Inte heller här är det någon signifikant skillnad på hur yngre och 

äldre beskriver sin ideala kyrkoherde. (P = 0,27). 
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 Figur 12: Ideal ledarskapsstil i relation till ålder 

 

 

Pastoratets storlek påverkar inte heller svaren i större utsträckning. Fortfarande är relation 

högst skattat över alla pastoratsstorlekar. (se Figur 13) I pastorat i mellanstorlek finns även en 

liten andel förändring och en liten andel struktur. I de pastorat som har över 10 000 invånare 

finns även en mindre andel förändring. En beräkning av signifikans visar att det inte finns 

något samband mellan hur stort pastoratet är och vad man önskar för ledarskapsstil (P = 0,75). 

 

 

 

 Figur 13: Ideal ledarskapsstil i relation till pastoratets storlek 
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Sammanfattningsvis kan man säga att när kyrkoherdar och komministrar ska beskriva vilket 

ledarskapsbeteende som deras ideala kyrkoherde skulle ha så är det relation som beskrivs. 

Detta oberoende av om man är kyrkoherde eller komminister, oavsett kön eller ålder och 

oavsett hur stort pastorat man verkar i.  

 

8 DISKUSSION 

 

8:1 Diskussion om metoden  

Att använda sig av en enkät i denna studie var ett lätt val. Önskan om att få en bred 

datainsamling styrde detta, såväl som tidsaspekten och ekonomiska aspekter. Utformningen 

av enkäten gjordes i ett dataprogram som heter Lime Survey och det var också genom det 

programmet som enkäterna mejlades ut. Efter att mejlen gått ut fick jag återkoppling om att 

mejlet inte gick att läsa ordentligt och vid några tillfällen hade respondenten inte kunnat 

öppna länken till enkäten. Det var även flera respondenter som ifrågasatte om enkäten var 

skickad till rätt person, då de uppfattat det som att den bara var ställd till kyrkoherdar och 

även någon enstaka som önskade förtydligande i hur enkäten var tänkt. En av nackdelarna 

med enkäter är att det inte finns möjlighet att hjälpa respondenten när den ska besvara 

frågorna.
111

 I detta fall kunde svar ges till de som hörde av sig, men frågan kvarstår om det 

fanns respondenter som på grund av enkätens otydlighet valde att inte besvara den.   

 

Urvalet av respondenter gjordes som ett obundet slumpmässigt urval på 150 kyrkoherdar 

respektive 150 komministrar med utgångspunkt ur Matrikel för Svenska kyrkan 2014. Det 

totala antalet kyrkoherdar är 669 och för komministrar är siffran 2 235. Utifrån det kan urvalet 

ses som litet. Särskilt förhållandet av 150 utvalda av 2 235 ger endast en liten bas för 

undersökningen. Men valet av urvalets storlek beror på flera omständigheter där tid, ekonomi 

och datahantering är några aspekter.
112

 Vinsten av att ha haft ett större urval är att det är 

lättare att dra generaliserbara slutsatser. Svarsfrekvensen var i denna studie endast 35 %. Trost 

säger att svarsfrekvensen på enkäter ligger mellan 50 – 75 %.
113

 Dock uppfattar jag att 

svarsfrekvensen idag bland undersökningar ligger generellt lägre än så. Ändå visar 
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bakgrundsdata för respondenterna att de, både vad gäller könsfördelning och från hur stora 

pastorat de kommer, är representativa för hela populationen. Min bedömning är därför, som 

ovan nämnts, att studien kan användas för utsagor om Svenska kyrkan i dess helhet.  

 

Den CPE - modell som legat till grund för enkätfrågorna och tolkningen av svaren bygger på 

tanken att varje ledare kan ha tre olika ledarskapsstilar – förändring, struktur och relation. 

Dessa är inte helt separerade från varandra utan oftast har en ledare något av alla tre stilarna i 

sitt beteende men kan ha en stil som är dominerande. I enkäten fanns 24 frågor där 8 svar var 

indikatorer på respektive stil.  

 

Svaren poängsattes och den stil som hade högst poäng blev den dominerande ledarskapsstilen.   

Hade man samma poäng på två eller tre av stilarna så var den obestämbar. Fördelen med att 

använda en färdig modell och mätinstrument är att den är väl beprövad i andra studier och 

dess validitet väl prövad. Frågorna i enkäten har intern reliabilitet vilket Crombach´s alpha 

testet visar. Värdet av Crombach´s alpha bör ligga på lägst 0,7 för att indikera reliabilitet och i 

detta fall finns inget värde under 0,85. (se Tabell 6)  

 

Tabell 6: Crombach´s alpha test på enkätfrågorna; visar intern reliabilitet 

 

  Faktiska ledarskapsstilen Ideala ledarskapsstilen 

  Förändring Struktur Relation Förändring Struktur Relation 

Crombach’s alpha  0,8895 0,8927 0,9175 0,8733 0,8549 0,852 

  

 

Det fanns en risk att svaren på frågor om hur man såg det ideala ledarskapsbeteendet skulle 

visa att många önskade högt av alla tre stilarna. Detta utifrån att alla påståendena i 

enkätfrågorna har ett positivt anslag och det skulle kunna vara så att den ideala ledaren sågs 

som en person som hade alla dessa beteenden. Det visar sig att det är betydligt högre andel 

som får en obestämbar ledarkskapsstil (23 %) när det gäller den ideala ledaren jämfört med 

när den faktiska kyrkoherden beskrivs (9,5 %), men det är långt ifrån alla. Gruppen som fick 

obestämbar ledarskapsstil är ändå relativt stor och viss kritik måste riktas mot modellen då 

flera beskrivna kyrkoherdar inte passar in i någon av de tre ledarskapsstilarna.   
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8:2 Diskussion om resultatet  

Resultatet visar att kyrkoherdarnas ledarskapsstil idag ligger med en tyngdpunkt på relation 

(46 %) respektive förändring (44 %). En liten skillnad är att kyrkoherdarna i högre 

utsträckning beskriver sig själva inom relation medan komministrar som beskriver sin 

kyrkoherde oftare placerar denne inom förändring, men skillnaden var inte signifikant. Inte 

heller var det signifikant skillnad beroende på pastoratets storlek. Att kön inte påverkar 

ledarskapsstil har påvisats i en studie publicerad 2011 där ledarskapsstilen hos kyrkoherdar, 

rektorer och chefer på försäkringskassan undersöktes i relation till kön.
114

 Den beräknade 

signifikansen på kyrkoherdarnas ledarskapsstil i relation till kön visar att det i denna studie 

saknas ett signifikant samband mellan kön och ledarskapsstil. (p = 0,74). I denna studie är det 

endast kyrkoherdars kön som på ett relevant sätt går att jämföra med den ovan nämnda 

studien då komministrarna beskriver sin kyrkoherde utan att ange dennes kön.  

 

Hansson & Andersen gjorde en studie 1999 då 153 kyrkoherdar fick skatta sitt eget 

ledarsskapsbeteende.
115

  I den studien drogs slutsatsen att de flesta kyrkoherdar inte har en 

ledarskapsstil som går in under förändring och att 99 % av kyrkoherdarna i Svenska kyrkan 

saknar förmåga att leda sina församlingar genom mer radikala förändringar. När siffrorna från 

studien 1999 och siffrorna för kyrkoherdegruppen i denna studie jämförs visar det sig att 

kyrkoherdar som skattar sitt ledarskapsbeteende inom förändring har ökat och även andelen 

på struktur. Kyrkoherdarna skattade sig till större del som relation i studien 1999. Om sedan 

den totala bilden ur denna studie jämförs med kyrkoherdarna från 1999 blir skillnaderna än 

tydligare. Andelen inom förändring är idag 44 % i jämförelse med 34 % i den tidigare studien. 

Andelen inom relation är 46 % idag i relation till 61 % 1999. Även inom stilen struktur finns 

en uppgång från 5 % till 10 %. Det blir tydligt att de två studierna följs åt i sina data när 

kyrkoherdar mäts mot kyrkoherdar och det finns ingen signifikant skillnad i hur 

kyrkoherdarna i de två studierna beskrivit sin ledarskapsstil (p=0,56). När komministrarnas 

bedömningar om sina kyrkoherdar läggs till så skiljer sig siffrorna dock mer. (se Tabell 7) Det 

är ingen signifikant skillnad i dessa beskrivningar men p-värdet är lågt (p=0,07). Vad denna 

skillnad mellan kyrkoherdars egen skattning och komministrars bottnar i är svårt att säga. En 

möjlig aspekt kan vara att en självskattning gärna lyfter fram relationsaspekten, där en 

dimension är att vara omtyckt av personalen, medan komministrar beskriver kyrkoherdar som 
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driver förändring då det är det man ser tydligast, särskilt om det är oönskade förändringar som 

genomdrivs i församlingen. 

 

Tabell 7: Jämförelse mellan studie gjord 1999 och denna studie 2014 

 

  

Kyrkoherdar  

1999  

Kyrkoherdar  

2014 

Kyrkoherdar och  

komministrar  

2014 

Ideal ledarskapsstil 

2014 

Förändring         

n 46 20 42 5 

% 34% 38% 44% 6% 

Struktur         

n 7 4 9 2 

% 5% 8% 10% 3% 

Relation         

n 82 28 44 74 

% 61% 54% 46% 91% 

Total         

n 135 52 95 81 

% 100% 100% 100% 100% 

 

 

I en jämförande studie mellan kyrkoherdar, rektorer och chefer på försäkringskassan visar 

data på att det finns en skillnad mellan dessa ledare, då kyrkoherdar i betydligt större 

utsträckning är relations orienterade.
116

 Samtidigt finns det en annan studie om visar att när 

man jämför kyrkoherdar med företagsledare så rankar företagsledarna högre än kyrkoherdarna 

vad gäller just relationsorientering.
117

  

 

Varför är då ledarskapsstilen förändring så svag i Svenska kyrkan medan stilen relation är så 

påfallande stark? Andersen belyser detta i en artikel från år 2000 där han försöker förklara 

denna uppdelning med att kyrkoherdarna som präst har en naturlig fallenhet för att vara 

inriktad på att möta och relatera till människor. Han säger också att Svenska kyrkan 
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favoriserar de som är relationsinriktade, det gäller både de som samlas till gudstjänst och de 

som är anställda. Vidare lyfter han fram att Svenska kyrkan som organisation i mycket står för 

att bevara tradition och stabilitet och utifrån det inte uppmuntrar initiativ till förändring.
 118

   

I mycket så kan denna förklaring stämma, Svenska kyrkan är en organisation där tradition och 

stabilitet medvetet varit viktiga aspekter. Samtidigt har det sedan 1999, då studien på 

kyrkoherdar gjordes och Andersen skrev denna artikel, hänt en del saker i Svenska kyrkan. 

Relationsförändrings konsekvenser var inte synliga då och under de senaste 15 åren har det 

visat sig ske en utveckling, en förändring som belysts i tidigare avsnitt. Kanske är det utifrån 

det också förklarligt att det finns en viss förskjutning i betoningen av ledarskapsstil i denna 

undersökning, där andelen inom förändring ökat en del.  

 

När kyrkoherdar och komministrar ska beskriva vilken ledarskapsstil den ideala kyrkoherden 

har ger de ett samstämmigt svar om att den önskade stilen är relation. Det finns ingen 

signifikant skillnad bland kyrkoherdarna och komministrarna inte heller i jämförelsegällande 

kön, ålder eller storlek på pastoraten. När andra studier visar på hur högt relationsorientering 

värderas i kyrkan, som berörts ovan, så blir detta en bekräftelse på att så är fallet. Den ideala 

ledarskapsstilen som dessa grupper målar upp är en bild av det ledarskapsbeteende som 

önskas idag och inför framtiden och det är tydligt att präster generellt önskar en kyrkoherde 

med ledarskapsstilen relation. 

 

Utifrån Svenska kyrkans situation idag och utmaningar inför framtiden kan resultatet i denna 

studie sägas visa både positiva och negativa trender vad gäller kyrkoherdarnas ledarskap. Om 

Svenska kyrkan idag står inför en situation där den kommer vara tvungen att genomföra 

förändringar av olika slag så vore det ledarskapsstilen förändring det önskvärda både i hur 

kyrkoherdarna leder idag och vad som ses som det ideala ledarskapet. Det positiva som 

studien visar är att 40 % av kyrkoherdar idag faktiskt har förändringsorienterat 

ledarskapsbeteende. Det kan jämföras med att det bara var 30 % för 15 år sedan. Det visar på 

en ökning vad gäller beredskapen inför förändringsarbete. Trots detta så önskar prästerna 

relation som den ideala ledarskapsstilen och den är högst skattat av både kyrkoherdar och 

komministrar. Varför är det så? Kanske är man sig själv närmast när man svarar på frågor om 

hur en chef ska agera. Att bli sedd, uppskattad och bemött på ett bra sätt är viktigt för alla 

medarbetare och kanske är det ett uttryck för det som syns i studiens resultat. Det kan vara 
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svårt att lyfta blicken till vad som behövs för ledarskap i församlingarna och Svenska kyrkan i 

stort.   

 

9 Konklusion 

 

I denna studie har syftet varit att belysa ledarskapet i Svenska kyrkan genom att undersöka 

vilket ledarskapsbeteende som kyrkoherdar har idag och se på vilket ledarskapsbeteende som 

ses som det ideala. Resultatet har visat att kyrkoherdar idag har ledarskapsstilarna relation 

och förändring ganska jämt fördelat. Det har också blivit tydligt att både kyrkoherdar och 

komministrar ser det ideala ledarskapsbeteendet som ett relationsinriktat ledarskap. Vidare 

forskning behövs för att belysa hur kyrkans ledarskap ser ut idag och vad som behövs inför 

framtiden. Att fånga in vad präster och andra medarbetare ser som ett bra ledarskapsbeteende 

för att möta framtiden kräver en annan ingång än den som funnits i denna studie. Frågorna 

som ställs behöver formuleras för att fånga in både perspektivet av vad individen önskar av 

sin chef och perspektivet på vad församlingar och Svenska kyrkan i stort behöver för att möta 

och hantera dagens och framtidens utmaningar. Forskningen bör även inbegripa 

förtroendevalda och deras tankar kring kyrkans ledarskap, inte minst för att det är de 

förtroendevalda som rekryterar och anställer församlingarnas kyrkoherdar.  

 

Att en större andel kyrkoherdar har en ledarskapsstil som beskrivs som förändringsorienterad 

idag än för 15 år sedan är enligt min uppfattning något positivt. Svenska kyrkans framtid 

kommer att bära med sig förändringar, bl.a. utifrån förändringen som sker i antalet 

medlemmar och dess påverkan på ekonomin, men även förändringar kring Svenska kyrkans 

relation till sin omgivning och samtid. Ledarskapet måste vara rustat att hantera dessa 

förändringar. Att det ideala ledarskapsbeteendet ses som relationsinriktat borde starta en 

varningsklocka.  I detta fall har dock enkäten och dess frågor inte haft tillräckligt tydlig profil 

för att fånga in individernas åsikter i det bredare perspektivet. Frågorna i denna studie 

tydliggjorde inte att det kanske handlar om två nivåer att reflektera kring – både individens 

behov som medarbetare men även vad som behövs för att leda församlingarna och Svenska 

kyrkan in i framtiden.  
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Bilaga 1  

 

 

Mejl med inbjudan att delta i enkäten 

 

Hej {FIRSTNAME}! 

Mitt namn är Mary Lindgren och jag är komminister i Eskilstuna församling. 

Jag vill med detta mejl be Dig vara med i en studie jag genomför som undersöker kyrkoherdars ledarskap. 

Vid sidan om mitt arbete går jag ett Masterprogram i pedagogiskt ledarskap vid Uppsala universitet. Utbildningen 
avslutas med ett examensarbete där jag skriver om ledarskap i Svenska kyrkan. 

Jag hoppas att Du vill delta och genomföra den enkät som finns via länk här nedan och genom det vara med och 
bidra till forskning om Svenska kyrkan. 

Dina svar, som behandlas konfidentiellt, är av stor betydelse för studien! 

Om Du har frågor och synpunkter eller vill ta del av den färdiga uppsatsen så hör av Dig till undertecknad: 

mary.lindgren@svenskakyrkan.se 

Frågor kan även besvaras av min handledare, Seniorprofessor Per Hansson på Institutionen för pedagogik, 
didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala Universitet: 

per.hansson@edu.uu.se 

 

Jag behöver ditt svar senast  torsdag den 11 september 2014. 

 

För att delta, var snäll att klicka här: 

{SURVEYURL} 
 

Tack för din medverkan!  

 
Med vänlig hälsning, 

Mary Lindgren, präst 
 
---------------------------------------------- 
 
 
Om du inte vill delta i denna enkät och inte heller vill ha vidare inbjudan, klicka på följande länk: 
{OPTOUTURL} 
 
Om du tidigare valt att inte delta i enkäten (opt-out) men har ändrat dig och vill delta igen, klicka på följande länk: 
{OPTINURL} 
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Bilaga 2 

 

 

Mejl med påminnelse om att delta i enkäten 

 

 

Hej {FIRSTNAME}, 
 
Du har nyligen blivit inbjuden att delta i en studie om Ledarskap i Svenska kyrkan. Enkäten går ut 
till både kyrkoherdar och komministrar på olika typer av tjänster. Är du komminister beskriver du din kyrkoherdes 
ledarskapsbeteende medan kyrkoherdar gör en självskattning av sitt ledarskapsbeteende. Du kommer även få ge 
en bild av hur den ideala kyrkoherden skulle agera. 

Jag har noterar att du ännu inte genomfört enkäten och vill påminna dig om att den fortfarande finns tillgänglig. 
Ditt deltagande betyder mycket för studien. 

Några har påtalat att mejlen innehållit konstiga tecken, jag har nu försökt åtgärda det och hoppas detta mejl ser ut 
som det ska. Om inte så ber jag om ursäkt och hoppas att du kan ha överseende med det. 

Om du via mejl direkt till mig avböjt att delta, men inte avböjt via länken i det första mejlet, så får du denna 
påminnelse. Här nedan finns en länk att avböja fler påminnelser. 
 
 

För att delta, klicka här: 

{SURVEYURL} 

 

Om du inte vill delta i denna enkät och inte heller vill ha vidare inbjudan, klicka på följande länk: 
{OPTOUTURL} 

Med vänlig hälsning, 
 
{ADMINNAME} ({ADMINEMAIL}) 
 
---------------------------------------------- 

 

 

 

 


